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 الملخص

تعديل السلوك المستخدمة من ِقبل معلمي الطلبة ذوي الدراسة الحالية التعرف إلى استراتيجيات هدفت 

( معلمًا ومعلمة للطلبة العاديين، 250اإلعاقة، ومعلمي الطلبة العاديين في عمان، تألفت عينة الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة  

، ولتحقيق أهةداف الةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة ت  اتبةةا  المن   (330( من معلمي ومعلمةةات ذوي اإلعةاقةة ممةةا مجموعةة  80 

مجاالت:  اسةةةةةةةةةةةتراتيجيات  ثالث( فقرة موزعة على 42ت  تطوير مقياس مكون من  الوصةةةةةةةةةةةفي التحليلي،  ما 

تعزيز السةةةةةةةلوك المر،وا فيا، اسةةةةةةةتراتيجيات تمةةةةةةةكيل السةةةةةةةلوك المر،وا، اسةةةةةةةتراتيجيات  ف  السةةةةةةةلوك ،ير 

رجة متوسطة.  ما حصل أظ رت نتائ  الدراسة أن المتوسطات الحسابية للمجاالت  كل جاءت بدالمر،وا(، 

أعلى متوسةةةةال بداللة الفقرة إذ بلم المتوسةةةةال الرتبة األولى، و  على راتيجيات تعزيز السةةةةلوك المر،وامجال اسةةةةت

( 3.72الحسةةةةةةةابي السةةةةةةةتخدات اسةةةةةةةتراتيجيات تعديل السةةةةةةةلوك المتبعة لمعالجة ممةةةةةةةكالت الطلبة ذوي اإلعاقة  

( 0.86حراف معياري ( وبان3.65بينما بلم المتوسةةةةةةةةةةةال الحسةةةةةةةةةةةابي بداللة الفقرة  ، (0.77وبانحراف معياري  

، يليا مجال اسةةةةةةةتراتيجيات تمةةةةةةةكيل السةةةةةةةتراتيجيات تعديل السةةةةةةةلوك المتبعة لمعالجة ممةةةةةةةكالت الطلبة العاديين



السةةتخدات اسةةتراتيجيات تعديل السةةلوك المتبعة لمعالجة ممةةكالت السةةلوك المر،وا، إذ بلم المتوسةةال الحسةةابي 

( 3.58بينما بلم المتوسةةةةةال الحسةةةةةابي بداللة الفقرة  ، (0.67( وبانحراف معياري  3.65الطلبة ذوي اإلعاقة  

، يلي ا في ( السةةةةتراتيجيات تعديل السةةةةلوك المتبعة لمعالجة ممةةةةكالت الطلبة العاديين0.78وبانحراف معياري 

إذ بلم المتوسةةةةال الحسةةةةابي السةةةةتخدات اسةةةةتراتيجيات تعديل الرتبة األ يرة مجال  ف  السةةةةلوك ،ير المر،وا، 

بينما بلم ، (0.64( وبانحراف معياري  3.38معالجة ممةةةةةةةةةةةةةةكالت الطلبة ذوي اإلعاقة  السةةةةةةةةةةةةةةلوك المتبعة ل

( السةةةةةةةةتراتيجيات تعديل السةةةةةةةةلوك المتبعة 0.75( وبانحراف معياري 3.39المتوسةةةةةةةةال الحسةةةةةةةةابي بداللة الفقرة  

إحصائية عند داللة وأ يرًا أشارت نتائ  الدراسة إلى عدت وجود فروق ذات ، لمعالجة ممكالت الطلبة العاديين

 الجة ممةةةةةةةكالت الطلبة العاديين( في اسةةةةةةةتراتيجيات تعديل السةةةةةةةلوك المتبعة في معα=0.05مسةةةةةةةتوة الداللة  

 .المعل  لمتغير جنس ة تعز  والطلبة ذوي اإلعاقة
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Abstract 

The purpose of the Study is to investigate behavior-modifying strategies used 

by normal and disabled students' teachers in Amman. The sample of the study 

consisted of (250) male and female normal students teachers as well as (80) disabled 

students' teachers، totaling (3300 teachers. To achieve the aims of the study. The 

researcher adopted the analytical descriptive approach، and developed a scale 

consisted of (42) items covering three domains; strategies of enforcing desirable 

behavior، strategies of forming desirable behavior and strategies of reducing 

undesirable behavior. The findings of the study showed that the means of the 

domains were in an average degree، as the first domain was in the first rank with the 

highest mean according to the item indication، as the mean of using the behavior 

modifying strategies followed in dealing with disabled students (3.72) with a 

standard deviation of (0.77). Meanwhile، the mean according to the item indication 

(3.65) with a standard deviation of (0.86) for the strategies used with normal 

students. Followed by the second domain، as the mean of using the behavior 

modifying strategies followed in dealing with disabled students (3.65) with a 

standard deviation of (0.67)، while the mean according to the item indication (3.58) 



with a standard deviation of (0.78) for the strategies used with normal students. The 

third domain came in the final rank as the mean of using the behavior modifying 

strategies followed in dealing with disabled students (3.38) with a standard deviation 

of (0.64). Meanwhile; the mean according to the item indication (3.39) with a 

standard deviation of (0.75) for the strategies used with normal students. Finally، the 

findings showed that there were no significant statistical differences at the level of 

(α =0.05) in the behavior modifying strategies followed in treating normal and 

disabled students' problems attributed to the teacher's gender. 

 

 

 

 


