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 املستخلص:
عده تتويجًا للسياسة التربوية فقد تم تأكيد ضرورة مرافقة الكتاب المقرر الستراتيجيات وأساليب تدريسية حديثة توضع بين أيدي المعلم وتسا      

في استتتتتتتتتتق ار ورا ج تربوية مديدة تعتمد علث المستتتتتتتتتتكدوات العلمية والتكقولومية وتدويعاا لتكستتتتتتتتتين المرموم التربوي  و ا   ل   استتتتتتتتتتعما   
( معلمتًا ومعلمتة تربيتة 60ستتتتتتتتتتتتتتتا ا المتعتدمة   ثتإلا متا مفع ال تاحت  يمرات ال كت  الكتالي حيت  ات ع المقا  التجري ي  وتتأل ت  عيقتة  كثت   الو 

( فقرة  وبعد معاملة القتا   احصتتتتتتا يًا ألارت القتا    وموم فرو   ات 30خاصتتتتتتة  وتكوة  اماة ال ك  من مديا  امات المعلمين م و  من  
  ية بين امات معلمي عيقة ال ك  ولصالح المجموعة التجري ية التي استعمل  الوسا ا المتعدمة.ماللة احصا

 الكلمات المفتاحية: ) الوسائط المتعددة، االثر، تطوير االداء، التربية الخاصة(.
Abstract: 

      As a culmination of educational policy, it was emphasized that the course book should accompany modern 

teaching strategies and methods that are placed in the hands of the teacher and assist him in devising new 

educational methods based on scientific and technological innovations and adapting them to improve 

educational outcomes. His research sample consisted of (60) teachers of special education, and the research 

tool consisted of a measure of teachers ’performance consisting of (30) items, and after treating the results 

statistically, the results showed that there were statistically significant differences between the performance of 

the teachers of the research sample and in favor of the experimental group that used multimedia. . 

Key words: (multimedia, impact, performance development, special education). 

 التعريف بالبحث الفصل األول
   مشكلة البحث:

علث  التعلم من أثم الجواةب المعرفية التي تلعب موًرا ماًما في تقدم العديد من الشعوب   لما ل  من أور إيجابي وشامل في تقشئة ميل مديد 
الكدي  , وأللمام  العديد من أسس علمية متدورة وحديثة   ويقا التدريس ووسا ل  وةظريات  والتعليم  التقدم  مدى معرفت   أساليب    ثإلا 

يإل ر األساليب الجديدة التي يم ن للمدر  االست امة مقاا في إعدام مجاالت الخ رة للمتعلمين  كي  يتم إعدامثم بدرمة عالية من الك اتة . و 
ية الخاصة لم تعد تقتصر علث الشرح والقراتة وات اع الدرا ج التدريس التقليدية , بداًل من  ل  أص ك  في ثإلا الصدم أ  مامة معلم الترب

مسؤوليت  األساسية رسم مخدا الستراتيجيات الدرو  التي تعمل فياا ورا ج التدريس والوسا ا التكقلومية المتعدمة لتكقيج أثداف تربوية 
( اس اب اةخ اض ةسب القجاح في مدار  وص وف التربية 2019لقد الارت ةتا   مراسة   صاحب     (. 24:  1991مكدمة  الدوبجي 

(  و ا  من بين اس اب االةخ اض في مستوى التكصيل ضعف الخلفية العلمية للتالميإل    2019-2018الخاصة في االمتكاةات لعام   
ميًا   معل امراك التالميإل ضعيف مدًا   فضاًل عن عزوف التالميإل عن الدراسة  إ  ا  تقظيم المواضيع في موام التربية الخاصة تقظيمًا تراك 

التدريس الكديثة والت للتعلم.وقد اقترح ال اح  آلية لمعالجة ثإله المش لة   مقاا اعتمام ورا ج  ققيات  و ثرة غيا اتام ةا ع عن قلة مافعيتام 
 ا س ج يم ن تكديد مش لة ال ك  من السؤا  اآلتي:التعليمية المتدورة والوسا ا المتعدمة في التعليم . ومم

 ما أثر الوسائط المتعددة في أداء معلمي التربية الخاصة؟ -
 أهمية البحث:

تعت ر المؤسسات التعليمية في أي مجتمع أكثر أثمية من أي مؤسسة أخرى تسعث للتغيير و مواك ة و يعة العصر واستجا ة للتكوالت     
(إ  ا  ووا  تاريخ التعليم الدويل وخاصة في مجا  التربية الخاصة  ا  ثقاك 9:  1999كياة المختل ة.  مصد ث    التي تجتاح مجاالت ال

ين ات ا  بين المعلمين علث ال ديايات األساسية لدرا ج التدريس ولعقوم من الزما  احتل  ورا ج التدريس التقليدية م اةة خاصة بين المعلم
فام أ  ت ضيل ورا ج التدريس القديمة ال يرمع إلث ت ضيل تل  األساليب علث غيرثا أو إلث ت ضيل المعلم  والمربين .  وليس من الصعب  

لب ة س  , بل  األحرى  س ب الظروف العامة خارمة عن إوار العملية التعليمية . وبما ا  عصرةا يتسم  التسارع العلمي والتكقولومي مما يتد
س ووسا ل ةقل المعرفة  ش ل يقت  عق  عملية تعليم وتعلم مثمرة   ت رض في تكييف أسالي اا لخدمة العملية مّقا مقظورًا حديثًا لماقة التدري

(.وقد أكدت ةتا   ال كوث السا قة أة  ال تومد وريقة من ورا ج التدريس أفضل من غيرثا إال في  23- 22:  1998التعليمية  الداشاةي    
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رسات التربوية السا دة قد تكو   اولة أو متأخرة قياسًا باإلا العصر ربما أل  الظروف واالعت ارات  لروف معيقة , إ  أ  ال عض من ثإله المما
التي استخدم  فياا تل  الممارسات التربوية من ق ل لم تعد ثي ة ساا الظروف , خاصة إ ا أخإلةا في االعت ار أ  ايوار المكدم لمعظم 

الكتاب المدرسي(. في لل الممارسات الكالية تضعف القدرات أمام ت جيري المعرفة    -الس ورة    -   الممارسات السا دة ثو الوضع الراثن  المعلم
التعليمي الإلاتي التكقولومي وعالقتاا  القظام  التعليم  الإلي   والس ا  لتكقيج آما  وتدلعات األفرام التي تتزايد وتتوسع إال ب رام  وتدورات 

وات فيما يتعلج  القصوص أو الرسوم الثابتة أو المتكر ة أو ال يديو أو الصوت   وإم اةيات الت اعل  اة ثق  مق  إم اةيات العرض المختل ة   س
(ومن ثقا ةشأت الكامة إلث استخدام  246:  1993المختل ة لإلةسا    وعلث وم  الخصوص ما يسمث ت اعل الوسا ا المتعدمة.  مابر 

معلم والمدرسة   وتكو  أكثر مالتمة لعصر المعلوماتية والتكقولومية الكديثة المصاح ة لاا  ورا ج التدريس التي ت تعد عن األموار التقليدية لل
ة , إ  تعد الوسا ا المتعدمة من أثم وسا ل ثإلا التقدم. وفي ضوت  ل  يرى ال اح  أ  أثمية ال ك  تق ع من اثمية الوسا ا المتعدمة  تققي

 ام في حل الكثير من المش الت التربوية   وبإلل  يم ن تلخيص اثمية ثإلا ال ك   ما يأتي: حديثة في العملية التعليمية التعلمية والتي تس
 ةدرة ال كوث والدراسات التي تقاول  الوسا ا المتعدمة   تققية حديثة في العملية التعلمية.  -1
  ات  عٍد مديٍد في التعليم. تدوير ورا ج التدريس في مجا  التربية الخاصة  استعما  ثإله الوسا ا المتميزة والتي تعد  -2
التالميإل   والتي ُتعدُّ من االمور المامة األمر الإلي سيترتب علي  الكثير   ترسيتخ المعلومات في  ثنقد تسام الوسا ا المتعدمة في   -3

 من االمور المتعلقة بدراستاا  في المستق ل.
 أهداف البحث: 

مات معلمي التربية الخاصة ؟ولغرض التكقج من ثدف ال ك  تم  صياغة ال رضية  يادف ثإلا ال ك  الث معرفة:أور الوسا ا المتعدمة في أ
(  بين متوسا  مرمات أمات معلمي التربية الخاصة  استعما  الوسا ا  0,05الص رية االتية:ال يومد فر   و ماللة احصا ية عقد مستوى    

 العتيامية.المتعدمة ومتوسا مرمات أمات معلمي التربية الخاصة وفقًا للدريقة ا
 حدود البحث:

 يقتصر ثإلا ال ك  علث: 
 .معلمي التربية الخاصة في المديرية العامة لتربية الكرخ/ الثاةية. 1
 (. 2020ت  2019. العام الدراسي  2
 . الوسا ا المتعدمة. 3

 حتديد املصطلحات:
المتعددة/ عرفها: إلث تكامل وترا ا مجموعة من الوسا ل تتكد في ش ل من أش ا   2006 خالد     وعرفااالوسائط  (: "ثي م اوم يشير 

:  2006الت اعل المقظم واالعتمام المت ام     ل مقاا يؤور علث اآلخر ويعمل مًعا من أمل تكقيج ثدف واحد أو مجموعة أثداف ".  خالد   
1 ) 

من الوسا ا مثل الصوت والصورة والكر ة والقص والرسم وال يديو  جومة عالية  و لاا "ثو برةام  يجمع بين مجموعة  التعريف النظري:  
                                                        تعمل تك  سيدرة الكم يوتر".

قاس ة يتم تقديماا للمتعلم عن  "ةظام تعليمي يجسد المكتوى في الصوت والصورة وال يديو من خال  عدة برام  تعليمية م  التعريف االجرائي:
 وريج مااز عرض بياةات يتم التك م في  وإمارت  بواسدة الكم يوتر".  

 االثر / عرفه كل من : 
ولكن إ ا أثمل  ثإله القتيجة ولم تتكقج   فقد ي و  العامل أحد    قدرة العامل قيد الدراسة علث تكقيج ةتيجة إيجابية    (:"2009)ابراهيم،  -

 ( 30: 2009األس اب الم اشرة للتداعيات السل ية".  ابراهيم ,
"ثو القتيجة المتوقع لاورثا علث فكر التعلمين وسلو ياتام   كصيلة تعلمي  وت كيرية   عد إخضاعام ل رام  أو مراسة مامة  التعريف النظري:

 تعليمية".
 "ال ر  الكاصل في المعد  العام ألمات معلمي التربية الخاصة للمجموعتين التجري يتين".  لتعريف االجرائي:ا

 تطوير/ عرفه:



   

         

 الوسائط املتعددة وأثرها يف تطوير أداء معلمي الرتبية اخلاصة        

  

  

 اة  الجاد المخدا والمتواصل لتكسين مستوى األمات وتكسين المخرمات من خال  ايشراف المستمر وتقييم األمات  :" (2006)الحلفاوي  -
 (. 42: 2006 الكل اوي ."

 "أة  إعدام خدة تدويرية متكاملة لتوفير ايم اةيات ال شرية والمامية الالزمة لتكقيج األثداف". التعريف النظري:
 : "اة  استخدام المعرفة والتققيات من ق ل معلمي التربية الخاصة للمزج بين رغ ات االفرام في القمو والتدور". التعريف االجرائي

 االداء/ عرفه: 
" تكقيج األثداف التقظيمية ماما  اة  و يعة وتقوع ثإله األخيرة. يم ن فام ثإلا التكقيج في اتجاه الم اوم الم اشر أو (:2008)رضوان  -

 ( 51: 2008الواسع للعملية التي تؤمي إلث القتا  ".       رضوا  
 اة التي ترت ا ولي ت  باا". : "ثو تق يإل المعلم لعمل  والمسؤوليات المو لة إلي  من ق ل المقظمة أو الجالتعريف النظري 

 "ايعدام الصكيح لإلمات الجيد لمعلمي التربية الخاصة عيقة ال ك ".التعريف االجرائي: 
أةاا مجموعة من األةشدة وال رام  التعليمية التي تختص بتقديم الرعاية والرعاية الخاصة  "  (:2012وزارة التربية   عرفها:  التربية الخاصة/

 ل ئة معيقة من األشخاص غير الد يعيين   والادف من ثإله ال رام  ثو تك يز القدرات العقلية وال دةية التي يمتلكوةاا إلث أقصث حد مم ن 
 ( 9: 2012 وزارة التربية .المكيدة بام إلث أقصث حد."   ومساعدتام علث تكقيج أة سام وتكيي ام مع ال يئة
 دراسات سابقة -جوانب نظرية  الفصل الثاني

عو  إ َّ تققية الوسا ا المتعدمة ال يشترر فياا ا  تكو  مت اعلة ما مًا, لكي يدلج علياا اسم الوسا ا المتعدمة ,ا  ا  المستخدمين يستدي       
متعدمة  ما ثم ي علو   السيقما او مع  التل زيو , وفي ثإله الكاالت  فا  مشروع الوسا ا المتعدمة  ي و  مخدا ا  يجلسوا ويراق وا الوسا ا ال

تصمم الوسا ا التعليمية  كي  تعمل معًا علث  و  ( 252:  2003 ش ل اعتيامي,  كي  يقدلج  من ال داية ويستمر حتث القااية.  ققديلجي, 
ك  لروف معيقة لتكقيج اثداف مكدمة ,وبإلل  تعد الوسا ا المتعدمة مزًت ال يتجزأ من القظام التعليمي  توصيل رسالة مكدمة الث المتعلم ت

عليمية ك ل ويق غي التأكيد علث ا  الوسا ا المتعدمة في العملية التعليمية ليس ثي ثدفًا في حد  اتاا ,بل يقظر الياا علث أةاا مجرم وسا ا ت
 (  221:  2007مقشومة واة  ا ا أحسن استعمالاا يم ن ا  تكقج تقدمًا من حي  الكم والكيف.   صقر   تساعد المتعلم ل لوغ االثداف ال

راص وتستعمل ثإله التققية في العرض والتعليم وااللعاب واالغراض التجارية, وقد امت الزيامة الاا لة في سرعة الكواسيب وسعة الإلاكرة  االق 
 تعلم ألةمار وفقاً  التدريس تقويع في  ل   المتاحة التكقولومية الوسا ا ةتشارثا ا  يستديع المعلم استعما الضو ية ( الث استعما  ثإله التققية وا

 ( 231:  1993 مابر   .عام وميولام  ش ل التالميإل
 الوسائط المتعددة وتكنولوجيا الوسائط المتعددة : 

الوسا ا      المتعدمة(.  الوسا ا  الخاص   وثو  تققية  المتعدمة( واستخدام   لم اوم  الوسا ا  العام  التمييز بين االستخدام  الم يد ثقا  من 
ية المتعدمة ثي تصميم وبقات األةظمة التعليمية  مثل ال رام  والوحدات والدرو     كي  يتم تقديم المكتوى  استخدام أكثر من وسيلة تعليم 

(أما  Helmstadte,1996,p37ة مثل اللغة الم توبة أو الصوتيات أو الساكقة أو الرسوم المتكر ة. والصور واألةشدة الثابتة والمتكر ة . واحد
دمة تققية الوسا ا المتعدمة   فاي تققية عرض وتخزين واسترماع وةقل المعلومات المعالجة تلقا ًيا   والتي يتم التع ير عقاا في وسا ا متع

ع بين القص والصوت والصورة والرسومات الثابتة والمتكر ة التي تستخدم ايم اةات الت اعلية للكم يوتر. األصوات والرسوم المتكر ة تجم
المتكر ة .  أو  القص  Gaddis,2000,p21الثابتة  المتعدمة   والتي تشمل  للوسا ا  المتعدمة علث تجميع ومم  عقصرين  الوسا ا  (تؤ د 
والكر ة وال يديو  ويصف ال عض اآلخر الوسا ا المتعدمة علث أةاا مزي  من وسا ا وابتة ومتكر ة مختل ة مرت دة والرسومات والصوت  

 (. 552:  2004 الكم يوتر من األصوات والصور في أمازة مختل ة و متكامل من خال  الكم يوتر  ابراهيم  
 المتعدمة تتكو  من عدة عقاصر ثي :  ( ا  الوسا ا 52:  2009 مرعي  يرى  عناصر الوسائط المتعددة :

 .(  Text/ القصوص الم توبة   1
 ( ويشمل :   ( Sound/ الصوت 2

 (.  Spoken- wordsأ / اللغة المقدوقة   
 .(Musicب / الموسيقث  

 . (Sound- effectج / المؤورات الصوتية  



   

         

 الوسائط املتعددة وأثرها يف تطوير أداء معلمي الرتبية اخلاصة        

  

  

 .  ( Graphic/ الرسوم الخدية  3
 ( .Still pictures/ الصور الثابتة  4
 (. Animation/ الرسوم المتكر ة   5
  (.Motion pictures/ الصور المتكر ة  6

 ( فيضيف عقصرين اخرين لما س ج ثما:113: 2009اما  مكمد واخرو  ,
 (. Video/ ال تيديو  7
 .Virtual Realty)/ الواقع الوثمي  8

 إ َّ الصور المتكر ة افضل وقعًا علث ة س المتعلم ألةاا تزيد من الجا بية والتشويج. :(Motion picturesـــ الصور المتحركة )
وثي المامة التعليمية التي تعرض علث المتعلم  ش ل مد وع , ويتم ةقلاا الث الكاسوب  أش ا  اكثر :    ( Textـــ النصوص المكتوبة  )

 (.75:  2009تشويقًا  الدرثوبي, 
( الصوت  المقدوقة   تتقو :(Soundـــ  اللغة  بين  المتعدمة  الوسا ا  برام   في  التي تومد  الموسيقث   Spoken-wordsع االصوات  ( و 

Music ) والمؤورات الصوتية  Sound-effect , 292:  2010(  اشتيوه وربكي   .) 
ن السماعات الملكقة   جااز  وتتمثل في صورة احامي  مسموعة مقدوقة بلغة ما وتق ع  م  ( :Spoken- wordsــــ اللغة المنطوقة  )

الكم يوتر , وقد تعتمد  لمصاح ة ةص او رسم او صورة تظار علث الشاشة يعدات تومياات وارشامات للمتعلم وعلث مصمم ال رام  اختيار 
 ليم اوقات الدر . االصوات  الصالكة لإللقات والقدج الصكيح علث ا  يتم اةتقات اساليب االلقات وة رات الصوت في  ل مزت من امزات التع

 وتعمل علث مإلب االةت اه وتك ز وتعزز الصورة وتخلج االة عا  ,أي اةاا تكسن العملية الت اعلية وتعزز قيمتاا    ( :Musicــــ الموسيقى )
قد يأتي الصوت  مؤورات صوتية خاصة  أصوات الرياح واالمدار, والكيواةات والديور واآلالت   :  (Sound-effectــــ المؤثرات الصوتية )

 وغيرثا .                                   
 خصائص الوسائط المتعددة : 

ريد المواقف التعليمية للتغلب ويعقي  ل  تكقيج م دأ الت ريد ,فقد و    الدليل العلمي ا  معظم المستكدوات التكقولومية تسمح بت  -الفردية :
 علث ال رو  ال رمية بين المتعلمين. 

توفر تققية الوسا ا المتعدمة بيئة تعليمية متقوعة   يجد فياا  ل متعلم ما يقاس    ويكقج  ل  إمرا يًا من خال  توفير مجموعة    -:    التنوع
ت في تقديم األةشدة التعليمية والعروض التعليمية المر ية والمسموعة  واب  من الخيارات وال دا ل التعليمية أمام المتعلم  وتتمثل ثإله الخيارا

 ( .  273:  2008 شمث وسامح ومتققل   واخت ارات التقييم الإلاتي أوقات عرض المكتوى 
ال رم  -:  التفاعلية الموضوع ويعقي  يف يتعامل  لتدفج وعرض  المتعلم علث تكديد واختيار وريقة  إلث قدرة  الت اعل  ويت اعل مع   يشير 

 التسلسالت والخيارات المختل ة في عروض برةام  الوسا ا المتعدمة.
وثإلا يعقي أ  ثقاك تكاماًل بين الوسا ل المقدمة   حي  يجب وضعاا  دريقة صكيكة وخلداا  دريقة احترافية للوصو  إلث    -:  التكاملية

 الادف المقشوم. 
والمقصوم أ  تمتل  تققية الوسا ا المتعدمة إم اةيات خاصة تتيح للمستخدم استخدام أكثر من بديل   ايضافة إلث السماح ل     -االتاحة :

  التك م في اةسياب العرض التقديمي وإم اةية ايةاات أو اي كار أو ال دت من مديد متث شات. 
لوسا ا المتعدمة   يجب أ  ي و  ثقاك التزامن علث مستوى عاٍ  من الدقة    لكي يكدث الت اعل الكديقي والتكامل في عروض ا  -التزامن :

خال   وي و  التزامن مقاسً ا لتوقي  تداخل العقاصر المختل ة في برام  الوسا ا المتعدمة لتتقاسب مع العرض التقديمي و قدرات المتعلم   من  
  ل  يؤور علث العقصرين اآلخرين ويكققاما وثما الت اعل والتكامل.مزامقة الصوت والصورة مع القص الم توب وأيقوةات أخرى   أل  

تعد المروةة من أثم خصا ص تققية الوسا ا المتعدمة   وثقاك العديد من االستخدامات لاإلا العقصر. ثقاك مروةة في مرحلة    - المرونة :
ايةتاج   وفي ثإله المرحلة يم ققا تغيير الصورة بداًل من صورة أو ةص أو صوت بداًل من الصوت أو ت ديل الخلفية إلث أخرى وإمرات  

 . (52-  50:  2009التجارب.  مرعي  
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 للوسا ا المتعدمة ثي:   ا  ال وا د التربويةالمتعددة:  للوسائط التربوية الفوائد
 التعلم.  عملية في حاسة من أكثر    من خال  اشتراك واالحت اظ تث ي  التعلم - أ

 .والمتعلم للمعلم والوق  الجاد توفير -ب
 (. 131: 2004 والتعليم .  الكافظ, التعلم عملية تسايل  -ج

اختلف مور المعلم والمتعلم في حالة التدريس  ال رمجيات في عمليتي التدريس والتعلم    المردودات التربوية لنظام الوسائط التعليمية المتعددة:
 عن القظام التقليدي. ةت  عن  ل  ةتا   تعليمية مامة  مقاا: 

 . التأكيد علث التعلم الإلاتي   ومعل المتعلم مستقاًل وم كًرا وم دًعا -أ
 االثتمام  مشاكل المتعلمين واحتياماتام. -ب
إ  مور المعلم  مشرف علث العرض التقديمي واستخدام الوسا ا التربوية األخرى يمقك  مزيًدا من الكرية في ايضافة أو ايزالة من    -ج

 علج  اختيار وسا ا إضافية مديدة.الوسا ا  ما يتقاسب مع متدل ات الموقف التدريسي  كي  ي و  للمعلم حرية اتخا  القرار. فيما يت
 للمعلم أ  يقوم المقاقشات بيق  وبين المتعلمين علث المستويين ال رمي والجماعي  شرر مراعاة ال رو  ال رمية بين المتعلمين.  -م
عقاصر المر ز التربوي من أ  ي و  المعلم في سيا  الوسا ا المتعدمة ثو المكرك الر يسي للم اةة التعليمية   إال أة  يتميز عن  اقي    -ثت

بتكليل خال  موره الريامي حي  يستخدم في تقويم است ياةات الت اعالت. من المتعلمين واتجاثاتام   ويؤخإل رأي  أيًضا في االعت ار فيما يتعلج  
ية األخرى ماخل القظام ة س     مضامين القتا   التي ةتيجة ل عض التد يقات التعليمية    ما أة  من مسؤولية المعلم ترتيب الوسا ا التعليم

 (  47- 46: 2002  إبراهيم  ةظام الوسا ا المتعدمة(
  دراسات سابقة:
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 ... منهج البحث وإجراءاته-: الفصل الثالث

اختيار التصتميم التجري ي المقاستب وتكديد مجتمع ال ك  واختيار العيقة  فضتاًل عن  وة  يتضتمن عرضتا ألماة ال ك      
  وأسلوب بقا اا وإمراتات تق يإل التجربة والوسا ل ايحصا ية المعتمدة في تكليل القتا   .وسقستعرضاا  اآلتي: 

وقد استتتتتخدم ال اح  التصتتتتميم التجري ي علث وفج ما يأتي :تتتتتتتتتتتتتتتتتتالتصتتتتميم التجري ي   - اختيار التصـــميم التبري:ي : أواًل :
لمجموعتي معلمي التربيتة الختاصتتتتتتتتتتتتتتة: اختتار ال تاحت  التصتتتتتتتتتتتتتتميم التجري ي  ات الضتتتتتتتتتتتتتت ا الجز ي المجموعتين  التجري ية  

   الكالي. والضا دة(   ات االخت ار ال عدي .ألة  األةسب يمراتات ال ك

 ( التصميم التبري:ي1شكل )
القا مين بتدريس التربية الخاصة في المديرية العامة لتربية  غدام الكرخ/ يتكو  مجتمع ال ك  من مميع المعلمين  مبتمع البحث وعينته :  

 (.2020/ 2019الثاةية  الدراسي  
( معلمًا  30تم االختيار القصدي من ق ل ال اح  للمجموعة التجري ية  من معلمي التربية الخاصة  مجتمع ال ك ( بلغ عدمثم     : عينة البحث  

دوع لالشتراك في التجربة. اما المجموعة الضا دة فقد تم اختيارثم عشوا يًا من مدار  مجتمع ال ك  بواقع  ومعلمة   ممن لديام الرغ ة والت
 ( معلمًا ومعلمة.30 

 بيانات عينة معلمي التربية الخاصة ( 1جدول )

 المبموع البنس  العدد  المبموعة
 إناث ذكور

 13 17 30 تبري:ية
60 

 11 19 30 ضابطة 

 إعداد أداة البحث :
 ما إ  احد أثداف ال ك  ثو معرفة اور الوستتتا ا المتعدمة في أمات معلمي التربية الخاصتتتة   إعداد مقياس أداء معلمي التربية الخاصــة: -أ  

وعمد إلث  ( فقرة25( م و  من  2007مقارةة   المجموعة الضتتتتتتتتتتا دة  فقد اعتمد ال اح  مدياستتتتتتتتتتًا ماثزًا ستتتتتتتتتت ج وا  أعدت الد تورة  ال قات 
( فقرة .ولغرض التث   من صتتتتتتتتالحية ال قرات وارت اواا مقدديًا 30بلغ عدم فقرات     تكديث  بتعديل عدم من ال قرات وإضتتتتتتتتافة فقرات أخرى إ 

( وفي ضتتوت 1 م اوم الوستتا ا المتعدمة تم عرض ثإله ال قرات علث المك مين المتخصتتصتتين في التربية وعلم الق س وورا ج التدريس ملكج  
(. وقد استتعمل ال اح  والوة بدا ل لإلما ة وثي 3(علياا عدل   عض ال قرات ولم تكإلف أي فقرة   ملكج    %80الحظاتام وبقست ة ات ا   م

وعتد ال تاحت  (    90الث    30( علث التوالي لل قرات  وباتإلا تكو  التدرمتات من  3   2   1 موافج  غير متتأكتد  ال أوافج(  وقتدرت التدرمتات  
 (  مثا ة الصد  الظاثري لألماة.%80مين المختصين وات اقام علث ما تزيد ةس ة ات اقام علي  عن  موافقة المك 

تم حستتتاب صتتتد  ال قات من خال  استتتتخدام ال ياةات المستتتتكصتتتلة من التد يج األو  للمديا  علث عدم من الصــدا ال:نائي للمقياس : -ب
(  50( مدرستتتتتت  واختير مقاا  20اختيروا عشتتتتتتوا يًا من ق ل ال اح    إ  تم زيارة  معلمي التربية الخاصتتتتتتة من مجتمع ال ك  وليس من عيقت  

 االختبار  المتغير التابع  المتغير المستقل المبموعة

أداء معلمي التربية   الوسائط المتعددة  التبري:ية
 الخاصة 

 مقياس االداء 

ـــ  الضابطة   ـــــــــــــــــــــــ
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تم حستتاب معامل االرت ار بيرستتو  بين  SPSSمعلمًا  ومعلمة  وبعد تصتتكيح األورا  و استتتخالص القتا  , وباستتتخدام ال رةام  االحصتتا ي  
(  وثي قيم مق ولة 0,64( و  0,28(  وقد ومد أةاا تتراوح بين  0,05ى  مرمة ال قرة والدرمة الكلية للمديا   وثي مالة احصتتتا يًا عقد مستتتتو 

 (  457:   2005إلث حد ما .  عومة   
تم استخراج و ات المديا  من خال  احتساب معامل الث ات  االستعاةة  معاملة ال ا _  ور   اخ  إ  اعتمدت بياةات  ثبات المقياس : -جــــــــ 

مًا ومعلمة من مجتمع ال ك  وليس من عيقت   وبعد امرات االستتتتتتت عام واستتتتتتتخدام ال رةام  االحصتتتتتتا ي ( معل50التد يج االستتتتتتتدالعي علث  
spss    تقري ًا وثي قيمة ميدة عالية تدعو لالومئقا  لث ات األماة   حي  أشتتتتارت  عض األمبيات إلث إ  0,83  ومد أ  مقدار الث ات ثو )

 وبإلل   ي و  المديا  ماثز لالستخدام. (450: 2005عومة   .   ( يعد ضعي اً  %70الث ات الإلي ةس ت  اقل من   
/   10  وو ج اخت ار أمات معلمي التربية الخاصة  في األوقين  10/2019/   8تم تد يج في يوم الثالوات المصامف  تط:يــــــــر التبربة : -د 
   وامري  في ثإلا اليوم  عض إمراتات التغإلية الرامعة. 2020/ 2
 .spssاستعمل ال اح  ال رةام  االحصا ي للعلوم التربوية :الوسائل اإلحصائية  -هـ  

 عرض النتائج وتفسريها الفصل الرابع
(   65,93(  ومتوستتتتتتتتتتتا امات الضتتتتتتتتتتتا دة  4,975وباةكراف معياري   (80,07حي  ت ين ا  متوستتتتتتتتتتتا امات التجري ية ثو  عرض النتائج : 

من ماللة ال رو  استتتتتتتتتتتتتتتعمل ال اح  معاملة االخت ار التا ي لعيقتين مق صتتتتتتتتتتتتتتلتين  فكاة  الديمة التا ية  ( وللتأكد7,071وباةكراف معياري   
 (. 3(.كما في مدو   2,00(  وثي اك ر من الديمة التا ية الجدولية  58(  ومرمة الكرية  0,05المكسوبة  (  عقد مستوى ماللة  

 ألداء معلمي التربية الخاصةوالداللة اإلحصائية متوسط الفروا واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة  (3جدول )

 العيقة المجموعة 
المتوسا 
 الكسابي

 االةكراف 
 المعياري   

مرمة  
 الكرية 

 الديمة التا ية
 المكسوبة

 الديمة التا ية
 الجدولية 

مستوى الداللة  
 0,05 ) 

 4,975 80,07 30 التجري ية 
58 8,954 2,000 

مالة لصالح  
 7,071 65,93 30 الضا دة  التجري ية 
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يدل على وجود فروا ذات داللة احصائية بين اداء معلمي عينة البحث ولصالح    ( يوضح الفروا بين التبري:ية والضابطةوهذا2شكل )
 المبموعة التبري:ية التي استعملت الوسائط المتعددة. 

في ضوت ةتا   ال ك  ت ين أ  امات معلمي التربية الخاصة المشتر ين في التجربة قد تغيرت ايجابيًا  وثإلا مليل واضح علث  تفسير النتائج :
الوسا المتعدمة ماخل  اور  الوسا ا  الخاصة   ومعلام متكمسين الستعما   التربية  امات معلمي  ايجابي في  إلث تغير  أمى  الإلي  المتعدمة    ا 

ا الصف  والتي  اةوا يجالوةاا بل إ  اغل ام لم ي ن حتث يعرف  يفية استعمالاا   ل ثإله األس اب ولدت مماةعة وتخوف وره ة لتوليف الوسا 
علث مخرمات  العملية  ايجابيًا    ( اور في التدوير   وبالتالي اةع س   2007(  الصقر 2007إلا يت ج مع ةتا   مراسة و ال قات  المتعدمة . وبا

 التعليمية إ  زامت من رغ ة التالميإل في التعلم وارت ع بإلل  تكصيلام .
 في ضوت ةتا   ال ك  استقت  ال اح : -: االستنتاجات

 المتعدمة اتضح من خال  التغير في امات معلمي التربية الخاصة عيقة ال ك  في التدريس. / األور االيجابي للوسا ا 1
 / إم اةية معلمي التربية الخاصة إةتاج برامجيات تعليمية  متقوعة. 2
 التدريس./ إ َّ معلمي التربية الخاصة  وفي حدوم عيقة ال ك   اةوا متكمسين مدا لتتوليف الوسا ا المتعدمة في  3

 في ضوت ةتا   ال ك  يوصي ال اح  بت : -التوصيات :
  كي  ال يؤور  ل  علث سير التدريسات. / إقامة الدورات التدري ية ولجميع المعلمين وبالتتا ع خال  العام  الدراسي علث الوسا ا المتعدمة 1
 م وإةتاج ضمن مامتي المقاث  وورا ج التدريس والتربية العملية.  / اهتمام  ليات التربية  إضافة موضوعات تتعلج  الوسا ا المتعدمة وتصمي2
 / توعية التالميإل وأوليات األمور  أثمية وفا دة الوسا ا المتعدمة في الكياة والتعليم . 3
 مرار./ توفير م ت ة الكتروةية في  ل مدرسة تغدي المقاث  الدراسية والعمل علث تكديثاا  است4
 وتوزيعاا مع الكتاب المدرسي للتالميإل.  CD/ توفير المقاث  المكوس ة علث 5

 :ت ين يقترح ال اح  إمرات مراسة مماولة  -المقترحات:
 معلمي التربية الخاصة وفقًا للوسا ا المتعدمة علث أما ام التعليمي.  فاعلية  تدريب /1
 / اور تدريب معلمي التربية الخاصة وفقًا للوسا ا المتعدمة في مااراتام  لتصميم وإعدام ال رام  التعليمية المكوس ة .2
 اقية وس ل معالجتاا. معوقات تد يج الوسا ا المتعدمة في المدار  العر / 3

 املصادر
 العربية واالجن:ية

( : مراسة لاثرة الرسوب لدل ة الص وف المقتاية في المراحل 2009خالد  الم ,وةيلي عويد مشالي, واشوا  ع د الكسين ,    ابراهيم, .1
 ,  غدام.  مقشورات مر ز ال كوث التربوية والق سيةالدراسية الثالث في العرا , 

 ةجلو المصرية ,مد عة ابقات وه ة حسا  , القاثرة., م ت ة االاستراتيجيات التعليم واساليب التعلم(: 2004ابراهيم, مجدي عزيز   .2
 , م ت ة األةجلو, القاثرة. 1, ر التققيات التربوية(: 2002ابراهيم, مجدي عزيز  .3
 , مار ص ات ,عما  . 1, رتكقولوميا التعليم                القظرية والممارسة((:  2010اشتيوه ,فوزي فايز, وربكي مصد ث عليا  ,   .4
 .  مجلة ال تح(: أور الوسا ا المتعدمة في التكصيل وتقمية مافعية لدى المعلمين,  ك  مقشور, 2007مي ال قات, ةغم ثا .5
   القاثرة.2  مار القاضة العربية  رالتعليم والتكقولوميا(: 1993مابر ع د الكميد مابر     .6
  االكاميمية ن في وزارة التربية والتعليم  سلدقة عما فاعلية االلعاب االلكتروةية في تكسين امات العاملي(:  2004الكافظ  مكسن ع دهللا    .7
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 اسماء السادة الخبراء والمحكمين  (1ملحق )

 مكان العمل االختصاص  االسم الثالثي  ت 

 الجامعة المستنصرية كلية التربية االساسية  طرائق تدريس  أ.د جمعة رشيد الربيعي  1

 الجامعة المستنصرية كلية التربية االساسية  طرائق تدريس  أ.د حاتم طه السامرائي  2

 بغداد جامعة كلية التربية أبن رشد  تدريس طرائق  أ.د رقية عبد االئمة  3

طرائق تدريس اللغة   أ.د سعد علي زاير 4

 العربية 

 بغداد جامعة كلية التربية أبن رشد 

طرائق تدريس اللغة   أ.د سندس عبد القادر 5

 العربية 

 جامعة بغداد كلية التربية بنات 

طرائق تدريس اللغة   أ.د ضياء عبدهللا أحمد  6

 العربية 

 بغداد جامعة كلية التربية أبن رشد 

طرائق تدريس اللغة   أ.د علي محمد عبود  7

 العربية 

 الجامعة المستنصرية كلية التربية االساسية 

 الجامعة المستنصرية كلية التربية االساسية  طرائق تدريس  أ.د فاروق خلف حمودي 8

 المستنصرية كلية التربية االساسية الجامعة  طرائق تدريس  أ.د محسن حسين مخلف  9

طرائق تدريس اللغة   أ.م.د رائد رسم الزيدي 10

 العربية 

 بغداد جامعة كلية التربية أبن رشد 

 

 (الصيغة النهائية لمقياس اداء معلمي التربية الخاصة2ملحق )

 موافج الع تتتتتتتتتارة ت
 غير

 متأكد

 ال

 أوافج

    مضيعة للوق  والجاد والما أعت ر الوسا ا المتعدمة   .1

    تزيد  الوسا ا المتعدمة من مافعية التالميإل  ةكو التعلم  .2

    تساعد الوسا ا المتعدمة من تث ي  المعلومات التي ي تس اا التالميإل  .3

    أةظر إلث الوسا ا المتعدمة  وسيلة فعالة في ةقل المعلومات وإيصالاا  .4

    أريد مو  الكامة الستخدام الوسا ا المتعدمةأةقي قامر علث تعليم ما   .5
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    أرغب في زيامة معلوماتي حو  م اوم الكاسوب التعليمي وتد يقات  في الوسا ا المتعدمة  .6

7.  
أرغب في االةضتتتمام إلث أية مورة تدري ية تستتتاعد في التدريب علث تققيات الوستتتا ا المتعدمة 

 في التعليم
   

    المتعدمة علث  مراعاة ال رو  ال رمية بين التالميإلتساعد  الوسا ا   .8

    إ  استعما  الوسا ا المتعدمة يزيد من قدرة التالميإل علث فام المامة  .9

    أ  في اعتمام الوسا ا المتعدمة قتال لروح المشار ة والعمل الجماعي للتالميإل  .10

    أساليب العرض والتدريسأميل إلث استعما  الوسا ا المتعدمة للتقويع في   .11

    استعما  الوسا ا المتعدمة في تدريسي  ي يرضث عقي المسئولو  في العمل  .12

    أميل إلث استعما  الوسا ا المتعدمة ألة  يجعل التعلم ممتعًا لدى تالميإلي  .13

    أرى أة  في استعما  الوسا ا المتعدمة تكسين لقوعية التدريس  .14

15.  
التلميإل يقكصتر في مور المشتاثد الستل ي عقد استتعما  الوستا ا المتعدمة  ماخل  أرى أ  مور  

 الصف
   

16.  
أعتقد  أ  المعلم الماثر ثو الإلي يعتمد علث ة ستتتتت  في توصتتتتتيل المعلومات مو  اللجوت إلث  

 أية وسيلة تعليمية
   

    للتدريسأو د علث ضرورة استعما  الوسا ا المتعدمة في التعليم  عامل مساعد   .17

    أعتقد أ  استعما  الوسا ا المتعدمة ليس من ماماتي  معلم  .18

19.  
أميل إلث استتتتعما  الوستتتا ا المتعدمة ألةاا تستتتاعد في تغيير مور المعلم من ملقن إلث موم   

 ومرشد
   

20.  
المعلم  يؤمي استتتخدام األمازة التققية في الوستتا ا المتعدمة إلث تكويل العالقة ايةستتاةية بين 

 والتلميإل إلث عالقة آلية مي اةي ية
   

    تصلح الوسا ا المتعدمة   افة المراحل إ ا ما روعي في إةتاج برامج  التعليمية   .21

    الوسا ا المتعدمة تاتم  جواةب القمو المختل ة  .22

    تسام الوسا ا المتعدمة في ةجاح تدريس الموام ايةساةية واألمبية والعلمية  .23
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    استعما  الوسا ا المتعدمة  عامل معزز لتعليم تالميإلي  .24

    استعما  الوسا ا المتعدمة حين أشعر  أ  الملل قد بدأ يتسرب لتالميإلي  .25

26.  
أح م علث   اتة التعليم في المؤسسات التعليمية من خال  مقدار توافر الكاسوب واالةترةي   

 المستخدمة في الميدا 
   

27.  
المعلم الإلي لم يستتتتتتت ج ل  أ  أعد وستتتتتتتيلة تعليمية الكتروةية لعمل  ثو أ عد ما ي و  أعتقد أ   

 عن المعلم التكقولومي الكدي 
   

    إ  اعتمام الوسا ا المتعدمة في التعليم تكدي  للعملية التربوية   افة مواة اا  .28

29.  
مجتمعقتا التربوي القتا م  ألن أةت  يصتتتتتتتتتتتتتتعتب تد يج معديتات التكقولوميتا التربويتة الكتديثتة في  

 حالياً 
   

30.  
أعزف عن استتتتعما  الوستتتا ا المتعدمة في التعليم ألة  يكتاج إلث الكثير من ايعدام العلمي  

 والتكقولومي المس ج لمامة الدر 
   

 نتائج مجموعتي البحث لمعلمي التربية الخاصة )الضابطة والتجريبية(  في مقياس االداء (3ملحق )

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية  ت

1.  88 72 

2.  87 69 

3.  84 62 

4.  79 64 

5.  82 70 

6.  84 68 

7.  75 69 

8.  72 64 

9.  86 72 

10.  72 69 

11.  74 66 
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12.  86 74 

13.  72 69 

14.  74 62 

15.  79 58 

16.  76 69 

17.  84 56 

18.  79 52 

19.  76 69 

20.  82 54 

21.  80 59 

22.  82 69 

23.  74 62 

24.  76 50 

25.  82 69 

26.  79 62 

27.  86 72 

28.  84 76 

29.  82 79 

30.  86 72 


