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ملخص البحث :
استهدف البحث بناء برنامج تدریبي في تنمیة مهارتي الكتابة وتنویـع المثیـرات لـدى طلبـة 

تــدریبي فــي تنمیــة مهــارتي الكتابــة وتنویــع البرنــامج الثــر أكمــا اســتهدف معرفــة التربیــة الخاصــة .

المثیرات لدى طلبة التربیة الخاصة .

لـــة الرابعـــة فـــي قســـم التربیـــة الخاصـــة فـــي كلیـــة التربیـــة ویقتصـــر البحـــث علـــى طلبـــة المرح

األساسیة في جامعة الموصل .

المرحلة الرابعة في قسم التربیة الخاصة  في) طالبا وطالبة ١٢وتكونت عینة البحث من (

أمـــا أدوات البحـــث فقـــد شـــملت المجموعـــة الواحـــدة . يالتصـــمیم التجریبـــي ذ انوقـــد اعتمـــد الباحثـــ

یع المثیرات ، وتم التحقـق تنو األولى لقیاس مهارة الكتابة والثانیة لقیاس مهارة :مالحظة ياستمارت

على مجموعة من المحكمین المختصین كلتیهما وذلك بعرض اتیندمن صدق اال

تم تدریب مالحظإذ  ؛ أما إیجاد الثبات لكلتا االستمارتین فقد تم بطریقة ثبات المالحظین

وتكونــت اســتمارة مــن ثــم إیجــاد نســبة االتفــاق بــین المالحظــین .علــى اســتخدام االســتمارتین و اخــر

) فقـرة أمـا اسـتمارة المالحظـة الخاصـة بمهـارة ١٦المالحظة بصـیغتها النهائیـة لمهـارة الكتابـة مـن (

وتكــون البرنــامج التــدریبي مــن جــزأین : الجــزء األول  ) فقــرة .١٨تنویــع المثیــرات فقــد تكونــت مــن (

رتي الكتابة وتنویع المثیرات .تضمن المحتوى النظري لمها

أمــا الجــزء الثــاني فقــد تضــمن التــدریب العملــي لهــاتین المهــارتین باســتخدام تقنیــة التــدریس 

المصغر لتـدریب الطلبـة / المطبقـین . وقـد تـم عـرض البرنـامج التـدریبي علـى عـدد مـن المحكمـین 

المختصین للتأكد من صدق البرنامج . 

-٢٠٠٤مج فــي الفصــل الدراســي األول مــن العــام الدراســي (بتطبیــق البرنــاثــانوقــام الباح

تــم إجــراء اختبــار بعــدي وقــام انتهائــه) وقبــل البــدء بالبرنــامج تــم إجــراء اختبــار قبلــي وبعــد ٢٠٠٥

مالحظتهم میدانیا في المدارس حینما كانوا یمارسون و بمتابعة الطلبة العینة في المدارس الباحثین 

مدارس وتسجیل أدائهم في مهارتي البحث.التطبیق الفعلي المیداني في ال
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) وبعـد االنتهـاء مـن ١٥/١٢/٢٠٠٤) إلـى (١٣/١٠/٢٠٠٤واستغرقت مدة البرنامج مـن (

تطبیــق البرنــامج التــدریبي تــم قیــاس مهــارتي الكتابـــة وتنویــع المثیــرات لغــرض التحقــق مــن صـــحة 

وأظهـرت النتـائج ابطتینفرضیات البحث وعولجت البیانـات باسـتخدام االختبـار التـائي لعینتـین متـر 

داللة إحصائیة بـین االختبـارین القبلـي والبعـدي لمهـارة الكتابـة ولصـالح االختبـار  اتوجود فروق ذ

البعدي للمجموعة .

داللـــة إحصـــائیة بـــین االختبـــارین البعـــدي والمیـــداني  اتفـــروق ذعـــدم وجـــود كمـــا أظهـــرت 

لمهارة الكتابة الن المتوسطات كانت متقاربة .

د فـــروق ذي داللـــة إحصـــائیة بـــین االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي لمهـــارة تنویـــع وكـــذلك وجـــو 

داللــة إحصــائیة بــین  اتالمثیــرات ولصــالح االختبــار البعــدي للمجموعــة ، وكــذلك ال توجــد فــروق ذ

وفي ضوء نتائج البحث تم صـیاغة ن المتوسطات كانت متقاربة .ألاالختبارین البعدي والمیداني 

ومـــن هـــذه لالســـتفادة مـــن البرنـــامج التـــدریبي المعـــد فـــي الدراســـة الحالیـــة مجموعـــة مـــن التوصـــیات 

ضــــرورة التــــدریب العملــــي للمهــــارات التدریســــیة قبــــل االلتحــــاق أهمیــــةالتاكیــــد علــــى التوصــــیات :

ـــة معلمـــي التربیـــة  ـــة الخاصـــة واقامـــة دورات تدریبیـــة لتقوی بالمـــدارس االبتدائیـــة فـــي صـــفوف التربی

لصیفیة . الخاصة خالل فترة العطلة ا

إجراء دراسـة مماثلـة لهـذا البحـث ولمهـارات تدریسـیة أخـرى فضـال عـن  انالباحثاقترحكما 

إجراء دراسة على طالب ومعاهد إعداد المعلمین والمعلمات .
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Abstract:
The research aimed at constructing a training program for

developing the skills at writing and verifying stimulates of the students of

special education .

The sample of the research consisted of special education in the

primary college of education, university of Mosul . The sample consisted

of 12 male and female students.
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Me scholar adopted the one-groupe experimental design . the tools

used in the research consisted of two note lists.

The first for measuring the skill of writing, the second for

measuring the skill of verifying stimulates. The validity of the tools was

checked by submitting both lists to a group of experts .

While checking the reliability was achieved by checking the

reliability of the observers. A second observer was trained to use lists

then to find the avareg of agreement among the observers.

The final from of the note list for the skill of writing consisted of

16 items while that of verifying stimulates consisted of 18 items. The

training program consisted of two sections.

The fives on included the hypothetical constitutes of the skill of

writing and the skill of verifying. The second section included the

practical training of the skills usimg the lecheneque of minimized

education for training students and under-traing teachers . The training

program was submitted to a group of experts to check its validity . The

scholar applied the program in the first term of the year 2004-2005 .

Before starting, a before test was made . After applying, an after tast was

made. The scholar observed the students of the samples in schools during

their training period and marking their performance in bathe akills of

research . The period of the program took from 13-10-2004 to 15-12-

2005 . After applying the training program was tinted, bathe skills were

measured to check out the scariness of the research hypotheses . The test

was used to process data of two joined groups . the results showed static

differences between the before and the after tests for the skill of writing

and in favor of the before test and it showed that there is no static

differences between the after and the failed test because the averages

were close to each other .
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On the other hand, it showed static difference between the before

test and the after test fore the skill of verifying stimulates of the after test

of the group and showed no static difference between the after and the

field test because of the close average .

In the light of the results , recommendations were constructed to

make use of the training program pf this research . The scholars suggested

to make a similar study for the teaching skills and for students of

institutes of male and female teachers.

مشكلة البحث:
بین الحین واآلخر تتصاعد الصیحات مطالبـة بإصـالح النظـام التعلیمـي لكـي یتوافـق هـذا 

تتـــرك بصـــماتها علـــى مختلـــف  ةوتكنولوجیـــالنظـــام مـــع مـــا یحـــدث فـــي العـــالم مـــن تطـــورات علمیـــة 

قطاعات الحیاة . ومنها قطاع التربیة والتعلیم الـذي یتطلـب ضـرورة مواكبـة بـرامج إعـداد المعلمـین

للتطــورات العلمیــة واســتیعابها للمهــارات الضــروریة التــي تســاعد المعــدین لمهنــة التعلــیم علــى أداء 

أدوارهم الجدیدة قد أدى إلى التوجهـات والتجدیـدات التربویـة التـي أخـذ المربـون المختصـون ینـادون 

لــب أن تكــون بهــا فــي اآلونــة األخیــرة إذ إن دور المعلــم قــد تغیــر وتجــاوز الحــدود التقلیدیــة ممــا یتط

بــرامج إعــداده قبــل الخدمــة وفــي أثنائهــا بــرامج تقــدم الخبــرات واألســالیب التعلیمیــة وكــل مــا یكســب 

المعلم مهارات تدریسیة تتناسب مع هذا الدور ومع متطلبات التطورات الحدیثة فـي أهـداف التعلـیم 

ومحتواه وأسالیبه ومصادره .

تزاما نحو الناشئین ونحو مستوى مهنة التعلیم وال یخفى علینا أن إعداد المعلم الجید یعد ال

یضـاف إلـى هـذا ظهـور مهــارات مسـتجدة للتـدریس مرتبطـة باســتخدام التقنیـات التربویـة تـدفعنا إلــى 

ــم بــین الحــین واآلخــر . لتمكــین المعلمــین قبــل انخــراطهم فــي  إعــادة النظــر فــي بــرامج إعــداد المعل

أصبح أمر استخدامها ضـروریا ألنهـا تسـاعدهم فـي المهنة من إتقان تلك المهارات والكفایات التي

تقدیم إیضاحات مهمة للطلبة وعلى إثارتهم للتعلم .

لقد تبلورت في ذهن الباحثان مشكلة البحث عندما قاما بزیارات عدة إلى مدیریة اإلشراف 

مج معـــه كثیـــرًا عـــن البـــراالتربـــوي وبالتحدیـــد إلـــى مشـــرف التربیـــة الخاصـــة الـــذي التقیـــا بـــه وتحـــدثا

المســـتخدمة لـــدى معلمـــي التربیـــة الخاصـــة والمهـــارات التدریســـیة فـــي أكثـــر مـــن جلســـة ومـــن خـــالل 

الحــدیث معــه وطلبــا منــه تحدیــد المــدارس التــي توجــد فیهــا صــفوف التربیــة الخاصــة وكــذلك تحدیــد 

بعض نقاط الضعف لدى معلمیها التي شخصها وأكدها المشرف المختص .
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س التـــي توجـــد فیهـــا تلـــك الصـــفوف ومـــن خـــالل لقاءاتهمـــا ثـــم قامـــا الباحثـــان بزیـــارة المـــدار 

بالمعلمات والحـوار معهـن طلبـا مـنهن الـدخول إلـى الصـفوف ؛ إذ قامـا بمشـاهدة الـدرس وثبتـا عـدًا 

المالحظات ووجدوا أن هناك قصورًا في بعض المهارات التدریسیة . من

مـــن كلیـــة التربیـــة ومـــن خـــالل الحـــوار تطرقـــت المعلمـــات إلـــى أن المطبقـــین الـــذین یـــأتون 

األساسیة / قسم التربیة الخاصة یواجهون صـعوبات مختلفـة فـي التعامـل والتـدریس لتالمیـذ التربیـة 

الخاصــة ومــن ابــرز الصــعوبات التــي شخصــها معظــم المشــرفین وٕادارات المــدارس والمعلمــات هــي 

صعوبات تتعلق بالجانب المهني .

عـن الجانـب األخـر المتعلـق بتعلـیم ومن أبرزها الجانب المتعلق بالضـبط الصـفي فضـًال◌ً 

الكتابــة والقــراءة لهــذه الفئــة مــن التالمیــذ ممــا دفــع الباحثــان إلــى التفكیــر فــي بنــاء برنــامج تــدریبي 

یســــاعد معلمــــي التربیــــة الخاصــــة فــــي المــــدارس االبتدائیــــة فــــي تطــــویر مهــــاراتهم التدریســــیة التــــي 

.تساعدهم في التعلیم الفعلي لتالمیذ التربیة الخاصة 

أھمیة البحث:
یقصد بالتربیة بمفهومها العام عملیـة توثیـق الصـلة بـین الناشـئ وبیئتـه فـي ظـروف معینـة 

تســاعد علــى النمــو فــي االتجــاه المرغــوب فیــه وهــي بصــورة عامــة مواصــفات اإلنســان فــي مجتمــع 

ي محــدد األهـــداف وواضـــح المعــالم یـــرتبط أساســـا فـــي التــأثیر علـــى نمـــو األفــراد فـــي الجانـــب القیمـــ

  . )١٣، ص ١٩٩١محمد ومجید ، (والشعوري والفكري وغیرها .

وقـد شـهدت التربیـة تطـورا كبیـرا وملحوظـا خــالل القـرن الماضـي ظهـرت أثـاره فـي االنتقــال 

مـــن التركیـــز علـــى المحتـــوى بوصـــفه الغایـــة األساســـیة لهـــا إلـــى المـــتعلم وفكـــره كونـــه غایـــة التربیـــة 

ووسیلتها .

كبیـــرة فـــي ادوار ووظـــائف جمیـــع المؤسســـات واألدوات وترتـــب علـــى ذلـــك إجـــراء تغیـــرات

  . )١٨، ص ٢٠٠٤الخطایبة وآخرون ، (واألسالیب والوسائل التعلیمیة والتربویة المختلفة . 

Specialوالتربیـة الخاصـة ( Education( مـن الموضـوعات الحدیثـة فـي میـدان التربیــة

مــن القــرن الماضــي ویجمــع موضــوع وتعــود البــدایات المنظمــة لهــذا الموضــوع إلــى النصــف الثــاني 

التربیـــة الخاصـــة بـــین عـــدد مـــن العلـــوم فـــي میـــادین علـــم الـــنفس والتربیـــة وعلـــم االجتمـــاع ویتنـــاول 

موضوع التربیة الخاصة األفراد غیر العادیین الذین ینحرفون انحرافا ملحوظا عـن األفـراد العـادیین 

یســـتدعي اهتمامـــا خاصـــا مـــن قبـــل فــي نمـــوهم العقلـــي والحســـي واالنفعـــالي والحركـــي واللغـــوي ممـــا

المــــربین بهــــؤالء األفــــراد مــــن حیــــث طرائــــق تشخیصــــهم ووضــــع البــــرامج التربویــــة الخاصــــة بهــــم . 

  . )١٧، ص ٢٠٠١الروسان ، (
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ویعد میدان التربیة الخاصة من المیادین التربویة التي واجهت العدیـد مـن التحـدیات حتـى 

المیـادین العلمیـة والتربویـة المختلفـة ، فـي بلـدان نما وتطور بسرعة وأصـبح یحتـل مكانـا بـارزا بـین 

   )١٥، ص ٢٠٠٠عبید ، ( العالم .

والمعلــم هــو أحــد المكونــات الرئیســة فــي العملیــة التربویــة وهــو العنصــر الفعــال فــي جعلهــا 

كائنـــا حیـــا متطـــورا وفعـــاال وتكمـــن اهمیتـــه فـــي أنـــه العنصـــر الخبیـــر الـــذي أقامـــه المجتمـــع لتحقیـــق 

  )١٣٠-١٢٩، ص ٢٠٠٤عاشور وعبد الرحیم ، (التي ینشدها. األغراض التربویة

ونظرا للدور الفاعل الذي یقوم به المعلم البد من إعـداده إعـدادا متكـامال وشـامال بإحـداث 

نهضة تربویة وتعلیمیة تواكب متطلبات مرحلة التنمیة فال بد من التركیز على اإلعداد النوعي في 

الفعــل قــد حققنــا مــا ننشــده فــي جعــل هــذه النهضــة ممارســة بهــذه المرحلــة دون تبــاطؤ حتــى نكــون

   )١٠٨-١٠٧، ص  ١٩٩٧آل إبراهیم ، (وتجدیدا .

لقد شغلت قضیة إعداد المعلمین مكانا بـارزا مـن اهتمامـات البـاحثین والمؤسسـات البحثیـة 

لون إذ یعد المعلم من أهم العوامل في تحقیق األهداف المنشودة والتي یرسمها ویخطط لها المسؤو 

عـن التعلـیم لمواجهـة تحــدیات التنمیـة الشـاملة فـي ظــل التغیـرات العلمیـة واالجتماعیـة واالقتصــادیة 

   )٤٢، ص ٢٠٠٢الحیلة ، (للمجتمعات المعاصرة .

لقــد ازداد االهتمــام بإعــداد المعلمــین وتــدریبهم والعمــل علــى رفــع مســتواهم العلمــي والمهنــي 

رسم المعالم األساسیة لمدرسة المستقبل .نظرا لما للمعلم من دور مهم وأساسي في 

وقد حظي اختیار معلمي التربیة الخاصة وٕاعدادهم وتأهیلهم باهتمام المعنیین والمشـرعین 

لبرامج التربیـة الخاصـة وقوانینهـا بسـبب المهمـة األصـعب التـي تنتظـر معلـم التربیـة الخاصـة الـذي 

یة واضـطرابات سـلوكیة أكثـر مـن األطفـال یتوقع منه أن یتعامل مع أطفال یظهرون انحرافات نمائ

العادیین وان الدور الذي یقوم به معلمو ذوي الحاجات الخاصة متمیز بطبیعته لتأدیة مهام عدیدة 

البنعلي (متنوعة ال یستطیع القیام بها إال معلمون مدربون جیدا وذوو كفاءات مهنیة متخصصة .

   )٣٢، ص  ٢٠٠٤البطاینة ، ( )٣٠، ص ٢٠٠٣و سمیر ، 

ویعــد معلــم التربیــة الخاصــة مــن أهــم ركــائز المؤسســة التعلیمیــة نظــرا للــدور الكبیــر الــذي 

یؤدیه في المدرسة إذ انه یتناوب العمل مدرسا ومرشدا و ومشخصا ومستشـارا وغیرهـا مـن األدوار 

  )٥٥-٤٩، ص ٢٠٠٤بطاینة والمعتصم باهللا ، (.

لمعرفـة إلـى المتعلمـین بـل هـي عملیـة وان وظیفة معلم التربیة الخاصة لیست عملیة نقـل ا

إنماء قدرات المتعلمین العقلیة واالجتماعیة والجسمیة وتطویر شخصیاتهم بصورة عامة .

وبذلك فان دور المعلم في صفوف التربیة الخاصة یبقى عامال حاسما في إنجـاح العملیـة 

  )٣٢، ص ٢٠٠٤البطاینة ، (التربویة أو إفشالها. 
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سسات إعداد المعلمین جهودا كبیرة لتحدید المهارات التي یحتاجها وعلى هذا فقد بذلت مؤ 

المعلم في عملیة التدریس الصفي وهكذا تم تحدید هذه المهارات ومنها مهارة تنویـع المثیـرات ومـن 

ثم إدخالها في عملیات تدریب المعلمین وٕاعدادهم قبل الخدمة . 

  . )١٦٠، ص ١٩٩٩الفرا وعبد الرحمن ، (

ــم الم هــارات وٕاكســابها یشــیر إلــى تلــك الجهــود المبذولــة والمشــتركة والمتكاملــة التــي إن تعل

یقـوم بهــا المعلـم بوصــفه منظمـا للتعلــیم وتلـك التــي یقـوم بهــا المـتعلم بوصــفه فـردا یســعى إلـى تلبیــة 

،  ١٩٩٨أبــو جــادو ، (حاجــة معینــة ومســتعدا لبــذل الجهــد والوقــت الالزمــین لــتعلم تلــك المهــارات 

أهمیة المهارات بشكل عام والمهارات التدریسیة بشكل خاص في إنها تزید من وتبرز.  )٢٥٥ص

مســتوى إتقــان األداء فــاألداء المــاهر یمتــاز بالكفــاءة والجــودة ویســتطیع الطالــب أن یحســن تطــور 

أدائه وما یطرأ علیه من تغییر نحو األفضل من خالل التدریب والممارسة . 

  )٣٧، ص ٢٠٠٣الخشاب ، (

مهــارات التدریســیة والتــدریب علیهــا یحتــاج الــى الممارســة وتــوفیر فــرص تدریبیــة ان تعلــم ال

  ) .١٩١،ص١٩٨١مكررة والى ارشاد وتوجیه من قبل المدرب (زكي واحمد ، 

وهنــاك عالقــة وثیقــة بــین تقنیــة التــدریس المصــغر والتــدریب علــى المهــارات التدریســیة فــي 

ى فكرة مفادها ان التدریس نظـام معقـد مـن االنشـطة برامج اعداد المعلمین إذ تستند هذه التقنیة عل

الصـــفیة التـــي یمكـــن تحلیلهـــا الـــى مجموعـــة مهـــارات تدریســـیة بحیـــث یســـهل التـــدرب علیهـــا بشـــكل 

,Richards(الـبعضمنفصل ثم تدمج تلـك المهـارات مـع بعضـها 1989,p6( وتقـوم هـذه التقنیـة

ـــى االســـتخدام المـــنظم الهـــادف لموقـــف تعلیمـــي حقیقـــي فالم تـــدرب یركـــز اهتمامـــه علـــى مهـــارة عل

تدریسـیة معینـة فیقـوم بـالتخطیط لهــا وادائهـا امـام عـدد محـدود مــن االفـراد لفتـرة قصـیرة مـع تســجیل 

الدرس على شریط فـدیو مـن ثـم یـتم تقـویم ادائـه وتطـویره مـن خـالل معلومـات التغذیـة الراجعـة مـع 

Simonsom(جلسة المناقشة  & Volker,1984,p.6. (

لبحـث مهــارتین تدریسـیتین ضــروریتین فـي تــدریس تالمیـذ التربیــة الخاصـة همــا وسـیتناول ا

مهارتي "الكتابة" و "تنویع المثیرات" .

وتعـد مهــارة الكتابــة مهــارة أساســیة وضــروریة لالتصـال الكتــابي وبــدونها یتعطــل هــذا النــوع 

ة والكتابـة لیسـت من االتصال الشـائع جـدا فـي مجـال الدراسـة والعمـل والوظیفـة وحتـى الحیـاة العامـ

  )١٤٩، ص ١٩٩٩علیان ومحمد ، (مهارة طبیعیة بل تحتاج إلى تدریس منظم ودقیق . 

ویؤكـد خبـراء اللغـة أن مهـارة الكتابـة تعـد مــن أصـعب مهـارات اللغـة إذ فـي كـل مـرة یكتــب 

فیهــا األطفــال جملــة فــان هنــاك فــرص واحتمــاالت مــن الوقــوع فــي األخطــاء ، األمــر الــذي یقضــي 

وقـد عرفـت  )٢٠١،ص ١٩٩٥مـن األداء . (نصـر،وتعلمها على وفق مستویات متدرجـةبتعلیمها 
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الكتابة بأنها عملیة عقلیة یتم فیها التعبیـر عـن األفكـار الذهنیـة بواسـطة الرمـوز اللغویـة المطبوعـة 

وهدفها تأمین االتصال بین متخاطبین أو مجموعة متخاطبین . 

  )١٤، ص ٢٠٠٥الحداد ، (

ریسیة الثانیة موضوع البحث فهي مهارة تنویـع المثیـرات وهـي المهـارة التـي أما المهارة التد

تركز على تعلیم الطالب / المعلم كیفیة اعتماد التنوع في درسه وذلك لتالفي ملل التالمیـذ والعمـل 

   )١٦١، ص١٩٩٩الفرا وعبد الرحمن، (على زیادة انتباههم إلیه 

لتركیــز واالنتبــاه فــي النشــاط الواحــد إال لمــدة ویعــرف المعلمــون إن التالمیــذ ال یســتطیعون ا

قصــیرة فغالبــا مــا نالحظهــم یفقــدون اهتمــامهم بعــد فتــرة وجیــزة مــن بدایــة النشــاط المحــدد فلــذا یلجــأ 

المعلــم الكــفء إلــى تنویــع االنتشــطة التعلیمیــة / التعلمیــة كمــا انــه ینــوع فــي ســلوكه داخــل الصــف 

ام التالمیذ طوال الحصة . وذلك بغیة تنویع المثیرات للحفاظ على اهتم

  )٢٣٠، ص١٩٨٦الخطیب ورداح ، (

والمعلــم الكــفء هــو ذلــك الــذي یعــرف األســالیب المختلفــة لتنویــع المثیــرات وهــو فــي ابســط 

صـــورة یتمثـــل فـــي حركـــات المعلـــم واألصـــوات التـــي یحـــدثها أو االنطباعـــات البصـــریة التـــي تتغیـــر

  . )١٢٨، ص٢٠٠٢الحیلة ،(وتتنوع خالل فترة زمنیة محدودة . 

ویمكــــن للمعلــــم أن یطیــــل فتــــرة انتبــــاه التالمیــــذ وذلــــك عبــــر تنویــــع أشــــكال المثیــــرات التــــي 

یتعرضــــون لهــــا وتنویــــع النشــــاطات التــــي یشــــتركون فیهــــا وهنــــاك اســــتراتیجیات تعمــــل علــــى تنویــــع 

المثیــرات وتقلــل مــن احتمــاالت حــدوث حالــة اإلشــباع ومــن ثــم تمنــع تشــتت االنتبــاه ومــن بــین هــذه 

اتیجیات ما یأتي : االستر 

حركة المعلم داخل غرفة الصف ..١

تركیز االنتباه اللفظي ..٢

توظیف المعلم لحركة جسمه واإلیماءات على اختالفها ..٣

التنویع والتبدیل في المستقبالت الحسیة ..٤

  )٣٢٤، ص٢٠٠٣هارون ،(استخدام فترات الصمت أو التوقف . .٥

أھداف البحث : 
یهدف البحث إلى :

مج تدریبي في تنمیة مهارتي الكتابة وتنویع المثیرات لدى طلبة التربیة الخاصة .بناء برنا.١

التعـــرف علـــى أثـــر البرنـــامج التـــدریبي فـــي تنمیـــة مهـــارتي الكتابـــة وتنویـــع المثیـــرات لـــدى طلبـــة .٢

التربیة الخاصة .
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فرضیات البحث :
مجموعــة  أداءي فــي بــین متوســط درجــات االختبــار القبلــي والبعــدإحصــائیاال یوجــد فــرق دال  .١

البحث لمهارة الكتابة .

مجموعـة  أداءبـین متوسـط درجـات االختبـار البعـدي والمیـداني فـي إحصائیاال یوجد فرق دال  .٢

البحث لمهارة الكتابة .

مجموعــة  أداءبــین متوســط درجــات االختبــار القبلــي والبعــدي فــي إحصــائیاال یوجــد فــرق دال  .٣

.البحث لمهارة تنویع المثیرات

مجموعـة  أداءفـي البعـدي والمیـداني بـین متوسـط درجـات االختبـار إحصائیاال یوجد فرق دال  .٤

البحث لمهارة تنویع المثیرات .

مجاالت البحث :
طلبـة المرحلـة الرابعـة فـي قسـم التربیـة الخاصـة فـي كلیـة التربیـة األساسـیة -المجـال البشـري :.١

في جامعة الموصل 

قاعة الدراسیة في قسم التربیة الخاصة . في كلیة التربیـة األساسـیة فـي ال -المجال المكاني : .٢

جامعة الموصل .

. ٢٠٠٤/  ١٢/  ١٥ولغایة  ٢٠٠٤/  ١٠/  ١٣الفترة من -المجال الزماني :.٣

:تحدید المصطلحات 
Trainingالبرنامج التدریبي (.١ Program(:

مـنظم فـي ضـوء أسـس علمیـة وتربویـة انه أسلوب أو إجـراء أو مخطـط ) :١٩٩٧* عرفه بخش (

تستند إلى مبادئ وفنیـات لتقـدیم الخـدمات والتـدریبات المباشـرة وغیـر المباشـرة فردیـا وجماعیـا . 

   )١٠٥، ص١٩٩٧بخش ، (

ــــا :* ــــى انــــه مجموعــــة مــــن األنشــــطة المخططــــة ویعــــرف الباحثــــان البرنــــامج التــــدریبي إجرائی عل

تا الكتابة وتنویـع المثیـرات لطلبـة المرحلـة الرابعـة فـي والمنظمة للتدریب علیها والتي تشمل مهار 

قسم التربیة الخاصة لكلیة التربیة األساسـیة والتـي یمارسـونها فـي التعلـیم الفعلـي لتالمیـذ التربیـة 

الخاصة في المدارس االبتدائیة . وكما تعكسها أداة البحث المعدة لهذا الغرض .

Teachingالمهارات التدریسیة ( .٢ Skills(

إنها مجموعة الطرائق التـي یتبعهـا المعلـم لنقـل المعـارف والمفـاهیم  ) :٢٠٠٠* عرفها أبو جادو (

  ) ٤٢٧، ص٢٠٠٠والمهارات إلى التالمیذ . (أبو جادو ،
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هــي قــدرة طلبــة المرحلــة الرابعــة / قســم التربیــة * ویعــرف الباحثــان المهــارات التدریســیة إجرائیــا :

اســیة علــى أداء مهــارتي الكتابــة وتنویــع المثیــرات كمــا اوضــحتها الخاصــة فــي كلیــة التربیــة األس

اداة البحث المعدة لهذا الغرض .

Writingویعرف الباحثان مهارة الكتابة إجرائیا (* Skill(: هي جمیع األفعال المیكانیكیة التي

میذ مـن یقوم بها الطالب / المعلم والالزمة لرسم الحروف والكلمات بوضوح بهدف تعلیمها للتال

خالل إتقانهم لمهارة الكتابة من خالل اداة البحث التي اعدتها الباحثان .

Stimulusویعرف الباحثـان مهـارة تنویـع المثیـرات إجرائیـا (* Variation Skill(: إنهـا جمیـع

األنشطة التي یقوم بها الطالب / المعلم لالسـتحواذ علـى انتبـاه التالمیـذ وضـمان مشـاركتهم فـي 

بصـــورة فعالـــة ومتواصـــلة طیلـــة فتـــرة الـــدرس كمـــا تعكســـها اداة المالحظـــة الخاصـــة بهـــذه األداء 

المهارة .

ویعرف الباحثان طلبة قسم التربیة الخاصة اجرائیا بانهم : الطلبة المسجلین والمستمرین بالدوام *

ات في الصف الرابع في قسـم التربیـة الخاصـة فـي كلیـة التربیـة االساسـیة التـي هـي احـدى الكلیـ

التابعة لجامعة الموصل

:إجراءات البحث 
یتنـــــاول هـــــذا الفصـــــل وصـــــفا لمجتمـــــع البحـــــث وعینتـــــه وطریقـــــة اختیارهـــــا واالدوات التـــــي 

اسـتخدمت فـي البحـث وكیفیــة اعـدادها واسـلوب تطبیقهـا والوســائل االحصـائیة التـي اسـتخدمت فــي 

معالجة النتائج .

مجتمع البحث وعینتھ :
) طالبـًا وطالبـة فـي المرحلـة الرابعـة / قسـم التربیـة الخاصـة ١٢(تكون مجتمع البحـث مـن 

) ونظرا لقلـة عـددهم ٢٠٠٥-٢٠٠٤في كلیة التربیة االساسیة في جامعة الموصل للعام الدراسي (

فقد تم عد المجتمع كله عینة للبحث .

) یبین تفاصیل مجتمع البحث١الجدول رقم (

   )١الجدول (

مجتمع البحث وعینته

الكلي اناث ذكور

٩٣١٢المجموعة التجریبیة 
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لتصمیم التجریبي :ا
من الضروري ان یكون لكل دراسـة تجریبیـة تصـمیم خـاص بهـا الن هـذا التصـمیم یسـاعد 

على دقة النتائج وعلى تهیئة السبل الكفیلة بالوصـول الـى النتـائج المطلوبـة ویتوقـف نـوع التصـمیم 

.لخاصة للعینة المختارة على طبیعة مشكلة البحث والظروف ا

  )٩٩،ص٢٠٠٣(الفتالوي، 

وقـد تــم اعتمـاد المــنهج التجریبـي وهــو احــد منـاهج البحــث التربـوي وأكثرهــا دقـة وربمــا كــان 

  ) .٨٧،ص١٩٨١اشدها صعوبة وتعقیدا . (الزوبعي ومحمد ،

كمــا انــه اكثــر الوســائل كفایــة فــي الوصــول الــى معرفــة موثــوق بهــا اذ یمكــن بهــذا المــنهج 

ة مــدى فاعلیــة البرنــامج التــدریبي المعــد لتنمیــة بعــض المهــارات التدریســیة لــدى طلبــة التربیــة معرفــ

الخاصة ولتحقیق ذلك لجأت الباحثان الى تصمیم المجموعة الواحدة اذ ال یوجد ضبط افضل مـن 

اســتخدام المجموعــة نفســها فــي الحــالتین مــا دامــت المتغیــرات المســتقلة المرتبطــة بخصــائص افــراد 

وعـــة والمـــؤثرة فـــي المتغیـــر التـــابع قـــد احكـــم ضـــبطها وان المجموعـــة الواحـــدة تمـــر بحـــالتین المجم

  ) .٢٧٣،ص١٩٩٠احداهما تضبط االخرى (داؤد وانور ،

وبــالنظر لقلــة عــدد افــراد مجتمــع البحــث لــم یكــن هنــاك خیــار امــام الباحثــان ســوى اختیــار 

یم التجریبي للبحث .) في ادناه یوضح التصم١تصمیم المجموعة الواحدة . والشكل (

  )١الشكل (

التصمیم التجریبي للبحث

البرنامج التدریبياالختبار القبلي

المتغیر المستقل

  الفروقاتاالختبار البعدي

تحدید المتغیرات وضبطھا :
لقد حددت متغیرات البحث على الوجه اآلتي :

متغیرات تجریبیة (مستقلة) وهي (البرنامج التدریبي) ..١

متغیر التابع : وهو اداء الطلبة على مهارتي الكتابة وتنویع المثیرات . ال.٢

ومــــــــن المعــــــــروف ان ســــــــالمة التصــــــــمیم لهــــــــا جانبــــــــان احــــــــدهما داخلــــــــي واآلخــــــــر خــــــــارجي 

  ) .١٣٣، ص١٩٧٨(عودة ومفتي،

وفیما یأتي إجراءات العمل للحد من تاثیر هذه العوامل :
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تعـرض البحـث طـوال مـدة التجربـة ألي حــادث لـم یظـروف التجربـة والعوامـل المصـاحبة لهـا :- أ

مـــؤثر فیمـــا عـــدا ایـــام عیـــد الفطـــر المبـــارك والظـــروف التـــي لحقـــت بـــه إذ توقـــف البرنـــامج مـــن 

) ولقــد تــم تعــویض هــذه الفتــرة فــي االیــام الالحقــة ٢٦/١١/٢٠٠٤) ولغایــة (١٣/١١/٢٠٠٤(

بتطبیق البرنامج مرتین في االسبوع .

صــد بهــا كــل المتغیــرات فــي النمــو البــایولوجي والنفســي التــي العملیــات المتعلقــة بالنضــج : ویق- ب

، ١٩٨١یتعــرض لهــا الطلبــة فــي هــذه الفتــرة ممــا قــد یــؤثر فــي اســتجاباتهم (الزوبعــي ومحمــد ،

) بما ان الطلبة یتعرضـون الـى عملیـات النمـو نفسـها وتحـت الظـروف نفسـها لـذا قللـت ٩٥ص

هذه المسألة من تأثیر هذا العامل .

التجربة : لم یتم استبعاد أي من الطلبة في المجموعة في اثناء التجربة.التاركون في - ت

إجراءات االختبار القبلي : ال یشكل االختبار القبلي عـامال مـؤثرا فـي هـذا البحـث ألن االداة - ث

المســتخدمة ال تشــكل خبــرة تعلیمیــة الفــراد التجربــة وكــذلك طــول المــدة الزمنیــة بــین االختبــارین 

للت من تأثیر عامل النضج .القبلي والبعدي ق

البحــث اداة القیــاس : ان اعتمــاد االداة نفســها فــي االختبــار القبلــي والبعــدي ولكــل طلبــة عینــة-  ج

أدى الى الحد من هذا العامل . 

الســالمة الخارجیــة للتصــمیم : كمــا یتعــین مراعــاة العوامــل المــؤثرة فــي الســالمة الخارجیــة 

للتصمیم وهذه العوامل هي : 

المتغیر المستقل مع تحیزات االختبار : تأثیر .١

وقد سقط هذا العامل باختیار مجتمع البحث بالكامل . 

أثر االجراءات التجریبیة :  .٢

ومنهــا انــه قــد یكــون لمجــرد وجــود المالحــظ تــأثیر بحیــث یجعــل الطلبــة یــدركون انهــم 

یشاركون في تجربة مما قد یؤثر في ادائهم .

اال ان اجراءات البحث قبل بدء التجربـة أزاحـت تـأثیر هـذا العامـل الـى حـد كبیـر ، اذ 

وذلـك  ٢٠٠٤/٢٠٠٥ان الباحثان كانا یدخالن الى القاعة الدراسیة منذ بدایة العامل الدراسـي 

لغــرض اســتخدام االداة وكــذلك االشــراف علــى تــدریب المالحــظ االخــر علــى اســتخدام اســتمارة 

المالحظة .

وهـو تـاریخ بـدء  ١٥/١٢/٢٠٠٤ولغایـة  ١٣/١٠/٢٠٠٤تمرت هذه الفتـرة مـن وقد اس

التجربة .

ویرى الباحثان ان ثالثة وستین یوما من الحضور المستمر للتدریس والتدریب العملي 

لطلبة المجموعة التجریبیة الواحدة قد ازال كثیرًا ان لم نقـل علـى نحـو كامـل تـأثیر هـذا العامـل 

.
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أدوات البحث :

:استمارتا المالحظة-١

لما كان البحث او اهدافه تتطلب قیاس اداء الطلبـة لـذا فـان مـن الضـروري اعتمـاد ادوات 

المالحظة الصفیة التي تعد اكثر صدقا وموضوعیة في قیاس االداة .

ان اســــتمارة المالحظــــة هــــي بمثابــــة دلیــــل للمالحــــظ لتســــجیل تقدیراتــــه لــــالداء علــــى وفــــق 

  ) .١١٤،ص١٩٩٠في االستمارة (داؤد وانور،مستویات التقدیر المحددة

وقــــد أعــــد الباحثــــان اســــتمارتي مالحظــــة إحــــداهما لمهــــارة الكتابــــة واالخــــرى لمهــــارة تنویــــع 

المثیرات .

وقــد اعتمــد الباحثــان فــي اعــداد اســتمارتي المالحظــة علــى عــدد مــن المصــادر واالدبیــات 

ـــة بعـــ ـــة الخاصـــة ومقابل ـــة ذات العالقـــة بمهـــارات التـــدریس والتربی ض المختصـــین فـــي مجـــال التربی

الخاصـــة الســـتطالع آراؤهـــم حـــول المهـــارتین وتـــم عـــرض االســـتبیان بصـــیغته االولیـــة علـــى لجنـــة 

) للتاكد من سالمة مادته العلمیة ومدى مالءمتها لمسـتوى طلبـة عینـة ١المحكمین انظر الملحق (

ة علیـه وبـذلك اصـبح البحث وأظهرت أرائهم صـالحیة االسـتبیان واجریـت بعـض التعـدیالت الطفیفـ

  ) .٢االستبیان جاهزا انظر ملحق (

علما ان اسـتمارة المالحظـة لكـل مـن المهـارتین كانـت خماسـیة التقـدیر تتمثـل بالمسـتویات 

(یؤدیها بشكل ضعیف جدا ، یؤدیها بشكل ضعیف ، یؤدیهـا بشـكل متوسـط ، یؤدیهـا بشـكل جیـد، 

للمستویات الخمسة على التوالي .)٥،٤،٣،٢،١یؤدیها بشكل جید جدا) وحددت الدرجات (

الصدق :.٢

،٢٠٠٤ (یونس،ام االختبـــــار بقیـــــاس مـــــا یرمـــــي قیاســـــهویقصـــــد بصـــــدق االداة مـــــدى التـــــز 

) .ویعرف صدق االختبار بأنه الدقة التـي یقـیس فیهـا االختبـار الغـرض الـذي وضـع هـذا ٥٣٥ص

  ) .١٣٣،ص٢٠٠٢االختبار من اجله (الظاهر واخرون ،

دق االداة قــام الباحثــان باســتخدام الصــدق الظــاهري الــذي یعــد مــن وألجــل التحقــق مــن صــ

.Freeman,1962,p.90مستلزمات بناء المقیاس المراد قیاسه ( (

ویشــــیر ایبــــل إلــــى إن أفضــــل وســــیلة للتأكــــد مــــن صــــدق االداة هــــي ان یقــــدر عــــدد مــــن 

)Eble,1972,p.311(المختصین مدى تغطیة الفقرات لجوانب الصفة المراد قیاسها وشمولیتها
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لقد قام الباحثان بعرض استمارتي المالحظة التي أعداهما ، علـى لجنـة المحكمـین وطلبـا 

منهم دراسة مكونات كل مهارة وابداء الرأي فیهـا وفـي ضـوء آراء المحكمـین حـذفت اربعـة مكونـات 

فقد حـذف الستمارة المالحظة لمهارة الكتابة وفیما یخص استمارة المالحظة لمهارة تنویع المثیرات 

مكونین مع اجراء تعدیالت طفیفة على بعض المكونات .

واعتمد الباحثان في قبول كل مكون في حالـة تحقیقـه علـى نسـبة اتفـاق المحكمـین وقـدرها 

%) واكثــر یعـــد ٧٥%) فــاكثر إذ أشــار بلـــوم الــى انـــه اذا حصــل المكــون علـــى نســبة اتفـــاق (٨٠(

  ) .١٢٥،ص١٩٨٣(بلوم واخرون ،االختبار صادقا

الثبات :.٣

ــــــــــه (الظــــــــــاهر  ــــــــــه ویعتمــــــــــد علی ــــــــــار موثــــــــــوق ب ــــــــــي ان االختب ــــــــــار یعن ــــــــــات االختب ان ثب

) . وهنــاك اكثــر مــن طریقــة لحســاب ثبــات نظــام المالحظــة وتعــد طریقــة ١٤،ص٢٠٠٢واخــرون،

) . لــذلك ٦١،ص١٩٨٤اتفــاق المالحظــین فــي حســاب الثبــات مــن اكثــر الطرائــق شــیوعا (المفتــي،

االقــل فضــال عــن المالحظــان (الباحثــان) لمالحظــة التــدریس تطلــب وجــود مالحــظ آخــر واحــد فــي

للمعلـم نفسـه وفـي الوقـت ذاتــه باسـتخدام نظـام المالحظـة المـراد ایجــاد ثباتـه بعـدها قـام المالحظــان 

.القراءة وخمسة دروس في مادة اخرىبتسجیل اداء خمسة معلمین في خمسة دروس في مادة 

الغفـاري االبتدائیـة) اذ كـان المالحظـان یـدخالن وقد اختیروا عشوائیا في مدرسـة (ابـي ذر 

الصف في بدایة الدرس ویجلس احدهما في زاویة واالخر في زاویة اخرى أي كل واحد علـى حـدة 

ویبدأان بمالحظة اداء المعلم داخل الصف وفي ضوء ذلك یتم التأشیر علـى اسـتمارة المالحظـة . 

لكـل مـن المالحـظ االول (الباحثـان) والمالحـظ وبعد ذلـك قـام الباحثـان بجمـع اسـتمارات المالحظـة 

الثــاني واســتخراج نســب االتفــاق وعــدم االتفــاق بــین المالحظــین . والیجــاد االتفــاق بــین المالحظــین 

.فقد استخدمت طریقة موستلر وتوكي البیانیة 

(Mostler & Tukey,1949)

ا انها توفر سـیطرة ومن ممیزات هذه الطریقة إنها سهلة االستخدام وال تتطلب حسابات كم

وفیمـا ثابتة للثبات ألنها عند تعیین النقـاط توضـح مباشـرة مـا اذا كـان هنـاك اتفـاق او عـدم اتفـاق.

یأتي وصف موجز لها : 
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ــــــة ذات الحــــــدین ( ــــــة االحتمالی ــــــة المســــــماة بورق Binomialتســــــتخدم الورقــــــة البیانی

Probability Paperوتكـــون یانـــات العددیـــة).) (وهـــي التـــي كثیـــرا مـــا تســـتخدم فـــي تحلیـــل الب

تقســیمات هــذه الورقــة بطریقــة تكــون المســافة مــن نقطــة االصــل هــي الجــذر التربیعــي لالحــداثي . 

Split(یرســم الخــط المائــل االوســط الــذي یســمى المحكمــین امــا الخطــان الموازیــان لــه )50-50

) وحــدة ٢(منهمــا خطــان یرســمان علــى نحــو متــوازي للخــط المائــل االوســط ویبعــدان عنــه بمقــدار 

وهنــا البــد مــن ذكــر ان االحــداثي بقیــاس الورقــة مــن كــل جهــة وبــذلك تكــون جــاهزة لالســتخدام . 

السیني تابع للمالحظ االول واالحداثي الصادي تابع للمالحظ الثاني . 

) فــي ادنــاه یوضــح اتفــاق المالحظــین فــي مالحظــة اداء المعلــم ٣) ورقــم (٢والشــكل رقــم (

ع المثیرات .في مهارتي الكتابة وتنوی

ولزیـــادة التأكـــد مـــن ثبـــات النظـــام وذلـــك الیجـــاد نســـبة االتفـــاق علـــى نحـــو احصـــائي دقیـــق 

) ووجــدت ان نســبة اتفــاق ١٩٧٤) التــي وضــعها عــام (Cooperاســتخدم الباحثــان معادلــة كــوبر (

%) والســتمارة المالحظــة الخاصــة ٨٢.٦المالحظــین الســتمارة المالحظــة الخاصــة بمهــارة الكتابــة (

 ٧٠) اذا كانت نسبة االتفاق اقل مـن (Cooper%) واشار كوبر ( ٨٤.٢ة تنویع المثیرات (بمهار 

یـدل علـى ارتفـاع  )% ٨٥%) فهذا یعني انخفاض ثبات نظام المالحظة اما اذا كانت اكثر مـن (

  ) .٦٣،ص١٩٨٤ثبات النظام (المفتي،
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الوسائل اإلحصائیة :
تمارتي المالحظة والقانون هو :) إلیجاد ثبات اسCooperمعادلة كوبر ( -١

NP. عدد مرات االتفاق =

NNP. عدد مرات عدم االتفاق =

(Cooper , 1974 , p.27)

Mostlerطریقــة موســتلر وتــوكي ( -٢ & Tukey الیجــاد الثبــات باســتخدام ورقــة االحتمالیــة (

ذات الحدین في ایجاد ثبات استمارتي المالحظة .

(Mostler & Tukey , 1949 , p.174-212)

) لعینتین مترابطتین الیجاد الفـروق بـین االختبـارین القبلـي والبعـدي T-Testاالختبار التائي ( -٣

.

)٣٧٦، ص ٢٠٠٠(ابو صالح ، 

= الفرق بین متوسطي االختبارین .

Sd. االنحراف المعیاري للفرق بین درجات االختبارین =

N . عدد العینة =

المعتمدة : المحكات  -٤

  %٦٠المحك الفرضي الداة مهارة الكتابة =  -أ

  %٦٠المحك الفرضي الداة تنویع المثیرات =  -ب

NP

NP + NNP

× 100Cooper =

D

Sd/ n

t =

D
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االستنتاجات والتوصیات والمقترحات 
أوال : االستنتاجات :

في ضوء النتائج التي توصل الیها البحث یستطیع الباحثان تحدید االستنتاجات االتیة : 

هارات التدریسیة لدى طلبة التربیة الخاصة باستخدام البرامج التدریبیة.إمكانیة تنمیة الم.١

ـــــــرات والمكـــــــون مـــــــن .٢ ـــــــع المثی ـــــــة وتنوی ـــــــة مهـــــــارتي الكتاب ـــــــدریبي المعـــــــد لتنمی ـــــــامج الت إن البرن

قد ثبتت فاعلیته لدى طلبة التربیة الخاصة .)محتوى نظري وتدریب عملي(

الخاصــة علــى اداء مهــارتي الكتابــة وتنویــع فاعلیـة التــدریس المصــغر فــي تــدریب طلبــة التربیــة .٣

المثیرات 

التوصیات :.ثانیا
في ضوء نتائج البحث یوصي الباحثان بما یأتي :

التأكیـــد علــــى أهمیــــة ضـــرورة التــــدریب العملــــي للمهــــارات التدریســـیة قبــــل االلتحــــاق بالمــــدارس .١

االبتدائیة في صفوف التربیة الخاصة . 

ـــة .٢ ـــة إفـــادة معلمـــي التربی الخاصـــة فـــي المـــدارس االبتدائیـــة التـــي تضـــم صـــفوف التربیـــة إمكانی

الخاصـــة مـــن البرنـــامج التـــدریبي الـــذي أعدتـــه الباحثـــان بهـــدف تنمیـــة مهـــارتي الكتابـــة وتنویـــع 

المثیرات لدى طلبة التربیة الخاصة .

إقامة دورات تدریبیة لتقویة معلمي التربیة الخاصة خالل فترة العطلة الصیفیة ..٣

بطرائق التدریس لمعلمي التربیة الخاصة والعمل على تحسینها .ضرورة االهتمام.٤

زیادة االهتمام بتدریب معلمي التربیة الخاصة على المهارات التدریسیة ..٥

ـــة .٦ االهتمـــام بتقـــدیم بـــرامج إلعـــداد وتـــدریب معلمـــي التربیـــة الخاصـــة ضـــمن بـــرامج كلیـــة التربی

في مجال التربیة الخاصة . األساسیة بجامعة الموصل إلعداد وتأهیل كوادر متخصصة

المقترحات : ثالثا. 
في ضوء نتائج البحث یقترح الباحثان ما یأتي :

إجراء دراسة مماثلة لهذا البحث ولمهارات تدریسیة أخرى ..١

إجراء دراسة مماثلة لهذا البحث على طالب ومعاهد اعداد المعلمین والمعلمات ..٢
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:واالجنبیةالمصادر العربیة -
) ، نحـــو خطـــوات جدیـــدة لتحقیـــق التعلـــیم ، مجلـــد ١٩٩٧راهیم ، ابـــراهیم عبـــد الـــرزاق ، (ال ابـــ-

  . )١١٢-١٠٧) ، (ص:١٢١التربیة ، اللجنة الوطنیة القطریة للتربیة والثقافة والعلوم ، العدد (

) ، علــــــــم الــــــــنفس التربــــــــوي ، دار المســــــــیرة ،١٩٩٨ابــــــــو جــــــــادو ، صــــــــالح محمــــــــد علــــــــي ، (-

  األردن . –عمان 

یرة ، س، دار الم ٢م النفس التربوي ، ط، عل) ٢٠٠٠صالح محمد علي ، (، بو جادو ا -

) ، فاعلیــة برنــامج لتنمیــة المهــارات االجتماعیــة فــي حفــظ مســتوى ١٩٩٧بخــش ، امیــرة طــه ، (-

جامعـــة عـــین ) ،٢١النشـــاط الزائـــد لـــدى االطفـــال بطئـــي الـــتعلم ، مجلـــة كلیـــة التربیـــة ، العـــدد (

.شمس

) ، تقـــــویم الكفایـــــات التعلیمیـــــة لمعلمـــــي االطفـــــال ذوي الحاجـــــات ٢٠٠٤، اســـــامة ، (البطاینـــــة-

) ، ١الخاصــة فــي شــمال األردن ، مجلــة اتحــاد الجامعــات العربیــة للتربیــة وعلــم الــنفس، العــدد (

  . )٤٩-٣١سوریا ، (ص: 

معلمـي ) ، مسـتویات االحتـراق النفسـي لـدى٢٠٠٤بطاینة ، اسامة والمعتصم باهللا الجوارنة ، (-

التربیــة الخاصــة ومعلماتهــا فــي محافظــة اربــد وعالقتهــا بــبعض المتغیــرات، مجلــة اتحــاد العربیــة 

  )٧٦-٤٨) ، سوریا ، (ص:٢للتربیة وعلم النفس ، العدد (

) ، تقییم تعلیم الطالب التجمیعي او التكویني ، ترجمة محمد ١٩٨٣بلوم ، بنیامین واخرون ، (-

هیل ، القاهرة .المفتي واخرون ، دار ماكیرو 

) ، تطــویر برنــامج التربیــة العملیــة فــي ٢٠٠٣البنعلــي ، غدنانــة ســعید وســمیر یوســف مــراد ، (-

خطــة اعــداد المعلــم بكلیــة التربیــة جامعــة قطــر ، مجلــة مركــز البحــوث التربویــة ، جامعــة قطــر، 

  ) .٦٤-٢٩) ، (ص: ٢٣العدد (

م طلبة الصف العاشـر االساسـي لعملیـات ) ، درجة استخدا٢٠٠٥الحداد ، عبد الكریم سلیم ، (-

) ، ١التعبیر الكتابي في كتاباتهم ، مجلة اتحاد الجامعات العربیة للتربیة وعلم الـنفس ، العـدد (

  . )٤٢-١٣سوریا ، (ص:

) ، طرائـــق التـــدریس واســـتراتیجیاته ، دار الكتـــاب الجـــامعي ، ٢٠٠٢الحیلـــة ، محمـــد محمـــود ، (-

متحدة .العین ، االمارات العربیة ال

) ، اثـــر اســـتخدام االلعـــاب التربویـــة فـــي تنمیـــة المهـــارات ٢٠٠٣الخشـــاب ، دعـــاء ایـــاد ســـعد ، (-

–الریاضیة لدى تالمیذ الصف الثالث االبتدائي بطیئي التعلم في محافظة نینوى ، كلیة التربیة 

جامعة الموصل ، رسالة ماجستیر غیر منشورة .

  األردن . –ل الصفي ، دار الشروق ، عمان ) ، التفاع٢٠٠٤الخطایبة واخرون ، (-
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) ، اتجاهـات حدیثـة فـي التـدریب ، مطـابع الفـرزدق ١٩٨٦الخطیب ، احمد ورداح الخطیب ، (-

التجاریة ، الریاض .

) ، منـــاهج البحـــث التربـــوي ، جامعـــة ١٩٩٠داؤد ، عزیـــز حنـــا وانـــور حســـین عبـــد الـــرحمن ، (-

  لعالي .بغداد ، وزارة التعلیم العالي والبحث ا

، دار الفكـر ، عمـان ١) ، دراسات وبحـوث فـي التربیـة الخاصـة ، ط٢٠٠١الروسان ، فاروق (-

  األردن . –

) ، تـــدریس العلـــوم ، دار النهضـــة العربیـــة ، ١٩٨١زكـــي ، ســـعد یـــس واحمـــد خیـــري كـــاظم ، (-

مصر .

یــة ، مطبعــة ) ، منــاهج البحــث فــي الترب١٩٨١الزوبعــي ، عبــد الجلیــل ومحمــد احمــد الغنــام ، (-

بغداد .–جامعة بغداد 

) ، مبادئ القیاس والتقویم في التربیـة ، الـدار العلمیـة الدولیـة للنشـر ٢٠٠٢الظاهر واخرون ، (-

  األردن . –والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان 

ـــد الـــرحیم عـــوض ابـــو الهیجـــاء ، (- ) ، المـــنهج بـــین النظریـــة ٢٠٠٤عاشـــور ، راتـــب قاســـم وعب

  األردن . –والتطبیق ، دار المیرة ، عمان 

) ، تعلــیم االطفــال ذوي الحاجــات الخاصــة (مــدخل الــى التربیــة ٢٠٠٠عبیــد ، ماجــدة الســید ، (-

الخاصة) ، دار صفاء ، عمان .

) ، تقــویم بــرامج التربیــة الخاصــة بجامعــة الخلــیج العربــي ، ٢٠٠١العلــوي ، خالــد اســماعیل ، (-

  . )٢٣٠-١٩٧) ، الكویت ، (ص:٦١عدد (المجلة التربویة ، ال

) ، وسـائل االتصـال وتكنولوجیـا التعلـیم ١٩٩٩علیان ، ربحي مصطفى ومحمد عبـد الـریس ، (-

، دار صفاء ، عمان .

) ، كفایـــــــــــات التـــــــــــدریس ، دار الشـــــــــــروق ،٢٠٠٣الفـــــــــــتالوي ، ســـــــــــهیلة محســـــــــــن كـــــــــــاظم ، (-

  األردن . –عمان 

المرشـد الحـدیث فـي التربیـة ،) ١٩٩٩عبد السالم جامـل ، (الفرا ، عبد اهللا عمر وعبد الرحمن-

  األردن . -العملیة والتدریس المصغر ، مكتبة دار الثقافة ، عمان 

) ، اساســیات فــي طرائــق التــدریس العامــة، ١٩٩١محمــد ، (مهــديمحمــد ، داود مــاهر ومجیــد -

دار الحكمة ، بغداد .

ریس ، مطبعـــة نهضـــة مصـــر مؤسســـة الخلـــیج ) ، ســـلوك التـــد١٩٨٤المفتـــي ، محمـــد امـــین ، (-

العربي .
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) ، تقــویم مســتویات الكتابــة التعبیریــة لــدى تالمیــذ نهایــة الحلقــة ١٩٩٥نصــر ، حمــدان علــي ، (-

) ، ٧مجلـة مركـز البحـوث التربویـة جامعـة قطـر، العـدد (،االولى في المرحلة السـابقة بـاألردن 

  . )٢٤٢-١٩٩(ص:

  .  األردن –دار وائل ، عمان ،، االدارة الصفیة ) ٢٠٠٣هارون ، رمزي فتحي ، (-

  األردن . –) ، مبادئ علم النفس ، دار الشروق ، عمان ٢٠٠٤یونس ، محمد نبي ، (-

- Eble , R.L.(1972) "Essenyial Of Education Measurement Englewood

Cliffs" , New Gersy , N.J , Prentice – hall .

- Freeman , F,S (1962) "Theory And Practice of psychological Testing" ,

Newyork .

- Mostler , Frederick & Tukey , johnw , (1949) "The Uses And

Usefulness Of Binomial Probability" Paper , Journal Of The American

Statistical Association (June , 174-212) .

-Richards J. et al (1989) "Longmon Dictionary Of Applied linguistics" ,

3rd Hong Kong .

-Simonson , M.R And Volker , R.P (1984) "Media Planhing And

Production" Bell & Howell Company United States Of America .
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إشراف

د. احمد جوهر محمد أمین

الباحثة

طالبة ماجستیر 

إسراء غانم عبد فتحي

  )١ملحق (ال

استمارة المالحظة في صیغتها األولیة 

ء الخبراء في مدى صالحیة مكونات استمارتي المالحظةم/استبیان آرا

األستاذ الفاضل الدكتور ................................................. المحترم

تحیة طیبة :

تروم الباحثة إجراء بحث یهدف إلى معرفـة اثـر برنـامج تـدریبي فـي تنمیـة مهـارتي الكتابـة 

مین للتربیة الخاصة في كلیة التربیة األساسیة .وتنویع المثیرات لدى الطلبة /المعل

ونظرا لما تعهده الباحثـة لـدیكم مـن خبـرة ودرایـة بهـذا المجـال یرجـى قـراءة الفقـرات المرفقـة 

والتي تعد مهارات فرعیة للمهارة الرئیسة وهي مهارة تنویع المثیرات .

و مالحظة ترونها مناسبة .وبیان فیما إذا كانت الفقرة صالحة أو غیر صالحة أو أي تعدیل أ

مع فائق التقدیر واالحترام ......

اسم الخبیر :

اللقب العلمي :

الجامعة :

الكلیة :

التوقیع :

التاریخ :

جامعة الموصل/كلیة التربیة

قسم العلوم التربویة والنفسیة

الدراسات العلیا
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أوال : مهارة الكتابة

التعدیالتغیر صالحةصالحة  الفقرات  ت

١.  
یمیز الفرق بین كتابة الالم الشمسیة والالم القمریة 

.

٢.  
الفرق بین كتابة التاء المربوطة والتاء یمیز

المبسوطة والهاء في اخر الكلمة.

٣.  
یعلم التلمیذ كیف یرسم الشدة رسما صحیحا في 

مواقعها المختلفة من الكلمة

٤.  
یعلم التلمیذ كیف یكمل كتابة قصة أو خبرا یتطلب 

اضافة .

.یعلم التلمیذ الكتابة بجمل مفیدة عن موقف ما  .٥

٦.  
یعلم التلمیذ اكمال جمال أو عبارات ناقصة 

بكلمات مستوحاة من السیاق .

٧.  
یعلم التلمیذ كیفیة استخدام عالمات الترقیم كتابته 

(النقطتین ، الفاصلة ، عالمة السؤال ... الخ) . 

٨.  
یعلم التلمیذ التمییز بین الحروف المتشابهة (ح ، 

ج ، خ) (س ،ش) .

٩.  
یعلم التلمیذ التمییز بین صور الحرف الواحد في 

الكلمة . 

یعلم التلمیذ التأكد على مخارج الحروف ..١٠

١١.
یعلم التلمیذ رسم الحروف بطریقة صحیحة وكاملة 

.

یعلم التلمیذ رسم االلف المقصورة بشكلیها ..١٢

١٣.
ك ینبه التالمیذ إلى الطریقة الصحیحة في امسا

  القلم .

١٤.
یكتب على السبورة الحرف الذي یخطا فیه التالمیذ 

في الكتابة .

١٥.
یلفت نظر التالمیذ إلى نقطة البدء عند كتابة 

الحرف وطریقة السیر في كتابته .

١٦.

یبرز الصوت الممدود بالفتح أو الضم أو الكسر 

عند القراءة ولفت نظر التالمیذ إلى مالحظة 

.وته عند النطق وشكله عند الكتابةبین صالصلة

١٧.
یعلم التالمیذ كیفیة ترتیب احرف الكلمات 

والمقاطع بصورة صحیحة عند الكتابة .
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التعدیالتغیر صالحةصالحة  الفقرات  ت

١٨.

ینبه التالمیذ إلى عدم خلط في االتجاهات كان 

یكتب الكلمات من الیسار بدال من كتابتها 

كالمعتاد من الیمین .

١٩.
لتزام بالكتابة على الخط نفسه من یعلم التلمیذ اال

  الورقة .

٢٠.

یعلم التالمیذ كتابة الحروف واالعداد بشكل 

) مثال قد (صحیح وان یتجنبوا عكسها عند الكتابة 

.() قد یكتبه () وحرف(یكتبه  (

یعلم التلمیذ الكتابة بخط واضح ویسهل قراءته ..٢١

٢٢.
النقاط على ینبه التالمیذ إلى اهمیة وضع 

الحروف وعدم اهمالها .

ثانیا : مهارة تنویع المثیرات

التعدیالتغیر صالحةصالحة  الفقرات  ت

ال یبالغ المعلم كثیرا في تحركاته .  .١

٢.  
ال یبقى المعلم واقفا في مكان واحد أو جالسا لفترة 

زمنیة طویلة .

٣.  
الكالم  یستخدم السلوك اللفظي مثل انتبه ، اقطع

  ..... الخ .

٤.  

كاإلیماءات ، حركة  يیستخدم السلوك غیر اللفظ

الیدین ، النقر على السبورة ... الخ في توجیه 

االنتباه للتالمیذ . 

٥.  
یحث التالمیذ على التفاعل معه من خالل 

المشاركة الصفیة .

یزید من تفاعله مع التالمیذ المشاركة .  .٦

اعل التالمیذ فیما بینهم .یشجع تف  .٧

٨.  
یشرك المعلم أكثر من حاسة في أثناء الدرس مثل 

السمع ، البصر ، .... الخ.

٩.  
ینتقل من نشاط محسوس إلى نشاط محسوس آخر 

كاالنتقال من االستماع إلى المشاهدة . 

١٠.
یغیر من نبرات الصوت أو قوته أو سرعته ویكرر 

عابیر أو الجمل .بعض الكلمات أو الت

یعطي فرصة للتالمیذ بتقدیم المادة واإلصغاء لهم.١١
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التعدیالتغیر صالحةصالحة  الفقرات  ت

١٢.
یستخدم المعلم الصمت إلظهار عدم الموافقة على 

سلوك غیر مرغوب فیه من جانب التالمیذ .

١٣.
یستخدم الصمت للتركیز على جزء محدد من 

المادة .

لتلمیذ یربط مادة الدرس بالحیاة الیومیة ل.١٤

یستخدم اكثر من طریقة للتدریس ..١٥

یفاجئ التالمیذ باسئلة ..١٦

یستخدم الوسائل التعلیمیة المناسبة ..١٧

ینادي التالمیذ باسمائهم ..١٨

یوزع نظراته إلى جمیع التالمیذ ..١٩

یغیر اجواء الدرس لفترة وجیزة بین أونة واخرى . .٢٠

یراعي السرعة المناسبة في عرض المادة ..٢١

٢٢.
یستخدم التسلسل المنطقي في عرض موضوع 

  الدرس .

یوزع االسئلة عشوائیا على جمیع التالمیذ ..٢٣

٢٤.
یجعل التلمیذ ینتقل من مكان إلى اخر من مقعده 

إلى السبورة .
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  )٢ملحق (

لمالحظةنموذج الصیغة النهائیة الستمارة ا

اسم الطالب / المعلم :

الیوم والتاریخ :

الصف :

موضوع الدرس :

مهارة الكتابة

  الفقرات  ت
یؤدیها بشكل 

جید جدا

یؤدیها بشكل 

جید

یؤدیها بشكل 

متوسط

یؤدیها بشكل 

ضعیف

یؤدیها بشكل 

ضعیف جدا

١  

یعلــــــم التلمیــــــذ التمییــــــز بــــــین كتابــــــة التــــــاء 

فـي اخـر المفتوحة والتـاء المربوطـة والهـاء 

الكلمة

٢  
ـــــم التلمیـــــذ كیـــــف یرســـــم الشـــــدة رســـــما  یعل

.ا في مواقعها المختلفة من الكلمةصحیح

٣  
یعلـــم التلمیـــذ كیـــف یكمـــل كتابـــة قصـــة او 

خبٍر یتطلب اضافة .

٤  
یعلـــــم التلمیـــــذ الكتابـــــة بجمـــــل مفیـــــدة عـــــن 

موقف ما .

٥  
ــــــارات  ــــــذ اكمــــــال جمــــــٍل او عب ــــــم التلمی یعل

كلمات مستوحاة من السیاق .ناقصة ب

٦  

یعلــــــم التلمیــــــذ كیفیــــــة اســــــتخدام عالمــــــات 

ـــــه (الفاصـــــلة ، عالمـــــة  ـــــي كتابت ـــــرقیم ف الت

ــــــخ) بحســــــب مــــــا یقتضــــــیه  الســــــؤال ... ال

.الموقف التعلیمي

٧  
ـــین صـــور الحـــرف  ـــز ب ـــذ التمیی ـــم التلمی یعل

الواحد مثل (هـ ،ـهـ ، ـه ، ه) .

٨  
ــــــــذ التمییــــــــز  ــــــــم التلمی ــــــــین الحــــــــروف یعل ب

المتشابهة (ح ، ج ، خ) (س ،ش).

٩  

یعلــــــــم التلمیــــــــذ رســــــــم الحــــــــروف بطریقــــــــة 

صــحیحة وكاملــة كــأن یعلمــه رســم االلــف 

المقصورة بشكلیها .

١٠
ینبــه التالمیــذ الــى الطریقــة الصــحیحة فــي 

مساك القلم .
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  الفقرات  ت
یؤدیها بشكل 

جید جدا

یؤدیها بشكل 

جید

یؤدیها بشكل 

متوسط

یؤدیها بشكل 

ضعیف

یؤدیها بشكل 

ضعیف جدا

١١
یكتـــب علـــى الســـبورة الحـــرف الـــذي یخطـــأ 

التالمیذ في كتابته .

١٢
یلفــت نظــر التالمیــذ الــى نقطــة البــدء عنــد 

كتابة الحرف وطریقة السیر في كتابته .

١٣

یعلـــــم التالمیـــــذ كتابـــــة الحـــــروف واالعـــــداد 

ـــد  ـــوا عكســـها عن بشـــكل صـــحیح وان یتجنب

) قـد () وحـرف () مثال قـد یكتبـه (الكتابة 

.(یكتبه  (

١٤
یعلم التالمیذ كیفیة ترتیب احرف الكلمـات 

والمقاطع بصورة صحیحة عند الكتابة .

١٥
ــــاط  ــــى اهمیــــة وضــــع النق ــــذ ال ینبــــه التالمی

على الحروف وعدم اهمالها.

١٦

ــم التلمیــذ الكتابــة بخــط واضــح ویســهل  یعل

قراءتـــــه بالكتابـــــة علـــــى الخـــــط نفســـــه مـــــن 

  الورقة . 

مهارة تنویع المثیرات

  الفقرات  ت
یؤدیها بشكل 

جید جدا

بشكل یؤدیها

جید

یؤدیها بشكل 

متوسط

یؤدیها بشكل 

ضعیف

یؤدیها بشكل 

ضعیف جدا

١  
ال یبقـــى المعلـــم واقفـــا فـــي مكـــان واحـــد او 

جالسا لفترة زمنیة طویلة .

٢  
یستخدم السلوك اللفظي مثل انتبه ، اقطع 

  الكالم ..... الخ .

٣  

كاإلیماءات  يیستخدم السلوك الغیر اللفظ

، النقــــــــــــــــر علــــــــــــــــى ، حركـــــــــــــــة الیــــــــــــــــدین

الخ في توجیه االنتباه للتالمیذ السبورة...

٤  
یحــــث التالمیــــذ علــــى التفاعــــل معــــه مـــــن 

خالل المشاركة الصفیة .

یشجع تفاعل التالمیذ فیما بینهم .  ٥

٦  

أثنــاء الــدرس یشــرك أكثــر مــن حاســة فــي 

.... الــخ مــن خــالل مثــل الســمع ، البصــر

میة المناسبة .استخدام الوسائل التعلی

یغیر من نبرات الصوت او قوته .  ٧



ٕاسراء غانم و احمد جوهر 

١٦٩

  الفقرات  ت
یؤدیها بشكل 

جید جدا

بشكل یؤدیها

جید

یؤدیها بشكل 

متوسط

یؤدیها بشكل 

ضعیف

یؤدیها بشكل 

ضعیف جدا

٨  
یعطـــــــي فرصـــــــة للتالمیـــــــذ بتقـــــــدیم المـــــــادة 

واالصغاء لهم .

یستخدم الصمت في مواقف متعددة.  ٩

١٠
یربط مادة الدرس بالحیـاة الیومیـة للتالمیـذ 

.

یستخدم اكثر من طریقة للتدریس .١١

تالمیذ بأسئلته .یفاجئ ال١٢

ینادي التالمیذ باسمائهم .١٣

یوزع نظراته الى جمیع التالمیذ .١٤

١٥
یغیــر اجــواء الــدرس لفتــرة وجیــزة بــین آونــة 

واخرى .

١٦
یراعي السرعة المناسبة في عـرض المـادة 

.

١٧
ــــي عــــرض  یســــتخدم التسلســــل المنطقــــي ف

موضوع الدرس .

١٨
یوزع االسئلة عشوائیا على جمیع التالمیـذ 

.


