
Route Educational & Social Science Journal 

Volume 5(13),December  2018 

Route Educational & Social Science Journal 056 

Volume 5(13), December 2018 

 

Artical History 

Received/ Geliş                       Accepted/ Kabul                                   Available Online/yayınlanma                                                                                                                              

   22.11.2018                                  30.11.2018                                                         1.12.2018                          

       

 

THE EFFECTIVENESS OF A SPEECH REMEDY  

PROGRAM BASED ON THE "EDMODO 

EDUCATIONAL NETWORK" IN DEVELOPING 

TEACHERS SKILLS IN REPAIRING SPEECH 

DISORDERS OF MANTAL EDUCATION SCHOOLS 

IN PRIMARY  

يف تنمية مهارات  "التعليمية Edmodo شبكة"فاعلية برنامج تأهيل ختاطيب قائم على 
مدارس الرتبية الفكرية باملرحلة لدى معلمي الرتبية اخلاصة يف عالج اضطرابات اللغة والكالم 

 االبتدائية
 عافيه د. عزة عبد الرحمن مصطفى

DR.AZZA ABDOLRHMAN MOSTAFA AFIA 

 استاذ التربية الخاصة المساعد

 قسم التربية الخاصة



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 5(13),December  2018 

Route Educational & Social Science Journal 056 

Volume 5(13), December 2018 

 

 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل –االنسانية  والدراسات العلومكلية 

 الملخص

التعليمية يف  "Edmodo "يهدف البحث احلايل إىل معرفة مدى "فاعلية برنامج تأهيل ختاطيب قائم على شبكة

باملرحلة تنمية مهارات عالج اضطرابات اللغة والكالم لدى معلمي الرتبية اخلاصة يف مدارس الرتبية الفكرية 

يقيس مهارات عالج اضطرابات اللغة والكالم لدى معلمي الرتبية من ذلك مت إعداد مقياس  ،وللتحقق االبتدائية"

استخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب، القائم على اجملموعة املرحلة االبتدائية ، اخلاصة مبدارس الرتبية الفكرية ب

( معلم ومعلمة من 03طبقت أداة البحث قبلياً وبعدياً على)و لبعدي، التجريبية الواحدة مع القياس القبلي وا

نتائج البحث إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية  ،وتوصلتمعلمي الرتبية اخلاصة مبدرستني مبحافظة اجليزة ، 

( بني متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي على عينة البحث يف مهارات عالج 3030عند مستوى)

نتيجة الستخدام برنامج التأهيل التخاطيب القائم على شبكة  اضطرابات اللغة والكالم، لصاحل التطبيق البعدي،

Edmodo  ،( بني متوسطي درجات التطبيق 3030فروق ذات داللة احصائية عند مستوى)وجود و التعليمية

القبلي والبعدي بني املعلمني واملعلمات يف اكتساهبم مهارات عالج اضطرابات اللغة والكالم تعزو للجنس و 

 لسنوات اخلربة لصاحل التطبيق البعدي.

   -الكلمات املفتاحية:
 مهاراج عالج اضطرابات التعليمية ، معلمي الرتبية اخلاصة ،  Edmodo برنامج تأهيل ختاطيب ، شبكة

 .يف املرحلة االبتدائية اللغة والكالم، مدارس الرتبية الفكريةً 
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Abstract: 

The present study aims at identifying the "effectiveness of an 'Edmodo' – 

based Speech Repair/ remedy/ reform Program in developing the special 

education teachers' skills of repairing speech disorders Of Mental 

Education Schools In Primary.   

. To achieve that aim, the researcher designed a (checklist, scale) 

measuring these skills for special education teachers and a 'speech 

remedy program based on the Edmodo Educational network'. The 

quasi- experimental design was followed using one experimental 

group and pre/post measurement of skills. Results showed significant 

differences at (.05) level between the mean scores of teachers on the 

pre- and post- administrations of the scale in favor of the post- 

administration. These results indicate the effectiveness of the speech 

remedy program in developing teachers' skills in repairing speech 

disorders Of Mental Education Schools In Primary. Results also 

showed significant differences at (.05) level between male and female 

teachers, and between less experienced and highly experienced 

teachers in acquiring speech remedy skills. 

Keywords: 

Edmodo, Conversation Habilitation Program, Special Education 

Teachers, Skills In Repairing Speech Disorders, Mental Education 

Schools In Primary.   
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 مقدمة:

متيز العصر الذي نعيش فيه بالتطورات السريعة والتغريات العلمية املتالحقة، ويرجع ذلك إىل التقدم يف      

أهم  أدوات إعداد أجيال من مجيع اجملاالت، وهلذا التطور والتقدم أثر كبري على الرتبية، حيث تعد الرتبية 

عبء التخطيط واإلعداد مبا أن الرتبية تتحمل   والدول؛ و املستقبل اليت يعتمد عليها يف  تطوير اجملتمعات 

لألجيال القادمة ؛ فكان البد هلا أن تطور من أدواهتا حىت تستطيع أن تقوم بدورها يف التطوير املستمر 

ومن أهم ماشهده العصر احلديث الثورة املعلوماتية ،ل من يعمل يف العملية التعليمية للمتعلمني واملعلمني  وك

ي اً كبرياً يف طبيعة تلقي املتعلمني املعلومات سواء على مستوى الدروس أو احملاضرات أو أاليت أحدثت تطور 

واليت تُعد من أهم الربامج "  Edmodo"   التعليمية اإللكرتونية الشبكةمعارف ثقافية أخرى، فكان ظهور 

أو املعلمني أو اولياء األمور التكنولوجية اجلديدة اليت تساعد على توصيل املعلومات للمتعلمني سواًء  للطالب 

 ويف التعليمية Edmodo شبكة االنتشار السريع الستخدام ونتيجة، داريون أو املدراء بسهولة ويسرأو اال

 بشكل شهدت  أن الفرتة األخرية الحظت الباحثة الصلة؛ ذات الرتبوية السابقة للدراسات املراجعة ضوء

 املتنوعة الرتبوية التطبيقات على الضوء من مزيدا ألقت اليت العلمية الدراسات من الكثري إجراء متزايد

واجلامعي،  العام التعليم مراحل بكافة املختلفة الدراسية املواد وتعلم تدريس عملييت يف  Edmodoملوقع

الدول  يف العايل التعليم ومؤسسات عملياً باجلامعات منها  االستفادة آليات عن إبراز فضالً واملعلمني ،

لإلنرتنت يف عملييت التعليم والتعلم قائم  جماين التعليمية توظيف موجهه Edmodoتُعد شبكة و املختلفة، 

بيئة تعليمية تفاعلية توظف تقنية الويب وجتمع بني مميزات شبكات التواصل فهي على التفاعل واالستقصاء 

وتوزيع  املتعلمنياالجتماعي وأنظمة إدارة احملتوى اإللكرتوين. ومتكن املعلمني من وضع احملاضرات وتنظيم عمل 
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لى تبادل كما تساعد ع ،األدوار عليهم وتقسيمهم إىل جمموعات عمل ، و إجراء االختبارات اإللكرتونية

وتتيح الفرصة  ألولياء األمور التواصل مع املعلمني  واالطالع على  واملتعلمنيراء بني املعلمني األفكار واآل

فعال يف تطوير مهارات  ، وهلا دورنتائج ابنائهم  وذلك يؤدي إىل حتقيق خمرجات تعليمية ذات جودة عالية

، (Malespina & Butler,2013 )،( 7302: )العنزياملتعلمني وتشري إىل ذلك نتائج دراسة كل من

) املطرودي: ،( 7302) العبيد:  ،(  Flanigan, 2011) ، (7332)العمودي: ( ،7302: الرباهيم)

) من  كل    ت دراسةأوصى كما ((Durak and others,2017) (، 73302:دشيت ،)( 73302

املؤسسات التعليمية واملتخصصني  التزام  بضرورة  ( 7303:،)فتحي( 7302(، )العنيزي: 7332نصر: 

على أداء  واملتعلمني هتمام بإدخال تكنولوجيا التعليم كوسائل تعني املعلمنيالثورة التكنولوجية واال ةواكبمب

 وأي مكان . وظائفهم التعليمية وخصوصاً أن هذه الربامج  تكون متاحة للمتعلمني يف أي وقت

وخصوصاً  ية التدريب والتعليم املستمر لتنمية مهارات املعلمنيأمه نتائجها دراسات متعددة تدعم كما ظهرت

 (7307)عبدالعزيز:  ،(7300هاشم:)دراسة منها  تعلمتحسني عملييت التعليم والل معلمي الرتبية اخلاصة 

 ،(7337اجلبار:  (، )العبد,Mehta,2006) (،)Karby& Bryant 2005(، 7332و)السيد:

(James, 2007)، :(،7307)عبدالعزيز : ،( 7302،) رابح : ( 7307، )خليل: هـ(0272)املغذوي 

 (. 0300:)هاشم

عترب من التطبيقات التعليمية ت Edmodo شبكة أننتائج الدراسات السابقة إىل حثة من االب توصلت    

 أو مكتوبة ت وتنبيهات ومواد تعليمية سواءيف ادارة التعلم حيث تسمح للمعلم بإرسال مالحظا املستخدمة

تسمح له أيضاً بتوزيع املتعلمني إىل جماميع، ومتابعة كل  ومسعية أو روابط ملواقع انرتنت خمتلفة ،مرئية أو 

 علم عن أي استفسارات عن الواجباتملتعلمني من مراسلة املاكن متُ وعة على حدة وتقدمي االمتحانات و جمم
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 "  "Edmodoوشبكة  ،اتتطبيق استبانيسمح بتبادل املعلومات والواجبات واالمتحانات و  و ،اوغريه

اخلصوصية والبيئة اآلمنة حيث بإمكان املعلم فتح احلساب وإدارته بنفسه ومن مث يبدأ املتعلم ب تتمريالتعليمية 

"بعد التسجيل عن طريق رمز اجملموعة اليت ينتمي إليها وحينها ميكن للمتعلم تنفيذ  Edmodoباستخدام "

الشبكة التعليمية املهام املطلوبة منه والتفاعل مع املعلم عن طريق التطبيق كما ميكن للمتعلم استخدام 

Edmodo  شبكة وتستخدم الوقت الذي يريده يفEdmodo  الرقمية على العديد من األجهزة التعليمة

ونظراً ألنه يوجد قصور  .من خالل التطبيق أو شبكة اإلنرتنت مثل احلاسوب واألجهزة اللوحية واهلواتف النقالة

يف مهارات معلمي الرتبية اخلاصة يف مدارس الرتبية الفكرية  ، ويف ضوء ما أثبتته نتائج الدراسات السابق 

التعليمية لتنمية مهارات عالج  Edmodoعلى شبكة اقرتحت الباحثة عمل برنامج قائم  وتوصياهتاذكرها 

، حيث ال توجد دراسة سابقة يف الرتبية الفكرية دارسم معلمي الرتبية اخلاصة يف اضطرابات اللغة والكالم لدي

 . فكانت مشكلة البحث  حدود علم الباحثة تناولت ذلك

يوجد أخصائي تأهيل أنه  الحظتمن خالل عمل الباحثة يف جمال الرتبية اخلاصة  -مشكلة البحث:    

، األمر الذي يتعذر معه تلبية وبعض املدارس ال يوجد فيها اخصائي ختاطب ختاطب واحد يف كل مدرسة

بالرغم ه أنكما الحظت الباحثة ابات اللغة والكالم يف املدارس،  احتياجات التالميذ الذين يعانون من اضطر 

 ميتلكون املهارات اليت تؤهلهم لتقدمي عالج  يف املدارس إال أهنم ال من توفر عدد كبري من معلمي الرتبية اخلاصة

لذلك جاء البحث ، من خالل األنشطة التعليمية للتالميذ داخل الفصول الدراسيةاللغة والكالم ضطرابات ال

 -الحالي لإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي:

التعليمية يف تنمية مهارات عالج اضطرابات  Edmodo   رنامج تأهيل ختاطيب قائم على شبكةما فاعلية ب

 ؟معلمي الرتبية اخلاصة يف مدارس الرتبية الفكرية باملرحلة االبتدائيةلدى اللغة والكالم 
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 ولإلجابة عن السؤال الرئيس السابق يتطلب اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

" يف تنميـة مهـارات عـالج Edmodoبرنـامج "القـائم علـى تخـاطيب التأهيل الرنامج بهل ختتلف فاعلية  .0

تبعــاً  باملرحلــة االبتدائيــةلــدى معلمــي الرتبيــة اخلاصــة يف مــدارس الرتبيــة الفكريــة اضــطرابات اللغــة والكــالم 

 ملتغري اجلنس؟ 

" يف تنميـة مهـارات عـالج Edmodoالقـائم علـى برنـامج "تخـاطيب التأهيل الرنامج بهل ختتلف فاعلية  .7

تبعــاً  باملرحلــة االبتدائيــة لــدى معلمــي الرتبيــة اخلاصــة يف مــدارس الرتبيــة الفكريــةلكــالم اضــطرابات اللغــة وا

 ملتغري سنوات اخلربة؟ 

 هدف البحث احلايل التوصل إىل :ي -:البحث  هدف

عالج يف تنمية مهارات التعليمية  Edmodo برنامج التأهيل التخاطيب القائم على شبكةمعرفة مدى فاعلية 

 .مدارس الرتبية الفكرية معلمي الرتبية اخلاصة يفاضطرابات اللغة والكالم لدى 

 الرتبويني واملتخصصني بالتايل: يفيد البحث احلايل  -: أهمية البحث

عرب الويب  Edmodoالتعليمية  على الشبكة مطبق لربنامج بنموذج الرتبية اخلاصة الجمميد الباحثني يف  -

 يف مدارس الرتبية الفكرية.  لدى معلمي الرتبية اخلاصة مهارات عالج اضطرابات اللغة والكالم تنمية ل

معلمي لدى عالج اضطرابات اللغة والكالم مهارات  يقيسمبقياس  يف جمال الرتبية اخلاصةميد العاملني  -

 .يف مدارس الرتبية الفكرية الرتبية اخلاصة
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يف إجراءاته على املنهج شبه التجرييب وذلك ملالئمته لظروف اجراء هذا احلايل  اعتمد البحث :منهج البحث

ويف اختيار عينة البحث القائم علي جمموعة البحث التجريبية  ،ويف بناء االطار النظري للبحث ،البحث

 التعليمية.  Edmodoشبكة الواحدة اليت تدرس باستخدام 

 :لفروض التاليةحياول البحث احلايل التحقق من صحة ا :فروض البحث

( بني متوسطي درجات جمموعة البحث يف 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)". 0

التطبيقني القبلي/ البعدي يف مهارات عالج اضطرابات اللغة والكالم لدى معلمي الرتبية اخلاصة لصاحل 

 "التطبيق البعدي.

بني متوسطي درجات جمموعة البحث يف التطبيقـني ( 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)."2

 ".ملتغري اجلنس مهارات عالج اضطرابات اللغة والكالم لدى معلمي الرتبية اخلاصة تعزو يف القبلي/ البعدي

( بني متوسطي درجات جمموعة البحث يف التطبيقـني 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)."3

ملتغــري ســنوات  عــالج اضــطرابات اللغــة والكــالم لــدى معلمــي الرتبيــة اخلاصــة تعــزوالقبلــي/ البعــدي يف مهــارات 

 ".اخلربة

 أدوات البحث )إعداد الباحثه(: 

 . لدى معلمي الرتبية اخلاصة عالج اضطرابات اللغة والكالم.مقياس لقياس مهارات 0

اضطرابات اللغة ينمي مهارات عالج  التعليمية Edmodo تأهيل ختاطيب قائم على شبكة. برنامج 7

 . لدى معلمي الرتبية اخلاصة والكالم
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 :الحالي بالتعريفات اآلتية البحثلتزم ي - :مصطلحات البحث

بيئة تعليمية هادفة تعرفها الباحثة اجرائيًا بأنها:  ": Edmodoالشبكة التعليمية  اإللكترونية  " 

 يف مدارس الرتبية الفكريةوموجهة لتنمية مهارات معلمي الرتبية اخلاصة يف عالج اضطرابات اللغة والكالم 

 املرحلة االبتدائية .ب

تعرفه الباحثة اجرائيًا بأنه: بيئة تعليمية التعليمية:  Edmodo برنامج تأهيل تخاطبي قائم على شبكة

فديوهات توفرها  واجبات وناقشات و ماضرات و حمى التفاعل واالستقصاء من خالل هادفة وموجهة تقوم عل

التعليمية لتنمية مهارات عالج اضطرابات اللغة والكالم لدى  Edmodoوتنظمها الباحثة على شبكة 

  .املرحلة االبتدائية بيف مدارس الرتبية الفكرية معلمي الرتبية اخلاصة 

تعرفهم الباحثة بأهنم املعلمون الذين ميارسون العملية التعليمية يف مدارس الرتبية  معلمي التربية الخاصة:

الرتبية  على مواكبة اجلديد يف جمال ، والقادرينالفكرية اليت تعىن بالتالميذ املعاقني عقليًا يف املرحلة االبتدائية

م مهارات وخربات ختصصية، واستخدام التقنيات املتطورة واملتجددة لتحسني أدائهم وإكساهباخلاصة 

 .اهات وأاما  سلوكية جيدة تصب يف صاحل ذوي االحتياجات اخلاصة اجتو 

تضم فئة من التالميذ مت تصنيفهم على أهنم معاقني عقليًا وفقًا الختبار هي مدارس  :مدارس التربية الفكرية

  بينيه للقدرات العقلية الصورة اخلامسة .

اليت جيب أن ميتلكها معلمي الرتبية  املهارات: تعرفها الباحثة اجرائيًا بأهنامهارات عالج اللغة والكالم :

املهارات و  ،التواصل مهارات،املهارات املهنية ،املهارات املعرفية  واليت تتمثل يف والكالم اخلاصة يف عالج اللغة

  .األدائية 
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  -إجراءات البحث:

وكانت  السابقة واألدبيات املرتبطة مبوضوع البحثاالطالع على الدراسات يف جراءات البحث متثلت إ

  .اخلطوات التالية

 :أدوات البحث  -: أوالً 

يم الربنـــامج التـــأهيلي مت تصـــم التعليمياااة:  Edmodoالقاااائم علاااى شااابكة  برناااامج التأهيااال التخااااطبي -أ

 7302 :العبيــــــد)التعليميــــــة مــــــن خــــــالل اخلطــــــوات التاليــــــة تبعــــــاً لنمــــــوذج  Edmodoشــــــبكة  القــــــائم علــــــى

 (، واليت تضمن اخلطوات التالية: 7302:دشيت)(،  7302:العنيزي)(،

التعليمية: حيث تناول الربنامج مهارات  Edmodoحتديد حمتوى الربنامج التأهيلي القائم على شبكة  -0

عالج اضطرابات اللغة والكالم اليت ينبغي أن تتوفر يف معلمي الرتبية اخلاصة  ومت حتديد املادة العلمية حبيث 

املهارات املعرفية مثل: )اسباب وأنواع اضطرابات اللغة والكالم واخلصائص السلوكية للتالميذ  - تتضمن:

املهارات املهنية مثل:) توظيف وتدوين  -المياً، واملؤشرات الدالة على هذه االضطرابات( املضطربني لغويًا وك

واستخدام  التالميذ الترير عن حاااعداد تق، و عالجعملية ال، والنفسية( أثناء ةكادميياال  الطبية،)نتائج التقارير 

فسية واستخدام اسرتاتيجيات التعلم دراسة احلالة وحتديد مستوى األداء احلايل للتالميذ وهتيئة الظروف الن

التواصل والتحدث مع أولياء األمور واملختصني يف جمال الرتبية التواصل مثل:) القدرة على  مهارات - النشط(،

املهارات  -اخلاصة واالطالع على أحدث التطورات يف اجملال عن طريق شبكات التواصل االجتماعي( 

تبار اللغة والكالم وتطبيق الطريقة العالجية املناسبة مع كل حالة ، وتطبيق األدائية مثل: )القدرة على تطبيق اخ

 التقوميات املرحلية املناسبة  (. 
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حتديد أهداف الربنامج: حيث متثل اهلدف العام للربنامج يف تنمية مهارات عالج اضطرابات اللغة  -7

  .معلمي الرتبية اخلاصة لدىوالكالم 

مت صياغة حمتوى الربنامج يف صورة  Edmodoتصميم املهامات التعليمية: وفقًا لطبيعة برنامج  -0

مع خربات  هاتناسبمراعاة  جمموعة من املهمات التعليمية ومت وضعها عرب الويب يف عنصر املهمات، ومت فيها

 .يس جمرد املعرفة واحلفظري ولمستوىات عليا من التفك واحتوائها على مهام تتطلبمعلمي الرتبية اخلاصة، 

حتديد موارد الربنامج: لكي يتمكن معلمي الرتبية اخلاصة من إجناز املهمات احملددة مسبقًا مت وضع  - 2

، واليت مت إعدادها وفق Power pointبعض احملاضرات املعدة من خالل برنامج العروض التقدميية 

 روابط ملواقع تعليمية و معايري إعداد العروض التقدميية، وروابط للقطات فيديو معروضة على اليوتيوب، 

متخصصة يف تأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة ، كما مت وضع تلك الروابط واحملاضرات يف العنصر اخلاص 

لنقا  اليت يتضمنها الربنامج التأهيلي يف عنصر مبصادر املعلومات، باإلضافة إىل وجود ملخص ألهم ا

 .اخلالصة املوجود عرب الويب، باإلضافة إىل وجود تقييم ذايت يطبق من قبل معلمي الرتبية اخلاصة

صدق الربنامج: مت التحقق من صدق الربنامج من خالل عرضه على جمموعة من السادة احملكمني  -0

تكنولوجيا التعليم للتأكد من سالمة  جمال و تأكد من الناحية الرتبويةلل املتخصصني يف جمال الرتبية اخلاصة

الربنامج التقنية مثل عمل مجيع الروابط وضوح اخلطو  ووضوح املهمات التعليمية، ووضوح لقطات الفيديو 

 الروابط لعدم وضوحها. ضامللحقة، ، ومت تعديل بع

من معلمي الرتبية اخلاصة للتحقق من سالمة الربنامج تقومي الربنامج: من خالل عرضه على عينة جتريبية  -6

 يف تنميةمن الناحية التقنية والرتبوية، ومن مث االعتماد على تقومي الربنامج من خالل قياس مدى تأثريه 
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مهارات عالج  تطبيق مقياس مهارات عالج اضطرابات اللغة والكالم لدى معلمي الرتبية اخلاصة، من خالل

لدى معلمي الرتبية  العالج هاراتمهذه لقياس مدى تنمية  اللغة والكالم بعد التدريب على الربنامج 

 ، واصبح الربنامج التأهيلي متوفر على الرابط التايل:اخلاصة

- https://www.edmodo.com/home#/group/?id=28593683&sub_view=members 

على عينة البحث اليت بلغت  7302/7302الفصل الدراسي األول من العام  يف بدايةمت تطبيق الربنامج 

، ةاجليز مبحافظة ( معلم ومعلمه من معلمي الرتبية اخلاصة من مدرسيت الرتبية الفكرية ) اشراقة واألرمان ( 03)

لياً لعينة الدراسة من حيث حتلي اوصفيتضمن  (0)دول ج،يلي عرض خلصائص العينة من حيث اجلنس وفيما

 ةعينة الدراسة حسب متغير الجنس وسنوات الخبر يوضح ( 1جدول )                      .اجلنس

 % النسبة العدد المتغير

https://www.edmodo.com/home#/group/?id=28593683&sub_view=members
https://www.edmodo.com/home#/group/?id=28593683&sub_view=members


Route Educational & Social Science Journal 

Volume 5(13),December  2018 

Route Educational & Social Science Journal 006 

Volume 5(13), December 2018 

 

 

% من العينية والباقي من اإلناث وهذا جيعل توزيع العينة  00.00( أن نسبة الذكور 0يتضح من اجلدول )

( سنوات و   6العينة خربهتم أقل من) % من 02.22متقارباً بني الذكور واإلناث. كما يتضح أيضاً أن 

 ( سنوات ،وهذا يشري إيل توزيع جيد للعينة علي اخلربات املتنوعة.03% من العينة تزيد خربهتم عن )23

   .مهارات عالج اضطرابات اللغة والكالم لقياسمقياس  -ب

اللغة والكالم  الالزم  عالج اضطراباتمبهارات  اخلاصة واالختبارات املقاييس من العديد على االطالع -0

( ، ومقياس 7306امني:) إعدادلتحسني اإلدراك الفونولوجي  مقياس منها ، توافرها يف معلمي الرتبية اخلاصة

( ومقياس ملعاجلة النطق 7303: فتحيلعالج بعض إضطرابات الكالم لدى األطفال املعاقني ذهنيا إعداد )

 ( .7307واللغة إعداد )خليل :

 الجنس

 53.33 16 الذكور

 46.66 14 اإلناث

 100 30 المجموعة

 ةسنوات الخبر 

 59.99 18 سنوات  11أقل من 

 40 12 سنوات  11أكثر من 

 100 30 المجموع
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ة بتصميم مقياس الكرتوين  لقياس مهارات عالج اللغة والكالم موجه للمعلمات. وصمم قامت الباحث -7

( عبارة لقياس مهارات العالج، واشتمل املقياس على عدد من احملاور 22املقياس يف صورته األولية مكون من )

 األدائية (.،)املهارات املهنية(، )مهارات التواصل( ،)املهارات  وهي: )املهارات املعرفية(

 : وتضمن ذلك التايل:عالج اللغة والكالمحساب صدق مقياس  -0

حساب الصدق الظاهري: من خالل عرض الصورة األولية ملقياس عالج اضطرابات اللغة والكالم على  -أ

جمموعة من السادة احملكمني يف علم النفس وتقنيات التعليم، حيث طلب إبداء رأيهم حول عبارات املقياس 

حيث مناسبة عباراته، ووضوحها لعينة البحث، ومدى مناسبة العبارات لقياس ماهو موضوع له، ومناسبة من 

املقياس لإلجابة على أسئلة البحث، وإمكان التعامل مع خمرجات املقياس الستخدام الطرق اإلحصائية، وقد 

ابات اللغة والكالم ، كما ( عبارات من املقياس وذلك لعدم مناسبتها ملهارات عالج اضطر 0مت حذف عدد )

مت إعادة صياغة بعض العبارات من الناحية اللغوية حبيث يسهل مالحظتها ومن مث قياسها وقد مت بناء املقياس 

( عبارة سلوكية لقياس مهارات عالج اضطرابات اللغة والكالم لدى معلمي الرتبية 20بشكله النهائي من )

 .حلة اإلبتدائية، متهيداً لتطبيقه على عينة البحثاخلاصة يف مدارس الرتبية الفكرية باملر 

مت تطبيق املقياس على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة، تكونت من  :بناء املقياسصدق  -ب

( معلم ومعلمة من املدارس الفكرية باملرحلة اإلبتدائية،  هبدف التحقق من صدق البناء للمقياس، ومت 73)

الرتبا  كل فقرة من فقرات املقياس باجملال الذي تنتمي إليه باملقياس ككل،  املصحححساب معامل االرتبا  

ومت االحتفاظ بالفقرة اليت يشرت  فيها وجود داللة إحصائية الرتبا  الفقرة بالعالمة الكلية للمجال الذي 

لعالمة الكلية للمجال تنتمي إليه، وكذلك بالعالمة الكلية للمقياس. وأال تقل قيمة معامل ارتبا  الفقرة با
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(، وبعد تطبيق املعيارين السابقني على مجيع 3.73الذي تنتمي إليه، وكذلك بالعالمة الكلية للمقياس عن )

صورته النهائية ( فقرات، وبذلك أصبح املقياس يف 0( فقرة. مت استبعاد )20فقرات املقياس، واملكون من )

اخلماسي)لليكارد( املكون من) أوافق بشدة، اوافق، إىل  ومت االعتماد على التصحيح،ة( فقر 27مكون من )

 حد ما، غري موافق،غري موافق بشدة(.

 :بطريقتني مهاعالج اضطرابات اللغة والكالم مت التأكد من ثبات مقياس  -2

بفاصل زمين مدته أسبوعان، حيث مت حساب  (Test-Retest) بطريقة االختبار وإعادة االختبار -أ

" بريسون" بني التطبيقني للمقياس ككل وللمجاالت، وتراوحت قيمة اجملاالت ما بني معامل االرتبا  

  .(3.20(، وكانت للمقياس ككل )3.26-3.20)

مت حساب ثبات االتساق الداخلي باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ،  :طريقة ثبات االتساق الداخلي -ب

 .(3.23وكانت للمقياس ككل ) (3.23-3.22حيث تراوحت قيمة جماالت املقياس ما بني )

عالج اضطرابات اللغة والكالم بعد حساب الصدق والثبات مكونة من  واصبحت الصورة النهائية ملقياس 

 ( .0( عباره . ملحق )27)

    . تفسير الفروض -ثانياً:

 ( بني متوسطي0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)*الفرض األول والذى ينص على أنه: "

درجات جمموعة البحث يف التطبيقني القبلي/البعدي يف مهارات عالج اضطرابات اللغة والكالم لدى معلمي 

 ."الرتبية اخلاصة لصاحل التطبيق البعدي.
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للتعرف على داللة الفرق بني متوسطي    T Testوللتحقق من صحة هذا الفرض مت استخدام إختبار "ت"

ت عالج اضطرابات اللغة والكالم لدى معلمي الرتبية اخلاصة، درجات جمموعة البحث على مقياس مهار 

  ( يوضح ذلك.7واجلدول )

قيمة)ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات مجموعة البحث في يوضح  (2جدول )

التطبيقين القبلي/ البعدي على مقياس مهارات عالج اضطرابات اللغة والكالم لدى معلمي التربية 

 الخاصة.

االنحراف  المتوسط التطبيق

 المعياري

درجة 

الحر 

 ية

مستوى  الخطأ المعياري  العينه

 الداللة

معامل 

 االرتباط

 0.683 0.000 0.40665 30 29 2.22731 26.9333 البعدي

 0.27744 1.51960 13.333 القبلي

مما يدل على وجود فرق ذي   3.30أقل من  3.333مستوي الداللة  (، أن7يتضح من اجلدول )

داللة إحصائية بني متوسطي درجات جمموعة البحث يف التطبيقني القبلي/ البعدي لصاحل التطبيق البعدي على 

مقياس مهارات عالج اضطرابات اللغة والكالم لدى معلمي الرتبية اخلاصة. وأيضا يتضح من معامل االرتبا  

موعة البحث يف التطبيقني القبلي/ البعدي لصاحل التطبيق أنه يوجد تأثري طردي بني درجات جم 3.620

عالج اضطرابات يف تنمية مهارات  Edmodoالبعدي على املقياس، وهذا يؤكد فاعلية استخدام برنامج 

)العنزي:  من ئج دراسة كل  نتيجة الفرض األول مع نتااتفقت ، و  معلمي الرتبية اخلاصةاللغة والكالم لدى 
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7302،) (Malespina&Butler,2013)،(7302: الرباهيم)،:(،7332)العمودي(Flanigan, 

 (Durak and (، 73302:دشيت،)( 73302) املطرودي: ،(7302العبيد: )،(2011

others,2017)، :( 7303فتحي: )،(7332) نصر.   

( بني 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)*الفرض الثاني والذى ينص على أنه: "

على مقياس مهارات عالج اضطرابات اللغة البعدي متوسطي درجات جمموعة البحث يف التطبيقني القبلي/ 

 ".ملتغري اجلنس والكالم لدى معلمي الرتبية اخلاصة تعزو

قيمة)ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات مجموعة البحث في يوضح (3جدول )

 تعزوالتطبيقين القبلي/ البعدي على مقياس عالج اضطرابات اللغة والكالم لدى معلمي التربية الخاصة 

 .جنسلل

االنحراف  المتوسط العدد الجنس  التطبيق

 المعياري

درجة 

 الحرية

الخطأ 

 المعياري 

 مستوى الداللة

 0.000 2.66145 28 10.64581 41.500 16 اناث القبلي

 0.000 0.30434 28 1.13873 57.2857 14 ذكور

 0.000 4.01271 28 16.05083 74.1875 16 اناث البعدي

 0.000 0.41413 28 1.54955 93.6429 14 ذكور

مما يدل على وجود فرق ذي   3.30أقل من  3.333مستوي الداللة  أن(، 0يتضح من اجلدول )

داللة إحصائية بني متوسطي درجات جمموعة البحث يف التطبيقني القبلي/ البعدي لصاحل التطبيق البعدي على 
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وتتفق نتيجة مقياس مهارات عالج اضطرابات اللغة والكالم لدى معلمي الرتبية اخلاصة لصاحل الذكور. 

 (.  7307( ،)خليل: 7337العبداجلبار:( ، )7307)أبو يوسف: الفرض الثاين مع دراسة

( بني 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)*الفرض الثالث والذى ينص على أنه: "

متوسطي درجات جمموعة البحث يف التطبيقني القبلي/ البعدي على مقياس مهارات عالج اضطرابات اللغة 

 ".ات اخلربةملتغري سنو  والكالم لدى معلمي الرتبية اخلاصة تعزو

قيمة)ت( وداللتها اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات مجموعة البحث في يوضح  (4جدول )

عالج اضطرابات اللغة والكالم لدى معلمي التربية على مقياس مهارات  البعديالتطبيقين القبلي/

 .سنوات خبرة تعزوالخاصة 

االنحراف  المتوسط العدد سنوات الخبره  التطبيق
 المعياري

درجة 
 الحرية

الخطأ 
 المعياري 

مستوى 
 الداللة

 03من أقل  القبلي
 سنوات

18 44.0556 12.09021 28 2.66145 0.000 

 03من أعلى 
 سنوات

12 56.0833 2.15146 28 0.30434 0.000 

 03أقل من  البعدي
 سنوات

18 76.0556 16.01643 28 4.01271 0.000 

 03من  أعلى
 سنوات

12 94.0833 1.37895 28 0.41413 0.000 

مما يدل على وجود فرق ذي   3.30أقل من  3.333مستوي الداللة  أن(، 2يتضح من اجلدول )

داللة إحصائية بني متوسطي درجات جمموعة البحث يف التطبيقني القبلي/ البعدي لصاحل التطبيق البعدي على 
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 الذين تزيد معلمي الرتبية اخلاصة لصاحل املعلمنيعالج اضطرابات اللغة والكالم لدى على مقياس مهارات 

( ، 7307يوسف: ثالث مع نتائج دراسة كل  من )أبو، و تتفق نتيجة الفرض السنوات 03خربهتم عن 

 (.  7307( ،)خليل: 7337)العبداجلبار:

 .النتائج تفسير -ثالثاً 

بشـكل مسـتمر واسـتخدام  املهنيـةم وقـدراهتالرتبيـة اخلاصـة  يتنميـة مهـارات معلمـأشارت نتائج البحث إىل أمهية 

 كـل  مـن  دراسـة مـع نتـائج تفـقاوذلـك التعليميـة   Edmodoشـبكة  شبكة الويب يف رفع كفاءهتم من خـالل 

  .( 7332)العمودي: هـ(،0272)املغذوي: (،James, 2007)،( 7302) دشيت: 

 :والمقترحاتتوصيات ال -رابعاً 

 ساهمالتعليمية   "Edmodo"على شبكة  يف ضوء نتائج البحث اليت وضحت أن الربنامج التأهيلي القائم 

صقل باالهتمام بتنمية مهارات معلمي الرتبية اخلاصة يف عالج اضطرابات اللغة والكالم ، توصىي الباحثة  يف

على شبكة الوب الورش واحملاضرات  توفريقدرات املعلمني باستمرار وتنمية مهاراهتم العلمية والعملية من خالل 

  الباحثة القيام بالدراسات اآلتية: تقترحو .  تعليميةالنصات املمن خالل 

تقومي تشخيص و عرب الويب يف  تنمية مهارات معلمي الرتبية اخلاصة يف   "Edmodo"برنامج  فاعلية -

   ذوي االحتياجات اخلاصة. 

 الربامجيف اعداد يف تنمية مهارات معلمي الرتبية اخلاصة عرب الويب   "Edmodo"برنامج  فاعلية  -

  الرتبوية الفردية لذوي االحتياجات اخلاصة.



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 5(13),December  2018 

Route Educational & Social Science Journal 006 

Volume 5(13), December 2018 

 

استخدام تنمية مهارات معلمي الرتبية اخلاصة يف عرب الويب يف   Edmodo"برنامج  "فاعلية  -

 . اسرتاتيجيات التعلم النشط مع ذوي االحتياجات اخلاصة

فنيات استخدام عرب الويب يف تنمية مهارات معلمي الرتبية اخلاصة يف   Edmodo""برنامج  فاعلية  -

  .تعديل سلوك ذوي االحتياجات اخلاصة  

 مراجع البحث:

 أواًل: المراجع العربية:

ذوي صــعوبات الــتعلم يف غــرف (، اســتخدام التقنيــات املســاندة للتالميــذ 7302) الرباهــيم، هنــد بنــت  ــد -

ــتعلم، جملــة البحــث العلمــي يف الرتبيــة مصــر ،   املصــادر: دليــل إرشــادي ملعلمــي التالميــذ ذوي صــعوبات ال

للـــــــــــــــــــــــــــــنيداب والعلـــــــــــــــــــــــــــــوم الرتبويـــــــــــــــــــــــــــــة، جامعـــــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــــــني  ـــــــــــــــــــــــــــــس.  كليــــــــــــــــــــــــــــة البنـــــــــــــــــــــــــــــات

ch.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Record/84634http://sear 

 السلوك تعديل مهارات معرفة مستوى لرفع مقرتح تدرييب (. برنامج7307أبو يوسف، حسام أ د ) -

جامعة املنيا  -ة الرتبية كلي   –جملة علم النفس  7307عقليا   املعاقني االطفال ومعلمات لدى معلمي

        https://search.mandumah.com/Record/470416 من. سرتجع.مصر –

لطلبة  (Edmodo) (.فعالية استخدام املنصات التعليمية 7302)  العنيزي، يوسف عبداجمليد -

   .مصر-جملة كلية الرتبية بأسيو   -ختصص الرياضيات واحلاسوب بكلية الرتبية األساسية بدولة الكويت

 من. مسرتجع

http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Record/844035/Desc

ription#tabnav 

http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%8C+%D9%87%D9%86%D8%AF+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%8C+%D9%87%D9%86%D8%AF+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Record/846345
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Record/846345
https://search.mandumah.com/Record/470416
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%8C+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%8C+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Record/844035/Description#tabnav
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Record/844035/Description#tabnav
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ــــة وعــــي ا7332الســــيد،عبدالر ني ،ســــليمان، الســــيد) - ملشــــرفات (، فاعليــــة برنــــامج تــــدرييب مكثــــف يف تنمي

مهـــــارات تشـــــخيص التلميـــــذات ذوات صـــــعوبات الـــــتعلم باملرحلـــــة اإلبتدائيـــــة وعـــــالج بعـــــض  الرتبويـــــات بـــــبعض

صـــعوبات القـــراءة مبحافظـــة بـــيس مشـــيط باململكـــة العربيـــة الســـعودية " دراســـة جتريبيـــة" ، جملـــة دراســـات تربويـــة 

 مصر.مسرتجع من –وإجتماعية 

  a/Record/24449search.mandumah.com.library.iau.edu.s://http   

( املهــارات الضــرورية ملعلمــي األطفــال ذوي صــعوبات الــتعلم أمهيتهــا 7337العبــد اجلبــار، عبــدالعزيز حممــد )  -

 -020(، ص0،العلــوم الرتبويــة والدراســات اإلســالمية )02ومــدى إمــتالكهم هلــا : جملــة جامعــة امللــك ســعود م

736 . ) 

التعليمية : مراجعة لبعض االدبيات العلمية   Edmodo( شبكة 7302العبيد 0 أفنان بنت عبدالر ن  ) -

 من. فلسطني.  مسرتجع –املركز القومي للبحوث  –جملة العلوم الرتبوية والنفسية  –

http://search.mandumah.com/Record/818999 

م(. الربجميات االجتماعية يف منظومة التعلم املتعمد على الويب: 7332العمودي، غادة عبد اهلل. ) -

الشبكات االجتماعية اموذجا. ورقة عمل مشاركة يف املؤمتر الدويل للتعلم االلكرتوين والتعليم عن بعد. الرياض، 

من .  عهـ .مسرتج 70/03/0203بتاريخ اململكة العربية السعودية. مسرتجع 

http://eli.elc.edu.sa/2009/content/ghada_alamoudi%5Babstract%5D 

 ( األثر التدريس بالتعلم التعاوين عرب الشبكة االجتماعية7302املطرودي، عائشة بنت صاحل ) -

Edmodo 022من  2،ع20إدمودو ، اجمللة الدولية لألحباث الرتبوية االمارات ، مج  التعليمية- 

http://search.mandumah.com/Record/818999
http://search.mandumah.com/Record/818999
http://eli.elc.edu.sa/2009/content/ghada_alamoudi%5Babstract%5D.doc
http://eli.elc.edu.sa/2009/content/ghada_alamoudi%5Babstract%5D.doc
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 من. . مسرتجع000

http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Record/86838 

 كرتوين يف أداء معلمياإلشراف الرتبوي اإلل هـ(. فاعلية0272املغذوي، حامد عايض. ) -

 http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind5699.pdf:.مسرتجعالرياضيات.

( برنـــــامج تـــــدرييب لتحســـــني اإلدراك الفونولـــــوجي وأثـــــره علـــــى عـــــالج 7306امـــــني ، عبـــــدالعزيز عبـــــدالعزيز ) -

اضطرابات الكالم واللغة لدى األطفال املعاقني عقلياً القابلني للـتعلم ، رسـالة دكتـوراه ،جامعـة عـني  ـس، كليـة 

 الرتبية  . مسرتجع 

http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch

&SearchId=46170194&frameName=&PageNo=4 

 (  مدي أمهية وامتالك اختصاصيي معاجلة النطق واللغة للكفايات املهنية7307)  خليل، ياسر فارس -

جملة الطفولة والرتبية )  ( يف اململكة العربية السعودية ، CECوفقاً ملعايري مجعية األطفال غري العاديني )

 رتجع من .. مسمصر -جامعة اإلسكندرية (  -كلية رياض األطفال 

- http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Record/33615 

 استخدام خالل من التعلم إدارة أنظمة حنو املعلمة الطالبة (اجتاهات7302دشيت ، فاطمه عبدالصمد ) -

 مسرتجع من. مصر.– طنطا جامعة - الرتبية كلية جملة  Edmodo - إدمودو تطبيق

http://search.mandumah.com/Record/899381 

http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Record/86838
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Record/86838
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind5699.pdf
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=46170194&frameName=&PageNo=4
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=46170194&frameName=&PageNo=4
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Author/Home?author=%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%8C+%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Author/Home?author=%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%8C+%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%28+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%28+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%28+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Record/33615
http://search.mandumah.com.library.iau.edu.sa/Record/33615
http://search.mandumah.com/Record/899381
http://search.mandumah.com/Record/899381
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وء معايري اجلودة، جامعة زالنجي ( إعداد معلم الرتبية اخلاصة يف ض7302) رابح0 آدم عبدالرحيم جيلي -

 ـ عمادة املكتبات، جملة جامعة زالنجي للعلوم التطبيقية واآلداب;العدد الرابع. مسرتجع 

http://sur.srh.edu.sd/jspui/handle/123456789/1315 

 تعديل مببادئ وأساليب عقليا املعاقني األطفال معلمي معرفة ( مستوى7307عبدالعزيز ، عمر فواز ) -

 من.مصر. مسرتجع – النوعية الرتبية حبوث املتغريات. جملة ببعض وعالقتها السلوك

https://search.mandumah.com/Record/910776 

فاعلية برنامج متعدد الوسائط ىف عالج بعض إضطرابات (  7303ميد حممد ) عبري عبد احل،فتحى  -

اجستري، رسالة م الكالم لدى األطفال املعاقني ذهنيا )فئة القابلني للتعليم( مبدارس الرتبية الفكرية ،

 ،مسرتجع من. معهد الدراسات الرتبوية

http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySea

rch&SearchId=46170194&frameName=&PageNo=4 

التعليم يف تطوير وحتديث التعليم يف الوطن العريب ، اجلمعية (. تكنولوجيا 7332نصر ، حممد على) -

 -76املصرية لتكنولوجيا التعليم ، مؤمتر حتديات التطوير الرتبوي يف الوطن العريب املنعقد يف القاهرة من 

72  /7332 . 

املعريف (، فاعلية برنامج تدرييب ملعلمات رياض األطفال يف تنمية اإلدراك 7300هاشم ،ماجدة خبيت.) -

جامعة أسيو  ،اجمللد التاسع  -ومهارات اكتشاف صعوبات التعلم النمائية لطفل الروضة. كلية الرتبية
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