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 شكر وتقدير
رئيسة المسار الدكتورة وجزيل الشكر لألستاذ المؤطرة 

التي شرفتني بقبولها ألن أكون ضمن هذا  عالق كريمة

 التخصص وزادتني شرفا بقبولها االشراف على هذه الدراسة

 مع كل التقدير واالحترام.

 أشكر كل أساتذتي تخصص تعليمية العلوم الذين لم يبخلوا

 م.وكرم أخالقهم مع كل التقدير واالحتراعلينا من علمهم، 

 عليموأتوجه بشكر الى االساتذة المحكمين ، والى أساتذة الت

في  االبتدائي بمدينة مستغانم الذين كان لهم الدور الكبير

 .انجاز هذه الدراسة وكل المدراء على التسهيالت المقدمة

ر عممكما أتوجه بالشكر  الى الكاتبة في قسم علم النفس ولد 

 فاطمة على مساعدتها .

وفي ختام اتوجه بالشكر ألعضاء اللجنة الموقرة التي 

 ستناقش هذا البحث
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 حث:ملخص الب

غوجية لبيداالدراسة لتعرف على اتجاهات اساتذة التعليم االبتدائي نحو حصص المعالجة ا تهدف

ث ثالطبقت هذه الدراسة على عينة طبقية عشوائية متكونة من  حيث لذوي صعوبات التعلم

نان اث (22)  ،و اثنان وعشرون  ( اناث 61)وواحد وستين  أستاذ واستاذة  (83وثمانية)

هات اساتذة اداة لقياس اتجا استخدام مع على  المنهج الوصفي، فيهاذكور ، اعتمد في وعشرون 

ثالث  نم نحو حصص المعالجة البيداغوجية لذوي صعوبات التعلم ،مؤلفة  التعليم االبتدائي

يها عل المتحصل معالجة المعطيات تم حيثومصممة من طرف الباحثة،  فقرة، (43) واربعين

بار ت لعينة تحليل التباين المتعدد، اخت  ( spssاالساليب االحصائية  باالعتماد على برنامج

 النتائج التالي: وأظهرت واحدة( 

  نحو حصص ساتذة التعليم االبتدائيأاتجاهات على طبيعة دال احصائيا  اختالفال يوجد 

 ي.تعزى لمتغير الجنس، الخبرة والِمؤهل العلم المعالجة البيداغوجية

  ي حصصفساتذة التعليم االبتدائي نحو االساليب والطرق المستخدمة أ اتجاهاتطبيعة 

ي حصص نحو اهمية استخدام الوسائل التعليمية فوكذا  المعالجة البيداغوجية سلبية

 المعالجة البيداغوجية سلبية

  تعلم خصائص ذوي صعوبات ال حولاتجاهات االساتذة التعليم االبتدائي طبيعة جاءت

 المعالجة البيداغوجية لتكفل بذوي صعوبات التعلم  سلبيةحصص نحو دور و

Résumé : 

Cette étude tend à définir, l’intéressement des professeurs du primaire, 

sur les séances de traitement pédagogique, concernant les élèves à 

difficultés d’apprentissages 

 Pratiquée sur des échantillons choisis aléatoirement, composés de 83 

professeurs dont 61 masculins, 22 féminins Basée sur la méthode 

descriptive : 

Utilisant un questionnaire, pour mesurer les tendances des professeurs, il 

contient, 43 paragraphes. 

Les données sont analysées par SPSS. Les résultats obtenus, sont :  

Il n’existe pas des influences significatives concernant les variantes de 

sexe, expérience, diplôme. Sur la nature des tendances des professeurs 

vers les séances  de traitement pédagogiques 

Les tendances des professeurs du primaire pour les méthodes utilisées les 

moyens didactiques, sont insuffisants. 

Les tendances  vers les spécifiés des élèves ayant des difficultés 

d’apprentissages, et le rôle du traitement pédagogique sont insuffisant.   
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 :مقدمة 

، فتعددت اىل االرتقاء بو سعى الدولة دوماتو  ة من اىم القطاعات يف اجلزائر،يعترب قطاع الرتبي         

الوسائل  توفريو  يف الربامج وادلناىج والكتب ،اإلصالحات يف القطاع الرتبوي يف اآلونة االخري ، خاصتا 

اال انو امام  ،تدارك النقائص والرفع من مستوى التعليمادلؤسسات التعليمية ، بغية التعليمية يف ادلدارس و 

وىذا  ،دلنشود وىو التقليل من الرسوب واذلدر ادلدرسيمل تتوصل بعد للهدف ا ،كل ىذه االصالحات

دة ادلخرجات العملية التعليمية ال هتتم جبو ودة مدخالت العملية التعليمية و الن الدولة هتتم فقط جب

جيد التكفل ادلطلوب الذي جيب ان توفره لو ادلدرسة يف حالة اخفاق دراسي امهها التلميذ الذي ال و 

او بطئ تعلم فنجد ان ادلدرسة اجلزائرية تعتمد على حصص  ،لصعوبة يف التعلم او تأخر دراسي نتيجة

س الطريقة تعلم بنفالاو بطئ  ،ي صعوبة يف التعلم او تأخر دراسيادلعاجلة البيداغوجية كحل لتكفل بذو 

ودلدة حصتني نفس الوسائل واساليب التعليم و بنفس الطرق القسم ومع نفس ادلعلم و  مجيع تالميذمع و 

فعالية حصص ادلعاجلة بد من معرفة الامام ىذا الوضع الراىن د .و 54يف االسبوع وال تتعدى احلصة 

االعن ال ميكننا الكشف عن ىذا م  و ربسني مستواىيف التكفل بذوي صعوبات التعلم و  البيداغوجية

دور حصص ادلعاجلة البيداغوجية  اذباىاهتم حنواراء اساتذة التعليم االبتدائي و طريق التعرف على 

بتهم اليومية وخربهتم العالج كما ىو خمطط لو يف االصالح الرتبوي ، حبكم ذبر و  فعاليتها يف التكفلو 

 الفصل،   علجنا يفحي موعة من ادلباح  رل قسمنا حبثنا اىلدلعاجلة ىذا ادلوضوع الشخصية، و 

كنقطة   ذلا وضع فرضيات و تساؤالهتا ، من خالل طرح اشكالية الدراسة، و  : مدخل الدراسة ،االول

ضيح االىداف من دراسة امهية اختيار ادلوضوع، تو و  ابراز دوافع اختيار ادلوضوع ، مع ،انطالق

 اىل مت التطرق الثاني الفصلويف ة. التعاريف االجرائية دلفاىيم الدراسقمنا بتحديد يف االخري ادلوضوع، و 

انواعها، كيفية تعديل االذباه، طرائق  ،خصائصها، وظائفها، مكوناهتا، ذباىاتاال التعريف دبفهوم

التعليم  بأساتذة دبهنة التعليم، مث التعريف دبفهوم التعريف الثالث الفصلكما تطرقنا يف   تعديلها،
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ألستاذ التعليم االبتدائي، رسالة أستاذ التعليم االبتدائي، القائم ، امهية علوم الرتبية بالنسبة االبتدائي

استاذ التعليم االبتدائي يف ادلقاربة  دبهنة التعليم صفاتو وآدابو، رلاالت اعداده، ادواره ومسئولياتو، ادوار

يف  بالكفاءات، مث يف االخري كيف ينبغي تكون العالقة بني استاذ التعليم االبتدائي والتلميذ. اما

، الفرق بني ادلعاجلة البيداغوجية ادلعاجلة البيداغوجيةمت تطرق اىل التعريف دبفهوم  الرابع الفصل

االستدراك والدعم، أمهية نشاط ادلعاجلة البيداغوجية، انواعها، اسرتاتيجيات ادلعاجلة البيداغوجية، مراحل 

 سري نشاط ادلعاجلة البيداغوجية ،خطوات العالج وكيفياتو.

خاص باإلجراءات ادلنهجية للدراسة  الخامس فصلالاما اجلانب التطبيقي قسمناه اىل مبحثني:  

سة بالدراسة االستطالعية اليت تضمنت اىداف الدراسة، مواصفات عينة الدراسة، ودرا تابتدأادليدانية 

 يق االستمارة، اليت قمنا فيها بتطباخلصائص السيكومرتية لألداة .مث عرجنا على الدراسة االساسية و 

االساليب االحصائية ملخص عن اداة الدراسة و مث منهج الدراسة، و تضمنت مواصفات عينة الدراسة، و 
 مناقشتها  لننتهيو مت عرض فيو نتائج الدراسة  الذي السادس فصلالادلتبعة يف الدراسة مث انتقلنا اىل 

.ومالحقرلموعة من االقرتاحات خبامتة و   
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 :الدراسة أوال: إشكالية 

ادلعلومايت ، ي و تطورا سريعا يف رلال التعليم ، متأثرا بتطور التكنولوجهد العامل اليوم تغريا ملحوظا و يش

فتطورت أساليب وطرق التدريس، ووسائل التعليمية، فلم يعد يقتصر التعليم على تلقني ادلعارف 

واحتياجاتو، بل اصبح احلديث عن جودة التعليم، أي للتلميذ فحسب دون االىتمام برغباتو وميولو 

خمرجاهتا، فأصبح التلميذ مصدر ب جودة مدخالت العملية التعليمة و جودة العملية التعليمية اليت تتطل

اىتمام ، باعتباره اىم عنصر يف العملية التعليمية ، فال ميكن ذباوز او امهال أي تعثر أو اخفاق دراسي 

ربقيق تكفل والعالج . ومن اجل عملية ال ذلك بالتصدي ذلذا االخفاق عن طريقيتعرض لو التلميذ، و 

ىو اجلودة يف التعلم، سعت بعض الدول اىل اجياد حلول مدروسة عن طريق فتح اذلدف ادلنشود أال و 

مدارس خاصة وتوفري أساتذة متخصصني فاستطاعت  ايضااقسام خاصة تعرف بغرف ادلصادر ، و 

رض الواقع، وامام ىذا التطور ادلشهود على مستوى التكفل بذوي صعوبات أعلى  ربقيق نتائج اجيابية

على مستوى ادلدرسة اجلزائرية العالج ، جند ان عملية التكفل و الغربيةو عض الدول العربية بالتعلم يف 

اليت تعترب ذبربة حديثة واكبت سنوات االصالح يف ادلنظومة داغوجية و قتصر على حصص ادلعاجلة البيت

ادلتضمن   10/09/2003/ و.ت.و /أ ع ادلؤرخ يف 884الًتبوية ، وذلك حسب ادلنشور الوزاري 

، كما ذبدر االشارة ان ادلنظومة الًتبوية قامت بتجربة اقسام خاصة )(ادلعاجلة الًتبوية و االستدراك 

بات يف التعلم ذلك لدعم مكتسبات التلميذ الذي يعاين من صعو  التعليم االبتدائي و للتعليم ادلكيف يف

سباب نذكر منها على أاللتحاق بوترية التعليم العادية، اال ان ىذه التجربة مل تلقى النجاح لعدة لو 

 قد جلأت الدولة اىل خيار غلق ، االنتقال اآليل للتالميذ ،و  سبيل ادلثال عدم وجود أساتذة متخصصني

 تكوين أساتذة ء اىل خيار تطوير ىذه االقسام أو االقسام ادلكيفة دون اللجو الكثري منها من 

أصبحت ادلدرسة اجلزائرية ، و  متخصصني، او توفري وسائل تعليمية تناسب كل فئة من التالميذ ادلتعثرين

 45حصتني دلدة  ىيتعتمد فقط على حصص ادلعاجلة البيداغوجية لتكفل بذوي صعوبات التعلم و 
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ستاذ التعليم االبتدائي هبذه أيف البداية التعرف على مدى معرفة مام ىذا الوضع جيب أيف االسبوع ، و 

 معرفة إىل ىدفتاليت  :(2014)برو  دراسةالفئة من ذوي صعوبات التعلم وىذا ما جاءت بو 

 ذبد التشخيص مل إن أهنا ذلك االبتدائية، ادلدارس يف التالميذ عديد منها يعاين اليت التعلم صعوبات

 العلمي والتحصيل الدراسة حجرة يف فقط ليس تأثري ذلا ويكون احلياة يف اإلعاقة إىل تؤدي قد ادلناسب

 ذوي التالميذ من الدراسة رلتمع تألف وذلذا ومهاراهتم، وقدراهتم أنشطتهم خمتلف يف بل األكادميي،

 إىل تنتمي مدرسة 21 يف ادلتواجدين االبتدائي التعليم هناية مرحلة امتحان يف الراسبني التعلم صعوبات

 التوصل مت وقد وتلميذة، تلميذا60 من الدراسة عينة وتألفت ، 105 وعددىم تربوية مقاطعات ست

 :إىل

 من التعلم لصعوبات عرضة أكثر الذكور أن أي الذكور، لصاحل التعلم صعوبات يف فروق وجود 1-

 .اإلناث

 التعلم صعوبات نشوء يف تتسبب والعقلية والذاتية وادلدرسية األسرية العوامل من رلموعة وجود 2-

 اختبار استخدم الباحث يف دراستو ادلنهج الوصفي واختار ،ابتدائي اخلامسة السنة تالميذ لدى

 اختبار تطوير بدراسة ادلوسومة  دراستو يف 1986 عام سامل ياسر األستاذ وضع من تشخيصي

 اختبارات طبسة وادلتكون من ،"االبتدائية ادلرحلة يف األردنيني التالميذ لدى التعلم صعوبات لتشخيص

  ك السلو اختبار احلركي، التناسق اختبار العامة، ادلعرفة اختبار اللغة، اختبار االستيعاب، اختبار :فرعية

 طبس مشلت فقرة كل فقرة، 24 الفرعية االختبارات ىذه تضمنت حيث .واالجتماعي الشخصي

 الصفة أعلى من ادلتدرجة البدائل ىذه من واحد بديل اختيار ادلعلم من بدائل، وادلطلوب أو صفات

 من أكثر ادلطلوب اجلانب يف التلميذ تصف اليت اخلاصية أمام بوضع وذلك أدناىا إىل اخلاصية أو 

 قبل من وطبق األصلية، صورتو يف إشارة للمقياس (×) استطالعية دراسة أجريت ذلك بعد غريىا،

 الدراسة، عينة خارج من دراسية سنة من ألكثر ابتدائي اخلامسة السنة يدرسون الذين معلمني طبسة
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 احلسابية ادلتوسطات إىل إضافة ادلئوية، النسب الدراسة ىذه يف استخدم:ادلستخدمة اإلحصائية الوسائل

 spssاالجتماعية  بالعلوم اخلاص اإلحصاء برنامج خالل من وذلك ت واختبار ادلعيارية واالحنرافات

أكدت بدورىا على أمهية معرفة أساتذة التعليم االبتدائي  بفئة ذوي  (2006)الخطيب دراسةايضا و 

قامت  أساتذة التعليم االبتدائي بصعوبات التعلم حيث صعوبات التعلم وامهية تنمية ىذه ادلعرفة لدى

كذلك دراسة الفروق يف وف الست االوىل بصعوبات التعلم و دراستو على مستوى معرفة معلمي الصف

 ومن خالل تطبيقؤىل العلمي وعدد سنوات اخلربة ادلالعمر و و مستوى ىذه ادلعرفة تبعا دلتغري اجلنس 

وقناعاهتم حول صعوبات  الربنامج التدرييب يف تنمية ادلعرفة بصعوبات التعلم على مستوى معرفة ادلعلمني

وادلنهج التجرييب،  ي ادلنهج الوصفي ادلسحقد استخدم الباحث منهجني من مناىج البحث، التعلم و 

معرفة ادلعلمني بصعوبات داتني للدراسة االوىل عبارة عن اختبار ربصيلي يقيس مدى أقام بإعداد كما 

عليم الطلبة االداة الثانية عبارة مقياس تقدير رباعي يقيس القناعات اليت حيملها ادلعلمون حول تالتعلم و 

لتني ،ربليل التباين ت للعينتني مستق اليب االحصائية ادلطبقة اختبارمن االسذوي صعوبات التعلم و 

نو ىناك تباينا ظاىريا يف مستوى ادلعرفة أقد توصل الباحث اىل و ليل التباين ادلشًتك ، رباالحادي، و 

 بذوي صعوبات التعلم تبعا دلتغريات الدراسة ادلختلفة ، دبعٌت ان ىناك فروقا ذات داللة احصائية يف 

 يتضح وجود فروق مل نوأ اجلنس لصاحل اإلناث ، اال مستوى معرفة ادلعلمني بصعوبات التعلم تبعا دلتغري

يف مستوى معرفة ادلعلمني بصعوبات  0.05ذات داللة احصائية علال مستوال الفا اقل من او تساوي 

 التعلم تبعا دلتغريات ادلؤىل العلمي 

ألثر الربنامج التدرييب فهو دال احصائيا على مقدار التحسن  العمر، اما بالنسبةوعدد سنوات اخلربة و 

لتحديد نوع ادلعاجلة البيداغوجية و  الناتج يف تنمية القناعات االجيابية لدى افراد اجملموعة التجريبية.

  (2000دراسة فوزي )ىذا ما جاءت يو ربديد نوع  الصعوبة عن طريق التشخيص و ادلناسبة البد من 
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 الدراسة وىدفت  "دلعلماتاو  ادلعلمني نظر وجهة من االبتدائية ادلرحلة للطالب لكتابةا تعلم لصعوبات

 رلتمع الكتابة وتكون تعليم يف االبتدائية ادلرحلة يف الطالب تواجو اليت الصعوبات إىل التعرف إىل

 اشتملت حني يف .األردن يف إربد تربية مدارس يف ومعلماهتا االبتدائية ادلرحلة معلمي صبيع من الدراسة

 ( البيانات على للحصول كأداة االستبانة لباحث ا استخدم وقد .ومعلمة معلًما150على  العينة

 من رلموعة إىل الدراسة توصلت وقد .ي الوصف ادلنهج على معتمدا العينة، أفراد من وادلعلومات

 يف يساعد أن شأنو من الساكنة،األحرف  كتابة مهارات الطالب تعليم يف البدء أن :امهها من النتائج

 . ذلك على اإلجابات  رلموع من .(79)نسبة وافق حيث لدية، الكتابة تعلم مهارة  تنمية

دوره الكبري يف مساندة ىذه الفئة من وضحت امهية االستاذ ادلدرب و أ( 2006صادق)دراسة اما 

استيعاب ذوي و  صعوبات التعلمسبكني غرف ادلصادر يف عالج  اليت هتدف اىلذوي صعوبات التعلم 

غرفة ادلصادر كمركز لتنمية اخلربات الًتبوية حيث اختار االحتياجات اخلاصة يف ادلدرسة العادية ، 

اخلاصة بادلدرسة ، وىو ما ميثل خطوة متوسطة يف طريق الدمج الشامل لذوي االحتياجات اخلاصة يف 

 حيث قام بعرض مشروع مت  ،ادلنهج الوصفي اسةالدر ادلدرسة العادية يف الدول العربية انتهج صاحب 

عقده بني اللجنة الوطنية لليونسكو بالقاىرة واجلمعية ادلصرية لذوي االحتياجات اخلاصة ادلشهرة برقم 

وكانت  ادلشروع كان باسم غرفة ادلصادر التجريبية يف مصر يعرفو  بالقاىرة ، 1992لسنة 3839

التعامل مع ذوي صعوبات التعلم من يهده اىل ، 2003اىل اغسطس 2001من سبتمرب  منيعا مدتو

افة اىل بعض ادلشكالت احلساب، باإلضكل من القراءة والكتابة و الصف االول حىت الصف الرابع يف  

للبنني و البنات دبدينة نصّر، السلوكية االخرى ،طبق ىذا ادلشروع على مدرسة الرضوان اخلاصة النمائية و 

اختيار عينة ادلشروع  باالستخدام اختبارات شبو مقننة تصلح لقياس التحصيل يف ادلواد الدراسية  مت

هنايات الفصل الدراسي تحصيلية لبدايات الفصل الدراسي و ادلناسبة للصفوف ادلعنية توازي ادلستويات ال

االت من الغرف على احل مت ايضا اعداد مناذج للتعرفالوىل ادلعنية بصعوبات التعلم، و لصفوف االربعة ا
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ربويلها اىل غرف ادلصادر بناء على اجراءات التشخيص اليت  اعتمدىا الفريق من الدراسة العادية و 

ىذا الفريق ىيئة إشرافيو على ادلشروع ،باإلضافة ذليئة االشراف على واعترب ، 2003تقرير اليونيسكو

ت والذين مت اختيارىم وفقا لراي ادارة تدريب ادلعلمني اللذين يتحملون مسؤولية العمل مع احلاال

معلمني ومعلمات من ذوي الكفاءات العالية. حيث خضعوا   (08) شبانية ادلدرستني و كان عددىم

ربسن يف اداء التالميذ  وحظ الت خاصة خبدمات الًتبية اخلاصة، واىم نتائج ادلشروع التغري ادللتدريبا

ادارة ادلدرستني و أولياء االمور كانت اجيابية تقارير ادلعلمني ، و ادر ،كما ان اللذين حولوا اىل غرفة ادلص

 و تقر بنجاح ادلشروع.

أمهية استخدام الوسيلة التعليمية يف التكفل بذوي اكدت على ضرورة و ( 2010حسن)يف حني دراسة 

تأثري متغري اجلنس وادلؤىل  واليت هتدف اىل دراسة ادلختلفة باأللوان اللوح للكتابة صعوبات التعلم مثال

 وفًقا ذلك من وجهة نطر ادلعلمني ،تخصص لتعرف على صعوبات القراءة والكتابة و الالعلمي واخلربة و 

 عشوائي طبقية عينة على الدراسة ىذه وطبقت .والتخصص واخلربة، العلمي، وادلؤىل اجلنس، دلتغريات

 ( 33 ) من مؤلفة استبانة استخدام مت وقد إناثُا، ( 79 )و ذكورًا،(44)ومعلمة، معلًما ( 123 ) من

 تعثر يف تتمثل والكتابة، القراءة تعلم صعوبات أبرز أن النتائج إحصائًيا وأظهرت ربليلها ومت فقرة،

 فأظهرت الدراسة بادلتغريات، يتعلق فيما أما على القلم، والضغط احملو وكثرة والكتابة، يف القراءة الطفل

 العلمي، ادلؤىل يف توجد فروق كما اإلناث، لصاحل اجلنس إحصائية دلتغري اللة د ذات فروق وجود

 اخلربة والتخصص، دلتغري إحصائية تعزى داللة فروق ذات أي تظهر مل حني يف لصاحل البكالوريوس،

 والكشف التعلم، مصادر من باعتبارىا مصدرًا التعليمية، بالوسائل بضرورة االىتمام الباحث ويوصي

 مشاكل معاجلة يف اآلباء ومساعدة والكتابة، القراءة موضوعي على والًتكيز الضعف، مواطن عن ادلبكر

 للصف ومعلمة معلًما ( 123 ) من الدراسة عينة الوصفي، تكونت ادلنهج الباحث أبنائهم، استخدم

 بالطريقة اختيارىم ومت الدراسة، رلتمع من (% 30 ) حوايل الدراسة عينة وسبثل األساسي، األول
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 ادلتوسطاتو  ،التكرارات اداة استبانة يف الدراسة، مستخدما: الباحث استخدم الطبقية العشوائية،

 التباين ربليل مستقلتني، اختبار لعينتني "ت" ادلعيارية، اختبار واالحنرافات ادلئوية، والنسب احلسابية،

 جاءت النتائج كالتايل:األحادي، و 

 نظر من وجهة والكتابة، القراءة تعلم صعوبات درجة يف 0.05 عند داللة ذات فروق توجد-1

 بأن ذلك الباحث ويفسر اإلناث، ولصاحل جلنس، ا دلتغري تعزى األساسي، األول الصف معلمي

 من صعوبة كل يف ذلم ومتابعة الطلبة إىل قربًا أكثر ألهنن أكرب، بصورة الصعوبة يرين اإلناث ادلعلمات

 مع ادلختلفة، باأللوان اللوح على للكتابة واألناة والصرب العناية ميتلكن اإلناث فادلعلمات الصعوبات،

 .الصعوبات األخطاء، وتعديل تصويب على احلرص

 معلمي نظر والكتابة من وجهة القراءة تعلم صعوبات درجة يف 0.05 داللة ذات فروق توجد انو-2

 ذلك الباحث ويعزو فأكثر، بكالوريوس ولصاحل التعليمي، ادلؤىل دلتغري تعزى األساسي، األول الصف

 ضبلة يتلقاىا اليت ادلختلفة، الدورات وكذلك الدبلوم، ضبلة من أكثر البكالوريوس ضبلة أعداد أن إىل

 يف ومعرفة اطالًعا أكثر فهم لذلك الصعوبة، درجة اكتشاف يف فعالة مسامهة تسهم البكالوريوس

 اطالعهم سعة نتيجة الطالب يواجها اليت الصعوبات معرفة على قدرهتم ويف التخصص، موضوع

 ال أنو يف ( 1999 ) ن جربا إليو توصل ما مع النتيجة ىذه وزبتلف .اجلامعية دراستهم يف ومعرفتهم

 الصعوبات ىذه عن الكشف يف العلمي للمؤىل أثر

 القراءة تعلم بات صعو درجة يف 0.05داللة عند مستوى الداللة االحصائية   ذات فروق توجد ال-3

الدراية  أن الباحث ويرى اخلربة، دلتغري تعزى األساسي، األول الصف معلمي نظر وجهة والكتابة

 يف تكمن فاألمهية لو، قيمة فال العامة اخلربة أثر أما وعالجها، معرفتها يف األثر ذلا التعلم بصعوبات

 ( 1999 ) جربان دراسة مع النتيجة ىذه وتتفق .التعلم بصعوبات العالقة ذات ادلتخصصة اخلربة

 .ذلك يف للخربة أثر ال أنو يرى الذي
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 صعوبات درجة يف ( 0,05  الداللة مستوى عند إحصائية داللة  ذات فروق توجد ال انو أي-4

 ويفسر التخصص، دلتغري تعزى األساسي، األول الصف معلمي نظر وجهةمن  والكتابة، القراءة تعلم

 ألن للمعلم، أديب أو علمي زبصص إىل حباجة ليس األول الصف بأن النتيجة، ىذه الباحث

 األول يقوم الصف يف الًتكيز ألن وذلك كافة، ادلواد إىل سبتد بل معينة، على مادة تقتصر ال الصعوبات

                   1999 ) )جربان دراسة مع النتيجة ىذه وتتفق .ثانيا ادلهارات على التدريب مث التفكري إثارة على

 وادلعلمات ادلعلمون يتبعها اليت األساليب إىل التعرف إىل تودراس وىدفت 2001 ))هوفر دراسة أما 

 يف ادلالحظة أسلوب الباحث استخدم وقد والكتابة القراءة دلهارات االبتدائية ادلرحلة طالب تعليم يف

 وقد .للطالب ادلادة يف سرد ادلعلمني أساليب مالحظة خالل من وذلك والبيانات ادلعلومات صبع

 الصور ورسم والصور، الكلمات، على دائرة عمل تتضمن  اسًتاتيجية على ادلعلم دااعتم أن إىل توصل

 اللفظية الضرب ومسائل ، اللفظية والطرح اجلمع ومسائل ، البسيطة اللفظية والطرح اجلمع مسائل.

من خالل ىذه الدراسة يتضح لنا امهية معرفة أستاذ  .الطالب أداء  ). مستوى ربسني يف تساعد و 

 جمال وجاءت دراسة التعليم االبتدائي باألساليب وطرق تدريس فئة ذوي صعوبات التعلم(

لتوضح جانبا آخر لتأكيد على امهيتو أال وىو تكوين وتدريب أساتذة   2006/ 2005الخطيب

قامت دراستو سني من مستواىا التعليمي  حيث التعليم االبتدائي حىت يتمكن من تدريس ىذه الفئة ورب

كذلك دراسة الفروق يف ست االوىل بصعوبات التعلم و مستوى معرفة معلمي الصفوف ال تبني  على

كذلك دراسة اثر ؤىل العلمي وعدد سنوات اخلربة و ادلالعمر و و مستوى ىذه ادلعرفة تبعا دلتغري اجلنس 

تعلم على مستوى معرفة ادلعلمني وقناعاهتم حول صعوبات بات الالربنامج التدرييب يف تنمية ادلعرفة بصعو 

وادلنهج التجرييب، ي قد استخدم الباحث منهجني من مناىج البحث، ادلنهج الوصفي ادلسحالتعلم و 

معرفة ادلعلمني قام الباحث بإعداد اداتني للدراسة االوىل عبارة عن اختبار ربصيلي يقيس مدى و 
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لثانية عبارة مقياس تقدير رباعي يقيس القناعات اليت حيملها ادلعلمون حول االداة ابصعوبات التعلم و 

قلتني ت للعينتني مست من االساليب االحصائية ادلطبقة اختبارعليم الطلبة ذوي صعوبات التعلم و ت

قد توصل الباحث اىل انو ىناك تباينا ظاىريا يف ،ربليل التباين االحادي، وربليل التباين ادلشًتك ، و 

 توى ادلعرفة بذوي صعوبات التعلم تبعا دلتغريات الدراسة ادلختلفة ، دبعٌت ان ىناك فروقا ذات داللة مس

احصائية يف مستوى معرفة ادلعلمني بصعوبات التعلم تبعا دلتغري اجلنس لصاحل اإلناث ، اال انو مل  

يف مستوى معرفة  0.05مستوال الفا اقل من او تساوي  لىيتضح وجود فروق ذات داللة احصائية ع

عدد سنوات اخلربة و العمر، اما بالنسبة ألثر م تبعا دلتغريات ادلؤىل العلمي و ادلعلمني بصعوبات التعل

الربنامج التدرييب فهو دال احصائيا على مقدار التحسن الناتج يف تنمية القناعات االجيابية لدى افراد 

 بية.اجملموعة التجري

ستاذ التعليم االبتدائي بفئة أمهية معرفة ميكن تلخيصها يف، أاليت و مما سبق االطالع عليو من دراسات و 

مهية ربديد نوع أ (،2006الخطيب)و (2014برو)ذوى صعوبات التعلم وىذا كما جاء يف دراسة 

دراسة  بينت، كما (2000فوزي)لتسهل عملية التكفل وذلك كما جاء يف دراسة صعوبة التعلم 

ستخدام الوسائل التعليمية عند التكفل البيداغوجي بذوي صعوبات التعلم، ا ضرورة (2010حسين )

اكدة على ضرورة تدريب االستاذ ودره يف مساندة ىذه الفئة من ذوي  (2006صادق)اما دراسة 

طرف اساليب ادلتبعة من و  االسًتاتيجيات( 2001هوفر )صعوبات التعلم ، يف حني بينت دراسة 

 الكتابة دلهارات القراءة و  اساتذة التعليم االبتدائي يف تعليم تالميذ من ذوي صعوبات التعلم

    وعليو ،لتكون ذات فعاليةعدة عوامل وشروط  البد ان تتوفر ذلان عملية التكفل أمن ىذا ونستخلص 

بقة يف الدول العربية اسات الساوضحتو الدر أعملية التكفل يف ادلدرسة اجلزائرية مقارنة دبا جند أن 
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ويقوم هبا أستاذ التعليم االبتدائي  و  تقتصر على حصص ادلعاجلة البيداغوجية الغربية على حد سواءو 

 بناء على ما سبق نطرح التساؤل الرئيسي التايل:

حصص ادلعاجلة البيداغوجية  أساتذة التعليم االبتدائي حنواليت حيملها ات ذباىاال ىل زبتلف طبيعة

 اخلربة؟اجلنس، ادلؤىل العلمي و  متغري باختالف

 عن ىذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:  يتفرعو 

 خصائص ذوي صعوبات التعلم؟ ي حول ساتذة التعليم االبتدائأ اليت حيملها ذباىاتاال طبيعة ما 

 البيداغوجية ساتذة التعليم االبتدائي حول دور حصص ادلعاجلة أ اليت حيملهاذباىات اال طبيعة ما

 يف ربسني مستوى التالميذ ذوي صعوبات التعلم؟

 ستعملة يف االساليب ادلة التعليم االبتدائي حول الطرق و ساتذأ اليت حيملها ذباىاتاال طبيعة ما

 ؟ادلعاجلة البيداغوجية 

 التعليمية مهية استخدام الوسائل أساتذة التعليم االبتدائي حول أ اليت حيملهاذباىات اال طبيعة ما

 خالل ادلعاجلة البيداغوجية؟

 .فرضيات الدراسة: 3

 بعد عرضنا إلشكالية الدراسة وتساؤالهتا الفرعية، قمنا بصياغة فرضيات الدراسة كالتايل:

 : الفرضية العامةأ. 

 حصص ادلعاجلة دور  أساتذة التعليم االبتدائي حنو اليت حيملها ذباىاتاال طبيعة يوجد اختالف يف

 اخلربة.تغري اجلنس، ادلؤىل العلمي و ى دلالبيداغوجية تعز 

 الفرضيات الجزئية: ب.
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 التعلم حول خصائص ذوي صعوبات سلبيةساتذة التعليم االبتدائي اذباىات أ حيمل 

  حول دور حصص ادلعاجلة البيداغوجية  سلبيةاذباىات ساتذة التعليم االبتدائي أ حيمل 

 صعوبات التعلم.يف ربسني مستوى التالميذ ذوي 

 رق واالساليب ادلستعملةــــــــول الطــــــــــح سلبية اذباىاتساتذة التعليم االبتدائي أ حيمل 

 داغوجية.ــــــــاجلة البيـــــــيف ادلع 

 استخدام الوسائل التعليمية خالل ادلعاجلة  حول سلبيةاذباىات ساتذة التعليم االبتدائي أ حيمل

 البيداغوجية.

  :دواعي اختيار الموضوع .4

 :ىي كالتايلاختيار الباحثة دلوضوع الدراسة و سباب أتعددت 

  حصص ادلعاجلة البيداغوجية كأسلوب لتكفل بذوي االطالع على الكيفية اليت تطبق هبا

  .صعوبات التعلم 

   التكفل  هبذه الفئة من التالميذ. عملية فعالية ىذه احلصص يفالتعرف على مدى مسامهة و 

 .ادلسامهة يف اضفاء جانب معريف على ادلوضوع نتيجة لنقص الدراسات فيو 

  توضيح كيفية التكفل البيداغوجي بذوي صعوبات التعلم يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية 

 يف ادلدرسة اجلزائرية.

  هداف الدراسة:أ.5

االبتدائي حنو حصص هتدف ىذه الدراسة بناء على طبيعة االذباىات اليت حيملها أساتذة التعليم  

 ادلعاجلة البيداغوجية لذوي صعوبات التعلم اىل:
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  التعرف على دور حصص ادلعاجلة البيداغوجية يف ربسني ادلستوى التعليمي للتالميذ ذوي صعوبات

 التعلم من وجهة نظر اساتذة التعليم االبتدائي

 لبيداغوجية ومدى التعرف على الطرق واالساليب والوسائل ادلستخدمة يف حصص ادلعاجلة ا

ساتذة التعليم أفعاليتها يف ربسني مستوى التعليمي ذلذه الفئة من التالميذ من وجهة نظر 

 االبتدائي.

  ذوي صعوبات التعلم. خبصائص ساتذة التعليم االبتدائي أالتعرف عن مدى وعي ومعرفة 

 برامج تكوين اساتذة التعليم االبتدائي طرق وكيفية التكفل بذوي  براز احلاجة اىل ادراج يفإ

 صعوبات التعلم  يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية. 

  توضيح احلاجة اىل تأطري أساتذة التعليم االبتدائي حول التكفل البيداغوجي يف حصص ادلعاجلة

 البيداغوجية بذوي صعوبات التعلم.

 يداغوجي مع ذوي صعوبات التعلم من طرف اساتذة التعليم البحث يف واقع التعامل والتكفل الب

 االبتدائي يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية  بادلدرسة اجلزائرية.

 : همية الدراسةأ .6

 تتمثل أمهية الدراسة يف جانبني، أمهية علمية و أمهية نظرية:

ادلكتبة من موضوع الدراسة ادلسامهة يف إضفاء جانب معريف على ادلوضوع و استفادة  :عمليةهمية أ .أ

 لنقص الدراسات حولو.

بعد انساين ة، دلا لو من بعد تربوي من جهة و البحث بالغ االمهيو ان دلوضوع الدراسة : همية نظريةأب. 

 بدرجة االوىل من جهة اخرى.
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فسح اجملال للتعرف على وجهات نظر اساتذة التعليم االبتدائي عن اساليب وطرق التكفل  ادلتبعة  -

 حصص ادلعاجلة البيداغوجية مع فئة ذوي صعوبات التعلم  يف ادلدرسة اجلزائرية ومدى مالئمتها  دبا يف

 جيب ان تكون عليو  .

  مشكل  التسرب ادلدرسي، الوطيدة دبشكل الرسوب ادلدرسي و  مهية ىذا ادلوضوع لعالقتوأوتكمن

وما يًتتب عليو فهما نتيجة حتمية  لعدم االىتمام والتكفل هبذه الفئة من ذوي صعوبات التعلم، 

 مستقبال من افات اجتماعية . 

 . حدود الدراسة:7

 : تشمل أساتذة التعليم االبتدائي  من حيث العينة أ.

 . 2017-2016احلالية خالل ادلوسم الدراسي  مت القيام بالدراسة ب. من حيث الزمان:

 الدراسة بادلدارس االبتدائية دبدينة مستغاًل مت إجراءج. من حيث المكان: 

استخدم مقياس اذباىات األساتذة حنو حصص ادلعاجلة البيداغوجية  :حيث أداة الدراسةد. من 

 لذوي صعوبات التعلم.

 التعاريف االجرائية لمفاهيم الدراسة: .8

 :د و تكون يف اللغة العربية و 45دلدة  تني يف االسبوعحص عبارة عن المعالجة البيداغوجية

 الرياضيات 

  :ىي تلك الصعوبات اليت تظهر على التلميذ اكادمييا على مستوى القراءة صعوبات التعلم 

 .دلدرسية وتعرف من خالل نتائج التلميذ ا بأقراهنم من نفس العمر والصف ةوالكتابة واحلساب مقارن
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 لبيداغوجية لذوي : ىي اذباىات كل اساتذة لتعليم االبتدائي حنو ادلعاجلة ااالتجاهات

  ادلعد من قبل الباحثة. ميكن قياسها بواسطة استبيان لقياس ىذه االذباىاتصعوبات التعلم و 

 وتتمثل  اللغة العربية يف التعليم االبتدائي يقوم بتدريس: ىو كل معلم استاذ التعليم االبتدائي

 .يف عينة دراستنا

 التعاريف االجرائية لألبعاد: 

 ىي حصص تقوميية يقوم هبا استاذ التعليم االبتدائي اتجاهات نحوى المعالجة البيداغوجية :

 دلعاجلة صعوبات التعلم االكادميية اليت يعاين منها التلميذ .

  نظرهتم لألساليب و الطرق اليت يستخدمها اساتذة الطرقاتجاهات نحوى االساليب و :

 ذوي صعوبات التعلم.االبتدائي التالميذ  مستوى لتحسنيالتعليم 

 نظرهتم حول امهية استخدام  الوسائل التعليمة يف  اتجاهات نحوى الوسائل التعليمة :

 حصص ادلعاجلة البيداغوجية و دورىا يف مساعدة ذوي صعوبات التعلم على التعلم.

  ىي تلك الصعوبات اليت تظهر على صعوبات التعلمخصائص ذوي اتجاهات نحوى :

بأقراهنم من نفس العمر والكتابة واحلساب مقارنتا التلميذ اكادمييا على مستوى القراءة 

 والصف.
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 سبهيد:

ة، بأمهيتها يف الدراسات االجتماعية، و النفسيو  حبثنا ىذا التعريف باالذباىات،انو دلن ادلهم يف بداية  

اىتمامات االفراد واجلماعات وبناء على ىذه  و ادلواقف، فهي مصدر للمعلومات من خالل اآلراء، و 

ة مثقفة، كما ىو يف حبثنا االذباىات لفئاذا كانت ىذه و  ةاالذباىات يتم اخلروج بنتائج وحلول ،خاص

 ذباىات االجيال ادلتتالية االيت تعترب ادلصدر االول يف بناء ة يف اساتذة التعليم االبتدائي و ادلتمثلىذا، و 

   االتجاهات:. مفهوم 1

اذبهت اليك اذباه النحو، نقول كذا جهة كذا، "و ىي هة اجل أن ورد يف لسان العرب: لغة:أ. 

 (615::0:9 أي توجهت ". ) ابن منظور،

:"موقف او ميل راسخ نسبيا سواء أكان رأيا او اىتماما، أم غرضا يرتبط بتأىب  اصطالحا ب. 

 ( 20:2559)باعمر،"الستجابة مناسبة".

 :ج. تعريف االتجاه حسب العلماء

 تعريف ألبورتALLPORT ي ، التأىب العصيب والنفس:" االذباه حالة من االستعداد أو

استجابة الفرد جلميع تكون ذات تأثَت توجيهي أو دينامي على تنتظم من خالل خربة الفرد، و 

 (2550:::ادلواقف اليت تستثَتىا ىذه االستجابة".)عوض،ادلوضوعات و 

 بالثبات وديتاز , ادلتكررة احلادة أحدثتو اخلربة نفسي عقلي "تركيب عبدالرحمان: تعريف سعد 

 ( 20:2559النفسي")باعمر، واالستقرار

 تعريف روكيش  ROKRACH االذباه ميل او استعداد منظم لالستجابة احملبذة وغَت زلبذة " :

 (2550:::ذباه موضوع أو حالة معينة" . )عوض،
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 توماس تعريف TOMASعليو يفرضها اليت ادلفاىيم ونوع مزاجو ه)حصيلة الشخص :اذباه 

 (052:25:2وتفكَته.)صديق، خرباتو ضوء يف ادلواقف شىت هبا يدرك والصورة رلتمعو

 االذباه نزوع ثابت نسبيا لالستجابة حنو صنف من ادلؤثرات بشكل ينطوي على تعريف الرفاعي :

رببيذ أو رفض و عدم تفضيل، فهو نزوع الفرد ألن حيبذ أو يرفض فئة من االفراد أو رلموعة من 

 (2:2550:،تربويا". )عوضاالفكار أو مؤسسة اجتماعية أو نظاما 

 سبنسر هربرت (Herbert Spencer)": من لكثَت مثَتة مسائل يف صحيحة ىو أحكام 

فيو"  نشارك أو اجلدل ىذا إىل نصغي وحنن الذىٍت .اذباىنا على كبَت حد إىل يعتمد , اجلدل

 (11::1965)زيدان،

 ادلثَت بُت فيما يقع متوسط أو كامن االذباه متغَت أن يرى الذي :"زهران السالم عبد حامد 

 السالبةأو  ادلوجبة لالستجابة متعلم عصيب هتيؤ نفسي أو استعداد عن عبارة وىو , واالستجابة

االستجابات  ىذه تستثَت البيئة يف رموز أو أو مواقف موضوعات أو أشخاص حنو

 (20:2559،باعمر)

 تعريف روكيش  ROKRACH لالستجابة احملبذة وغَت : " االذباه ميل او استعداد منظم

 (2550:::زلبذة ذباه موضوع أو حالة معينة" . )عوض،

  :االتجاهات خصائص.2

  :أمهها من خصائص بعدة االذباىات تتميز

 .والتطوير للتعديل قابلة وىي متعلمة مكتسبة االذباىات 1-

 .النسيب واالستقرار الثبات خباصية االذباىات تتمتع 2-

 .الشديدة السلبية إىل الشديدة اإلجيابية من متدرجة االذباىات 3-
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 .هبا ادلرتبطة وادلتغَتات ادلثَتات حبسب وذلك وتتنوع؛ االذباىات تتعدد 4-

 .وعاطفية ومعرفية سلوكية :أساسية مكونات ثالثة ذلا 5-

 .والتقومي للقياس قابلة 6-

وبُت  اخلاصة، خرباتو من ادلتكونة الشخص اذباىات بُت متناقضة معينة أحيان يف تكون قد 7-

 .وقوانينو وعاداتو وقيمو رلتمعو لثقافة تبعاً  يتمثلها أن جيب اليت االذباىات

 .كثَتة أحيان يف واجلماعات األفراد سلوك توجو 8-

صديق،  ).أخرى إىل اجتماعية بيئة من وزبتلف وعاداتو وقيمو اجملتمع بثقافة االذباىات ترتبط 9-

051:25:5) 

 االتجاهات وظائف.3

تعد االذباىات من ادلكونات األساسية للشخصية، وحيقق وجودىا لدى الشخص رلموعة من الوظائف 

 .ويفسره السلوك طريق االذباه حيدد-:

 الذي اجملال يف ادلوجودة النواحي بعض عن وادلعرفية واإلدراكية الدافعية العمليات االذباه ينظم 2-

 .الفرد فيو يعيش

 .رلتمعو ضمن اآلخرين مع وتفاعلو وأفعالو أقوالو ويف الفرد سلوك يف االذباىات تنعكس 3-

 .ادلتنوعة والنفسية االجتماعية ادلواقف يف القرارات ازباذ على القدرة لو تيسر 4-

 .االجتماعية وبيئتو الفرد بُت العالقة االذباىات توضح 5-

 .ثابت شبو بشكل واجلماعات األفراد سلوك االذباه حيدد 6-

 .رلتمعو ومعتقدات ومشكالت موضوعات ويدرك ويناقش يفكر الفرد االذباه جيعل 7-
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 الوظائف وىذه .ومعتقدات معايَت من رلتمعو يسود دلا الفرد مسايرة عن ادلعلنة االذباىات تعرب 8-

.) األحيان غالب يف متناغمة متداخلة ىي بل اآلخر، بعضها عن بعضها مستقالً  ليس

 (051:25:5صديق،

 : االتجاهات مكونات.4.

 عن الفرد لدى ادلتوفرة ادلوضوعية واحلقائق ادلعلومات على ادلعريف ادلكون ينطوي : المعرفي المكونأ .

 (.9:2550:،)عوضاالذباه موضوع

 حنو الفرد يوجهها اليت والكراىية احلب مشاعر إىل العاطفي ادلكون يشَت : العاطفي المكونب .

 على لو ويستجيب حنوه، فيندفع ما موضوعاً  الفرد حيب فقد ، العاطفي بتكوينو ويرتبط ،هاالذبا موضوع

 شدة إىل التعرف وديكننا سليب، حنو على لو ويستجيب منو، فينفر آخر موضوعاً  يكره وقد إجيايب، حنو

 التام التقبل بُت أي . ادلتطرفُت االذباه طريف بُت الفرد موقع ربديد خالل من ادلشاعر ىذه

 (.0:2550:،عوض . ) االذباه دلوضوع ادلطلق النبذ أو 

 ما، بطريقة االذباه حنو العملية االستجابة يف لالذباه السلوكي ادلكون يتضح: السلوكي المكونج .

 اذباىات ديتلك عندما سليب حنو على للعمل تدفعو فهي اإلنسان لسلوك كموجهات تعمل فاالذباىات

 موضوع حنو إجيابية اذباىات ديتلك إجيايب عندما حنو على للعمل تدفعو أو االذباه موضوع حنو سلبية

 (.0:2550:،عوض ) االذباه
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 تعديل االتجاه :.5

 ىات تتخذ مظهرين اساسُت:عملية تغَت االذبا

بالعكس، أي ان  رض، أو من موافق اىل غَت موافق و تغَت االذباه حيال موضوع ما من مؤيد اىل مع-

أي ان يتم التغيَت يف االذباه دبعٌت تأكيد على إجيابية  التغَت ىنا يكون يف درجة اجيابية او سلبية االذباه

ها طبيعة االذباه ذاتو، لعدة عوامل: منلتتغَت زبتلف قابلية االذباه و أو سلبيتو حيال موضوع معُت .

 .نوعية االرتباطات الشخصية، و مجاعية للفردخصائصو و 

 عوامل ذبعل تغيَته صعبا.امل ذبعل تغيَت االذباه سهال، و عو رلموعة من ال (25:2اورد )صديق 

 العوامل التي تجعل تغير االتجاه سهال:أ. 

 دم رسوخوضعف االذباه وع -

 وجود خربات مباشرة تتصل دبوضوع االذباه -

 وجود مؤثرات مضادة لالذباه -

 سطحية االذباه.  -

 العوامل التي تجعل تغير االتجاه صعبا:ب. 

 قوة االذباه القدمي و رسوخو. -

 وضوح معامل االذباه لدى الفرد. -

 صالبة الراي عند الفرد.-

 ( 25:2:::0،صديقافع القوية عند الفرد. )اليت تفرضها الدو مقاومة تغيَت االذباه لدى الفرد  -
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 طرائق تعديل االتجاه و تغييره:.6

اعة ادلرجعية، عندما ينتقل الفرد من مجاعة اىل مجاعة جديدة ذات اذباىات جديدة ،فإنو بتغيَت الط -

 دبرور الوقت ديل  

التغَت القسري يف السلوك، ربت ظروف  واذباىاتوتغَت اذباىاتو القددية لتناسب قيم اجلماعة اجلديدة  -

 طارئة اضطرارية، قد يلجأ الفرد اىل تغيَت اذباىاتو إما بشكل اجيايب أو سليب.

تغيَت ادلوقف، ىناك عالقة واضحة بُت تغَت االذباىات و ادلواقف االجتماعية، فتتغَت االذباىات   -

 بتغَت ادلواقف .

اه التعرف عن قرب عن جوانب ادلوضوع والكشف عن قضايا ادلوضوع  االتصال ادلباشر دبوضوع االذب -

 كانت خفية عليو.

 اذباىاهتم.و  ُت فقد بتأثر البعض بآراء قادهتمالقادة ادلسؤولاالغلبية واخلرباء و  رأي تأثَت-

 ( بتصرف0:2:25:2،صديق)

 :انواع االتجاهات.7

الكليات ،و اذباىات نوعية )خاصة( : تقسم اىل اذباىات عامة تنصب على أ. على اساس الموضوع 

 اليت تركز على النوحي الذاتية.

 مجيع حنو وسلوك من تصرف الفرد إليو يدفع فيما يعاجل الذي االذباه بو نعٍت: االتجاه العام  -

 (610::000، الرمحن عبد .)العنصر متعلقات

 الذي االذباه آخر دبعٌت وأ  ادلوضوع، تفاصيل من جزء على ينصب الذي وىو :االتجاه الخاص  -

 عبد)عناصره بعض أو الكل من عناصر عنصرا ,وسلوك تصرف من الفرد إليو يدفع فيما يعاجل

 (610::000،الرمحن
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 : الشيوع ب.  على أساس

 يف الناس من كثَت عند يوجد أنو أي االفراد من كبَت عدد بُت مشًتك اذباه وىو : جماعي اتجاه -

 ( بتصرف00:2559،باعمر) .معُت رلتمع

 اذباه ىو .الدرجة أو النوعية حيث من اجلماعة أفراد من معُت فرد يتبناه اذباه وىو : فردي اتجاه -

 ( بتصرف00:2559)الزىرة، . األطعمة من نوع حنو الفرد كاذباه ،آخر عن فردا دييز

 : الوضوح أساس على ج. 

 خوف أو حرج سلوكيا دون عنو ويعرب بو وجيهر الفرد يعلنو الذي االذباه وىو :علني اتجاه -

  (610::01:)زىران،

 أن الفرد حياول اذباه فهو , السلوك على ويتسًت وينكره الفرد خيفيو الذي وىو االذباه :سري اتجاه -

 التنظيمات حنو االذباىات ذلك ومثال االذباىات ذلك ومثال , عنو سئل إذا ،وينكره الناس خيفيو عن

 ( بتصرف00:2559،باعمر).احملظورة

 : الشدة أساس على. د

 العزم عن يعرب والذي القوي الفعلي السلوك يف ويظهر" : قوياه اتج -

 (610::06:والتصميم".)زىران،

 فقد ضعيفا اذباىا كان ديلك فمن , ادلًتاخي ادلًتدد السلوك وراء يكمن الذي ىو : ضعيف اتجاه -

 . تغيَته أو تعديلو يسهل ما عادة الضعيف واالذباه , ينفعل أو يثور ال ولكنو , ادلوقف يستنكر

  . ( بتصرف09:2559،باعمر)
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 أنو أي منو يفرال  و ادلوضوع ذباه بالفرد كان إذا إجيايب اذباه لفظ االذباه على يطلق: إيجابي اتجاه -

 حنو إجيايب اذباه فهذا ادلرأة للعمل خروج على كادلوافقة االذباه موضوع على وادلوافقة بالقبول يتسم

 ( بتصرف09:2559،باعمر) ادلرأة. عمل موضوع

 ( بتصرف09:2559،باعمر) .ويبعده االذباه موضوع عن بالفرد اذباه ينئ وىو: سلبي اتجاه - 

 :العوامل المؤثرة في تكوين االتجاه. 8

  :يف تتمثل االتجاهات تكوين في تؤثر عوامل عدة هناك

 ادلناخ للطفل توفر اليت ىي فإهنا الطفل فيو ينشأ الذي األول االجتماعي الوسط ىي : األسرة - 

 السياسية األسرة ثقافة نقل عملية ادلناخ ىذا ويوفر ،ادلتعاقبة منوه سنوات خالل واالجتماعي الثقايف

 ىويتو حيدد ألنو الطفل عند ضرورة يعترب االذباه أن حيث ، أطفاذلا إىل وغَتىا والدينية واالجتماعية

  (1:2550:) عوض،اجلماعة حنو االنتماء لو يكفل كما الشخصية

 خالل من وكذلك مدرستو، وإدارة ومعلميو أقرانو مع االجتماعي التفاعل خالل من : المدرسة -

 (25:2)صديق، فشيئاً  شيئاً  وادلعريف والعلمي الفكري ربصيلو يف فتزيد منها ينهل اليت ادلعارف

 يف بارزاً  دوراً ، تلعب فيو ادلؤثرة والعوامل السائدة وقيمو وتقاليده وعاداتو ادلختلفة دبؤسساتو المجتمع -

 (1:2550:) عوض،االذباىات تكوين

 خالصة:

 ال ديكن االستغناء عن استطالع االذباىات يف سلتلف ادليادين  ديكن القول انو ادلبحثيف هناية ىذا 

اذا  ادلوضوع ادلراد دراستو. خاصتا و  جوانبخاصة يف ادليدان الًتبوي ، دلا ذلا من امهية دلعرفة سلتلف و 

على اختالف مستوياتو كان مصدر ىذه االذباىات اىم و اكربىا شرحية تربوية و ىي االستاذ التعليم 

 التدريسية  
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 تمهيد:

يطبق أال وىي نشر العلم، و  مسى رسالة للبشرية أيقدم  من وىوادلعلم ان يكون رسوال "، كيف ال  كاد"

بالقلم م ك االكرم الذي عل  رب  اقرأ و االنسان من علق  خلق ذي خلقك ال  سم رب  اما امر اهلل بو " اقرأ ب

أستاذ التعليم ب تعريفال الفصليف ىذا  وسنتناول( 05مامل يعلم" ) سورة العلق :آية  عل م اإلنسان

  االبتدائي

  :. مفهوم أستاذ التعليم االبتدائي1

 على قادرا يتفهمهم،و  طلبتو يفهم قرار صانعانو " ( Philip-Jakson )جاكسون فيليبيعرفه  

 مىت ويعرف يعمل ماذا يعرف استيعاهبا، الطلبة على ىو يسهل وتشكيلها، الدراسية ادلادة صياغة

 (18:2008" )بوعيشة،يعمل

 على النزعة تسود حيث إنسانية مهمة التدريس بالضرورة إن" :( ASA.Hillard) هيالريعرفه  

 تتوقف وعليو يتعلموا، أن يف الرغبة الطلبة عند تتوافرو  يعلم أن على قادرا ادلعلم يكون العالقة ىذه مثل

 "ادلعلم مع مفتوح وبشكل أحاسيسهم وتقدير الطلبة مشاكل وتفهم األفكار تبادل على القدرة

 (18:2008)بوعيشة ،

 رائية".إج أعمال عدة ينجز ألنو رائيإج رجل ادلعلم"(:DA.Berliner)برلينر يعرفه  

 (18:2008بوعيشة، )

 مهنة التعليم:.2

تقتصر و  –تستدعي تدريبا عقليا مناسبا  األفكارعلى رلموعة متكاملة من ادلعارف و تقوم ىده ادلهنة 

معرفتها على فئة معينة من الناس، كما تقتضي تلك ادلهنة الًتكيز على األنشطة العقلية أكثر من 

ه ادلهنة على التجارب تعتمد ىذتتطلب ىذه ادلهنة اعدادا شامال ودلدد طويلة و األنشطة احلسية .كما 
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فاجلانب  -نظريو  -ليعم –ىذه ادلهنة ذلا جانبان البحث العلمي كمصدر للمعرفة ادلتطورة  ذلا .و 

 لكل مهنة شلارستها اليت تساعد رجال ادلهنة على امناء خرباهتم عملي يطبق فيو اجلوانب النظرية و ال

لكل مهنة حريتها يف التصرف حتمل ىذه ادلسئولية ، كما أن لكل مهنة دستورىا األخالقي وزيادهتا .و 

ن لكل مهنة ثقافتها الوحيد للمهنة. كما أ الذي حيتم على رجاذلا أال يكون العائد ادلادي ىو الدافع

 (11:2011،زلمد عبد الباقيشئوهنا.)اخلاصة هبا واليت تنظم مهامها و 

 ستاذ التعليم االبتدائي:أرسالة .3

اصعبها ، و ذلك ألهنا مهنة "بناء بشر" فاذا ما قارنت بُت أن مهنة التعليم من أشق ادلهن و  ال شك

رة الرسالة اليت يقوم هبا خطو ألدركت مدى أمهية و  بناء البشر، بُتمثال ،و  دلصانع أو بناء ادلساكن،بناء ا

نريد منو أن يرده الينا و  تقريبا، ىي السادسة من عمره ،ألننا نضع بُت يديو سللوقا ضعيفاذلك  ،ادلعلم

 ادلعارف اليت دتهد لو كسب عيشو بنفسو ،ملما بادلهارات و  مكتمل الشخصية،عضوا اجتماعيا نافعا 

دتكنو من التكيف مع بيئتو، بل والعمل على تطويرىا الفكرية اليت ومزودا بالعادات والقيم االخالقية و 

فبيده هنضة  أجل منزلة .و  اىضة تضع ادلعلم يف ارفع مكان،من ىنا فان مجيع الدول النو ازدىارىا. و 

ىو هتاون يف  ذاا ،ل دركلك أن ينحدر باألمة اىل أسفبيده كذو  بأسرىا اذا أحسن تأدية رسالتو،األمة 

 (148:1971تأدية رسالتو.)دروس يف علم النفس،

 القائم بمهنة التعليم) استاذ التعليم االبتدائي(: صفاته و آدابه  .4

نة فقط بل ادلفكرين الًتبويُت صفات عديدة دلن يشتغل هبذه ادلهنة ، ال باعتبار أن التعليم مه وضعوا

يغفل أبو حامد الغزايل يف رسالتو " أيها الولد " أن يذكر من يقوم مبهنة  .حيث ملباعتباره رسالة كذلك 

 عليو وسلم يف ىداية األمة ، وىذه ااحماسن التعليم مبحاسن األخالق باعتباره نائبا عن الرسول صلى اهلل
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لصدق القناعة وطمأنينة النفس واحللم والتواضع والعلم واو لسخاوة اليقُت واوالتوكل و الشكر ىي البصر و 

  .قولو يكون قدوة لطالبو يف أقوالو وأفعالو فال يكذب فعل وأن والسكون والتأين، الوقارو واحلياء 

، ذا اىتم ابن سينا يف " السياسة " بوضع رلموعة من الصفات دلن ديتهن التعليم بأن يكون " عاقالو 

ليل السخف ، قعن اخلفة و قا بتخريج الصبيان ،وقورا  رزينا، بعيدا ، حاذدين، بصَت برياضة األخالق

وال جامد بل حلو لبيب، ذا مروءة ونظافة و  رلمد عبد نزاىة". )التبذل واالسًتسال ادلتعلم، غَت كز  

 (103:2011،الباقي

امى ، فقد أكدت الرؤى الًتبوية ادلعاصرة اليت قد ال ختتلف  فيما ذىبت عما آثاره ادلفكرين القد أما

ال حيبذون يمن يقمون مبهنة التعليم أشياء و لى ان ادلتعلمُت يقدرون فدومنيك فوراي عرؤية بول ديفيد و 

واالىتمام  والوضوح، حصروىا يف ادلهارة يف التدريس،فيو أشياء  ، فأما ما يتعلق بأوجو التقدير فقد 

والفهم القائم على التعاطف،  وادلرح، ،والعدل، واحلياد، والصرب والتمكن اجليد يف الفصل، بالعمل،

أما ما يتعلق مبا ال واالىتمام مبشاعرىم. و  ،والعطف عليهم واالىتمام بادلتعلمُت والرغبة يف معاونتهم،

 طيبحيبذونو فيمن ديتهن مهنة التعليم فتظهر يف أهنم ى حيبون فيو الًتدد يف الثناء على األداء ال

زلمد عبد االنفعال. )ذر، والتسلط، و واذل ،والثرثرة وسرعة االستثارة، وقلة االستقرار، والعقاب، وااحماباة،

 (103:2011،الباقي

 : المعلم إعداد نظام.5

 القدر ادلعلم اكتساب منو، اذلدف يكون وتكويًنا إعداًدا يتلقى ادلهن أصحاب من كغَته ادلعلم إن

 ادلراحل باختالف اإلعداد ىذا وخيتلف مهنتو، مزاولة من دتكنو اليت ادلهارات و ادلعارف من الكايف

 الزمن حيث من أقل اإلعداد يف نصيبو يكون االبتدائية ادلرحلة فمعلم ، إليها يوجو قد اليت التعليمية

 .أخرى تعليمية مبراحل مقارنة
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 صدر حيث، للًتبية التكنولوجية بادلعاىد تسمى خاصة معاىد يف يعد اجلزائر يف ادلعلم إن

 96/73للًتبية، مث صدر مرسوم   ادلعاىد إنشاء يتضمن 1969/ 26/12يف ادلؤرخ 69/106األمر

 مرحلتُت على التكوين يتم حيث التكنولوجية ادلعاىد يف التكوين لينظم 03/02/1996ادلؤرخ يف 

 : متكاملتُت

 أساس على ادلسابقة طريق عن اختيارىم يتم الذين الطلبة إلعداد : األولي التكوين مرحلة-

 بادلعلومات ادلعلمُت الطلبة وتزويد النظري التعليم على التكوين من ادلرحلة ىذه وتشمل ، الشهادات

  ويتعلق العملي والتكوين ، الًتبية وعلوم النفس علم يف األساسية ادلعلومات وبعض النوعية، وادلعارف

 التكوين من النوع ىذا ويدوم (ادلدرسي والتشريع ادلواد كتعليمية) ادلهنية والبيداغوجية الًتبوية بالتقنيات

 (24:2008)بوعيشة، .سنتُت مدة

 مكمل تعليم على ادلرحلة ىذه وتشمل ، للتثبيت ادلتمرنُت إلعداد : المتواصل التكوين مرحلة-

 الوظيفة مع تكيفو يسهل عملي بيداغوجي بتكوين ادلًتبص ادلعلم تزويد يتم حيث األوىل للمرحلة

  (.ادلفتش ، ادلدير) الًتبويُت ادلوجهُت إشراف حتت وذلك

 ولقد اجملاز باألستاذ مسي التعليم يف اجلامعات خرجيي توظيف فيو يتم جديد سلك استحدث لقد و

 إذ الًتبية، قطاع لعمال اخلاص األساسي القانون ادلتضمن 94/401 التنفيذي ادلرسوم يف ذلك حتدد

 ، وكتابية شفوية ادلسابقة ىذه ،وتكون الشهادات أساس على ادلسابقة طريق عن الفئة ىذه توظيف يتم

 (24:2008)بوعيشة،ادلنصب يف لتثبيتو جلنة تشكل مث شهور 9 دلدة الًتبص فًتة يف ويبقى
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 همية علوم التربية لألستاذ التعليم االبتدائي:.أ6

علوم الًتبية للمعلم بالنسبة للمعلم ىي الوسيلة إلعداده مهنيا للقيام بواجبو على أحسن  وجو شلا يؤدي 

يهيئ لو التكيف مع م ادلعلم بتنمية قدرات التلميذ و حتقيق أىداف اجملتمع مبا فيهم التالميذ. فيقو  إىل

 فيما يلي بيان أثر العلوم  الًتبوية على ادلعلم:ي إىل رفاىية اجملتمع وسعادتو و اجملتمع شلا يؤد

بوية تكشف قدرات وم الًت غَتىا من العلادلنهاج وعلم النفس التعليمي واجتماعيات الًتبية و  إن دراسة 

 استعداداهتم للتوافق مع العملية التعليمية.أفراد اجملتمع وميوذلم و 

بُت طبيعة مهنتو ، شلا جيعل ادلعلم أكثر ًتبية العالقات بُت ىذه العلوم و يدرك ادلعلم بدراستو لعلوم ال -

 دمها أثناء ادائو العملية الًتبوية تعُت ادلعلم على حتديد الوسائل التعليمية اليت سيستخ ادراكا دلسئولياتو

 يستطيع أن يقو م العملية التعليمية تقوديا صحيحا.و 

استخدام و معايشتهم للبيئة ادلناسبة لنمو قدرات التالميذ و  هتيئة الظروفتساعد ادلعلم على معرفة و  -

 ادلادة العلمية ادلناسبة ذلم.

 ية التعليمية حبيث يصبح التعليم مثمرا مفيدا,للعوامل اليت تؤثر على العمل اركا ومالحظاد وجتعل -

لى حتقيق أسسو الواجب مراعاهتا عند وضعو جتعلو قادرا عادلعلم حبيثيات ادلنهج الدراسي و إن معرفة 

 النشاط التعليمي.التفاعل بُت التالميذ و 

اختيار ما را على أساليبها جتعلو فادادلدرس بطرق التدريس ادلناسبة ودراسة أسسها و  إن احاطة -

زلمد عبد .)الوسائل التعليمية ادلناسبة ذلمميول التالميذ و كذا اختيار يتناسب قدرات و 

 (11:2011،الباقي
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 :استاذ التعليم االبتدائي إعداد مجاالت .7

 حيمل دلن إال بامتهاهنا يسمح ال، أن جيب اإلطالق على ادلهن أصعب من ىي التدريس مهنة إن

 .وثقافية ومهنية، علمية، مؤىالت

 األكاديمي ألستاذ التعليم االبتدائي:  اإلعدادأ .

استاذ التعليم  وإعداد الًتبية« كليات اخل د الطالب يدرسها اليت الدراسية ادلقررات رلموعة تعترب

 ىذه مثل لتدريس أكاددييا إعدادا إعداده عملية ىي ادلقررات ىذه وتقومي تدريس وأساليب االبتدائي ،

 وتربز « يتفهم أن معلما ويصبح الكلية من عندما يتخرج لتالميذه، –موضوعاهتا بعض أو –ادلقررات

 أساسيات، كامال تفهما ادلعلم الطالب يف وادلتمثل العام اذلدف خالل من األكادديي اإلعداد قيمة

ألستاذ  ادلستقبل يف تدريسها يف سيتخصص اليت ادلواد الدراسية أو الدراسية ادلادة وحقائق ومفاىيم،

 من أن صلد لذلك الدراسية، ادلواد مجيع تدريس عن مسؤوال االبتدائية التعليم االبتدائي يف ادلرحلة

 والثانوي ادلتوسط، يف حيتاجو زميلو عما للتع لم أكثر رلاالت يف أوسع خلفية إىل حيتاج أنو الضروري

 ال الشيء فاقد ألن متطورة علمية معرفة من عليو حصل مبقدار ما وثيقا ارتباطا ترتبط ادلعلم كفاية فإن

 يقدموا وأن التخصص، مادة من التام التمكن على ادلكونون قدرة مبدى اإلعداد ىذا . ويرتبط يعطيو

 أفكاره يربط أن جيب كما ادلناقشات، واحلوارات معهم يثَت وأن وضوح، يف يدرسوهنا اليت موادىم

 جيعلو شلا التقومي أساليب معهم يستخدم أن جيب كما  عملية، وتدريبات بتطبيقات، النظرية وحقائقو

 (311:2011،بوسعدة): .وعمليا نظريا، درسو شلا متمكنا أصبح ادلعلم أن يطمئن

 ومنها كثيرة فهي للمعلم، األكاديمي اإلعداد معوقات أهم أما: 
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 على االنتقاء يتم ما غالبا حازمة، غَت بالتكوين اخلاصة ادلعاىد هبذه االلتحاق أو القبول شروط  -

 اجلانب :مثل شخصيتو من األخرى اجلوانب ة مراعا دون ادلعلم للطالب التحصيلية الدرجات أساس

 اخل... ادلهنة إىل ميولو الشخصية، مساتو الديٍت، أو العقدي

 .استقرارىا وعدم ادلعاىد، ىذه يف التكوين مدة تذبذب -

 .والتعليم الًتبية ميدان يف الركب دلسايرة ادلعاىد ىذه يف ادلكونة لإلطارات الرسكلة أو التكوين عدم -

 . ادلعلم إعداد يف ادلتطورة التعليمية الوسائل استخدام عدم  -

 ادلوضوعية إىل تفتقر ادلعلمُت بتكوين اخلاصة ادلعاىد يف ادلستخدمة التقومي أساليب -

 (312:2011،بوسعدة)

 :المهني ألستاذ التعليم االبتدائي اإلعداد ب.

 دتكُت ادلعلم من فهم حقيقة العملية الًتبوية يف الوطن و أىدافها و نظم التعليم بصفة عامة -

-العقلي -دتكُت ادلعلم فهم الطفل الذي يقوم بتعليمو و مراحل منوه ادلختلفة ) النمو اجلسمي-

 االجتماعي(.-الوجداين

  (390:1982دتكُت ادلعلم من فهم اجملتمع و مشاكلو، و احتياجاتو. )رابح، -

  :استاذ التعليم االبتدائي الثقافي . اإلعدادج

 يقصد باجلانب الثقايف الدراسات اليت تقدم للدارسُت يف مؤسسة االعداد

 يكون اجلانب الثقايف منطلقا من أصول الثقافة االسالميةأن  -

 ، احلاضر وادلستقبلأن يتضمن ىذا اجلانب عرض مالمح الثقافة العربية يف ابعادىا الثالثة : ادلاضي  -

ان يتضمن اجلانب الثقايف الدراسات الثقافية اليت تؤكد على اىتمام بدوافع الدارسُت و اىتماماهتم  -

 ادلختلفة حول قضايا اجلانب التخصصي الذي يدرسونو، ومدى اإلفادة منو يف تدريس مادة التخصص.
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 سلتلف ادلوضوعات الثقافية و الدينية و أن ديثل اجلانب الثقايف مدخال لتعليم ادلهارات األساسية يف-

االجتماعية و التارخيية ـ،بالشكل الذي ديكن الدارس و يساعده يف التكيف و التوافق مع ما يدرسو يف 

 (180:2007مادة ختصصو.)طو ادلهدي،

 :مسئولياتهو  ستاذ التعليم االبتدائيأأدوار .8

على ادلعلم ان يكون على دراية تامة و  اساس خربتو،ساسي ىو نقل ادلعرفة التعليمية وىي االه ان دور -

ادلعلم اعتباره قائدا اجتماعيا من ادوار و مبوضوع  ختصصو ويتميز بادلهارة التامة ضلو العملية التعلمية .

حيفزىم على ادلسامهة انو ينشط الدوافع لدى االفراد و  ، كماوذلك لقيامو بإشباع حاجات اجلماعة

ىناك لوائح ل مهٍت و ىي تتمتع باستقالذلك دوره عضوا يف مهنة التعليم و دلعلم كمن ادوار او االجيابية .

دواره أيضا تطوير ثقافة رلتمعو واحلفاظ عليها بل من أقاليد للمهنة البد من اتباعها وااللتزام هبا. و تو 

بُت يفقد مكانتو العلمية معلومات واسعة حىت ال والبد للمعلم أن يكون ذا خربة و  مبتكرا ذلا .و 

على و ىي متزايدة دائما ومستمرة . و ذلا حدود  فة ليس، كما جيب ان يكون يدرك ان ادلعر تالميذه

 التدريس.بأمناط سلتلفة من طرق التعليم و  ادلعلم ايضا ان يكون ملما

وىو مسئول عن غرس القيم  و على حفظ النظام بُت تالميذه،كما جيب على ادلعلم ان يؤكد قدرت

ىي أىم عامل لًتبية الشخصية. ماعية و ذلك بنقل القيم االجتلسلوك ادلوجبة و احلميدة وامناط ا

 (.بتصرف15:2011،)بوسعدة

 : دور استاذ التعليم االبتدائي في المقاربة بالكفاءات.9

تعطي ادلقاربة بالكفاءات، أمهية للمتعلم جبعلو زلور العملية التعليمة . ما جيعل دور ادلعلم خيتلف كل 

دوره يف التعليم التقليدي الذي أعطى أمهية للمعلم ومادة التعليم. أما دور ادلعلم يف االختالف عن 

 ادلقاربة بالكفاءات ، نلخصو فيما يلي: 
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يقوم بأنشطة ذات التعلمية، دلك جبعلو -حيدد البيداغوجيا اليت جتعل ادلتعلم زلور العملية "التعليمية -1

 دلشكالت، ويتم ذلك إما فرديا أو مجاعيا.، وبإصلاز ادلشاريع وحل امعٌت بالنسبة لو

يقوم بتحفيز ادلتعلمُت على العمل وفق طريقة التعليم النشط، قصد  توليد الدافع للتعلم واالصلاز،  - 2

 دلك بتكليفو مبهمة تناسب وتَتة عملو، وتتماشى وميولو،  واىتمامو .

، ما يستلزم منو العمل  على ات اجلديدةوالسلوكييقوم بتنمية ادلهارات وإكساب االجتاىات، ادليول  -3

احلركية، وقد تتحقق -، العاطفية )االنفعالية( والنفسيةلم ادلختلفة: العقلية )ادلعرفية(تنمية قدرات ادلتع

 (486،ة إما منفردة أو متجمعة. )بوكرمةىده العملي

 :؟كيف ينبغي ان تكون العالقة بين استاذ التعليم االبتدائي و التالميذ.10

رد شخص بال  يف رلتمع من ، و ىذا جيعل منو أكثر من رلبالنسبة لتلميذتوادلعلم ىو مصدر ادلعرفة 

مورد للمعرفة لذلك أكسبو موقفو ىذا قوة ال يستهان هبا يف التأثَت على فهو مرشد وموجو و  ،الصغار

ا يف تكوين الذات العليادلعلم والد، فهو يقوم بدور ال يقل امهية عن الدور الذي يقوم االبوان  الصغار.

 ىو يف نظرىم مصدر سلطة ىام .أو الضمَت للصغار ، و 

كو العالقات االنسانية ادلوجبة يف امكانو ان يدعم بسلو ىنا يعترب ادلعلم قدوة للصغار و  ،ادلعلم القدوة 

 ادلدرسة كما أن يف امكانو أن خيلق يف رلتمعية االجتماعية بُت رلتمع الفصل و يشجع منو احلساسو 

ىدام للسعادة االنسانية  لتوتر واالنفرادية وعدم التعاون يكون مبثابة زلولالفصل جوا من ا

 (409:1982لتالميذه.)تركي،
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  خاتمة:

خالل ما سبق نستخلص ان على استاذ التعليم االبتدائي ان يكون مزودا بكثَت من االمور أوذلا من 

،ثانيا ان يكون معدا اعدادا جيدا من سلتلف اجلوانب االكادديية،  باعتباره قدوة اآلداب واالخالق

  .يكون شخص يتميز بصفات القيادة و ادلسؤوليةو مهنية، وثقافية، 
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 :تمهيد

الدعم رغم اهنا كلها ادلقصود بادلعاجلة البيداغوجية واالستدراك و اختلطت حول لقد تداخلت ادلفاىيم و  

، او يذ سواء كان يعاين من تأخر دراسي، بطء التعلمكلها موجهة للتلمو  تصب يف االجتاه وادلعىن نفسو،

امهيتها بالنسبة و  البيداغوجية،صعوبات تعلم ويف ىذا الفصل سنقوم بالتعرف على مفهوم  ادلعاجلة 

 لذوي صعوبات التعلم     

 مفهوم  المعالجة البيداغوجية :.1

 مريضا او جرحيا عاجل سواء ادلداوي و ىو ادلعاجل  و ادلعاجلة العرب لساف يف جاءة: لغأ. 

 (15:2010)بونوة،

 التقييم عملييت بعد ادلتعلمني لدى ادلالحظ تدارك النقص ىي الرتبوية : وادلعاجلةاصطلحاب. 

 .(15:2010)بونوة،والتشخيص

 لتحديد ادلتعلم إنتاج على فعلو ينصب بيداغوجي جهاز ىي :المعالجة البيداغوجية تعريف ج. 

 )ناجعة )صدقاوي حلول تقدمي قصد اخللل مواطن

 البيداغوجية:المعالجة .2

ان ادلعاجلة البيداغوجية ىي التدخالت البيداغوجية يقوم هبا ادلعلم عندما يالقي تالميذ او رلموعة من 

حل مشكلة أو التواصل  الفهم او تصنيف التعلمات أو التالميذ صعوبات على مستوى القدرة يف

يف بداية التعلم  عل تربوي سواءمالزمة لكل فو  الصعوبات طبيعية عند ادلتعلم، الكتايب أو الشفهي ىذه

اما تعديل  :ويكون مستعدا لتجاوزىا بطريقتنيبل يتوقعها ، ،أو أثناء يقوم ادلعلم برصد ىذه الصعوبات

لتالميذ آين للحالة ال تتطلب التأخر أو مؤجلة بالنسبة للحاالت العامة اليت ختص عددا كبريا من ا

 يقدم الدعم حاالت ادلستعجلة ادلتعثرين و النسبة للالكفاءات اجلديدة بخاصة يف تعلم ادلهارات و 
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التوجيو ليتخطى الصعوبة أما احلاالت االخرى فيخطط من جديد او يعدل حبيث يربمج وضعيات و 

اذ يقرتح يف ىذه احلالة وضعيات  ،ون بعد عمليات التقييم التحصيليةللمعاجلة البيداغوجية اليت تك

لتعديل بقصد وضع التلميذ يف وضعية نفسية مرحية يكون معها مشاهبة دلا مت تقدديو لكن ،مكيفة با

 قادرا على جتاوز ىذه الصعوبات ،تنجز عملية ادلعاجلة على مراحل 

 ادلنهجية أثناء تنصيب ادلوارد ادلعرفية و  مجع ادلعلومات حول الصعوبات اليت مر هبا التالميذ -

 الكفاءات ادلتابعة .و 

 ضبط فئات التالميذ حسب الصعوبات من أجل إفراد التعلم . -

 اقرتاح وضعيات دلعاجلة ىذه الصعوبات . -

ادوات االستعمال البسيطة  ،الرسم ،استخدام الوسائل الكتابةلعملي و االداء اما يتعلق باستغالل ادلوارد و 

نة الوطنية للمنهاج امجمموعة صعوبات ذات طابع عرضي ما يتعلق بالكتابة ،التعبري الشفهي ...اخل.) اجل

 ( 2016التكنولوجية، وزارة الرتبية الوطنية،صصة للرتبية العلمية و ادلتخ

 الفرق بين المعالجة البيداغوجية، االستدراك، الدعم.3

 عند العجز لسد مراسيم عدة يف الرتبوية وادلعاجلة الدع حصص ختصيص الوطنية إىل الرتبية وزارة بادرت

 الوسائل من رلموعة عن عبارة فالدعم والفروق الفردية، الفرص تكافؤ حرصا على التالميذ بعض

 تعرتض قد اليت الصعوبات بعض الجتياز خارجو إتباعها داخل الفصل أو اليت ديكن الرتبوية والتقنيات

والتعثرات  النواقص تسجل سلتلف خالذلا فمن تسبقو، اليت التقومي بعملية الدعم الرتبوي ويرتبط التعلم،

تشخيص  تعمل على اليت التقوي عملية يلي تربوي اجراء و أن على أيضا الرتبوي يعرف الدعم كما

 جتاوزىا على مث العمل ومن التالميذ، مكتسبات يف والقصور النقص جوانب التعثرات و تكشف

الدعم من خالل بعض االسرتاتيجيات   ويتحدد ادلتوسط، إىل على االقل وختطيها للوصول بادلتعثرين

 لفئة موجو تربويا أيضا نشاطا االستدراك  يعترب ادلعاجلة البيداغوجية إذو  ادلكيفة،كاالستدراك ، االقسام 
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ادلسار  اليت تعيق  ادلدرسية من الصعوبات ادلواد األساسية للحد يف ظرفيا يعانون عجزا التالميذ من

 السريع من اجل التعويض نقائص لديهم ظهرت التالميذ من عةمجا الدراسي، فاالستدراك إذن خيص

 جيد الذي التلميذ مبرافقة تُعىن بدورىا إذ االغراض، األخرى تستهدف نفس البيداغوجية ىي وادلعاجلة

  (33:2008) مرداسي، .التعلم يف صعوبة

 استراتيجيات المعالجة االولية أو االساسية: .4

الطفل، من أوىل االجراءات ومراحل منوه واحرتام شخصية ادلراىق و تبقى معرفة خصوصيات ادلتعلم 

 ن ينجح يف اسرتاتيجيات التعليمية.أ أرادالرتبوية العلمية اليت جيب ان يطبقها ادلدرس، اذا 

 :التواصل البيداغوجي الديمقراطي -

اعطاءه حرية التعبري، وىو يشتمل على االنصات وقبول االختالف يف الرأي، ومساعدة االخر و 

ية التعلمية، اذ كيف مكون ال غىن عنو يف العملية التعليماساسي، و فالتواصل البيداغوجي الصفي عنصر 

بالتايل تقدمي مل يتواصل معو، و  ن حيدد مكامن الضعف والقوة لدى التلميذ اذاأ ديكن للمدرس

 ينصت اليو و حيرتم رأيو.ة تعلمو و اذا مل يرافقو يف سريور اسرتاتيجيات معاجلة أو تغذية راجعة، 

 استراتيجية التغذية الراجعة: -

اجاباهتم اليت نعتربىا تغذية راجعة، يتبني دلدرس ت ادلتعلمني مع موضوع التعلم، و انطالقا من تفاعال

اسبة لوضعية التعليم ىل وظف فعال ادلعارف ادلنتعلم للمهمة ادلطلوب اصلازىا، و مدى استيعاب ادل

 مثل اخلوف ، القلق، االحساس بالدونية،  اليت يتوخى ادلدرس ان يكسبو كفايات معينةو ادلقرتحة. 

 يقدم لو تعليمات تيسر لو الفهم ن حيفزه على بلوغ اىداف التعلم ويوضح لو مؤشرات النجاح، و او 

 التحليل.و 
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 االنطالق من تمثالت المتعلمين عند دراسة موضوع جديد:-

 يف بناء الدرس. اقد تكون صحيحة او خاطئة، لكنها تلعب دور ، ديتلك ادلتعلم معرف اولية

 استراتيجيات التفكير االيجابي: -

، يستطيع يتمتع بو ادلتعلم عنصران اساسيانالتفكري االجيايب الذي جيب ان ان الثقة يف النفس، و 

 (.483بواسطتهما جتاوز تعثره ) غريب،

 انواع  المعالجة: .5

 وحني . التقييم بواسطة البناء كل مراحل يف الدائمة ادلستمرة بادلالحظة يرافقو  يتابع والتكوين التعلم

 وادلايل وادلادي اإلنساين اذلدرالفشل و  إىل ادلؤدي الرتاكم السليب يعاجل اكتشاف اخلطأ

 : إلى العالج أ. نوجه

 يرون إذ ادلعلم ذلك من يطلبون التالميذ أولياء بل ان عموما ىذا ادلعمول بوو  كلو مبجموعو القسم -

 القبلية ودلكتسباهتم دعم ذلم شلتازين أبناؤىم كان ولو ادلعاجلة أن

 قٌسم يوجد أن ديكن و ىل تالميذه مستوى يف ادلتجانس غري القسم تناسب ال كلو القسم ومعاجلة. 

 نفس ويرتكبون الصعوبات نفس من ويعانون . التعلم على القدرة من واحد مستوى على تالميذه

 األخطاء؟

 .وتنوعها الذكاء مستويات وتعدد ، التعلم يف و دتايزا طبيعية لوجود فوارق القسم الوجود لذلك

 : إلى نوجهها ب.  أم

 التواصل  تثري جيدة الطريقة و ىذه متشاهبة متقاربة وصعوبات أخطاء التالميذ يعاين حني : أفواج-

 الفردي اإلنتاج لكن . متفاعال نشطا مييالتعل األداء يصبح  الفوجيي يف العمل . االقران التفاعل بني

  قليال يكون
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 : إلى نوجهها ج. أم

 .ادلتعلمني بني والتمايز البيداغوجية مراعات الفروقو  التمييز من بد ال حينها : احاد التالميذاالفراد و  -

 (18:2008)بونوة،

  وكيفياته: العالج خطوات .6

 حصص يف عالجية تعلمية وضعيات ويف ادلواد وحسب األخطاء نوعية حسب التالميذ ادلعلم يفوج

 إدماجهم إىل حتقق العالج ليصل ومدى تقدمهم مدى يتابع خاصة وثيقة وعلى أداءاىم ادلعاجلة يتابع

 سلسلة أي جهاز أهنا بيداغوجيا هبا نقصد ادلعاجلة بذلكو  .األعلى ادلستوى ضمن فئة ادلعاجلة أو ضمن

 ادلعلم ومن منو ادلالحظة الثغرات  من سد دتكنو جديدة تعلمية وضعيات للمتعلم يقد من الرتتيبات

 (18:2010)بونوة،) كلها التقومي االقران...( عملية ادلدير ، األسرة ( أخرى من اطراف ورمبا

 :المعالجة البيداغوجية .7

 . ) البيداغوجية ادلعاجلة حصة ( بداية التعلم ،خالل التعلم ،فرتة مربرلة

  2008جوان  23الصادر بتاريخ  071/0.0.2/08رقم  اجلزائر(( الوزاري  ادلنشور يف جاء وقد

 ما يلي: 

 ادلعاجلة لنشاط وافيا زمنيا يف إطار التعديل حيزا االبتدائي التعليم مرحلة يف ادلواقيت خصصت لقد

 من  )الفرنسية األجنبية واللغة والرياضيات العربية اللغة( وىي األساسية اللغات مواد يف البيداغوجية

 لفائدة البيداغوجية األسبوع خالل  ادلعاجلة حصص تنظم .ابتدائي اخلامسة السنة إىل األوىل السنة

 ضرورية تعليمات اكتساب ويف ادلدروسة ادلفاىيم بعض استيعاب يف صعوبات يظهرون الذين التالميذ

 . الحقة جديدة تعلمات لبناء
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جتاوز  من ادلعنيني التالميذ مساعدة بإمكاهنا مالئمة بيداغوجية البيداغوجية بطرق ادلعاجلة ن تتمأ ينبغيو 

تفريد بدل  إىل واللجوء الستدراكها الضعف مواطن تشخيصوذلك بتكييف طرق التدخل و  صعوباهتم

 (20:2010يكون ذلك شلكنا. )بونوة، عندما تفويج التعلم

 ادوات العالج:.8

 .. باإلصالح مرفقة غري فردية عمل بطاقات-

 .. باإلصالح مرفقة عمل بطاقات-

 ..مجاعية عالجية دتارين-

 )صدقاوي(.. جديد بنسق التعلم إلعادة وضعيات-

 : البيداغوجية المعالجة نشاط أهميته .9 

 : عدة مستويات على من فوائد عن اصلازه ينتج فيما أمهيتو وتتجلى

 ادلستوعب غري النشاط مفاىيم : اكتمالالتربوي المستوى -

 التقليل من الفروق الفردية : النفسي المستوى -

 -تسهيل عملية التكيف ضمن اجلماعة :االجتماعي المستوى -

 (20،2010)بونوة،. وادلناقشة ادلشاركة حتفيزىم على 

 : البيداغوجية المعالجة نشاط سير مراحل.10

بوسائل و  متنوعة وضعيات ويف تقدديو وفق مراحل، على واحلرص التعليمي، للنشاط اجليد التحضري-

 ىادفة

 ادلالحظة على بناء وادلالحظة وادلرافقة وادلتابعة ادلراقبة عملية مداومة بو ونقصد :التقويم أو الفحص-

 للمتعلم والشفوي الكتايب لألثر
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 حُيدد إثرىا وعلى ونقاط مبالحظات التالميذ تردف اعمالو  ، : فيو تصنف االجاباتالتشخيص -  

 .الضعف ادلعلم مواطن

 تصل ادلفاىيم تستوعب اليت مل الفئة حتديد على ادلعلم حيرص التشخيص عملية بعد : الفئة تحديد -

 وادلقصودة ادلسماة الكفاءة إىل

 الفوج عناصر بني اخللل ادلشرتك وحتديد ، التالميذ حاجة ضبط هبا او ادلقصود : األفواج تشكيل - 

لكل  الفعلية احلاجة على بناء بعناية حُتضر أن ينبغي اليت ادلعاجلة حصة بو ونقصد : العالج وصف -

 رلموعة

 ادلعاجلَ  الفوج حاجة على بناءً  ادلقدمة البنائية الوضعيات من خالل : المعاَلجين مكتسبات تقويم -  

 . القاعدية الكفاءات حتديد مدى من دلتأكد مكتسباهتم تقومي إىل ادلعلم يسعى

 بقية تالميذ مع ليدرلها ادلستوعبة الفئة احصاء على ادلعلم حيرص النشاط هناية ويف : ادلستوعبة الفئة -

 (2010،20الحقة.)بونوة، عالجية بو أن خُيصهم بأنشطة جدير تبقى وما القسم،

 استراتيجيات المعالجة البيداغوجية  .11

 و باكاي: استراتيجيات المعالجة البيداغوجية حسب دوكتيلأ. 

 المعالجة بالتغذية الراجعة: - 

 ادلعاجلة عن طريق تصحيح اخطاء التلميذ من خارج التلميذ، ادلعلم يقوم بعملية التصحيح.

نحو أدوات ليصحح اخطاءه ادلعاجلة عن طريق التصحيح الذايت، اما مبنح التلميذ دليل التصحيح، أو مب 

، الكتب، أو اجلواب مع حتديد الطريقة ادلوصلة القواميس بنفسو، ومن ىذه االدوات ادلعايري، الطريقة،

 اليو.
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تصحيح ادلعاجلة عن طريق ادلقارنة وادلقابلة بني تصحيح ذايت وتصحيح خارجي ) تصحيح ادلعلم و 

 تالميذ اخرين(

 ادلعاجلة بالتكرار أو بأعمال تكميلية:-

 ادلعاجلة مبراجعة جزء من ادلادة ادلعنية -

 ة ادلعنية.جلاععمل تكميلي ) دتارين اضافية( حول ادل ادلعاجلة بإصلاز  -

 )اعادة دراسة ادلادة أو جزء منها لضبطها( ادلعاجلة مبراجعة ادلكتسبات السابقة إلتقاهنا. -

 دعمها.ادة تعلم ادلكتسبات أو ترسيخها و ادلعاجلة بعمل تكميلي يستهدف إع -

 ادلعاجلة باعتماد اسرتاتيجيات تعلمية جديدة:-

 عاجلة بنهج طريقة جديدة يف تدريس ادلادة.ادل-

 ، يف ايصال ادلكتسبات اليت مل يضبطها التلميذة باعتماد طريقة تكوين تعلم جديدادلعاجل -

 إجراء تغيريات يف العوامل االساسية: -

االساسية، قرارات اعادة  عادة التعلماتإاختاذ قرارات التسوية يف رللس القسم الدراسي مثال: -

 ( 486التوجيو.)غريب،

 :ب. استراتيجيات المعالجة البيداغوجية حسب هالينا برزسميكي  

و تتمثل يف اعادة أو مراجعة التعلم غري متحصل عليو، باستعمال نفس نقطة  :استراتيجية المراجعة -

 عليها سابقا. نفس الطريقة اليت اعتمادو   االنطالق و نفس ادلعلنات الديداكتيكية

ادلراد حتصيلو يف اطار مغاير، مع معينات وزلتويات تتمثل يف تقدمي التعلم و  :استراتيجيات التجديد -

 تغري نقطة االنطالقجديدة و 



المعالجة البيداغوجية                                                      الرابع الفصل  
 

55 
 

تتمثل يف ىجر التعلم من أجل دراسة زلتوى اخر، يتم اختياره يف انتظار  استراتيجيات االنفتاح:-

 ات.نضج التالميذ الذين يواجهون الصعوب

هتتم بالعمل على طرق اكتساب ادلعارف، وذلك بتقدمي نصائح و  :استراتيجيات النصح المنهجي-

 (488للتالميذ حول كيفية تدبري و سائل عملهم و تنظيم وقتهم الدراسي.)غريب،

 خاتمة 

هر ظوثيق بني ادلعاجلة البيداغوجية وصعوبات التعلم، فين ىناك ارتباط أنستخلص يف هناية ىذا الفصل 

ال من إديكن لألستاذ التعليم االبتدائي من عالج الصعوبات لدى ىذه الفئة من التالميذ  ال نوألنا جليا 

 يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية. لتعليمية اليت مت عرضها يف الفصلا اسرتاتيجياتتطبيق خالل 
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الميدانية لمنهجية للدراسةاالجراءات ا
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  تمهيد:

قة اليت تناولت ىذا ذلك من خالل االطالع على الدراسات الساببعد البحث يف موضوع الدراسة، و 

ايضا انطالقا من الدراسات النظرية و  ،جانبا من جوانب ىذا ادلوضوع وعرض رلموعة منها ادلوضوع، او

سوف نتطرق يف ىذا ، ريدلختلف ادلراجع ادلتعلقة دبوضوع البحث واليت مت طرحها يف اجلانب النظ

الباحثة يف دراستها  تبعتهاا ىم اخلطوات اليتأتوضيح صل لإلجراءات ادلنهجية للدراسة و الف

كذا الدراسة، رلتمع وعينة الدراسة، و مدة الدراسة، مكان و  أدوات االستطالعية من منهج دراسة،

 أداة البحث  االساليب االحصائية ادلستخدمة واخلصائص السيكومًتية دلعاجلة صدق وثبات 

 دراسة االستطالعية:أوال: االجراءات المنهجية لل

يف بداية   ول خطوة يقوم هبا الباحثأتعترب الدراسة االستطالعية أىداف الدراسة االستطالعية: . 1

 و بعد اختياره دلوضوع الدراسة ذلك هبدف:ي دراسة أ

 بدقة عن طريق مجع ادلعلومات من لف جوانب موضوع الدراسة عن قرب و التعرف على سلت

 ادليدان .

   تصميم وضبط أداة الدراسة باستثمار ادلعلومات اليت مت مجعها من ادليدان ومن مصادر

 ادلعلومات ادلختلفة )دراسات سابقة ،كتب، مقاالت....(.

 . اختبار أداة الدراسة على عينة استطالعية للتعرف على مدى مالئمتها 

  أي التأكد من صدقها وثباهتا، حىت يتم االعتماد عليها مًتية  لألداةاسة اخلصائص السيكو در ،

 يف الدراسة االساسية .

 .ربديد االساليب االحصائية ادلناسبة دلعاجلة فرضيات موضوع البحث 
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 الدراسة االستطالعية زمانمكان و . 2

و ىي فًتة توزيع و  17/04/2017اىل غاية  04/2017/ 16: وكانت بتاريخ الدراسة زمانأ. 

 مجع أداة الدراسة

 وىي:دبدينة مستغاًل  ابتدائيات ةأربعب مت اجراء الدراسة االستطالعية: دراسةال مكان ب.

 ديثل االبتدائيات اليت سبت فيها الدراسة االستطالعية (:11جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 . أداة الدراسة:3

قامت الباحثة بتصميم أداة حول موضوع الدراسة البيانات ومجع ادلعلومات و بغية القيام بدراسة احلالية 

و مت ذلك  لقياس طبيعة اذباىات أساتذة التعليم االبتدائي حنو حصص ادلعاجلة لذوي صعوبات التعلم 

  عرب اخلطوات التالية:

: االطالع على الدراسات السابقة واجلانب النظري ، خصوصا تلك اليت تطرقت الخطوة االولى -

دلوضوع اذباىات ادلعلمُت حول حنو مشكلة صعوبات التعلم منها، دراسة  امحد جرادات ،امحد القبايل، 

ابراىيم بدر ،حول االذباىات ادلعاصرة يف اعداد برامج عالجية دارس االساسية االردنية، ودراسة ر يف ادل

 دلشكلة التأخر الدراسي، مع الًتكيز على االطالع على ادلراجع ادلختلفة من كتب ورلالت علمية 

 المقاطعة االبتدائيات

 05 ابتدائية بن موسى قدور

 03 ابتدائية ابن سعدون منور

 06 ابتدائية ولد جلول زلمد

 01 ابتدائية جيش التحرير
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: القيام دبقابلتُت خبصوص موضوع البحث مع مفتشي التعليم االبتدائي  السيد : الخطوة الثانية -

كان اذلدف منها ىو جلب أكرب معلومات عن ، و بالقامسية بو عبد اهلل :و السيدزلمودي زلمد 

ر عن كيفية إجرائها ومدة تطبيقها، وعن ، واالستفساة الًتبوية يف ادلدرسة اجلزائريةحصص ادلعاجل

عن مدى معرفة أساتذة التعليم االبتدائي يارات تفتيشية خالل ىذه احلصص، و إجراء ز  إمكانية

 لتالميذ دبفهومها الصحيح .بصعوبات التعلم لدى ا

 ونأ، اال ثناء حصص ادلعاجلة البيداغوجيةأ جراء زيارات تفتيشيةإنو من ادلمكن أوخلصت إجاباهتما  اىل 

لثانية خاصة دبادة هنا تكون حصتُت يف األسبوع : األوىل خاصة دبادة الرياضيات واأنادرا ما يتم ذلك، و 

، بل حىت من ليس ال تقتصر على ذوي صعوبات التعلم فقطهنا أد، و 45ن دلدة تكو و ، اللغة العربية

ساتذة التعليم االبتدائي بذوي صعوبات التعلم  أ، اما فيما خيص مدى وعي لديهم اي صعوبات

عدم فهم الدرس،   لبعض يعتربىا تأخرا دراسيا بسبب الغيابات ادلتكررة للتلميذ، اون اأفكانت 

، وىناك من لديهم معرفة بصعوبات التعلم دبفهومها لمعتربىم من ذوي بطء التعوالبعض اآلخر ي

 الصحيح.

لقياس اذباىات أساتذة  الدراسةمت تصميم أداة اعتمادا على اخلطوتُت السابقتُت  الخطوة الثالثة: -

 :و كانت كالتايل  التعليم االبتدائي حول حصص ادلعاجلة البيداغوجية لذوي صعوبات التعلم

 :كل بعد يضم رلموعة من الفقرات تقيسويتكون ادلقياس من أربعة ابعاد و  مواصفات المقياس:. أ

 ي حنو خصائص ذوي ساتذة التعليم االبتدائأ اليت حيملها اذباىات طبيعة يقيس البعد االول

 .( فقرات10تكون من عشر )صعوبات التعلم و 

 حول دور ادلعاجلة  ساتذة التعليم االبتدائيأ اليت حيملها اذباىاتطبيعة  يقيس البعد الثاني

  (فقرة، 15البيداغوجية يف التكفل يذوي صعوبات التعلم وتكون من مخس عشرة )
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 ساليب وطرق أساتذة التعليم االبتدائي حنو أ اليت حيملها اذباىاتطبيعة  يقيس البعد الثالث

يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية تكون البعد يف بداية تصميمو من إحدى عشرة  ادلستخدمة التدريس

  .( فقرة 11)

 ة ساتذة التعليم االبتدائي حنو أمهية الوسائل التعليميأ اليت حيملها اذباىات طبيعة يقيس البعد الرابع

يف ليكون رلموع فقرات االستبيان  .( فقرات10تكون من عشر )يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية و 

 .( فقرة 46األخَت ست وأربعُت) 

 ب. مفتاح التصحيح:

 اما فيما خيص البدائل ادلقًتحة للمقياس وسلم تدرجو فيبينو اجلدول التايل:

 ( يبين البدائل المقترحة للمقياس وسلم تدرجو12جدول رقم)

 ابدا نادرا احيانا غالبا دائما البدائل

 1 2 3 4 5 الموجبة الفقرات

 5 4 3 2 1 الفقرات السالبة

 

يبُت اجلدول  البدائل ادلقًتحة ألداة قياس وسلم تدرجو، حبيث الفقرات اليت تقيس (: 12الجدول)

 05اىل01اما الفقرات تقيس عكس السمة فهي من ، 01اىل05السمة ىي من 
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 وخصائصها: االستطالعيةعينة الدراسة .4

 بتدائياتعليم  )ة(ستاذأ 30كونت العينة االستطالعية من : تالدراسة االستطالعيةحجم عينة  أ.

 الذين يدرسون مجيع ادلستويات . دبدينة مستغاًل،

واجلداول التالية توضح مواصفات العينة االستطالعية من حيث  : مواصفات العينة االستطالعيةب. 

 اجلنس ،ادلؤىل العلمي ،اخلربة.

دول التايل توزيع العينة يوضح اجل متغير الجنس:مواصفات العينة االستطالعية حسب  -

 االستطالعية حسب متغَت اجلنس

 ( : يمثل توزيع عينة  الدراسة االستطالعية حسب متغير الجنس.13الجدول )
 المجموع ذكور اناث الجنس
 30 08 22 العدد

 100 27 73 %النسبة المئوية 
 

 73بنسبة أنثى  22عدد اإلناث يف العينة االستطالعية ان نالحظ  خال ل اجلدولمن (:13الجدول)

فردا بنسبة 14بفارق قدره  %27بنسبة  ،08عدد الذكور وىي تفوق عدد الذكور حبيث  ،%

47%. 

 مواصفات العينة االستطالعية حسب متغير المؤىل العلمي: -

 االستطالعية حسب المؤىل العلمي (:يمثل توزيع عينة  الدراسة14الجدول )

 المجموع المدرسة العليا ماستر ليسانس المعهد التكنولوجي المؤىل العلمي
 30 02 04 09 15 العدد

 100 07 13 30 50  %النسبة المئوية 
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: يتبُت من اجلدول ان مواصفات عينة الدراسة االستطالعية تتنوع من حيث متغَت (14الجدول)

 ،مث % 50بنسبة فردا  15عود دلؤىل ادلعهد التكنولوجي أساتذة ي  عدد حيث اكربادلؤىل العلمي 

 04وعددىم العلمي ماسًت ؤىلتليها ادل،و  %  30بنسبةافراد  09 ليسانس مؤىل عدد أساتذة

 .% 07بنسبة افراد و ىي اقل عددا  02ؤىل العلمي ادلدرسة عدد اساتذة ادل و اخَتا  % 13بنسبة

 مواصفات العينة االستطالعية حسب متغير الخبرة: -

(:يمثل توزيع عينة  الدراسة االستطالعية حسب الخبرة15الجدول )  

سنوات 5-1من  سنوات الخبرة سنة32 -6من    المجموع 
 30 23 07 العدد

 100 77 23 %النسبة المئوية 
 

متغَت اخلربة يف العينة  عدد االفراد حسب :  يتضح من اجلدول انو (15الجدول رقم ) -

 متغَت اخلربة عدد االفرادكرب من أوىي  % 77أستاذ بنسبة  23 ىو سنة 32-6االستطالعية  من 

 %53أستاذ بنسبة 16بفارق   %23 بنسبةاليت سبثلت و  أساتذة 07وىو  سنوات 5-0من 

 :االستطالعيةطريقة إجراء الدراسة  .5
 حسب اخلطوات التالية:سبت الدراسة األساسية من قبل الباحثة 

 أ. احلصول على طلب ترخيص بدراسة ادليدانية من رئيس القسم أستاذ عمار
أستاذ تعليم ابتدائي بأربعة ابتدائيات )أنظر  30ب. ربديد العينة االستطالعية وادلتكونة من 

 ( (01اجلدول)
تذة و مقابلتهم وذلك بعد ج. االتصال دبدراء االبتدائيات وأخذ اإلذن بتوزيع أداة القياس على األسا

 شرح اذلدف من الدراسة.
 د. مقابلة االساتذة وشرح اذلدف من الدراسة وطريقة االجابة، وايضا التأكد من وضوح الفقرات  

 وفهمها من طرف االساتذة
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ه. ويف قامت الباحثة جبمع ادلقياس من االساتذة وشكرىم على تعاوهنم ودورىم يف اسبام ىذه الدراسة 

 كر ادلدراء على التسهيالت .وايضا ش

 :حساب ومت عن طريق :دراسة الخصائص السيكومترية ألداة القياس.6

( أساتذة زلكمُت 06مت عرض االستمارة على ست ) صدق المحكمين أو الصدق الظاىري :أ. 

ىو ايضا استاذ جامعي يف التخصص، قصد االخذ بآرائهم ينهم مفتش للتعليم االبتدائي و ، من ب

 .(04)أنظر ادللحق  مدى مالئمة الفقرات ألبعادىاداة القياس، من حيث الصياغة ،و أحول فقرات 
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 ويتمثل يف: وفق آراء المحكمينابعاد اداة القياس  نسبة قبول ،رفض، او تعديل فقرات 

  ألداة  خصائص ذوي صعوبات التعلم االولنسبة قبول ،رفض، او تعديل فقرات البعد

 وديثلو اجلدول التايل:القياس وفق آراء المحكمين: 

 خصائص ذوي صعوبات التعلم االول(يمثل  نسبة قبول ،رفض، او تعديل فقرات البعد 16الجدول رقم )

 ألداة القياس وفق آراء المحكمين

 

التوايل: ن الفقرات على أ: من خالل اجابات احملكمُت حول ادلقياس يتضح لنا (16الجدول رقم )

اما الفقرات  %100(  كانت مقبولة بنسبة 10(، )08(، )07( ،)06(، )05،) 03(، )01)

عليو ىذه الفقرات معربة عن موضوع ادلقياس، اما الفقرة و  100%( كانت مقبولة بنسبة 09( ،)04)

 الفقرات المناسبة البعد الثالث

 اكثر من60%

 الفقرات غير المناسبة

 اكثر من60%

تعدل اكثر 60%

  

01 100   

02   100 

03 100   

04 83   

05 100   

06 100   

07 100   

08 100   

09 83   

10 100   
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رات ، ىي حُت انو مل توجد فق100%( نسبة 02اليت مت اقًتاح تعديلها من قبل احملكمُت ىي فقرة )

 مت اقًتاح حذفها يف ىذا البعد.

  ألداة  دور حصص المعالجة البيداغوجية الثانينسبة قبول ،رفض، او تعديل فقرات البعد
 وديثلها اجلدول التايل : القياس وفق آراء المحكمين

 دور حصص المعالجة البيداغوجية الثاني(: نسبة قبول ،رفض، او تعديل فقرات البعد 17الجدول رقم )

 ألداة القياس وفق آراء المحكمين

 الفقرات المناسبة البعد الرابع

 اكثر من60%

 الفقرات غير المناسبة

 اكثر من60%

 تعدل اكثر من60%

01 100   
02 100   
03 100   
04 100   
05 100   
06 100   
07 100   
08 83   
09 100   

  10   100 
11 100   
12  83  
13 100   
14 100   
15  100  
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(: من خالل اجابات احملكمُت حول ادلقياس يتضح لنا ان الفقرات على التوايل: 17الجدول رقم)

( كانت مقبولة بنسبة 14(،)13(،)11(، )09(،)07( ،)06(، )05( ،)04،) 03(،)02(، )01)

و عليو ىذه الفقرات معربة عن موضوع ادلقياس،  83%( كانت مقبولة بنسبة 08)اما الفقرة  100%

، يف حُت الفقرات اليت  100%( نسبة 10اما الفقرة اليت مت اقًتاح تعديلها من قبل احملكمُت ىي فقرة )

 .باعتبارىا ال معربة عن البعد ادلراد قياسو (15(,)12مت اقًتاح حذفها يف ىذا البعد ىي: الفقرتُت )

 ألداة القياس وفق  اساليب و طرق التدريس الثالثديل فقرات البعد نسبة قبول ،رفض، او تع

 :التايل وديثلها اجلدولآراء المحكمين: 

ألداة  اساليب و طرق التدريس الثالث:يمثل  نسبة قبول ،رفض، او تعديل فقرات البعد (18الجدول رقم )

 القياس وفق آراء المحكمين

 الفقرات المناسبة البعد االول

  %60 اكثر من

 الفقرات غير المناسبة

 %60 أكثر 

 %60 اكثر منتعدل 

11 %83   
12 %100   
13   %66 
14   %83 
15 100%   
16 %100   
17   %83 
18 100%   
19   100% 
11  100%  
11 100%   
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التوايل: ن الفقرات على أ(: يتبُت لنا من خالل اجابات احملكمُت حول ادلقياس 18الجدول رقم )

( كانت مقبولة 01)ما عدى الفقرة  %100( مقبولة بنسبة 11(، )08(، )06(، )05(، )02)

و عليو ىذه الفقرات معربة عن موضوع ادلقياس، اما الفقرات اليت مت اقًتاح تعديلها من  83%بنسبة 

مت ( 09، اما الفقرة )66%( بنسبة 03،و الفقرة ) 83%( نسبة 07(، )04قبل احملكمُت ىي )

 فهي ال تعرب عن موضوع ادلقياس.10،اما الفقرة احملذوفة  كانت الفقرة  %100اقًتاح تعديلها بنسبة 

  ألداة القياس وفق آراء  الوسائل التعليمية الرابعنسبة قبول ،رفض، او تعديل فقرات البعد

 وديثلها اجلدول التايل:المحكمين: 

ألداة القياس  الوسائل التعليمية الرابع تعديل فقرات البعد( :يمثل  نسبة قبول ،رفض، او 19الجدول رقم )

 وفق آراء المحكمين

 الفقرات المناسبة البعد الثاني
60%   اكثر من

الفقرات غير 
 المناسبة

 اكثر من60%  

اكثر %60تعدل
 من

01 66   
02   83 
03 66   
04 100   
05 66   
06  100  
07 66   
08 100   
09 100   
10  100  
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: يتبُت لنا من خالل اجابات احملكمُت حول ادلقياس ان الفقرات على التوايل: (19الجدول رقم)

( كانت 09(،)08( ،)04)اما الفقرات  %66(، كانت مقبولة بنسبة 07(، )05) 03(، )01)

و عليو ىذه الفقرات معربة عن موضوع ادلقياس، اما الفقرة اليت مت اقًتاح تعديلها  100%مقبولة بنسبة 

( ،والفقرة 06،بالنسبة للفقرات احملذوفة  كانت الفقرة ) 83%( نسبة 02من قبل احملكمُت ىي فقرة )

 .( و ىي ال تعرب عن موضوع ادلقياس10)

 ويمثلو الجدول التالي: نتائج تحكيم اداة القياس 
 ( :نتائج تحكيم أداة القياس11الجدول رقم )

 

بعد احلصول على اراء السادة احملكمُت حول فقرات ادلقياس ،كان عدد الفقرات : (11)الجدول

بادلئة 6فقرات بنسبة  05مناسبة يف حُت كانت الفقرات غَت  ،بادلئة 80فقرة وذلك بنسبة  34ادلناسبة 

بادلئة، مع اقًتاح  من طرف االساتذة 15فقرات اي بنسبة  07ما الفقرات اليت عدلت أ ،اهومت حذف

 43( يف البعد الثاين وعليو اصبح عدد عبارات ادلقياس 40(و )23الفقرة ) احملكمُت اضافة فقرتُت

 بادلئة 80و تعدت نسبة اتفاق احملكمُت ، فقرة

 

 

 

 

عدد 
 االسئلة

عدد 
 المحكمين

مجموع الفقرات 
 المناسبة

مجموع الفقرات غير 
 المناسبة

مجموع الفقرات 
 المعدلة

46 16 34 15 17 
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 :و جاء توزيعها كالتايل توزيع فقرات ابعاد اداة القياس بعد التعديل 

فقرات ابعاد اداة المقياس بعد التعديل . توزيع (: يبين11الجدول)  

 االبعاد
 

الفقرات  الفقرات الموجبة
 السالبة

 المجموع

-20-16-12-08-03 خصائص ذوي صعوبات التعلم
24- 28-32 -36-41  

 

 10 ال توجد

-25-17-13-09 -04 دور حصص المعالجة البيداغوجية
29-33-37-42-05-

38-43  

21 13 

 -14- 10- 06 -01 اساليب و طرق التدريس
18- 22- 26-30 -

34- 39  

 10 ال توجد

19-15 -11 -07 -02 الوسائل التعليمية  
23- 31- 40  

27 -
35 

10 

ــــــوع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المـ  40 03 43 
 

فقرات وال توجد بو فقرات  10 يتضح من اجلدول ان رلموع فقرات البعد االول: (11الجدول)

 فقرة موجبة 12،حيث ىناك  13سالبة )تقيس عكس السمة(، رلموع فقرات البعد الثاين 

فقرات موجبة وال توجد بو فقرات  10(، رلموع فقرات البعد الثالث 21وفقرة واحدة سالبة رقم )

قرتان سلبتان الفقرة رقم فقرات موجبة وف 08،حيث ىناك 10سالبة، أما البعد الرابع رلموع فقراتو 

(27( ،)35) 
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 :توضيح صياغة الفقرات قبل و بعد التعديل -

 (:يوضح صياغة الفقرات التي تم تعديلها قبل التعديل وبعد التعديل12الجدول )
 بعد التعديل قبل التعديل الفقرة
أعمال التالميذ مهمة يف  ملفات 14

 حصص ادلعاجلة البيداغوجية
فوليو مهمة يف بورت التالميذملفات أعمال 

 حصص ادلعاجلة البيداغوجية
االساليب ادلعتمدة يف حصص الطرق و  18

ادلعاجلة البيداغوجية ترفع من مستوى 
 تالميذ ذوي صعوبات التعلم

االساليب ادلعتمدة يف التنويع  يف الطرق و 
حصص ادلعاجلة البيداغوجية يرفع من مستوى 

 تالميذ ذوي صعوبات التعلم
حيتاج تالميذ ذوي صعوبات التعلم  30

 العمل يف رلموعات من نفس الصعوبة
من االفضل ذبميع تالميذ ذوي صعوبات التعلم 

 من العمل يف رلموعات من نفس الصعوبة
االساليب ادلستخدمة يف الطرق و  11

حصص ادلعاجلة البيداغوجية ال تتناسب 
 و ذوي صعوبات التعلم

 اح ادلرئيةمن االفضل استخدام وسائل االيض
ص ادلعاجلة البيداغوجية ادلسموعة يف حصو 

سلتلف صعوبات  التعلم لدى تتناسب و 
 التالميذ.

يتسم ذوي صعوبات التعلم بذكاء   08
 عادي أو مرتفع

 يتسم ذوي صعوبات التعلم بذكاء  مرتفع

بذوي  يف التكفل البيداغوجي النقص 42
يف حصص ادلعاجلة  صعوبات التعلم

 البيداغوجية بسبب قلة الندوات 
االيام الدراسية إلعداد اساتذة التعليم و 

 االبتدائي  يف ىذا اجملال

ادلعاجلة البيداغوجية غَت فعالة بسبب افتقار 
 االساتذة للتكوين

  
يبُت صياغة الفقرات قبل التعديل وصياغتها ادلعدلة بعد ربكيم اداة القياس وذلك وفق  (:12الجدول)

 اراء احملكمُت.
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مت حساب صدق اداة القياس عن طريق صدق االتساق  :صدق االتساق الداخليب. حساب 

والدرجة  وكذا معامل االرتباط بُت االبعادالداخلي حبساب معامل االرتباط بُت الفقرات و ابعادىا، 

 الكلية.

 وديثلو اجلدول التايل: االولصدق االتساق الداخلي بين الفقرات والبعد حساب  -

االول(:يوضح نتائج صدق االتساق الداخلي بين الفقرات والبعد 13الجدول )  

معامل  الفقرات
 االرتباط

داللة 
 االحصائية

 دالةغَت  0.305 يظهر ذوي صعوبات التعلم احيانا نشاطا زائدا. 13
 احصائيا

 غَت دالة 0.315 يتسم ذوي صعوبات التعلم بذكاء عادي او مرتفع. 18
 احصائيا

0.592** المظاىر السلوكية لذوي صعوبات التعلم عادية 12  دالة احصائيا 
صعوبات التعلم تظهر في واحدة او اكثر من مجال  16

 اكاديمي ) القراءة،  الكتابة ، الحساب( .
 دالة غَت 0.153

 احصائيا
ذوي صعوبات التعلم تكون لديهم انخفاض في القدرة  21

 على االستيعاب في جميع المواد.
 غَت دالة 0.228

 احصائيا
تعليم  ذوي صعوبات التعلم يتم بمراعات أنماطهم حسية  42

 في التعلم ) البصرية، السمعية، الحسية (.
 غَت دالة 0.278

 احصائيا
نتيجة للغيابات المتكرر للتلميذصعوبات التعلم  تكون  28 احصائيا غَت 0.020   
0.497** يتميز ذوي صعوبات التعلم بذكاء منخفض. 32  دالة احصائيا 
تدني في تحصيل ذوي صعوبات التعلم مقارنة بقدراتهما  36

 لعقلية، وأقرانهم من نفس الجيل
*0.421  دالة احصائيا 

آلخر. تختلف درجة وشدة صعوبات التعلم من تلميذ 41  غَت دالة 0.162 
0.01** الفقرات دالة عند مستوى الداللة   

 0.05رات دالة عند مستوى الداللة * الفق
بالدرجة الكلية (32)،(12)الفقرتُت  نالحظ أن معامالت ارتباط من خالل اجلدول (:13الجدول)

دبعٌت اهنا تقيس ما وضعت  0.01الذي تنتمي إليو دالة احصائيا عند مستوى الداللة  االولللبعد 
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الذي تنتمي إليو دالة احصائيا  االولمعامل ارتباطها بالدرجة الكلية للبعد  (36)ألجلو ،أما الفقرة  

 (،42(،)20(،)08) ،(03) أما الفقراتوىي تقيس ما وضعت ألجلو   ،0.05عند مستوى الداللة

ولكن تقبل ألن معامل  0.05و 0.01عند مستوى الداللة دالة احصائيا حظ ان معامالهتا غَت نال

و 0.05( فَت دالة احصائيا عند 41(،)28(،)16، كما ان الفقرات ) 0.20ارتباطها أكرب من 

 و لكن الباحثة ربتفظ هبا ألهنا فقرات زبدم موضوع الدراسة 0.01

 :: ويمثلها الجدول التاليالثانيقرات والبعد صدق االتساق الداخلي بين الفحساب -

الثاني(:يوضح نتائج صدق االتساق الداخلي بين الفقرات والبعد 14الجدول  
 داللة االحصائية معامل االرتباط الفقرات

تسهم حصص ادلعاجلة البيداغوجية يف تقليل من الصعوبات التعليمية لذوي  14
 صعوبات التعلم

**0.476  دالة احصائيا 

قلة حجم الساعي حلصص ادلعاجلة البيداغوجية جيعلها غَت مفيدة بشكل  19
 ادلطلوب.

**0.565  دالة احصائيا 

0.623** ادلعاجلة البيداغوجية ىي فعل وقائي من الفشل لذوي صعوبات التعلم 13  دالة احصائيا 
احصائياغَت دالة  0.031 ادلعاجلة البيداغوجية ىي مراجعة للمكتسبات القبلية . 17  
ادلعاجلة البيداغوجية ليست كفيلة بتحسُت مستوى ذوي صعوبات التعلم   21

. 
 غَت دالة احصائيا 0.140

0.553** تتطلب حصص ادلعاجلة البيداغوجية مدرسُت متخصصُت.. 25  دالة احصائيا 
تكون حصص ادلعاجلة البيداغوجية افضل مع ادلدرس نفسو حبكم قربو من  29

 تالمذتو.
 غَت احصائيا 0.223

الوقت ادلربمج حلصص ادلعاجلة البيداغوجية غَت كاف لتكفل بذوي  33
 صعوبات التعلم

**0.549  دالة احصائيا 

0.274** غياب التأطَت يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية يسهم يف عدم فعاليتها. 37  دالة احصائيا 
للتكوين.ادلعاجلة البيداغوجية غَت فعالة بسبب افتقار االساتذة  42  *0.388  دالة احصائيا 
الزيارات التفتيشية أثناء حصص ادلعاجلة البيداغوجية مفيدة يف تكوين  15

 اساتذة التعليم االبتدائي لتكفل البيداغوجي بذوي صعوبات التعلم
**0.550  دالة احصائيا 

يستطيع استاذة التعليم االبتدائي من التكفل اجليد بذوي صعوبات التعلم  38
ص ادلعاجلة البيداغوجيةيف حص  

دالة احصائياغَت  0.328  

0.416* تتطلب حصص ادلعاجلة البيداغوجية  االعداد و التخطيط  ادلسبق للدرس. 43  دالة احصائيا 

0.01** الفقرات دالة عند مستوى الداللة   
0.05*  الفقرات دالة عند مستوى الداللة   
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ان مجيع معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للبعد من خالل اجلدول يتضح :(14الجدول )

ن فقرات أ، و ىذا يدل على  0.05و  0.01 الذي تنتمي إليو دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

( فهي غَت دالة عند مستوى الداللة 38(،)29.)ما الفقرات أالبعد الثاين تقيس ما وضعت ألجلو. 

( غَت 21(،)17،أما الفقرتُت ) 0.20رتباطها أكرب من و لكن تقبل ألن معامالت ا0.05و001

اال انو يتم االحتفاظ هبما ألهنا زبدمان موضوع الدراسة  0.05و 0.01دالتُت عند مستوى الداللة 

 .و عليو ربقق االتساق الداخلي بُت معظم الفقرات و ابعادىا 

وديثلو اجلدول التايل:: البعد الثالث حساب صدق االتساق الداخلي بين الفقرات و .-  

الثالث( : يوضح نتائج صدق االتساق الداخلي بين الفقرات والبعد 15الجدول )  
 معامل الفقرات

 االرتباط
داللة 

 االحصائية
مكثفة تتطلب حصص ادلعاجلة البيداغوجية سبارين تطبيقية 01  **0.707 دالة  

 احصائيا
 غَت دالة 0.332 تتطلب حصص ادلعاجلة البيداغوجية الشرح 06
 

10 
أساليب التعزيز يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية ذلا دور فعال يف زيادة تعلم 

 ذوي صعوبات التعلم
**0.571 دالة  

 احصائيا
0.557** ملفات أعمال التالميذ بورت فوليو مهمة يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية 14 دالة  

 احصائيا
حصص ادلعاجلة البيداغوجية يرفع  التنويع يف الطرق و االساليب ادلعتمدة يف 18

. من مستوى تالميذ ذوي صعوبات التعلم  
دالة غ  0.106

 احصائيا
حيتاج تالميذ ذوي صعوبات التعلم تفريد التعلم يف حصص ادلعاجلة  22

 البيداغوجية
**0.467 دالة  

 احصائيا
تكون  حصص ادلعاجلة البيداغوجية احسن تكفال بذوي صعوبات التعلم  26

تكون بشكل مجاعيعندما   
دالة غَت 0.177  

من األفضل ذبميع تالميذ ذوي صعوبات التعلم من العمل يف رلموعات من  30
 نفس الصعوبة

دالة غَت  0.210
 احصائيا

من االفضل التنويع يف األنشطة التعليمية يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية  34
 لتتالءم و سلتلف الصعوبات التعليمية لدى التالميذ.

**0.547 دالة  
 احصائيا

0.555**تكون  حصص ادلعاجلة البيداغوجية احسن تكفال بذوي صعوبات التعلم  39 دالة  
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 احصائيا عندما تكون بشكل فردي
0.01داللة ** الفقرات دالة عند مستوى ال  

، (14)،(10)، (01)يالحظ من خالل اجلدول أن معامالت ارتباط  الفقرات (:15الجدول)

و ىذا يعٍت ان ىذه  0.01بالبعد الذي تنتمي اليو ذات داللة احصائية عند   (39)،  (34)،22

فان  (26)، (18،) (30) (،06) اتالفقرات صادقة تقيس العرض الذي و ضعت ألجلو، أما الفقر 

 0.20تقبل ألن معامالت ارتباطها اكرب من  0.05و0.01عندمعامالت ارتباطها غَت دالة احصائيا

لكن حيتفظ هبا الرتباطها دبوضوع  0.05و0.01عنددالة احصائيا( فهما غَت 26(،)18أما الفقرتُت )

 الدراسة و علي ديكن القول انو يوجد اتساق داخلي بُت الفقرات و البعد الذي تنتمي إليو.
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 وديثلو اجلدول التايل: الرابعصدق االتساق الداخلي بين الفقرات والبعد  حساب -

الرابع(:يوضح نتائج صدق االتساق الداخلي بين الفقرات والبعد 16الجدول )  
معامل  الفقرات

 االرتباط
داللة 

 االحصائية
 الوسائل التعليمية ذبعل التلميذ أكثر  02

 استيعابا يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية
 **0.672  دالة احصائيا 

الوسائل التعليمية تساعد ادلعلم من استغالل الوقت  17
بشكل افضل. ادلتاح  

 **0.702  دالة احصائيا 

من االفضل استخدام وسائل ايضاح  ادلرئية و  11
ادلسموعة يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية تتناسب و 

 سلتلف الصعوبات التعلم لدى التالميذ.

**0.750  دالة احصائيا 

من ادلهم توظيف الوسائل التعليمية  احلديثة يف  15
لتعليم ذوي صعوبات حصص ادلعاجلة البيداغوجية 

 التعلم

**0.824  دالة احصائيا 

االفضل التنويع يف الوسائل التعليمية يف حصص  19
 ادلعاجلة الًتبوية لتعليم ذوي صعوبات التعلم

**0.693  دالة احصائيا 

تساعد الوسيلة التعليمية على تنمية قدرة ادلتعلم على  32
 التأمل و ادلالحظة.

**0.525 احصائيا ددالة    

ال تسهم الوسائل التعليمية يف ربسُت مستوى  27
التالميذ من ذوي صعوبات التعلم يف حصص ادلعاجلة 

 البيداغوجية

غَت دالة  0.347
 احصائيا

استخدام الوسائل التعليمية يف حصص ادلعاجلة  31
 البيداغوجية ربتاج لتكثيف اجلهد.

0.027-  دالة غَت 
 احصائيا

 يف حصص ادلعاجلة استخدام الوسائل التعليمية 35
 البيداغوجية مضيعة  للوقت.

**0.627  دالة احصائيا 

 تسهم الوسيلة التعليمية على تدريب احلواس 41
و تنشيطها لذوي صعوبات التعلم   

**0.562  دالة احصائيا 

0.01** تعٍت الفقرات دالة عند مستوى الداللة   

من خالل اجلدول يتضح  ان مجيع معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للبعد (:16الجدول)
الرابع ، و ىذا يدل على ان فقرات البعد  0.01الذي تنتمي إليو دالة احصائيا عند مستوى الداللة 
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( 31)أما  ،و بالتايل تقبل 0.20معامل ارتباطها اكرب من  (27) رة، اما الفقتقيس ما وضعت ألجلو
لكن يتم االحتفاظ هبا زبدم موضوع الدراسة 0.01أو 0.05دالة عند داللة غَت   

 وعليو اغلب فقرات البعد ربقق االتساق الداخلي مع أبعادىا.

حساب صدق االتساق الداخلي بين أبعاد المقياس و الدرجة الكلية للمقياس: ويمثلها  -

 لجدول التالي:ا

معامالت ارتباط أبعاد المقياس و الدرجة الكلية للمقياس (: يوضح17الجدول )  

رقم 
 البعد

معامل  أبعاد المقياس
 االرتباط

الداللة 
 االحصائية

0.606** اذباىات حول االساليب و طرق التدريس 11  دالة احصائيا 
0.636** اذباىات حول الوسائل التعليمية 12  دالة احصائيا 
خصائص ذوي صعوبات التعلم  اذباىات حول 13  **0.504  دالة احصائيا 
0.781** اذباىات حول حصص ادلعاجلة البيداغوجية 14  دالة احصائيا 
0.01رات دالة عند مستوى الداللة ** تعٍت الفق  

من خالل اجلدول يتضح  ان مجيع معامالت ارتباط أبعاد ادلقياس بالدرجة الكلية  (:17الجدول )

، و ىذا يدل على ان أبعاد ادلقياس يف صورتو النهائية  0.01الداللة  مستوىللمقياس دالة احصائيا عند 

 جة عالية من صدق االتساق الداخلييتمتع بدر 
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 ج. الثبات:

 حساب الثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ: بواسطة: مت حسابو ثبات اداة القياس 

 (:يوضح معامل ألفا كرونباخ ثبات اداة القياس18الجدول )

 معامل الثبات عدد فقرات المقياس
43 0.705 

  

 و0.60كرب من أو ىي  0.705(:من خالل اجلدول يتضح ان قيمة معامل الثبات 18الجدول )

 فهو ديكن تطبيقو على عينة الدراسة االساسية. عليوبالتايل نقول ان ادلقياس ثابت و 

وسنعرض اجراءات مت توزيعها على عينة الدراسة االساسية القياس  وبعد التأكد من صدق وثبات أداة 

 وخطوات الدراسة االساسية

 :االساسيةدراسة ثانيا: االجراءات المنهجية لل

 االساسية: الدراسة منهج. 1

 ادلنهج الذي يدرس الظاىرة كما ىي يف الواقع وىذا  الوصفي ادلنهج دراستها يف الباحثة استخدمت

اذباىات اساتذة التعليم االبتدائي حنو ادلعاجلة البيداغوجية  معرفة تستهدف اليت الدراسة لطبيعة مناسب

 لذوي صعوبات التعلم.
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 : مكان و زمان الدراسة. 2

 :مكان الدراسة -

( مقاطعات التابعة دلديرية الًتبية 06)على مستوى ببعض االبتدائيات قامت الباحثة بدراسة ميدانية 

، حبيث كل ابتدائيات تعترب عينة من ادلقاطعة اليت  دبدينة مستغاًل ومت اختيارىم بطريقة العشوائية الطبقية

 ذلا.

 :زمان الدراسة-

وزعت فيها   20/05/2017اىل غاية  05/05/2017الدراسة االساسية ما بُت الفًتة ادلمتدة  تسب

 أداة القياس على االساتذة التعليم االبتدائي ومجعها بعد ذلك.   

 : مجتمع الدراسة االساسية. 3

  التابعة دلديرية الًتبية  استاذ تعليم ابتدائي على مستوى مجيع ابتدائيات  756تكون رلتمع الدراسة 

  2017-2016دبدينة مستغاًل، لسنة 

 :عينة الدراسة االساسية . 4

 أ. حجم عينة الدراسة:

مت اختيار عينة الدراسة االساسية تعليم ابتدائي ، و   )ة(تاذ أس 80تكونت عينة الدراسة االساسية من 

الطبقية حبيث مت اختيار ابتدائيتُت اىل ثالث ابتدائيات من كل مقاطعة حيت سبثل  بالطريقة العشوائية

يف ادلقاطعة اليت تنتمي إليها. و ذلك كما ىو موضح يف  االبتدائيات ادلختارة اجملتمع االصلي  وادلتمثل

 اجلدول التايل:
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 ديثل توزيع االبتدائيات حسب مقاطعاهتا (:19الجدول رقم )

 رقم المقاطعة االبتدائيات رقم المقاطعة االبتدائيات

 03 بن زكري زلمدابتدائية 01 ابتدائية بن عياد بن ذىيبة                              

 04 مولود فرعون 01 ي امحدابتدائية ين محاد

 04 بن فوسي  ابتدائية 01 ابتدائية ولد بن زازة احلبيب

 05 جويلية 05ابتدائية  02 حلول عبد القادر ابتدائية

 05 ابن قطاط زلمد  02 ابتدائية ين سائح ادليلود

 06 2-اجلديدة خروبة ابتدائية 03 ابتدائية تدالويت الغايل

 06  محو                         ابتدائية بلبشَت   

 :ب. مواصفات عينة الدراسة األساسية

 ديثل اجلدول التايل توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغَت اجلنس الجنس: متغير حسب -

 .توزيع عينة  الدراسة االساسية حسب الجنس يبين(( :19الجدول )

 المجموع ذكور اناث الجنس

 83 22 61 العدد

 %100 26 74 %النسبة المئوية

 

اما  %74بنسبة  61( أن عدد االناث يف العينة االساسية01يتضح من اجلدول ) (:19الجدول)

وىذا يدل على ان نسبة االناث اكرب من نسبة الذكور يف عينة % 26 بنسبة% 22عدد الذكور 

 %49أستاذ لصاحل اإلناث بنسبة 39االساسية، وذلك بفارق  الدراسة
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 توزيع عينة  الدراسة االساسية حسب المؤىل العلمييمثل   المؤىل العلمي:متغير حسب  -

 توزيع عينة  الدراسة االساسية حسب المؤىل العلمي يبين(: 21الجدول )

 المجموع العلياالمدرسة  ماستر ليسانس المعهد التكنولوجي المؤىل العلمي

 83 02 06 46 29 العدد

 100 2 8 56 34 %النسبة المئوية

 

أن عدد اساتذة التعليم االبتدائي ادلتحصلُت على شهادة  من خالل اجلدول يتضح (:21الجدول)-

ىي أكرب نسبة مع ادلؤىالت العلمية االخرى تليها يف ادلرتبة   56%( وذلك بنسبة 46الليسانس )

أستاذ وذلك ( 29ساتذة التعليم االبتدائي ادلتخرجُت من ادلعهد التكنولوجي )أعدد  الثانية من حيث

( 06خرجي ادلدرسة العليا  فنسبتهم قليلة جدا ) ادلتحصلُت على شهادة ادلاسًت و يف حُت  34%بنسبة

 . 02%،08%ذلك بنسبة ساتذة على التوايل و أ( 02،)

 الدراسة االساسية حسب الخبرةيمثل توزيع عينة   الخبرة: متغير حسب -

توزيع عينة  الدراسة االساسية حسب الخبرة يبين(: 21الجدول )  

سنوات 5-1من  سنوات الخبر سنة32 -6من    المجموع 

 83 54 29 العدد

% ةالنسبة المئوي   35 65 100 
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 29عددىم( و 5-0يتضح من اجلدول  ان افراد العينة اليت تنحصر خربهتم ما بُت ): (21الجدول )

بنسبة   54( و عددىم 32-6اقل من عدد االفراد اليت تنحصر خربهتم ما بُت )أي  %35بنسبة

 .%31أستاذ و بنسبة 25وذلك بفارق  .65%

 :االساسية مواصفات اداة الدراسة. 5

وي صعوبات اة عبارة عن مقياس الذباىات اساتذة التعليم االبتدائي حنو ادلعاجلة البيداغوجية لذاالد

 ذلك بعد حساب صدقها.و  معدة من طرف الباحثة موجو ألساتذة التعليم االبتدائي التعلم

 اثباهتو  

 احتوت الصفحة االوىل من ادلقياس على التعريف باذليئة الوصية للبحث بانو يف اطار التعليم العايل -

دف من ، توضيح للمستجيب اذلمع وضع اسم اجلامعة ،الكلية، وقسم التخصص والبحث العلمي، 

 الدراسة .

ي، ، ادلؤىل العلمومات العامة عن ادلستجيب ) اجلنسالصفحة الثانية من ادلقياس احتوت على ادلعل -

 االخَت  يف ىيوكذا توضيح ابعاد ادلقياس، و  ليت يتم استخدامها يف الدراسة،ااخلربة ادلهنية، ادلدرسة ( و 

رايك الفقرات اليت تتطابق واذباىاتك و  امام  xضع التعليمة اليت كانت كالتايل: "ضع عالمة و 

 الشخصي "

فقرة موزعة على ابعاد االربعة بالتساوي فيما عدا البعد  43رلموع فقراتو يضم ادلقياس اربعة ابعاد ، و 

 فقرات اضافية حيث كانت االبعاد كالتايل: 03الذي ضم  الثاين

  حول اذباىات اساتذة التعليم االبتدائي فيما خيص خصائص ذوي صعوبات  :االولالبعد

 ت( فقرا10التعلم ،يضم ) 
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 حول اذباىات اساتذة التعليم االبتدائي حنو حصص ادلعاجلة البيداغوجية لذوي صعوبات  :البعد الثاني

 ( فقرة13التعلم، يضم ) 

  و الطرق و االساليب ادلستخدمة يف حصص حول اذباىات اساتذة التعليم االبتدائي حن :الثالثالبعد

 ( فقرات10ادلعاجلة البيداغوجية لذوي صعوبات التعلم، يضم ) 

  حول اذباىات اساتذة التعليم االبتدائي حنو الوسائل التعليمية ادلستخدمة يف حصص : الرابعالبعد

 ( فقرات10ادلعاجلة البيداغوجية لذوي صعوبات التعلم، يضم ) 

 -  :توزيع فقرات اداة المقياس حسب االبعاد 

 أبعاده مقياس حسباداة ال فقرات توزيع ن(: بي22الجدول رقم )

 المجموع الفقرات السالبة الفقرات الموجبة االبعاد
خصائص ذوي صعوبات 

 التعلم
03-08-12-16-

20-24- 28 
32-36-41 

 10 ال توجد

دور حصص المعالجة 
 البيداغوجية

04- 09-13-17-
25-29-33-37-
42-05-38-43 

21 13 

 -14- 10- 06 -01 اساليب و طرق التدريس
18- 22- 26-30 -

34- 39 

 11 ال توجد

-15 -11 -07 -02 الوسائل التعليمية
19 

23- 31- 40 

27 -35 10 

ــــــوع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــم ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــجـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ  43 03 40 المـ
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( فقرة موزعة على ابعاد 43من خالل اجلدول يتضح ان ادلقياس حيتوي على )(: 22الجدول) -

( فقرة 12فقرات كلها فقرات موجبة، البعد الثاين حيوي على )10،حيث بعد االول حيتوي على 

فقرات كلها موجبة أما البعد الرابع رلموع  10موجبة وفقرة واحدة سالبة  البعد الثالث حيتوي على 

  سالبة 02منها موجبة و 08فقرات 10قراتو ف

 سلم تدرجو وتصحيحو :البدائل المقترحة للمقياس و  -6

 الدرجات التالية لالستجابات فتعطى والسالبة ادلوجبة االستبيان فقرات درجات تقدير اما فيما خيص
 سلم تدرجو وتصحيحوللمقياس و  الخاصة البدائل (:يبين23الجدول )

 ابدا نادرا احيانا غالبا دائما البدائل
 1 2 3 4 5 الفقرات الموجبة
 5 4 3 2 1 الفقرات السالبة

 
يوضح اجلدول البدائل اخلاصة بأداة القياس وسلم التصحيح ،حبيث الفقرات ادلوجب :(23الجدول) 

 05اىل 01أما الفقرات السالبة سلم تصحيحها من 01اىل 05سلم تصحيحها من 
 إجراء الدراسة األساسية: طريقة -7

 سبت الدراسة األساسية من قبل الباحثة حسب اخلطوات التالية:
 احلصول على طلب ترخيص بدراسة ادليدانية من رئيس القسم أستاذ عمار -1
االتصال دبصلحة التكوين والتفتيش دبديرية الًتبية لوالية مستغاًل للحصول على الوثيقة اخلاصة  -2

 مدينة مستغاًل واالبتدائيات التابعة لكل مقاطعة لالستفادة منها يف اختيار العينة بعدد ادلقاطعات يف
 وربديدىا.

االتصال دبدراء االبتدائيات وأخذ اإلذن بتوزيع أداة القياس على األساتذة وذلك بعد شرح اذلدف  -3
 منها

 مقابلة االساتذة و شرح اذلدف من الدراسة و طريقة االجابة. -4
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لباحثة جبمع ادلقياس من االساتذة وشكرىم على تعاوهنم ودورىم يف اسبام ىذه الدراسة قامت ا -5 
 وايضا شكر ادلدراء على التسهيالت .

 : االساليب االحصائية للدراسة. 8

 IBM SPSS) (20)اإلصدار  االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزم الباحثة استخدمت

STATISTICS 20)  االتية تادلعاجلا اإلحصائي الربنامج يف ىذا واستخدمت: 

 الوصفي: اإلحصاءأ. 

 ادلؤىل متغَت اجلنس، من كلل للتعبَت عن مواصفات العينة ادلئوية النسب مت استخدم :ادلئونة النسب

، ومت االعتماد عليها يف صدق احملكمُت للحصول على نسب آرائهم حول العملية اخلربة العلمي،

 ،حذفها، أو ابقائها.الفقرات اليت تعديلها 

 االستداللي: اإلحصاءب. 

 االساليب االحصائية االستداللية التالية:  امت استخدام فيهو  

 قامت الباحثة باستخدام معامل االرتباط بَتسون يف الدراسة  معامل االرتباط بيرسون :

 االستطالعية لإلجياد صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة.

 لبيان مدى االتساق  ألفا كرونباخقامت الباحثة باستخدام معامل الثبات : معامل ألفا كرونباخ

 يف االستجابات جلميع فقرات ادلقياس لتعرف على مدى ثباتو.

 وىو االسلوب االحصائي الذي يدرس الفروق بُت ثالث متغَتات تحليل التباين المتعدد :

التعليم االبتدائي باختالف مستقلة ومتغَت تابع وذلك  لدراسة الفروق يف اذباىات اساتذة 

 اجلنس، اخلربة وادلؤىل العلمي.
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 دلعاجلة النتائج  لعينة واحدة "ت"ختبار ا قامت الباحثة باستخدام:  لعينة واحدة "ت"ختبار ا

ساتذة التعليم االبتدائي حنو أذباىات اخلاصة بفرضيات الدراسة من أجل ربديد طبيعة ا

 .ت التعلمحصص ادلعاجلة البيداغوجية لذوي صعوبا

 : خالصة

بُت ادلنهج ادلتبع تو  علومات وتفريغها،مجع ادلو  ة القياس على العينة االساسية،بعد قيام الباحثة بتطبيق ادا

حصائية ادلناسبة لفرضيات بعد ربديد االساليب االو  واصفات عينة الدراسة االساسية،مو  يف الدراسة،

وذلك بعد معاجلتها  مناقشتهاو الفرضيات  جاءت االن اخلطوة ادلوالية وىي عرض النتائج  ،الدراسة

 احصائيا.
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   تمهيد

 يتم يف ىذه اخلطوة  ادلعاجلة االحصائية للبيانات لإلجابة عن فرضيات البحث بتأكيدىا او نفيها 

التحليل للخروج اليت تعرضت للموضوع بادلقارنة والتفسَت و  مناقشة ىذه النتائج على ضوء الدراساتو 

 يف النهاية بنتائج ديكن استغالذلا يف دراسات مستقبلية يف ىذا ادلوضوع.    

 عرض نتائج الفرضية االساسية: -1

دور  أساتذة التعليم االبتدائي حنو اليت حيملها ذباىاتاال طبيعة يوجد اختالف يف? "نص الفرضية 

 " اخلربةادلؤىل العلمي و تغَت اجلنس، ى دلحصص ادلعاجلة البيداغوجية تعز 

ادلتعدد والذي يدرس الفروق  مت فيها استخدام االسلوب االحصائي ربليل التباين دلعاجلة ىذه الفرضية

وذلك بعد التأكد من شروط االختبار )العشوائية، بيانات  متغَت تابع بُت، ثالث متغَتات مستقلة و 

لغرض التأكد من صحة الفرضية االساسية للبحث  ،مًتية، التجانس واالعتدالية، واستقالبية البيانات(

 ونتائج مبينة يف اجلدول التايل ?

 (:يوضح نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد لداللة الفروق بين اتجاهات اساتذة التعليم االبتدائي42الجدول )

 التي تعزى لمتغير الجنس، المؤهل العلمي و الخبرةنحو حصص المعالجة البيداغوجية و 

مجموع   مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 sigقيمة 

 ;=<.. ..... ;.1.. 1 ;.1.. متغير الجنس

 71:.. =:>.. >=.>>7 8 8;.88= متغير المؤهل العلمي

 88<.. >.... ;>:.7 1 ;>:.7 متغير الخبرة المهنية

   <8:.;;8 9> >>=.178>7 الخطأ

    <> ..=.<=<>7 االجمالي
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  ? يتضح من اجلدول السابق(42)الجدول

  ئي حنو حصص ادلعاجلة اذباىات اساتذة التعليم االبتدايف دال احصائيا  اختالفال يوجد

من  ىي اكربو  ;=<..تساوي  sigحيث ان قيمة يعزى دلتغَت اجلنس ، البيداغوجية

الذي يقول انو ال يوجد اختالف يف عليو نقبل الفرض الصفري و  :...مستوى الداللة 

 اذباىات اساتذة التعليم االبتدائي حنو حصص ادلعاجلة البيداغوجية تعزى دلتغَت اجلنس.

  عاجلة اذباىات اساتذة التعليم االبتدائي حنو حصص ادل يفدال احصائيا  اختالفال يوجد

من  اكرب وىي 71:..تساوي  sigحيث ان قيمة  يعزى دلتغَت ادلؤىل العلمي ،البيداغوجية

عليو نقبل الفرض الصفري الذي يقول انو ال يوجد اختالف يف و  :...مستوى الداللة 

 اذباىات اساتذة التعليم االبتدائي حنو حصص ادلعاجلة البيداغوجية تعزى ادلؤىل العلمي.

  ادلعاجلة ئي حنو حصص اذباىات اساتذة التعليم االبتدا يفدال احصائيا  اختالفال يوجد

وىي اكرب من مستوى  88<..تساوي  sigحيث ان قيمة  يعزى دلتغَت اخلربة ،البيداغوجية

عليو نقبل الفرض الصفري الذي يقول انو ال يوجد اختالف يف اذباىات اساتذة و  :...الداللة 

 التعليم االبتدائي حنو حصص ادلعاجلة البيداغوجية تعزى ادلؤىل العلمي.

 ضية الجزئية :عرض ومناقشة الفر .4

 أ. عرض ومناقشة الفرضية الجزئية االولى:

  "حول خصائص ذوي صعوبات سلبيةساتذة التعليم االبتدائي اذباىات أ حيمل:" نص الفرضية

مت فيها استخدام االسلوب االحصائي ومتمثل يف اختبار ت لعينة واحدة  دلعاجلة ىذه الفرضية

 تابع  صائص ذوي صعوبات التعلمخذباىات اساتذة التعليم االبتدائي حنو حيدد طبيعة ا الذي
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وذلك بعد التأكد من شروط االختبار )العشوائية، بيانات مًتية، التجانس واالعتدالية، واستقالبية 

 والنتائج يف اجلدول كالتايللإلجابة عن الفرضية  البيانات(

 (: يوضح نتائج اختبار ت لعينة واحدة الذي يوضح الفرق بين المتوسط الحسابي ألفراد العينة 42الجدول )

 االولالمتوسط الفرضي للبعد و 

 03المتوسط الفرضي للبعد  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

درجة  قيمة "ت"

 الحرية

Sig قيمة 

 0.000 79 9.37 2.24 رال02.43

  

مستوى  أقل منوىي  .....تساوي  Sig أن قيمة من اجلدول السابق،نالحظ  ?(42)الجدول

ادلتوسط احلسايب لألفراد عينة الدراسة على دبا أن و  ،وبالتايل نقبل الفرض البحث :...الداللة 

أعلى  .=.89الذي بلغ و .خصائص ذوي صعوبات التعلمحول لتعليم االبتدائي ساتذة اأباذباىات 

ساتذة األاذباىات  نأعليو ديكن القول و  .8 وفرضو ىذا البعد و ادلقدر بادلتوسط الفرضي الذي يمن 

 جاءت سلبية  خصائص ذوي صعوبات التعلم حول لتعليم االبتدائيا

ونفسر ىذا بعدم معرفة أساتذة التعليم االبتدائي بصعوبات التعلم وال يفرقون بينها وبُت التأخر الدراسي 

ياب دور ادلفتشُت يف توجيو االساتذة وتعريفهم هبذه الفئة من وبطئ التعلم نظرا لغياب التكوين ،غ

)نادر، حيِت( اليت ىدفت اىل التعرف على  يث ال تتفق نتائج دراستنا احلالية مع دراسةخالل الندوات زل

األردن حيث اظهرت نتائجها  يف األساسية ادلدارس يف التعلم صعوبات مشكلة حنو ادلعلمُت اذباىات

منهم  % 30 وأن ادلشكلة، ىذه حنو اجيابًيا اذباًىا حيملون ادلعلمُت من % 70 حوايل ىناك أن

 ربتوي اليت ادلدارس تضمنت الدراسة عينة و ىذا راجع اىل بأنو ادلشكلة ىذه حنو سلبيا اذباىا حيملون
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بوجود نفسر ىذا األردن. و  يف الزرقاء دبحافظة الرصيفة تربية لواء مديرية يف التعلم مصادر غرف على

ان ادلعلمُت على دراية و وعي عوبات التعلم من قطاع الًتبية ،و اىتمام واضح هبذه الفئة من ذوي ص

 احتياجات و خبصائص ذوي صعوبات التعلم.

 ادلعاجلة حصص دور ( و  اليت هتدف اىل التعرف على;7.1صاحل ، حيي ، بن اما دراسة  )بن

 ادلدارس معلمي نظر وجهة من التعلم ميذ بطيئيللتال التعليمي ادلستوى ربسيف يف البيداغوجية

 وعي على الذين ادلعلمُت من فقط % 46 نسبة عف الدراسة تلمسان  اكدت نتائج  بوالية االبتدائية

 يف يقعون الذين ادلعلمُت إىل لإلشارة % 54 نسبة جاءت يف حُت  التعلم، بطء االطفال ذوي بفئة

ىذا ما يتفق مع الدراسي و  التعلم، والتأخر صعوبات التعلم وذوي بطء ذوي فئة افراد بُت اخللط خطأ

 دراستنا

 : الثانيةمناقشة الفرضية الجزئية عرض و .8

حول دور حصص ادلعاجلة البيداغوجية  سلبيةاذباىات ساتذة التعليم االبتدائي أ حيمل" نص الفرضية:

 "يف ربسُت مستوى التالميذ ذوي صعوبات التعلم.

مت استخدام االسلوب االحصائي و متمثل يف اختبار ت لعينة واحدة الذي يوضح  الفرضيةدلعاجلة ىذه 

ادلتوسط الفرضي للبعد اخلاص باذباىات اساتذة التعليم ادلتوسط احلسايب ألفراد العينة و الفرق بُت 

من وذلك بعد التأكد  تابع  االبتدائي حنو دور ادلعاجلة البيداغوجية لتكفل بذوي صعوبات التعلم

وتبُت النتائج يف  شروط االختبار )العشوائية، بيانات مًتية، التجانس واالعتدالية، واستقالبية البيانات(

 اجلدول  كالتايل?
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 (: يوضح نتائج اختبار ت لعينة واحدة الذي يوضح الفرق بين المتوسط الحسابي ألفراد العينة 42الجدول )

  الثاني المتوسط الفرضي للبعد و 

                    

 ادلتوسط احلسايب

                     

 االنحراف المعياري

 09المتوسط الفرضي للبعد 

درجة  قيمة "ت"

 الحرية

Sig قيمة 

24.24 4.44 4.29 79 0.000 

 

مستوى  وىي أقل من .....تساوي  Sig أن قيمة من اجلدول السابق،نالحظ  ?(42)الجدول

ادلتوسط احلسايب لألفراد عينة الدراسة على بعد دبا أن و  ،وبالتايل نقبل الفرض البحث :...الداللة 

حول دور حصص ادلعاجلة البيداغوجية يف ربسُت مستوى التالميذ ساتذة التعليم االبتدائي أباذباىات 

 ضو ىذا البعد ادلتوسط الفرضي الذي يفر أعلى من  >9.>9والذي بلغ ذوي صعوبات التعلم.

حول دور حصص ادلعاجلة  لتعليم االبتدائيساتذة ااألاذباىات  نأعليو ديكن القول و  <8 ووادلقدر ب

جاءت سلبية ترجع نظرة أستاذ التعليم  يف ربسُت مستوى التالميذ ذوي صعوبات التعلمالبيداغوجية 

االبتدائي حلصص ادلعاجلة هبذه السلبية اىل الواقع ادليداين و ذبربتهم اليومية، وايضا اىل غياب التكوين 

ادلعلمُت، وغيات الزيارات التفتيشية من طرف ادلفشُت خالل حصص ادلعاجلة مما يؤدي كل ىذا لعدم 

 االستدراك بادلدرسة لواقع تشخيصية وىي دراسة (، =..7داسي ،وىذا ما اكدتو دراسة )مر  فعاليتها

 من سبكنها حيث من فعالية ذلا ليست حصص االستدراك أن النتائج ىذه اجلزائر خالل يف االبتدائية

 يعاين اليت والتباين النقائص على تقضي وال ألقراهنم التعليمي لاللتحاق بادلستوى ادلتعلمُت مساعدة

 بنسبة 25وعبارة% 3.33 بنسبة نتائج 5 العبارة وبينت . 6 رقم ملحق بينهم فيما منو التالميذ



 الفصل السادس                                          عرض و مناقشة نتائج الفرضيات
 

92 
 

 حيي ، بن فعالة  اما نتائج دراسة )بن تعترب ال احلايل بوضعها االستدراك حصة أن أي % 2.22

 ادلستوى ربسيف يف البيداغوجية ادلعاجلة حصص دور ( وهتدف اىل التعرف على;7.1صاحل ،

 تلمسان فتوافقت بوالية االبتدائية ادلدارس معلمي نظر وجهة من التعلم بطيئيللتالميذ  التعليمي

التعلم  حيث  بطء التلميذ ذو أداء تطوير يف ادلعاجلة حصص فاعلية لعدم ادلعلمُت إقرار يف الدراستُت

 الفئة، مستوى ىذه ربسيف يف البيداغوجية ادلعاجلة لدور ادلعلمُت تقديرات عن % 56  عربت نسبة

 استخدام حصص تليها  33 % بنسبة أقسام خاصة ضمن الفئة ىذه دمج مقًتحُت بذلك ضرورة

 البيداغوجية ادلعاجلة دور حصص نفي .ادلنزلية الواجبات مع تكثيف 12% بنسبة البيداغوجية ادلعاجلة

 يف همإدماجي وجوب ىلع ادلعلمُت أقر أغلب حيث التعلم، بطء ذوي التالميذ ربسُت مستوى يف

 الفئة. ذلذه الكافية الرعاية وتقدي التكفل قصد خاصة أقسام

دلعاجلة من خالل نتائج ىذه الدراسات نتوصل اىل حقيقة واضحة و ىي على عدم فعالية حصص او 

 سُت من مستوى التالميذ على اختالف صعوباهتم أو فئاهتم البيداغوجية يف التكفل ورب

 :الثالثةمناقشة الفرضية الجزئية عرض و .9

 :رق واالساليب ادلستعملةــــــــول الطــــــــــح سلبيةاذباىات ساتذة التعليم االبتدائي أ "حيمل نص الفرضية 

 "داغوجية.ــــــــاجلة البيـــــــيف ادلع 

متمثل يف اختبار ت لعينة واحدة الذي يوضح استخدام االسلوب االحصائي و ودلعاجلة ىذه الفرضية مت 

ادلتوسط الفرضي للبعد اخلاص باذباىات اساتذة التعليم و  احلسايب ألفراد العينةالفرق بُت ادلتوسط 

وذلك بعد التأكد  االبتدائي خنو االساليب و الطرق ادلستخدمة يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية تابع 

لنتائج من شروط االختبار )العشوائية، بيانات مًتية، التجانس واالعتدالية، واستقالبية البيانات(وتبُت ا

 يف اجلدول  كالتايل?
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 (: يوضح نتائج اختبار ت لعينة واحدة الذي يوضح الفرق بين المتوسط الحسابي ألفراد العينة 44الجدول )

 الثالث.المتوسط الفرضي للبعد و 
 

 المتوسط الحسابي

 

 االنحراف المعياري

 03المتوسط الفرضي للبعد 

 قيمة Sig درجة الحرية قيمة "ت"

8>..: :.;;1 1;..7 79 0.000 

 

مستوى  أقل منوىي  .....تساوي  Sig أن قيمة من اجلدول السابق،نالحظ : (44)الجدول

ادلتوسط احلسايب لألفراد عينة الدراسة على بعد دبا ان و  ،و بالتايل نقبل الفرض البحث :...الداللة 

ة يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية الطرق ادلستخدملتعليم االبتدائي خنو االساليب و باذباىات اساتذة ا

عليو ديكن و  .8فرضو ىذا البعد و ادلقدر بو ادلتوسط الفرضي الذي يأعلى من  >..<8الذي بلغ و 

 الطرق ادلستخدمة يف حصص ادلعاجلةلتعليم االبتدائي خنو االساليب و القول ان  اذباىات االساتذة ا

ن حصص ادلعاجلة مفروضة من قبل ادلدرين أن .و نفسر ىذه النتيجة الالبيداغوجية جاءت ضعيفة جدا 

تكون مجاعية و دينع خروج التالميذ قبل الوقت قد تكون ألسباب أمنية )خاصة مع ظاىرة خطف 

 االطفال(.

وبالتايل يعتمدون فقط على مراجعة الدروس ،او تقدمي الدروس و بالتايل تصبح حصة عادية كباقي 

ية حصص ادلعاجلة خاصة مع  غياب طرق أخرى لتكفل احلصص ،و ىذا يدل على غياب الوعي بأمه

 لواقع تشخيصية وىي دراسة ،( =..7كدتو دراسة )مرداسي ،أىذا ما و بذوي صعوبات التعلم ،

موحدة لتطبيق  منهجية اليت كانت من بُت نتائجها غياباجلزائر و  يف االبتدائية االستدراك بادلدرسة

بُت  يوضع الذي ، احلصة ىذه تسيَت لكيفية نهجيادل العلمي الدليل وغياب ،يحصص االستدراك

 وقلة مبادراهتم ادلؤطرين توجيو غياب كذلك تنشيطها، يف بو لالستعانة أيدي اساتذة التعليم االبتدائي
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اساتذة  أغلبية لدى غامض مفهوم االستدراك أن ىذه الدراسة على نتائج دلت كما اجملال ىذا يف

 أي واجلماعية الفردية واألنشطة األعمال أو ادلهمات على طريقة يعتمدون ال كذلك التعليم االبتدائي،

 بعيدة تقليدية قددية مازالت . منها جدوى ال االستدراك حصص لتنفيذ ادلتبعة الطرق البيداغوجية أن

 يف% 4.44 و 22 عبارة يف 11و 23 عبارة يف% 3.33 النسبة كانت وذلذا وزليطو ادلتعلم عن

 يعتمدون ال كذلك الًتبوي الفعل يف النشيطة احلديثة تطبيقهم للطرق عدم على يدل وىذا 24 عبارة

 ادلتعلم حول ادلتمركزة الطرق التعليمية على

 : الرابعةمناقشة الفرضية الجزئية عرض و .2

استخدام الوسائل التعليمية خالل  حول سلبيةاذباىات ساتذة التعليم االبتدائي أ ?" حيملنص الفرضية

 "ادلعاجلة البيداغوجية

متمثل يف اختبار ت لعينة واحدة الذي يوضح استخدام االسلوب االحصائي و  دلعاجلة الفرضية مت 

ادلتوسط الفرضي للبعد اخلاص باذباىات اساتذة التعليم ادلتوسط احلسايب ألفراد العينة و الفرق بُت 

وذلك بعد التأكد من شروط  تابع  التعليمية ادلستخدمة يف حصص ادلعاجلةاالبتدائي خنو الوسائل 

االختبار )العشوائية، بيانات مًتية، التجانس واالعتدالية، واستقالبية البيانات(وتبُت النتائج يف اجلدول   

 كالتايل?

 ألفراد العينة (: يوضح نتائج اختبار ت لعينة واحدة الذي يوضح الفرق بين المتوسط الحسابي44الجدول )

 الرابعالمتوسط الفرضي للبعد و  

 

 المتوسط الحسابي

 

 االنحراف المعياري

 03المتوسط الفرضي للبعد 

 قيمة Sig درجة الحرية قيمة "ت"

23.22 2.12 12.29 49 0.000 
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مستوى  أقل منوىي   .....تساوي  Sigأن قيمة  من اجلدول السابق،الحظ  :(44)الجدول

ادلتوسط احلسايب لألفراد عينة الدراسة على بعد دبا ان و  ،وبالتايل نقبل الفرض البحث :...الداللة 

ة يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية الطرق ادلستخدملتعليم االبتدائي خنو االساليب و باذباىات اساتذة ا

وعليو ديكن  .8قدر بو فرضو ىذا البعد و ادلادلتوسط الفرضي الذي يأعلى من  ;;..9الذي بلغ و 

 ادلستخدمة يف حصص ادلعاجلة الوسائل التعليميةلتعليم االبتدائي خنو ساتذة اأاذباىات القول ان 

ونفسر ىذا عدم توفر وسائل اليت تتناسب وعملية التكفل  )سلبية( البيداغوجية جاءت ضعيفة جدا

وسائل تعليمية عادية مثل االوزان، بذوي صعوبات التعلم يف ادلدارس، وأن الوسائل ادلتوفرة عبارة 

البوصلة، االلواح  لتقدمي الدروس العادية وذلك راجع ايضا ان حصص ادلعاجلة تتم بشكل مجاعي، 

 أساليب أكثر ىي ال تتفق مع دراسة ) بن حيي، بن صاحل( حيث اكدت ىذه الدراسة على  أنو 

 ادلرتبة يف تليها % 78 بنسبة ادلعاجلة الفرديةمن طرف ادلعلمُت ىي  استخداما البيداغوجية ادلعاجلة

ىاتُت  كلتا بُت الدمج الثالثة ادلرتبة يف وتأيت ،   11 %الوسائل بنسبة باستخدام ادلعاجلة الثانية

 .  22 %بنسبة  ادلساعدة استخدام الوسائل و  الفردية الطريقة بُت الدمج أي الطريقتُت

 خاتمة:

البتدائي حنو دور ن ىناك اذباىات سلبية ألساتذة التعليم اأقد اسفرت نتائج ىذه الدراسة عن و  

دمة يف حصص ادلعاجلة الوسائل التعليمية ادلستخحصص ادلعاجلة وايضا حنو الطرق واالساليب و 

ي ، كما اتضح من نتائج ىذه الدراسة انو ال يوجد وعي لدى اساتذة التعليم االبتدائالبيداغوجية

و انطالقا من ىذه النتائج  اليت أسفرت عنها الدراسة ديكن القول انو  خبصائص ذوي صعوبات التعلم

ىذا يدل على عدم فعالية حصص ادلعاجلة البيداغوجية يف الرفع من مستوى ذوي صعوبات التعلم 

يداغوجية ،خاصة مع الكيفية اليت تطبق هبا يف ادلدرسة اجلزائرية بسبب تدخل عوامل خارجة عن الب
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والتعليم وىي فرض على االستاذ القيام  حبصص ادلعاجلة بشكل مجاعي ألسباب أمنية متعلقة) خبطف 

االطفال ( وىذا ليس دبربر يبقي التلميذ يعاين من صعوبات تعلم هتدد مستقبلو، ىذا من جهة ومن 

استعمال  يو عدمجهة أخرى إجراء حصص ادلعاجلة هبذا الشكل عقد االمر على ادلعلم مما ترتب عل

االستاذ للوسائل التعليمة أو التنويع يف اساليب وطرق يف التدريس اليت تتطلب العمل مع رلموعات 

صغَتة  وبالتايل اصبحت حصص ادلعاجلة البيداغوجية حصص دلراجعة الدروس دون االىتمام 

ص أو إذا صح بالصعوبات اليت يعاين منها التلميذ، ومن جانب آخر تكشف ىذه الدراسة عن النق

القول انعدام عملية التكفل البيداغوجي بذوي صعوبات التعلم، وخاصة مع غلق االقسام ادلكيفة 

.وايضا غياب الوعي هبذه الفئة من طرف أساتذة التعليم االبتدائي ، نتيجة غياب التكوين، وان ىذا  

ة ادلطلوبة حلصص ادلعاجلة كلو إذا ما دل فهو يدل على أمر واحد  ووحيد أال و ىو عدم اعطاء االمهي

البيداغوجية وىذا ما نفسره بعدم االىتمام بعملية التكفل البيداغوجي داخل ادلدرسة اجلزائرية ، و دليل 

 على ىذا غياب الزيارات التفتيشية يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية 

عليم االبتدائي حول فئة وىذا ما أكدتو الدراسة احلالية أيضا، نقص التكوين فيما خيص توعية أساتذة الت

صعوبات التعلم وأمام ىذا الوضع يبقى التلميذ ىو ضحية دبا ربملو الكلمة من معٌت ألن ىذا االغفال 

 يف عملية التكفل البيداغوجي ستكلفو الكثَت يف ادلستقبل، كما ستكلف اجملتمع الكثَت.

ر غافلة عن ىذا النقص الواضح ولكن السؤال الذي يطرح نفسو كيف أن ادلنظومة الًتبوية يف اجلزائ

الذي ديس عملية التكفل البيداغوجي يف ادلدرسة اجلزائرية رغم الدراسات يف ىذا اخلصوص ىذا من 

عديد من الدول العربية التطور الذي تشهده عملية التكفل البيداغوجي  يف ال جهة ومن جهة اخرى

أقسام خاصة ساتذة متخصصُت، و لم، وأمن مدارس خاصة هبذه الفئات من ذوي صعوبات التعوالغربية 

 و برامج تدريبية.؟  
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 االقتراحات:

 وسيلة لتكفل بذوي صعوبات التعلم .كحصص ادلعاجلة   االكتفاء و االعتماد كلية على عدم 
  اجياد بدائل لتكفل بذوي صعوبات التعلم، مثل غرف ادلصادر ادلعمول هبا يف الكثَت من الدول

 العربية
  اآليل من االقسام ادلكيفة اىل السنة ادلوالية حىت التأكد من ذباوز التلميذ ذبنب االنتقال

 للصعوبة.
  تعميم االقسام التحضَتية يف كل ادلدارس االبتدائية عرب كامل الًتاب الوطٍت و تكون اجبارية و

ال حيرم منها اي طفل يف سن االلتحاق بالقسم التحضَتي  و ىذا ليس باألمر الصعب على 
 اجلزائر . بلد مثل

  طرق الشخيص و التشخيص ادلبكر وطرق التكفل  علىتكوين ادلعلمُت الًتكيز أكثر أثناء
البيداغوجي بذوي صعوبات التعلم و كذا تكوينهم يف رلال التفريق بُت التأخر الدراسي ،و 
صعوبات التعلم ،بطئ التعلم و طرق التكفل بكل فئة من ىذه الفئات وتكوينهم يف حسن 

 لوسائل التعليمية ادلناسبة لكل فئة .اختيار ا
  هباانشاء مدارس خاصة للتكفل بتالميذ ذوي صعوبات التعلم اليت ال ديكن  التكفل 
 طرق ، من حيث انشاء زبصصات لتكوين مدرسُت متخصصُت لتكفل هبذه الفئة من التالميذ

 استخدام الوسيلة ادلناسبة للحالة...اخل.واساليب التدريس ، اختيار و 
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 (: االستمارة الموجهة للتحكيم10الملحق )

 جامعة عبد احلميد بن باديس

 كلية العلوم االجتماعية

 قسم علم النفس

 ختصص تعليمية العلوم 

  

 االستاذ الدكتور احملرتم و الفاضل :

 

 العلمية: الدرجة                                  مكان العمل:                                   ادلهنة:

 السالم عليكم و رمحة اهلل و بركاتو

تقوم دراسة الباحثة حول " اجتاىات اساتذة التعليم االبتدائي حنو حصص ادلعاجلة البيداغوجية بذوي 

 صعوبات التعلم "، 

 :  االشكالية العامة

غوجية بذوي ىل ختتلف طبيعة  اجتاىات  اليت زنملها اساتذة التعليم االبتدائي حنو  ادلعاجلة البيدا

 صعوبات التعلم باختالف اجلنس و ادلؤىل العلمي و اخلربة ؟  

 االشكاليات الفرعية:

 ذوي صعوبات التعلم ؟اساتذة التعليم االبتدائي حنو خصائص ما طبيعة االجتاىات اليت زنملها   -

دور حصص ادلعاجلة البيداغوجية يف  اساتذة التعليم االبتدائي حنوما طبيعة االجتاىات اليت زنملها  -

 حتسني مستوى التالميذ ذوي صعوبات التعلم ؟ 
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اساتذة التعليم االبتدائي حول الطرق واالساليب ادلستعملة يف ادلعاجلة ما طبيعة االجتاىات اليت زنملها  -

 البيداغوجية ؟

ام الوسائل التعليمية خالل استخد اساتذة التعليم االبتدائي حولما طبيعة االجتاىات اليت زنملها  -

 ادلعاجلة البيداغوجية؟

قد قامت الباحثة ببناء ىذا االستبيان ، لقياس اجتاىات اساتذة التعليم االبتدائي حنوى ادلعاجلة البيداغوجية و 

 بذوي صعوبات التعلم، و ىي موجهة ألساتذة التعليم االبتدائي مبدينة مستغاًل دنوذجا.

االذنية لقلة الدراسات و نذرهتا  ويعترب كإضافة للبحث العلمي ، و لذا ارجو من ويعترب ىذا ادلوضوع بالغ 

اساتذيت التكرم بإبداء رايكم و مقرتحاتكم فيما سنص فقرات ىذا االستبيان، حول ادلوافقة عليها ، تعديلها 

 ،او حذفها، مع علم ان البدائل ادلقرتحة  ذلذا ادلقياس كالتايل:

 ابدا ذرانا احيانا غالبا دائما

 

 -و يف االخري تقبلوا مين فائق التقدير و االحرتام
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 غير البديل

 مناسبة

 البعد الرقم الفقرات   مناسبة

 10 تتطلب ادلعاجلة البيداغوجية دتارين تطبيقية أكثر من الشرح.   

س
 اساليب و طرق التدري

فعال يف زيادة تعلم أساليب التعزيز يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية ذلا دور    
 ذوي صعوبات التعلم.

10 

 10 ملفات أعمال للتالميذ مهمة يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية.   

الطرق و االساليب ادلعتمدة يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية ترفع من مستوى    
 تالميذ ذوي صعوبات التعلم

10 

حصص ادلعاجلة  زنتاج تالميذ ذوي صعوبات التعلم تفريد التعلم يف   
 البيداغوجية.

10 

تكون  حصص ادلعاجلة البيداغوجية احسن تكفال بذوي صعوبات التعلم عندما    
 تكون بشكل مجاعي

10 

 10 زنتاج تالميذ ذوي صعوبات التعلم من العمل يف رلموعات من نفس الصعوبة   

 لبد من التنويع يف األنشطة التعليمية يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية لتتالءم    

 خمتلف الصعوبات التعليمية لدى التالميذ.و 

10 

حصص ادلعاجلة البيداغوجية  ال تتناسب مع ادلستخدمة يف االساليب و الطرق    
 ذوي  صعوبات التعلم.

10 

بذوي صعوبات التعلم يف حصص من ادلفروض ان تكون ىناك برنامج خاص    
 ادلعاجلة البيداغوجية

01 

تكون  حصص ادلعاجلة البيداغوجية احسن تكفال بذوي صعوبات التعلم عندما    
 تكون بشكل فردي

00 
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الوسائل التعليمية
 

 الوسائل التعليمية جتعل التلميذ أكثر استيعابا يف حصص ادلعاجلة 10
 البيداغوجية.

   

تساعد ادلعلم يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية من ربح الوقت و الوسائل  10
 اجلهد.

   

من االفضل استخدام وسائل ايضاح  ادلرئية و ادلسموعة يف حصص ادلعاجلة  10
 البيداغوجية تتناسب و خمتلف الصعوبات التعلم لدى التالميذ.

   

ادلعاجلة البيداغوجية من ادلهم توظيف الوسائل التعليمية  احلديثة يف حصص  10
 لتعليم ذوي صعوبات التعلم

   

االفضل التنويع يف الوسائل التعليمية يف حصص ادلعاجلة الرتبوية لتعليم ذوي  10
 صعوبات التعلم

   

ال زنتاج التالميذ من ذوي صعوبات التعلم الستخدام يف التعلم الوسائل  10
 البيداغوجية.التعليمية احلديثة خالل حصص ادلعاجلة 

   

ال تسهم الوسائل التعليمية يف حتسني مستوى التالميذ من ذوي صعوبات  10
 التعلم يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية.

   

استخدام الوسائل التعليمية يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية حتتاج لتكثيف  10
 اجلهد.

   

    البيداغوجية مضيعة  للوقت. استخدام الوسائل التعليمية يف حصص ادلعاجلة 10
    تعترب الوسائل التعليمية مهمة يف تعليم ذوي صعوبات التعلم  01

ذوي صعوبات التعلم
 

  
ذوي صعوبات التعلم

 
     

    يظهر ذوي صعوبات التعلم احيانا نشاطا زائدا. 10
    يتسم ذوي صعوبات التعلم بذكاء عادي او مرتفع.  10
    ادلظاىر السلوكية لذوي صعوبات التعلم عادية  10
صعوبات التعلم تظهر يف واحدة او اكثر من رلال اكادشني ) القراءة،  الكتابة  10

 ، احلساب( .
   

 يف االستيعاب على القدرة ذوي صعوبات التعلم تكون لديهم اخنفاض يف  10
 ادلواد. مجيع

   

مبراعات أدناطهم حسية يف التعلم )  تعليم  ذوي صعوبات التعلم يتم 10
 البصرية، السمعية، احلسية (.

   

    صعوبات التعلم  تكون نتيجة للغيابات ادلتكرر للتلميذ. 10

    يتميز ذوي صعوبات التعلم بذكاء منخفض. 10
 من وأقراهنم العقلية، بقدراهتم ذوي صعوبات التعلم مقارنة حتصيل يف تدين 10

 .اجليل نفس
   

    ختتلف درجة وشدة صعوبات التعلم من تلميذ آلخر 01
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دو المعالجة البيداغوجية
 

تسهم حصص ادلعاجلة البيداغوجية يف تقليل من الصعوبات  10
 التعليمية لذوي صعوبات التعلم.

   

قلة حجم الساعي حلصص ادلعاجلة البيداغوجية رنعلها غري  10
 مفيدة بشكل ادلطلوب.

   

ادلعاجلة البيداغوجية ىي فعل وقائي من الفشل لذوي صعوبات  10
 التعلم.

   

    ادلعاجلة البيداغوجية ىي مراجعة للمكتسبات القبلية . 10
ادلعاجلة البيداغوجية ليست كفيلة بتحسني مستوى ذوي  10

 صعوبات التعلم .
   

    تتطلب حصص ادلعاجلة البيداغوجية مدرسني متخصصني. 10
تكون حصص ادلعاجلة البيداغوجية افضل مع ادلدرس نفسو  10

 حبكم قربو من تالمذتو.
   

الوقت ادلربمج حلصص ادلعاجلة البيداغوجية غري كاف لتكفل  10
 بذوي صعوبات التعلم.

   

غياب التأطري يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية يسهم يف عدم  10
 فعاليتها.

   

النقص يف التكفل البيداغوجي  بذوي صعوبات التعلم يف  01
حصص ادلعاجلة البيداغوجية بسبب قلة الندوات و االيام 
 الدراسية إلعداد اساتذة التعليم االبتدائي  يف ىذا اجملال. 

   

الزيارات التفتيشية يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية مفيدة يف  00
كفل البيداغوجي بذوي تكوين اساتذة التعليم االبتدائي لت

 صعوبات التعلم.

   

حصص ادلعاجلة البيداغوجية غري كافية لتكفل وعالج ذوي  00
 صعوبات التعلم

   

يستطيع استاذة التعليم االبتدائي من التكفل اجليد بذوي  00
 صعوبات التعلم يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية

   

االعداد و التخطيط  تتطلب حصص ادلعاجلة البيداغوجية   00
 ادلسبق.

   

حصص ادلعاجلة البيداغوجية ليست كافية لتكفل بعالج ذوي  00
 صعوبات التعلم . 
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 (: الصورة النهائية لمقياس االتجاهات10الملحق رقم )

 جامعة عبد محيد بن باديس

 كلية العلوم االجتماعية

 قسم علم النفس 

 السيد )ة( استاذ )ة( التعليم االبتدائي 

 السالم عليكم و رمحة اهلل وبركاتو                                     

قد مت و هتدف الدراسة احلالية لتعرف على اجتاىاتكم حنوى ادلعاجلة البيداغوجية لذوي صعوبات التعلم ، 

االساليب ادلستعملة يف ادلعاجلة البيداغوجية، وكذا اس دلعرفة اجتاىاتكم حول الطرق و اعداد ىذا ادلقي

 استخدام الوسائل التعليمية خالل ادلعاجلة البيداغوجية .اجتاىاتكم فيما سنص 

جتربتكم ادلهنية ومعرفتكم بدور ادلعاجلة البيداغوجية يف حتسني مستوى ادليدانية و  مارستكمونظرا دل 

ت حصص ادلعاجلة البيداغوجية كافية لتكفل بذوي التالميذ ذوي صعوبات التعلم، و ما اذا كان

صعوبات التعلم من وجهة نظركم ،و علية فان قراءتكم لكل فقرة من ىذا ادلقياس، و االستجابة عليها 

 انطالقا من تقديراتكم و وجهة نظركم تساعدنا للوصول اىل نتائج ارنابية ختص موضوع الدراسة.

 مدى مخاسي و ىو كالتايل: تتمايز االستجابة على ىذا ادلقياس يف -

 دائما   ،   غالبا   ،    أحيانا   ، نادرا   ،   ابدا .   

(  X)قراءة الفقرات بعناية مث وضع عالمة يم االبتدائي ادلطلوب منك سيدي، سيديت  استاذ )ة( التعلو 

 امام الفقرة ادلناسبة يف رايك. 

             

 االحرتاممين فائق التقدير و الخري تقبلوا ويف ا                
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 مقياس حول اجتاىات اساتذة التعليم االبتدائي حنوى ادلعاجلة البيداغوجية بذوي صعوبات التعلم

 

 اسم القائم بالتقدير:                                                       اجلنس:

 اخلربة:                ادلؤىل العلمي:                                           

 ادلدرسة:

 

 التعليمة:

 يضم ىذا ادلقياس أربعة ابعاد حيث يتمحور :

 صعوبات التعلم.خصائص ذوي اجتاىاتكم حول : البعد االول

ذوي صعوبات  يف حتسني مستوى حصص ادلعاجلة البيداغوجية دور حول اجتاىاتكم حنو :البعد الثاني

 التعلم

اجتاىاتكم حنو االساليب والطرق التدريس ادلستخدمة يف حصص ادلعاجلة حول  البعد الثالث:

 البيداغوجية لتكفل بذوي صعوبات التعلم.

حول اجتاىاتكم حنو الوسائل التعليمية ادلستعملة يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية لذوي  :البعد الرابع

 صعوبات التعلم .

 

 امام  الفقرات  اليت تتطابق و اجتاىاتك و رايك الشخصي . Xضع عالمة 
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 الرقم الفقرات دائما غالبا أحيانا نادرا أبدا

.مكثفة. تتطلب حصص ادلعاجلة البيداغوجية دتارين تطبيقية       10 

 10 الوسائل التعليمية جتعل التلميذ أكثر استيعابا يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية     

 10 ذوي صعوبات التعلم احيانا نشاطا زائدا. يظهر     

تسهم حصص ادلعاجلة البيداغوجية يف تقليل من الصعوبات التعليمية لذوي       
 صعوبات التعلم

10 

حصص ادلعاجلة البيداغوجية مفيدة يف تكوين اساتذة  أثناءالزيارات التفتيشية      
 التعليم االبتدائي لتكفل البيداغوجي بذوي صعوبات التعلم.

10 

 10 تتطلب حصص ادلعاجلة البيداغوجية الشرح     

 10 .الوسائل التعليمية تساعد ادلعلم من استغالل الوقت ادلتاح بشكل افضل     

 10 .بذكاء عادي او مرتفعيتسم ذوي صعوبات التعلم      

قلة حجم الساعي حلصص ادلعاجلة البيداغوجية رنعلها غري مفيدة بشكل      
 ادلطلوب.

10 

فعال يف زيادة تعلم  ادلعاجلة البيداغوجية ذلا دورأساليب التعزيز يف حصص      
 ذوي صعوبات التعلم.

01 

ادلسموعة يف حصص ادلعاجلة من االفضل استخدام وسائل ايضاح  ادلرئية و      
 البيداغوجية تتناسب و خمتلف الصعوبات التعلم لدى التالميذ.

00 
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 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرات الرقم
      ادلظاىر السلوكية لذوي صعوبات التعلم عادية 00
      التعلمادلعاجلة البيداغوجية ىي فعل وقائي من الفشل لذوي صعوبات  00

      مهمة يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية  بورت فوليو لتالميذاملفات أعمال  00
من ادلهم توظيف الوسائل التعليمية  احلديثة يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية لتعليم  00

 ذوي صعوبات التعلم
     

القراءة،  الكتابة ، صعوبات التعلم تظهر يف واحدة او اكثر من رلال اكادشني )  00
 احلساب( .

     

      ادلعاجلة البيداغوجية ىي مراجعة للمكتسبات القبلية . 00
رفع من يالطرق و االساليب ادلعتمدة يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية التنويع يف  00

 . مستوى تالميذ ذوي صعوبات التعلم
     

ادلعاجلة الرتبوية لتعليم ذوي  االفضل التنويع يف الوسائل التعليمية يف حصص 00
 صعوبات التعلم

     

 مجيع يف االستيعاب على القدرة ذوي صعوبات التعلم تكون لديهم اخنفاض يف 01
 ادلواد.

     

      ادلعاجلة البيداغوجية ليست كفيلة بتحسني مستوى ذوي صعوبات التعلم .   00
      التعلم يف حصص ادلعاجلة البيداغوجيةزنتاج تالميذ ذوي صعوبات التعلم تفريد  00
      تساعد الوسيلة التعليمية على تنمية قدرة ادلتعلم على التأمل و ادلالحظة. 00
تعليم  ذوي صعوبات التعلم يتم مبراعات أدناطهم حسية يف التعلم ) البصرية،  00

 السمعية، احلسية (.
     

      مدرسني متخصصني..تتطلب حصص ادلعاجلة البيداغوجية  00

تكون  حصص ادلعاجلة البيداغوجية احسن تكفال بذوي صعوبات التعلم عندما  00
 تكون بشكل مجاعي

     

ال تسهم الوسائل التعليمية يف حتسني مستوى التالميذ من ذوي صعوبات التعلم  00
 يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية.

     

      للغيابات ادلتكرر للتلميذصعوبات التعلم  تكون نتيجة  00
تكون حصص ادلعاجلة البيداغوجية افضل مع ادلدرس نفسو حبكم قربو من  00

 .تالمذتو
     

تالميذ ذوي صعوبات التعلم من العمل يف رلموعات من نفس  من األفضل جتميع 01
 الصعوبة

     

      حتتاج لتكثيف اجلهد.استخدام الوسائل التعليمية يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية  00
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 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرات الرقم
       يتميز ذوي صعوبات التعلم بذكاء منخفض. 00
الوقت ادلربمج حلصص ادلعاجلة البيداغوجية غري كاف لتكفل بذوي  00

 صعوبات التعلم.
     

التنويع يف األنشطة التعليمية يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية  االفضل من 00
 لتتالءم و خمتلف الصعوبات التعليمية لدى التالميذ.

     

البيداغوجية مضيعة   استخدام الوسائل التعليمية يف حصص ادلعاجلة 00
 للوقت.

     

 من وأقراهنم العقلية، بقدراهتم ذوي صعوبات التعلم مقارنة حتصيل يف تدين 00
 اجليل نفس

     

      غياب التأطري يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية يسهم يف عدم فعاليتها. 00
يستطيع استاذة التعليم االبتدائي من التكفل اجليد بذوي صعوبات التعلم  00

 يف حصص ادلعاجلة البيداغوجية
     

صعوبات التعلم تكون  حصص ادلعاجلة البيداغوجية احسن تكفال بذوي  00
 .يعندما تكون بشكل فرد

     

تسهم الوسيلة التعليمية على تدريب احلواس و تنشيطها لذوي صعوبات  01
 التعلم

     

      .ختتلف درجة وشدة صعوبات التعلم من تلميذ آلخر 00
      .ادلعاجلة البيداغوجية غري فعالة بسبب افتقار االساتذة للتكوين 00
      .للدرس ادلعاجلة البيداغوجية  االعداد و التخطيط  ادلسبق تتطلب حصص 00
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 (: يبين االساتذة المحكمين ألداة القياس10الملحق)

 

 التخصص الوظيفة الدرجة العلمية االسم االستاذ

 علم النفس أستاذ جامعية دكتوراه قوعيش مغنية

ةأستاذ جامعي دكتوراه عباسة امينة  علم النفس 

 علم النفس أستاذة جامعية دكتوراه باخلري حفيظة

عبد القادر ناظر أستاذ جامعيو  مفتش التعليم االبتدائي دكتوراه   علم النفس 

عبد اهلل مسكني  علم النفس أستاذ جامعي دكتوراه 

 علم النفس أستاذة جامعي دكتوراه كروجة  الشارف
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 الخاصة بنتائج فرضيات الدراسة spss(:مخرجات برنامج 10الملحق رقم)

النتائج الخاصة بالفرضية العامة:                      

اختبار تحليل التباين المتعدد لداللة الفروق بين اتجاهات اساتذة التعليم االبتدائي نحو  -
 الخبرةى لمتغير الجنس، المؤهل العلمي و حصص المعالجة البيداغوجية والتي تعز 

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable: ss 

Source Type III 
Sum of 

Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Corrected 
Model 

865,923a 5 173,185 ,472 ,796 

Intercept 471226,961 1 
471226,96

1 
1285,61

2 
,000 

Sex ,106 1 ,106 ,000 ,986 
Nv 833,637 3 277,879 ,758 ,521 
Xp 2,576 1 2,576 ,007 ,933 
Error 27123,877 74 366,539   

Total 
2113278,00

0 
80 

   

Corrected 
Total 

27989,800 79 
   

a. R Squared = ,031 (Adjusted R Squared = -,035) 

 

بالفرضية االولى: الخاصةالنتائج   
عينة والمتوسط الحسابي ألفراد النتائج اختبار ت لعينة واحدة الفرق بين المتوسط وضح ت  

 ل:الفرضي للبعد االو 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

a 80 34,8000 4,57954 ,51201 
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One-Sample Test 

 Test Value = 30 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

a 9,375 79 ,000 4,80000 3,7809 5,8191 
 

 :بالفرضية الثانية الخاصةالنتائج 

نتائج اختبار ت لعينة واحدة الفرق بين المتوسط الحسابي ألفراد العينة والمتوسط يوضح  -
 الفرضي للبعد الثاني

 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

b 80 47,4750 8,82169 ,98629 
 

One-Sample Test 

 Test Value = 39 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

b 8,593 79 ,000 8,47500 6,5118 10,4382 
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:الفرضية الثالثة الخاصة نتائج  

يوضح نتائج اختبار ت لعينة واحدة الفرق بين المتوسط الحسابي ألفراد العينة والمتوسط -
 الفرضي للبعد الثالث

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

C 80 39,0750 5,06608 ,56641 
 

One-Sample Test 

 Test Value = 30 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

C 16,022 79 ,000 9,07500 7,9476 10,2024 

 

 نتائج الفرضية الرابعة:
 

يوضح نتائج اختبار ت لعينة واحدة الفرق بين المتوسط الحسابي ألفراد العينة والمتوسط -
 الرابعالفرضي للبعد 

 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

E 80 40,1000 6,14714 ,68727 
 

One-Sample Test 

 Test Value = 30 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

E 14,696 79 ,000 10,10000 8,7320 11,4680 

 

 

 


