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ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى فاعلية برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من

ال ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير
وجهة نظر العاملين ،تكونت عينة الدراسة من ( )43عام ً

مقياس لتقييم فاعلية البرامج المقدمة لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين ،حيث

تم التحقق من دالالت صدق المقياس وثباته ،وتكون المقياس من ( )69فقرة تم توزيعها على ()6

أبعاد ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى فاعلية برامج رياض األطفال من وجهة نظر العاملين
كان مرتفعًا ،كما أشارت نتائج الدراسة أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير الخبرة
تبعا لمتغير
ولصالح الخبرة األكثر ،كما أشارت نتائج الدراسة أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية ً

القطاع ولصالح القطاع الخاص ،وأوصت الدراسة بدراسة أثر متغير الحصول على دورات تدريبية
للقضايا المعاصرة في برامج الطفولة المبكرة لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية ،وكذلك استخدام اسلوب

المقابلة والمالحظة المباشرة لتقييم الفاعلية.
سمعيا ،اإلعاقة السمعية،
الكلمات المفتاحية :فاعلية البرامج ،الطفولة المبكرة ،برامج المعاقين
ً
العاملون.

* كلية ال علوم التربوية /الجامعة األردنية /األردن.
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Evaluating the Effectiveness of Kindergarten Programs for Children
with Hearing Impairments from the Workers Perspectives
Ena’am Hassan Abu-Rudwan
Prof. Muna Al-hadidi *
Abstract:
This study aimed at identifing the level of the effectiveness of
kindergarten programs for children with hearing Impairments from the
workers perspectives. The study sample consisted of (34) workers. To
achieve the aims of the study, a scale was developed to evaluate the
effectiveness of the programs provided to the children with hearing
impairments from the workers perspectives. The scale consisted of (96)
items distributed over (9) domains. The scale validity and reliability were
assured.
The results showed that the level of the effectiveness of kindergarten
programs for children with hearing Impairments from the the workers
perspectives was high. Also the results showed significant statistical
differences due to the experience variable infavor of the most experienced
workers. In addition, the results revealed that there were significant
statistical differences due to the sector variable and in favor of the private
sector. The researchers recommended studying the impact of obtaining
training courses on contemporary issues in early childhood programs for
children with hearing disabilities, as well as using the method of interview
and direct observation to evaluate effectiveness.
Keywords: Program Effectiveness, Early Childhood, Programs for the
Hearing Impaired, Workers.
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المقدمة

تعتبر البرامج الفاعلة والناجحة لألطفال ذوي اإلعاقة التي تساعد على تنمية المهارات

التواصلية ،واالجتماعية ،والحركية ،واالنفعالية واألكاديمية ،ورعاية الذات ،وتدعم اآلباء للقيام بدور
المعلم األساسي للطفل ،وتعمل على تدعيم العالقة بين اآلباء وأطفالهم؛ إذ لآلباء الحق في المشاركة
في العملية التربوية وهذه المشاركة تضفي على الطفل صفة االستم اررية وينجم عنها فوائد لألطفال
اآلخرين في األسرة)( Al- Khateeb , Al- Hadidi,Al- Sartawi ,1992

وتهدف البرامج المقدمة لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية إلى تطوير مهارات التواصل ،وتوفير

الفرص المناسبة ليتفاعل األطفال ذوي اإلعاقة السمعية مع األطفال اآلخرين ليلعبوا وليطوروا
عالقات صداقة معهم ،ومساعدة األطفال على استثمار قدراتهم السمعية المتبقية ،وذلك من خالل
التدريب السمعي أو السماعات الطبية ،وتطوير استعدادات األطفال لتعلم القراءة واللغة والحساب
والمهارات األكاديمية األخرى ؛إذ تعتبر برامج التدخل الفاعلة لألطفال المعاقين سمعيًا ذو جدوى

سواء في النواحي النمائية والتعليمية ،أو اإلقتصادية لألطفال وأسرهم والمجتمع ،وتظهر النتائج بعد

إكمال البرنامج ،في حين تكون برامج األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تكون أكثر فاعلية عندما تحدث

في أسرع وقت ممكن ،وتشمل برامج لتطوير المهارات ما قبل األكاديمية والمعرفية ،ويشارك أولياء
األمور بنشاط في فاعليته ،ويستخدم أسلوب التواصل الكلي ،ويستثمر القدرات السمعية المتبقية لدى

األطفال).( Al- Khateeb ,2013

أبعاد برامج األطفال ذوي اإلعاقة السمعية الفاعلة

تتحدد برامج األطفال ذوي اإلعاقة السمعية الناجحة في فهم تطور األطفال ذوي اإلعاقة

السمعية وخصائصهم وحاجاتهم إلى التواصل ،والتعاون مع الفريق المتعدد التخصصات ،واستخدام
التقييم المناسب ،والـتأكيد على دور األسرة ،وتطوير مناهج وخطط تعليمية فعالة تتضمن
االستراتيجيات التدريسية المناسبة والتقنيات المالئمة واألدوات والمواد والتجهيزات والوسائل ،وتوافر
إدارة مدرسية تعمل على تطوير المهارات للعاملين ،وتوافر برامج وخدمات عالية الجودة لألطفال
وأسرهم في البيئة األقل تقييداً (.)Rice & Lenihan ,2005

بعد التقييم والتشخيص :تعتبر عملية تقييم األطفال ذوي اإلعاقة السمعية عملية معقدة ويجد

المهنيين تحديات في الوصول إلى المعلومات ،وطرق االتصال واللغة ،واختيار وتطبيق أدوات
التقييم ،والوصول إلى الموظفين المؤهلين والوالدين لجمع المعلومات الصحيحة لتحديد أهلية األطفال
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ذوي اإلعاقة السمعية للحصول على الخدمات ،ويرى المختصون بأن عملية التقييم يجب أن تكون
شاملة لجميع الجوانب المختلفة للقدرات العقلية ،والتحصيل األ كاديمي ،والقدرات اللغوية ،والحسية،
والحركية ،واالجتماعية ،واالنفعالية ،والحالة الصحية ،والتاريخ التطوري(Mcloughlin & Lewis, .

).2005

بعد المنهاج :األطفال ذوي اإلعاقة السمعية لديهم القدرة على التعلم مثل األطفال العاديين،

ويحتاجون إلى ما يحتاج إليه جميع األطفال من عملية التعلم ،ومن أجل استغالل القدرات

واالحتياجات الخاصة واالحتياجات اللغوية لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية ،ال بد أن تصمم
مناهج األطفال ذوي اإلعاقة السمعية بحيث تكون مالئمة لطبيعة اإلعاقة السمعية ،وأن تكيف

المناهج وتعدل من خالل تطوير وحدات المحتوى لتطوير مهارات االتصال والتدريب السمعي ولغة
اإلشارة والتواصل الكلي والكفاءة اللغوية ).)California Department of Education, ,2000
بعد األنشطة التعليمية :يوفر منهج األطفال ذوي اإلعاقة السمعية عدد من األهداف تتمثل

في توفير خبرات لغوية من خالل تزويد الطفل بفرص اللعب التي تثير التفاعل اللغوي مع اآلخرين،

وتنمية مهارات االستماع ،وزيادة فترة االنتباه ،واكتساب المهارات العملية عن المجتمع الذي يعيشون
فيه وبطريقة شيقة ).(Golos& Moses, 2015

بعد أساليب التدريس والوسائل التعليمية :يرى مجلس األطفال االستثنائيين ((CEC, 4103

أن المعلم الفعال في تدريس األطفال ذوي اإلعاقة السمعية يستخدم أساليب ووسائل تعليمية متنوعة
األساليب والوسائل التي يستخدمونها عند إعداد وعرض المحتوى ،وتعديل التدريس ،والتركيز على
الخبرات الحسية ،وتوفير التعزيز المالئم لألطفال.
بعد الخدمات الداعمة والمساندة :يحق لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية إمكانية الوصول إلى

جميع األنشطة المتعلقة بالمدرسة بما في ذلك األنشطة الالمنهجية ،مثل البرامج الرياضية بعد
المدرسة ،والرحالت الميدانية وتقديم الخدمات ذات الصلة بما فيها الترجمة والنقل والمواد والمعدات

المتخصصة كأجهزة االستماع المساعدة ،ومن الخدمات الداعمة لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية:
الخدمات السمعية والخدمات النفسية والخدمات االجتماعية والخدمات الترفيهية والثقافية ( Takala
.)& Sume , 2018
هاما في زيادة مشاركة
بعد البيئة التعليمية :تلعب البيئة المادية في الفصول الدراسية ًا
دور ً
األطفال في الدروس واألنشطة وخفض السلوكات غير المرغوبة ،وزيادة سيطرة المعلم على ضبط
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الصف .كما يلع ب حجم الغرفة الصفية المناسب لعدد األطفال ،وإجراء التعديالت والتكييفات
دور في تعزيز وتحسين
التعليمية ،وتقليل نسبة الضوضاء ،وتزويد الغرفة الصفية بأجهزة االستماعً ،ا
فهم األطفال وزيادة التواصل في الصفوف الدراسية (.(Rekkedal ,2015

بعد المعلمون :يرى الخطيب والحديدي ( )4102أن المعلمين في مرحلة الطفولة المبكرة هم

العنصر األكثر أهمية وتتحدد في ضوئهم فاعلية البرامج والخدمات المقدمة ،وفي هذا الصدد هناك

عدة معايير لكفايات المعلمين العاملين مع األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في المجاالت اآلتية( :أ)

معرفة الفروق الفردية بين األطفال المعاقين سمعيًا في المجاالت النمائية (ب) القدرة على تقييم
األطفال ذوي اإلعاقة السمعية واستخدام المقاييس الرسمية وغير الرسمية (ج) التخطيط واستخدام

استراتيجيات التدريس لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية (د) القدرة على تنفيذ االستراتيجيات لتحفيز
السمع المتبقي وإستخدامه.
بعد اإلدارة المدرسية :تعكس اإلدارة المدرسية دورها في رؤية وفلسفة المؤسسة ،والتنفيذ الفعال

لتحقيق األهداف ،ويقع على كاهل اإلدارة المدرسية تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات إلى العاملين
وأولياء األمور واألطفال ،ودعم وتسهيل اإلجراءات اإلدارية لألن شطة الترفيهية والالمنهجية ،وتوفير
البرامج التدريبية أثناء الخدمة للمعلمين والعاملين من أجل توفير كادر مؤهل ذي كفاءة عالية للعمل

مع األطفال ذوي اإلعاقة السمعية (.)Lartz & Litchfied,4119

بعد أولياء االمور :تؤثر مشاركة الوالدين بشكل إيجابي في تنمية أطفالهم وتعزيز النجاح

األكاديمي واالجتماعي واللغوي لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية ،ويتم إعداد أولياء األمور للمشاركة
من خالل تزويدهم بمعلومات عن برامج ما قبل المدرسة ،وتعريفهم بخدمات التقييم والتشخيص،

وتوفير معلومات عن أنشطة أطفالهم والبرامج المقدمة لهم ،وحقوق واحتياجات أطفالهم ،وأدوار
المعلمين وأولياء األمور (.(Ingber & Most , 2012

العاملون مع األطفال ذوي اإلعاقة السمعية :يقر القانون األمريكي الصادر عن اللجنة

المشتركة للسمع لعام ( ،(Join Committee Hearing on Infant (JCIH) )4112على
ضمان تقديم خدمات التدخل في الطفولة المبكرة لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية وأسرهم من قبل

الموظفين والعاملين المؤهلين ،وأهمية توفير كادر مؤهل للعمل مع األطفال وأسرهم من خالل توفير

برامج تدخل مالئمة ومتعددة المواضيع من قبل مختصين ذوي معرفة باإلعاقة السمعية ،ويضم
مختصين في التدخل المبكر ومعلمي األطفال

ذوي اإلعاقة السمعية وأخصائيي اللغة والكالم
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والسمع ،وال بد أن يمتلك العاملون مع األطفال ذوي اإلعاقة السمعية مهارات في مجاالت
متخصصة منها القدرة على ا ستخدام لغة اإلشارة ،وتطوير مهارات السمع والكالم ،ومعلومات حول
أثر الفقدان السمعي على اللغة والكالم والتطور االجتماعي واال نفعالي ،والقدرة على التواصل مع

األطفال ذوي اإلعاقة السمعية ،ومعرفة أساليب التعلم ،وخصائص المتعلمين.
مشكلة الدراسة

تعد السنوات األولى من حياة الطفل ذات أهمية كبيرة في تعلم الكثير من المهارات واكتساب

العديد من الخبرات الضرورية للمراحل الالحقة ،كما أن للخبرات المبكرة في حياة الطفل تأثيرات
بالغة وطويلة المدى في التعلم والنمو ،وا كتساب المعارف والمهارات وتطورها ،لذلك تعتبر مرحلة

الطفولة المبكرة ذات أهمية لنمو جميع األطفال على اختالف فئاتهم ،بل لعلها تكون أكثر أهمية

بالنسبة لألطفال ذوي اإلعاقة ألنهم غالبًا ما يعانون من تأخر نمائي يتطلب التغلب عليه تصميم
برامج خاصة فاعلة من شأنها ا ستثمار فترات النمو الحرجة أو الحساسة (Al-Kateeb & Al-

سمعيا في مرحلة ما قبل المدرسة،
 )Hadidi,2015وفي ظل قلة توافر البرامج لألطفال المعاقين
ً
سلبا على تعلم الطفل وتنمية قدراته ومهاراته الحًقا ،فالبد من توافر برامج كافية
فإن ذلك يؤثر ً
سمعيا.
ومناسبة لتلك المرحلة وضمان مدى فاعليتها ومالءمتها لخصائص األطفال المعاقين
ً

ومن خالل عمل الباحثتين في ميدان التربية الخاصة واإلشراف على المدارس المختصة

ومقابلة العاملين وشكواهم المتكررة في تلك المدارس من أن األطفال ذوي اإلعاقة السمعية ال يتلقون

برامج مناسبة لهم ،كما يواجه العاملون العديد من الصعوبات والتحديات والتي تؤثر على طريقة
تعاملهم مع األطفال ،وا ستخدام أساليب التقييم والتشخيص والتدريس المناسبة لهم ،وقلة وعي
ومشاركة أولياء األمور في برامج أطفالهم ،والحاجة إلى توفير مناهج خاصة بذوي اإلعاقة السمعية،

إذ إن المنهاج المطبق حاليًا هو منهاج و ازرة التربية والتعليم والمالئم لألطفال السامعين ،مما دفع
الباحثتين إلى إجراء دراسة لتسليط الضوء على فاعلية برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية
من وجهة نظر العاملين في مدارس األمل للصم في األردن ،ومن هنا وبالتحديد تحاول الدراسة
الحالية اإلجابة عن األسئلة التالية:

 .0ما مستوى فاعلية برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين على
أبعاد مقياس فاعلية برامج األطفال ذوي اإلعاقة السمعية؟
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 .4هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=.05في مستوى فاعلية برامج
رياض األطفال تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟

 .4هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=.05في مستوى فاعلية برامج
رياض األطفال تعزى لمتغير القطاع (حكومي  /خاص)؟

أهمية الدراسة

األهمية النظرية والعملية للدراسة :جاءت هذه الدراسة لتثري األدب النظري عن فعالية برامج

رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية ،وتقديم معلومات عن واقع برامج رياض األطفال ،وكما جاءت
هذه الدراسة لتفتح المجال إلجراء المزيد من الدراسات في مجال الطفولة المبكرة وخاصة في مرحلة

وتحديدا الفئة العمرية من ( )9-3سنوات ،باإلضافة إلى إفادة
رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية
ً
العاملين في الميدان من مدراء ومعلمين ومشرفين ومختصين وأولياء األمور من خالل اطالعهم

على مستوى فاعلية البرامج التي ظهرت من خالل هذه الدراسة ،واالستفادة من نتائجها.
أهداف الدراسة

الهدف الرئيس للدراسة الحالية هو تقييم فاعلية برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من

وجهة نظر العاملين ،وكذلك تهدف إلى تحقيق األهداف التالية إلى :التعرف إذا كان هناك اختالف

في وجهات النظر بين العاملين حول فاعلية برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية ،والتعرف

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقييم فاعلية برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية
تبعا لمتغيرات الخبرة ،والقطاع.
من وجهة نظر العاملين ً
مصطلحات الدراسة اإلجرائية
برامج رياض األطفال لذوي اإلعاقة السمعية

هي تلك البرامج التي تقدم خدماتها لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية في المرحلة العمرية من 3

إلى  9سنوات في األردن ،والتي يستدل عليها من مكونات برامج األطفال ذوي اإلعاقة السمعية
والتي تمثلها األداة التي قامت الباحثة بإعدادها وتطويرها والتي تصنف وفق األبعاد الرئيسية التالية:

التقييم والتشخيص ،والمنهاج ،واألساليب والوسائل التعليمية ،واألنشطة التعليمية ،والخدمات الداعمة
والمساندة ،والبيئة التعليمية ،والمعلمون ،واإلدارة ،وأولياء األمور.
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صمما أو
األطفال ذوي اإلعاقة السمعية :هم األطفال الذين تم تشخيصهم على أن لديهم
ً
سمعيا ،ويلتحقون ببرامج رياض األطفال الخاصة بتقديم الخدمات لألطفال ذوي اإلعاقة
ضعفا
ً
ً
السمعية في محافظة العاصمة والزرقاء والسلط.
فاعلية البرامج:

مدى ما أحرزته البرامج الموضوعة من تقدم نحو تحقيق األهداف المرجوة لدى األطفال

سمعيا في مرحلة الروضة ،وتقاس من خالل األداة التي تم إعدادها لهذا الغرض في
المعاقين
ً
الدراسة الحالية.
العاملون:

هم األشخاص الذين يعملون مع األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في رياض األطفال التابعة

سمعيا في
لمدارس األمل للصم في محافظة عمان والزرقاء والرصيفة ،ومدرسة الرجاء للمعاقين
ً
منطقة الرصيفة ،ومؤسسة األراضي المقدسة في منطقة السلط ،وهم المديرات والمعلمات وأخصائيي
السمع والنطق.
حدود الدراسة:

الحدود الزمانية :سيتم تطبيق الدراسة في العام .4102 / 4102

الحدود المكانية :سيتم التطبيق في رياض األطفال التابعة لمدارس الصم في منطقة عمان،
والزرقاء ،والرصيفة ،والسلط.

الحدود البشرية :العاملون في رياض األطفال من المعلمات والمديرات وأخصائيي السمع

والنطق.
محددات الدراسة:

وتتحدد نتائج الدراسة الحالية بأفراد العينة ومدى رغبتهم وتعاونهم ودقتهم في اإلجابة عن

فقرات المقياس ،ومدى إدراكهم بالفقرة المقصودة ووعيهم لها.
الدراسات السابقة

سيتم عرض الدراسات السابقة المختلفة التي توصلت إليها الباحثتان والتي تناولت تقييم فاعلية

برامج األطفال ذوي اإلعاقة السمعية وفق التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث:

قام كونورس ورينتج ( )Knoors & Renting ,2000بدراسة كشفت عن مستوى انخراط

األطفال المعاقين سمعياً عند تنفيذ مجم وعة من التعيينات الدراسية ،إذ تكونت عينة الدراسة من ()9
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أطفال من ذوي اإلعاقة السمعية ،في إحدى مدارس هولندا الخاصة ،إذ قام الطالب بأداء ثالث
مهام تعليمية ،وتم مالحظة السلوكات الخاصة بهم في الغرفة الصفية ،استنتجت الدراسة أن مستوى

كبير بنوع المهمة التعليمية ،وبلغة التعلم وبدور المعلم نفسه،
انخراط الطلبة في األنشطة يتأثر تأث ًار ًا
كما أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى انخراط الطلبة في األنشطة التعليمية كان مرتفعًا من خالل

النشاطات التي صممت وأديرت من قبل معلم الصم ،واألنشطة التي استخدمت فيها لغة اإلشارة

بشكل عال.

وهدفت دراسة كالديرون ) )Calderon, 2000إلى معرفة أثر المشاركة الوالدية في برامج

األطفال ذوي اإلعاقة السمعية كمتنبئين جيدين في تطور مهارات الق ارءة المبكرة والنمو االجتماعي
ال تراوح أعمارهم ما
واالنفعالي لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية ،وقد شملت عينة الدراسة ( )42طف ً

بين تسعة أشهر وأربعة سنوات ،وأشارت النتائج إلى وجود أثر إيجابي لمشاركة أولياء األمور في

برامج تعليم األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في تطور الجوانب اللغوية ،واألكاديمية ،واالجتماعية
واإلنفعالية.

وأجرى جينتري وشاين ومولتون ( )Gentry, Chinn& Moulton, 2005دراسة هدفت إلى

تقييم فاعلية الصور واإلشارات المطبوعة في القراءة لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية عن طريق
استخدام الحاسوب في الواليات المتحدة األمريكية ،إذ تم استخدام الحاسوب لعرض بعض القصص
عن طريق األقراص المضغوطة والمدمجة بأربع طرائق بالطباعة فقط ،والطباعة مع الصور أي
النص كامل مرفق بالصور ،والطباعة مع لغة اإلشارة ،واألخيرة الطباعة مع لغة اإلشارة والصور،
وتكونت عينة الدراسة من  42طالباً من ذوي اإلعاقة السمعية تراوحت أعمارهم ما بين  02-9سنة،

وأظهرت النتائج أن أسلوب عرض القصص بطريقة النص وحده كانت ضعيفة ،بينما كان أسلوب
العرض بطريقة النص والصور ولغة اإل شارة ممتعة ومثيرة وسريعة الفهم واالستيعاب لألطفال.
وأشار تيلر وهارني ) (Teller & Harney ,2006إلى وجهة نظر مدراء برامج تعليم

المعلمين والطالب ذوي اإلعاقة السمعية حول المهارات التي يجب أن تتوافر في برامج تعليم

المعلمين العاملين مع الطلبة الصم وضعاف السمع مستقبالً ،إذ تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة
العشوائية من مدراء برامج الصم في أمريكا الشمالية ،وكانت وجهة نظر المدراء حول عدة مواضيع

منها :استراتيجيات تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية ،وإدارة الصف ،واستراتيجيات االتصال
المستخدمة في البرامج الخاصة بهم ،وأظهرت نتائج الدراسة الحاجة إلى مزيد من المعلمين
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المتجولين والفاعلين في برامج األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس الدامجة ،والموارد البشرية
والمادية ،والتأكيد على أن استراتيجيات اإلدارة الصفية واستراتيجيات االتصال هي أكثر المهارات

التي يحتاجها المعلمون في اإلعداد ،وبينت الدراسة أيضًا أن برامج األطفال ذوي اإلعاقة السمعية

بحاجة إلى إعادة النظر في كيفية إدارة سلوك األطفال وكيفية تحفيز وتشويق الطلبة على التعلم من
خالل األنشطة المقدمة لهم.

وقام كاثون ( )Cawthon, 2006بالتعرف إلى وسائل اإلحالة والتقييم البديلة للطلبة ذوي

مشاركا،
اإلعاقة السمعية في الواليات المتحدة األمريكية ،إذ تكونت عينة الدراسة من ((412
ً

موزعين على ( )44فردًا من مدارس اإلعاقة السمعية ،و( )092من مدارس المقاطعات ،و ()22

من المدارس العادية ،وبعد إعداد أداة الدراسة والتي استخدمت لجمع البيانات ،وتوزيعها على عينة

الدراسة ،تبين أن معظم أساليب التقييم واإلحالة المستخدمة قبل عام ( )4114تتمثل في تحديد مدة
االختبار ،أو قيام المعلم بتوضيح اإلرشادات .واألسئلة ،أو القراءة بصوت عال ،واإلجابة عن أسئلة
مكتوبة ،كما أشارت النتائج إلى الحاجة لوضع معايير للتقويم تقوم على األداء أو مالحظة األداء

خاصة في الرياضيات والقراءة ،وبينت الدراسة أن المدارس العادية تمارس أساليب تقويم ذوي

اإلعاقة السمعية بدرجة منخفضة ،وقد أوصت الدراسة بضرورة وضع معايير مناسبة للتقويم أسوة

بالمدارس المتخصصة.
وهدفت دراسة يوسف ) (Youssef,2007إلى تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة المعاقين
معلما ومعلمة،
ً
سمعيا في سوريا ،من وجهة نظر المعلمين واآلباء ،وتكونت عينة الدراسة من (ً )62
و( ) 441أسرة ،ولتحقيق أهداف الدراسة طورت الباحثة استبانة ،مكونة من سبعة أبعاد وهي :البعد
الفلسفي والقانوني ،والبيئة التعليمية ،واألدوات والوسائل التعليمية ،والمعلمين ،والمنهاج ،وبعد اآلباء،
والبعد المهني ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تقييم المعلمين للبرامج التربوية المقدمة للطلبة المعاقين
تفعا على البعد الفلسفي والقانوني ،وبعد المعلمين ،والبعد المهني ،أما بعد البيئة
ً
سمعيا جاء مر ً
منخفضا ،وتشابة تقييم
التعليمية وبعد األدوات والوسائل التعليمية وبعد المنهاج وبعد اآلباء فقد كان
ً

إحصائيا بين تقييم المعلمين تعزى
اآلباء مع تقييم المعلمين على بعد اآلباء ،ولم تظهر فروق دالة
ً
لمتغيرات سنوات الخبرة والمؤهل العلمي.
نامجا إلعداد المعلمين ذوي اإلعاقة
وأجرت لينهان (  )Lenihan, 2010دراسة حول ( )92بر ً
نامجا يركز بالدرجة األولى على إعداد
السمعية في الواليات المتحدة ،إذ الحظت أن هناك ( )00بر ً
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المعلمين للعمل مع األطفال ذوي اإلعاقة السمعية واستخدام االستماع واللغة المنطوقة ،وأن هناك
نامجا يركز على استراتيجيات اال تصال البصرية والتكنولوجيا المساعدة ومناهج األطفال
( )23بر ً
سمعيا ،وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك حاجة إلى وجود برامج إلعداد المعلمين في
المعاقين
ً
المناهج الدراسية والخبرات المناسبة للطلبة ،باإلضافة إلى توفير التكنولوجيا والتعاون مع األسر،

والحاجة إلى معلمين فعالين لخدمة األطفال ذوي اإلعاقة السمعية.

وتناول كل من نيلسون وبوول ومنيوز ( )Nelson , Pool & Munoz, 2013تصورات

معلمي ما قبل الخدمة للتكنولوجيا المساعدة على السمع واستخدامها في البيئة التعليمية لألطفال ذوي

اإلعاقة السمعية ،في مرحلة ما قبل المدرسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )66فردًا ،وتم استخدام
المنهج الوصفي ،وأشارت نتائج الدراسة والتي بينت من استطالعات رأي المعلمين الذين يعملون في
برامج االستماع واللغة المحكية ،وبرامج االتصال الكلي ،وثنائية اللغة وثنائية الثقافة ،وأن التكنولوجيا
المساعدة على السمع حسنت من األداء األكاديمي والتطور اللغوي والكالمي لألطفال في البيئة

الصفية.

وأشارت دراسة الدبابنة والزبون والعكور ()Al-Dababneh,Al-Zboon & Akour, 2016

إلى الكفايات التي يحتاجها معلمو األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في األردن ،وتكونت عينة الدراسة
من ( )012معلماً لألطفال في مرحلة رياض األطفال والمرحلة االبتدائية ،وقد تم تطوير مقياس من

أجل تحقيق أهداف الدراسة ،وأظهرت نتائج الد ارسة أن كفايات المعلمين في تطوير استراتيجيات

التخطيط التربوي كانت في المرتبة األولى وفريق العمل في المرتبة األخيرة ،وكان أهم كفايات
التدريس التي يحتاجها المعلمون للتطور فيها هي :مهارات االتصال ،والتقييم ،وإدارة الصف ،كما
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية حسب نوع المدرسة لصالح القطاع الخاص ،ووفقًا

لمؤهالت المعلمين لصالح المعلمين العاديين ذوي المؤهالت التعليمية العامة.

وأجرى تاكاال وسوم ( )Takala & Sume,2018دراسة تتعلق بخبرات المعلمين في تقديم

خدمات الدعم والدمج للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في فنلندا ،حيث تكونت العينة من ()016

معلمين يدرسون الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدرسة العادية وفي جميع المراحل (مرحلة ماقبل

المدرسة والمرحلة االبتدائية والمرحلة الثانوية) ،وتم استخدام ا ستبانة لتحقيق جمع البيانات وتحقيق
أهداف الدراسة ،وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن أكثر فئات الدعم الذي تم تقديمه في المدارس
ناجحا
الدامجة من وجهة نظر المعلمين هو الدعم التربوي والتقني ،كما أشارت النتائج أن الدمج كان
ً
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عندما تم تقديم أشكال مختلفة من الدعم ،وأوصت الدراسة بتقديم المزيد من الدعم في الخدمات

األخرى للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية.

موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة :يتبين من االطالع على الدراسات السابقة أنها
الدراسه الحالية ،فهناك دراسات تناولت معلمي األطفال
بحثت في موضوعات ذات صلة بموضوع ّ
ذوي اإلعاقة السمعية  ،واإلدارة المدرسية  ،والمنهاج  ،واستراتيجيات التدريس المستخدمة والبيئة
التعليمية وتجهيزاتها  ،واألنشطة التعليمية  ،والتقييم والتشخيص  ،كما بحثت الدراسات في دور
األسرة ومشاركتها في البرامج ومن هذه الدراسات (ودراسة  ،Lenihan, 2010ودراسة & Knoors
 ،Renting ,2000ودراسة  ،Cawthon, 2006ودراسة  ،Teller &Harney ,2006و دراسة
. )Calderon,2000
الدراسات السابقة ذات العالقة في تطوير أداة القياس المستخدمة في
وقد تمت االستفادة من ّ
هذه الدراسة ،وهو مقياس تقييم فاعلية برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر
العاملين ،ومقارنة نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة.

ومن خالل البحث واالطالع ،تبين أن الدراسات السابقة تناولت موضوع برامج ذوي اإلعاقة

الدراسات القليلة والتي تناولت العديد
الدراسة الحالية من ّ
السمعية بمتغيرات منفردة ومحدودة ،بينما ّ
من المتغيرات المتعددة فيما يخص برامج األطفال ذوي اإلعاقة السمعية ،ومستوى فاعليتها من وجهة
نظر العاملين ،حيث ستضيف الدراسة الحالية جهداً آخر إلى الجهود المبذولة في مجال الطفولة
المبكرة وخاصة في مرحلة رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية ،باإلضافة إلى إفادة العاملين في
الميدان من مدراء ومعلمين ومشرفين ومختصين من خالل اطالعهم على مستوى فاعلية البرامج
التي ظهرت من خالل هذه الدراسة ،واالستفادة من نتائجها.
الطريقة واالجراءات
منهجية الدراسة

تقوم هذه الدراسة على استخدام المنهج الوصفي ،وقد استخدم هذا المنهج باعتباره منهجًا
مناسباً ألغراض الدراسة الحالية ،والتي تقيس "تقييم فاعلية برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة

السمعية من وجهة نظر العاملين" ،إذ إن المنهج الوصفي يقوم على أساس تحديد خصائص
الظاهرة ،ووصف طبيعتها ونوعية العالقة بين متغيراتها وأسبابها واتجاهاتها ،وما إلى ذلك من

511

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد الرابع ،العدد الثالث.9102 ،

جوانب تدور حول مشكلة أو ظاهرة معينة والتعرف على حقيقتها في أرض الواقع ،ويعتمد المنهج
الوصفي على تفسير الوضع القائم (أي ما هو كائن) (.)Morsi,1986
أفراد الدراسة:

تم اختيار أفراد الد ارسة بالطريقة القصدية ،إذ تكون أفراد الدراسة من جميع العاملين في رياض

األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في مدارس األمل للصم ،ولها ثالثة فروع ،والواقعة في منطقة ماركا
والزرقاء ،والرصيفة ،ومؤسسة األراضي المقدسة ،والواقعة في مدينة السلط ،ومدرسة الرجاء للمعاقين
ال في المدارس الخمسة،
سمعيًا  ،والواقعة في منطقة الرصيفة ،حيث بلغ عدد العاملين ( )43عام ً
وفيما يلي الخصائص الديموغرافية ألفراد الدراسة حسب المؤهل العلمي ،والتخصص ،ونوع القطاع،
وعدد سنوات الخبرة.
الجدول  1توزيع أفراد الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية
نوع القطاع
سنوات الخبرة

أداة الدراسة:

المتغير
حكومي
خاص
المجموع
 01سنوات فأقل
أكثر من  01سنوات
المجموع

التكرار
19
15
43
10
24
34

النسبة المئوية
22.2
33.4
011.1
46.3
21.9
011.1

تم تطوير مقياس فاعلية برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين،

لتحقيق أهداف الدراسة ،والذي ُّقدم للعاملين في رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية ،وجرى تطوير

المقياس باالطالع على األدب المتعلق في برامج األطفال المعاقين سمعياً في الطفولة المبكرة
واألدب المتعلق بكفايات العاملين للعمل في برامج األطفال ذوي اإلعاقة السمعية واالستفادة من
المقاييس في دراسة الدبابنة والزبون والعكور)،(Al- Dababneh,Al-Zboon &Akour, 2016

ودراسة رايس ولينيهان ( )Rice & Lenihan ,2005ودراسة يوسف ( ،)Youssef,2007وتكون

المقياس بصورته النهائية من هذا؛ وقد تكون مقياس الدراسة من ج أزين :الجزء األ ول :يتضمن
المعلومات الديمغرافية ،والمكونة من :القطاع ،وعدد سنوات الخبرة ،والجزء الثاني :والذي يتضمن
أبعاد الدراسة والمكونة من ( )6أبعاد وهي :بعد التقييم والتشخيص ،والذي يتضمن ( )01فقرات،
وبعد المنهاج ،والذي يتضمن ( )01فقرات ،وبعد األنشطة التعليمية ويتضمن ( )6فق ارت ،وبعد
األساليب والوسائل التعليمية ويتضمن ( )00فقرة ،وبعد الخدمات الداعمة والمساندة والذي يتضمن
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( )04فقرة ،،وبعد البيئة التعليمية ،والذي يشتمل على ( )04فقرة ،وبعد المعلمين ( )00فقرة ،وبعد
اإلدارة ( )00فقرة ،وبعد أولياء األمور ويتضمن ( )2فقرات ،إذ اشتمل المقياس على ( )69فقرة.
صدق أداة الدراسة (صدق المحتوى):

تم عرض المقياس بصورته األولية على ( 01محكمين) من أعضاء الهيئة التدريسية في قسم

التربية الخاصة في الجامعة الهاشمية ،وجامعة البلقاء ،والمختصين في الطفولة المبكرة ،وذلك إلبداء

آرائهم في صدق مضمون األداة وان تماء العبارات للمقياس ومدى مالءمتها لقياس ما وضعت
لقياسه ،ودرجة وضوحها ،ومن ثم تم اقتراح التعديالت المناسبة ،وقد تم اعتماد معيار ( )%21لبيان

صالحية الفقرة ) ، (Bloom, 2006وبناء على آراء المحكمين تم تعديل بعض الفقرات من ناحية
الصياغة لزيادة وضوحها ،وتم حذف بعضها اآلخر بسبب تشابهها وقرب مدلولها مع فقرات أخرى،
وفقرات أخرى تم حذفها لعدم مناسبتها ألغراض الدراسة وعدم مناسبة بعضها للبعد الذي تنتمي إليه،
وبالنتيجة أصبح المقياس يتألف من ( ) 69فقرة موزعة على تسعة أبعاد رئيسة ،واعتبرت الباحثة آراء

المحكمين وتعديالتهم داللة على صدق محتوى أداة الدراسة.
ثبات أداة الدراسة:

ال
للتحقق من ثبات أداة الدراسة ،تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية مقدراها ( )41عام ً

في رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من خارج عينة الدراسة ،وقد تم استخراج معامل الثبات
للفقرات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا ،والجدول رقم ( )4يبين هذه النتائج.
الجدول  2معامالت الثبات باستخدام معادلة كرونباخ الفا ،حيث ن=22

الرقم
0
4
4
3
2
9
2
2
6

األبعاد
التقييم والتشخيص
المنهاج
األنشطة التعليمية
األساليب والوسائل التعليمية
الخدمات الداعمة والمساندة
البيئة التعليمية
المعلمون
اإلدارة
أولياء األمور
المقياس ككل

معامل الثبات
1.224
1.632
1.629
1.634
1.242
1.226
1.644
1.694
1.610
1.693

يبين الجدول ( )4معامالت الثبات المستخرجة بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة

كرونباخ الفا لمقياس فاعلية برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين ،إذ
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جاء معامل الثبات للمقياس ككل (  )1.693وتراوحت معامالت الثبات لألبعاد الفرعية للمقياس بين
(  1.242و  ،)1.694وهي أعلى من ( )1.91وهي قيم مناسبة ألغراض الدراسة الحالية (Hair
).et al , 2010
مفتاح تصحيح المقياس

تم مراعاة أن يتدرج مقياس (ليكرت الخماسي) المستخدم في الدراسة تبعًا لقواعد وخصائص

المقاييس كما يلي:

دائما
2

غالبا
3

أحيانا
4

نادرا
4

إبدا
0

واعتماداً على ما تقدم ،فإن قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت إليها الدراسة تم التعامل

معها على النحو اآلتي وفقاً للمعادلة التالية:

القيمة العليا – القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات ،أي:
( 0.44 = 3 = )0-2وهذه القيمة تساوي طول الفئة.
4

4

وبذلك يكون المستوى المنخفض من 4.44 =0.44 + 0.11

ويكون المستوى المتوسط من 4.92 =0.44 +4.43

ويكون المستوى المرتفع من 2.11 -4.92
اجراءات الدراسة

 .0اال طالع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة والمختصة بتقييم فاعلية برامج رياض
األطفال لذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين ،وقد استفادت الباحثتان من بعض
الدراسات ( ،(Lenihan,2010ودراسة )،(Al-Dababneh,Al-Zboon & Akour, 2016
ودراسة ( ،)Youssef,2007وقد استفادت الباحثتان أيضًا من أدوات قياس مطبقة سابقًا.

 .4بناء محاور وفقرات المقياس بحيث يتماشى وأسئلة الدراسة.

 .4تحكيم المقياس من قبل مجموعة من المحكمين المختصين وإجراء التعديالت المقترحة في ضوء
مالحظاتهم.
ال في رياض األطفال
 .3قياس ثبات األداة ،وذلك بتطبيق المقياس على عينة مكونة من ( )41عام ً
ذوي اإلعاقة السمعية ،من خارج عينة الدراسة الرئيسة.
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 .2الحصول على كتاب تسهيل مهمة من إدارة الجامعة موجه إلى و ازرة التربية والتعليم ،لتطبيق أداة
الدراسة في مدارس األمل للصم ،ومؤسسة األراضي المقدسة ،ومدرسة الرجاء للمعوقين سمعيًا،

والحصول كذلك على كتاب تسهيل مهمة من و ازرة التربية والتعليم موجه إلى مدارس رياض

األطفال ذوي اإلعاقة السمعية الخاصة والحكومية لتطبيق أداة الدراسة.

 .9توزيع أداة الدراسة على أفراد عينة الدراسة (العاملين) في مدارس رياض األطفل ذوي اإلعاقة
السمعية ،والمتمثلين في (المعلمين ،واإلداريين ،وأخصائيي السمع والنطق) ،وقد تم التطبيق من
قبل الباحثتين بتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بالدراسة ،وشرح أهدافها ،وأهميتها ،والتأكيد على
سرية المعلومات ،واستخدامها لغرض البحث العلمي فقط ،باإلضافة إلى التأكيد على ضرورة
الجدية والدقة في التعامل مع أدوات القياس ،كما تم اختيار األماكن المناسبة للتطبيق ،وبعد
االنتهاء من التطبيق مباشرة تم جمع أداة الد راسة وفرزها واستبعاد ما هو غير صالح للتحليل
اإلحصائي.
 .2بعد تحويل االستجابات إلى درجات خام ،تم إدخال البيانات إلى الحاسوب وإجراء المعالجات
اإلحصائية لها بإستخدام برنامج الرزم اإلحصائية ) (SPSSوإجراء التحليالت اإلحصائية

المناسبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة واستخراج النتائج ومناقشتها.

 .2استغرق زمن التطبيق الفردي ( )41دقيقة ،أما عملية جمع البيانات الكلية فقد استغرقت ()41
يوماً.

متغيرات الدراسة

اشتملت الدراسة على العديد من المتغيرات:
أوال :المتغيرات المستقلة وتشمل :المؤهل العلمي ،والتخصص ،وسنوات الخبرة ،ونوع القطاع.

ثانيا :المتغير التابع :مستوى فاعلية برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية المعالجات

اإلحصائية المستخدمة

تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي لإلجابة عن أسئلة الدراسة ،كاآلتي:
 استخراج التك اررات والنسب المئوية لوصف أفراد عينة الدراسة.
 استخدام اختبار اختبار كرونباخ ألفا للتأكد من ثبات األداة.
 -استخدام المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية.

111

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد الرابع ،العدد الثالث.9102 ،

 استخدام اختبار التباين األحادي التباين المتعدد المشترك المصاحب  ،MANCOVAباإلضافةإلى استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية.
 استخدام اختبار .Independent Sample T-testنتائج الدراسة

تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للتعرف إلى إستجابات أفراد عينة

الدراسة عن " فاعلية برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين" ،وفيما
يلي االجابة عن أسئلة الدراسة:

النتائج المتعلقة بالسؤال األول :ما مستوى فاعلية برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية

من وجهة نظر العاملين؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف إلى

مستوى فاعلية برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين ،لألبعاد الفرعية
والدرجة الكلية للمقياس ،والجدول رقم ( )4يبين هذه النتائج:

الجدول  3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف إلى مستوى فاعلية برامج رياض األطفال ذوي

الرتبة
0
4
4
3
2
9
2
2
6

اإلعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية للمقياس مرتبة تنازليا
االنحراف
المستوى
المتوسط الحسابي
األبعاد
الرقم
المعياري
المعلمون
مرتفع
0.46
4.53
2
مرتفع
0.83
4.23
اإلدارة
2
مرتفع
0.61
4.15
البيئة التعليمية
9
مرتفع
0.64
4.04
التقييم والتشخيص
0
مرتفع
0.89
3.92
األساليب والوسائل التعليمية
3
مرتفع
0.91
3.89
األنشطة التعليمية
4
مرتفع
0.51
3.89
الخدمات الداعمة والمساندة
2
متوسط
1.08
3.52
المنهاج
4
متوسط
0.82
3.41
أولياء األمور
6
مرتفع
0.49
3.98
المتوسط الكلي للمقياس

يتضح من الجدول ( )4أن المتوسطات الحسابية لـ تقييم (فاعلية برامج رياض األطفال ذوي
اإلعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين) ،تراوحت ما بين ( 3.24و ،)4.30حيث حازت الفاعلية
بشكل عام على متوسط حسابي إجمالي بلغ ( ،)4.62وهو من المستوى المرتفع ،وقد جاء في

المرتبة األولى بعد المعلمون ،وقد حاز على أعلى متوسط حسابي والذي بلغ ( )3.24وبانحراف
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معياري ( ) 1.39وهو من المستوى المرتفع ،وفي المرتبة الثانية جاء بعد اإلدارة ،بمتوسط حسابي

( )3.44وانحراف معياري ( ،)1.24وهو من المستوى المرتفع.

وفي المرتبة األخيرة جاء بعد أولياء األمور ،وقد حاز على متوسط حسابي ( )4.30وبانحراف

معياري ( )1.24وهو من المستوى المتوسط ،وفي المرتبة ما قبل األخيرة جاء بعد المنهاج بمتوسط

حسابي ( )4.24وبانحراف معياري ( )0.12وهو من المستوى المتوسط.

وهذا يدل على أن تقييم فاعلية برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية مرتفع المستوى من

وجهة نظر العاملين.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

( )0.05= αفي مستوى فاعلية برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين
تعزى لمتغيرات (سنوات الخبرة ،القطاع)؟

لإلجابة عن السؤال الثاني ،تم استخدام اختبار التباين المتعدد المشترك المصاحب

 ،MANCOVAللتعرف إلى الفروق في مستوى فاعلية برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية
من وجهة نظر العاملين وفًقا لمتغيرات (سنوات الخبرة ،القطاع ،)،والجدول ( )3يوضح ذلك:

الجدول  4اختبار التباين المتعدد المشترك المصاحب  ،MANCOVAللتعرف إلى الفروق في مستوى فاعلية
برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين وفقا لمتغيرات (سنوات الخبرة ،القطاع)
مصدر
التباين

المتغيرات التابعة

مجموع المربعات

التقييم_والتشخيص

.007

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

االنشطة_التعليمية

5.500

االساليب_والوسائل_التعليمية

2.547

1

3.231

1

البيئة_التعليمية
المعلمون

.606
.155

اولياء_االمور

.141

التقييم_والتشخيص

.667

االنشطة_التعليمية

.593

المنهاج

القطاع

الخدمات_الداعمة_والمساندة

اإلدارة
الكلي

سنوات الخبرة

المنهاج

.010

1
1
1
1
1

3.928

1

1.003

1

.903

1

111

1
1
1

.007

الداللة
قيمة )(F
اإلحصائية
.015

.902

5.500

8.114

.008

3.231

6.168

.020

2.547
.010
.606

5.764
.033

.024
.857

1.582

.219

3.928

7.032

.013

1.003

5.724

.024

.903

1.332

.259

.155
.141
.667
.593

.861
.285

1.529
1.342

.362
.598
.227
.257
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مصدر
التباين

المتغيرات التابعة

مجموع المربعات

االساليب_والوسائل_التعليمية

1.042

درجات
الحرية

البيئة_التعليمية
المعلمون

.051

1

متوسط
المربعات

.006

1

.502

1

.051

اولياء_االمور

1.105

التقييم_والتشخيص

13.498

33

االنشطة_التعليمية

27.228

33

الخدمات_الداعمة_والمساندة

اإلدارة
الكلي

المنهاج

المجموع
المصحح

1

2.743

1

.502

1

38.169

1

االساليب_والوسائل_التعليمية
البيئة_التعليمية
المعلمون

12.222
7.030

33

اولياء_االمور

22.517
22.017

33

8.045

33

الخدمات_الداعمة_والمساندة

اإلدارة
الكلي

* دالة عند مستوى ( )1.12فأقل.

.006
.502

1.989

.170

.016

.899

.170

2.788

.107

2.241

.146

2.743

4.909

.502

2.865

1.105

.684

.035
.102

33

26.091
8.676

1.042

الداللة
قيمة )(F
اإلحصائية

33
33
33
33

وتظهر النتائج المبينة في الجدول ( )3وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى فاعلية

أبعاد المنهاج ،واألنشطة التعليمية ،واأل ساليب والوسائل التعليمية ،واإلدارة ،والمقياس الكلي من وجهة
نظر العاملين وفًقا لمتغير القطاع ،حيث بلغت قيمة اإلحصائي ) (Fلألبعاد (،2.293 ،2.003
 ،)2.243 ،2.144 ،9.092وهي قيم دالة عند مستوى الداللة ( )1.12فأقل ،وتبين عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى فاعلية البرامج المتعلقة بالتقييم والتشخيص ،والخدمات الداعمة

المساندة ،والبيئة التعليمية ،والمعلمون ،وأولياء األمور يعزى لمتغير نوع القطاع ،وللتعرف إلى
مصدر الفروق في فاعلية المنهاج ،واألنشطة التعليمية ،واألساليب والوسائل التعليمية ،واإلدارة،

والقياس الكلي وفًقا لنوع القطاع ،تم استخدام اختبار ) ،(Independent Samplt T-testوالتي
تظهر نتائجه في الجدول (.)2
وتبين النتائج المبينة في الجدول ( )3وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى فاعلية

اإلدارة وفًقا لمتغير لخبرة ،حيث بلغت قيمة اإلحصائي ) ،)3.616( (Fوهي قيمة دالة عند مستوى
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الداللة ( )1.12فأقل ،وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى فاعلية البرامج
المتعلقة بالتقييم والتشخيص ،والمنهاج ،واألنشطة التعليمية ،واألساليب والوسائل التعليمية ،والخدمات

الداعمة والمساندة ،والبيئة التعليمية ،والمعلمون ،وأولياء األمور ،وللتعرف إلى مصدر الفروق في
فاعلية اإلدارة باختالف الخبرة للعاملين ،تم استخدام اختبار )،(Independent Samplt T-test
والتي تظهر نتائجه في الجدول (.)2

الجدول  7اختبار  Independent Sample T-testللتعرف إلى مصدر الفروق في فاعلية المنهاج،
واألنشطة التعليمية ،واألساليب والوسائل التعليمية ،واإلدارة والقياس الكلي لمقياس فاعلية برامج رياض
األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين وفقا لمتغير نوع القطاع

نوع القطاع العدد
مصدر التباين
19
حكومي
المنهاج
15
خاص
19
حكومي
األنشطة التعليمية
15
خاص
19
حكومي
األساليب والوسائل
التعليمية
15
خاص
19
حكومي
اإلدارة
15
خاص
19
حكومي
القياس الكلي
15
خاص
* دالة إحصائي ًا عند مستوى الداللة ()1.12

المتوسط الحسابي
2.97
4.21
3.46
4.43
3.62
4.30
3.99
4.53
3.80
4.20
فأقل.

االنحراف المعياري

0.98
0.76
0.86
0.65
0.88
0.77
0.81
0.76
0.43
0.49

قيمة()t

الداللة اإلحصائية

3.194

*1.111

4.943

*1.110

4.492

1.143

0.661

1.12

4.240

*1.109

يتضح من الجدول ( )2وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى فاعلية المنهاج واألنشطة

التعليمية ،واألساليب والوسائل التعليمية ،واإلدارة والقياس الكلي للمقياس ،يعزى لنوع القطاع ،إذ
بلغت قيمة اإلحصائي ) )4.240 ،0.661 ،4.492 ،4.943 ،3.194( (tعلى التوالي وهي قيم

دالة عند مستوى الداللة ( )1.12فأقل ،وتظهر النتائج أن مصدر الفروق في المتوسطات الحسابية
كان لصالح أفراد الدراسة من فئة القطاع الخاص ،فقد حازوا على قيم متوسطات أعلى من قيم

المتوسطات الحسابية لفئة القطاع الحكومي.

الجدول  8اختبار  Independent Sample T-testللتعرف إلى مصدر الفروق في بعد اإلدارة لمقياس
فاعلية برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين وفقا لمتغير سنوات لخبرة

مصدر التباين

سنوات الخبرة

العدد

المتوسط الحسابي

10
أقل من  01سنوات
اإلدارة
أكثر من  01سنوات 24
* دالة إحصائي ًا عند مستوى الداللة ( )1.12فأقل.

3.78
4.41
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1.14
0.59

قيمة ()t

الداللة اإلحصائية

4.020

1.146
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يتضح من الجدول ( )2وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد اإلدارة لمستوى فاعلية برامج

رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر العاملين ،يعزى لسنوات الخبرة ،إذ بلغت قيمة

اإلحصائي ) ،)4.020( (tوهي قيمة دالة عند مستوى الداللة ( )1.12فأقل ،وتظهر النتائج أن
مصدر الفروق في المتوسطات الحسابية كان لصالح أفراد الدراسة من فئة الخبرة (أكثر من )01

سنوات ،فقد حازوا على قيم متوسطات أعلى من قيم المتوسطات الحسابية لفئة ذوي الخبرة أقل من

 01سنوات.
مناقشة النتائج

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول :ما مستوى فاعلية برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة

السمعية من وجهة نظر العاملين على أبعاد مقياس برامج األطفال ذوي اإلعاقة السمعية؟

أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال األول أن مستوى فاعلية برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة

السمعية من وجهة نظر العاملين في جميع األبعاد جاء مرتفعًا في (بعد المعلمين ،وبعد اإلدارة ،وبعد
البيئة التعليمية ،وبعد التقييم والتشخيص ،وبعد األساليب والوسائل التعليمية ،وبعد األنشطة التعليمية،

وبعد الخدمات الداعمة والمساندة) ففي بعد المعلمين قد يعزى ارتفاع ذلك البعد إلى أن المعلمين هم

العنصر األهم واألكثر فاعلية في خدمة األطفال ذوي االعاقة السمعية ،وفي ضوئهم تتحدد فاعلية
البرامج والخدمات المقدمة (.)Al-Kateeb & Al-Hadidi,2015

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة ) (Youssef,2007والتي أظهرت أن تقييم

تفعا ،أما بعد اإلدارة وقد
المعلمين للبرامج التربوية للطلبة المعاقين
ً
سمعيا على بعد المعلمين جاء مر ً
يعزى االرتفاع في ذلك إلى أن رياض األطفال تستقطب اإلداريين ذوي الكوادر المدربة للعمل مع

األطفال ذوي اإلعاقة السمعية ،وتحرص على تطبيق معايير وشروط اختيار مديري البرامج الذين
يتمتعون بمؤهالت مناسبة إلشغال هذه الوظيفة ) )Lartz & Litchfied,4119وقد يكون السبب

أيضا أن المدراء ينظرون إلى أنفسهم أنهم ذوو كفاءة ،ويعطون أنفسهم قيمة كبيرة للعمل كمدراء في
ً
ب ارمج األطفال ذوي اإلعاقة السمعية.
هتماما في البيئة الصفية
وفي بعد البيئة التعليمية قد يعود ارتفاع ذلك البعد إلى أن هناك ا ً
لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية ،ودورها في تعزيز وتحسين فهم وتعلم األطفال ،وزيادة التواصل،
ومشاركة األطفال في األنشطة التعليمية واالجتماعية وذلك من خالل ترتيب المقاعد بشكل مالئم،
ومناسبة عدد األطفال لحجم الغرفة الصفية ،وتقليل الضوضاء ،وتوفير أجهزة االستماع ،وإجراء
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التعديالت والتكييفات التعليمية )  ،( Rekkedal ,2015وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة

نيلسون وبوول ومنيوز (  ( Nelson , Pool & Munoz, 2013والتي بينت أن استخدام
التكنولوجيا المساعدة على االستماع ( )FMفي البيئة التعليمية حسنت من أداء الطلبة األكاديمي
وتطورهم اللغوي والكالمي في البيئة الصفية ،وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة

)(Youssef,2007

سمعيا
والتي بينت أن تقييم المعلمين للبرامج التربوية المقدمة للطلبة المعاقين
ً

منخفضا.
على بعد البيئة التعليمية جاء
ً

أما بعد التقييم والتشخيص فقد يعزى ارتفاع ذلك البعد إلى أن مجال التقييم والتشخيص من

المجاالت الهامة التي البد من إجرائها لتقييم الخدمات التربوية والتي تعتبر حجر الزاوية والمتطلب
السابق لوضع الخطط واختيار األهداف ،فهناك اهتمام بتقييم األطفال لتحديد األهلية لخدمتهم،
وتوفير األدوات من قبل العاملين المؤهلين لتطبيق اإلختبارات (Mcloughlin & Lewis ,

) .2005وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كاثون ( )Cawthon, 2006والتي أشارت

نتائجها إلى أن المدارس تمارس أساليب تقييم ذوي اإلعاقة السمعية بدرجة منخفضة ،وأن هناك

حاجة لوضع معايير للتقييم تقوم على األداء أو مالحظة االداء ،في حين قد يكون سبب ارتفاع بعد

األساليب والوسائل التعليمية أن المعلمين في رياض األطفال يهتمون بإستخدام األساليب و توفير

الوسائل المتعددة للعمل مع األطفال والمناسبة لهم ،إذ أن المعلمين ينظرون ويقيمون أنفسهم بأنهم
فعالين ،وهذا ينعكس على األساليب والوسائل التي يستخدمونها عند إعداد وعرض المحتوى ،وتعديل
التدريس ،والتركيز على الخبرات الحسية ،وتوفير التعزيز المالئم لألطفال(.(CEC,4103

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة جينتري وشاين ومولتون ( &Gentry, Chinn

 ) Moulton, 2005والتي أظهرت أن أسلوب قراءة القصص من خالل عرض النص مع الصور،
وإسلوب لغة اإلشارة كانت ممتعة ومثيرة وسريعة الفهم واالستيعاب من قبل الطلبة ،بينما كانت
ضعيفة عندما تم عرض النص وحده ،وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة
) ) Youssef,2007والتي أظهرت نتائجها أن تقييم المعلمين للبرامج التربوية المقدمة للطلبة

منخفضا ،أما بعد األنشطة التعليمية فقد
سمعيا على بعد األدوات والوسائل التعليمية جاء
المعاقين
ً
ً
يعزى ارتفاع ذلك إلى أن المعلمين يقومون بتوفير أنشطة مالئمة الحتياجات وخصائص األطفال
ذوي اإلعاقة السمعية ،فمدة اال نتباه لدى األطفال في تلك المرحلة قصيرة والبد للمعلمين توفير
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أنشطة مشوقة ومثيرة لألطفال تتناسب مع المواقف التعليمية لتحقيق النمو المتكامل في المهارات
المعرفية ،واالجتماعية ،واالنفعالية ،واللغوية ،والحركية ).(Golos& Moses, 2015
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كونورس ورينتج ( ( Knoors & Renting ,2000

تفعا من خالل النشاطات التي
والتي بينت أن مستوى انخراط الطلبة في األنشطة التعليمية كان مر ً
صممت وأديرت من قبل معلم الصم من خالل استخدام لغة اإلشارة بشكل كبير ،وفي بعد الخدمات

أيضا ،وقد يعزى ذلك إلى أن رياض األطفال تعمل جاهدة على توفير الخدمات
تفعا ً
الداعمة جاء مر ً
التي تلبي احتياجات األطفال المتنوعة مثل الخدمات السمعية والنفسية واإلجتماعية والترفيهية
والثقافية والتي تشمل على الرحالت الالمنهجية ،والبرامج الرياضية والتي تزيد من تكيف األطفال
ومشاركتهم في الروضة ( .)Takala &Sume 2018وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة

تاكاال وسوم (  (Takala & Sume , 2018والتي ترى أن أكثر خدمات الدعم الذي تم تقديمه
في المدارس الدامجة لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية هو الدعم التربوي والتقني.

أما فيما يتعلق ببعدي المنهاج وأولياء األمور فقد جاءا بدرجة متوسطة ،وقد يعزى توسط بعد

المنهاج إلى عدم مالئمة المناهج لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية ،إذ يدرس األطفال منهاج و ازرة
التربية والتعليم والمالئم لألطفال السامعين ،والبد من تطوير مناهج مناسبة لألطفال ذوي اإلعاقة
السمعية ومتخصصة في التدريب السمعي والكالم ولغة اإلشارة والتواصل

(California

أيضا مع نتائج دراسة لينهان
) .Department of Education, 2000وتتفق نتائج هذه الدراسة ً
)  ،(Lenihan, 2010والتي ترى ضرورة أن تركز برامج إعداد المعلمين إلى تطوير مناهج دراسية

نقصا
خاصة بالطلبة المعاقين
ً
سمعيا Kفي حين قد يعزى توسط بعد أولياء األمور إلى أن هناك ً
أيضا إلى تدني
وقلة الوعي لدى أولياء األمور بأهمية المشاركة في برامج أطفالهم ،وقد يعزى السبب ً
المستوى التعليمي والثقافي لدى الوالدين ،وعدم معرفتهم باحتياجات أطفالهم ،وضرورة تعاونهم
ومشاركتهم في البرامج المقدمة ألطفالهم في الروضة لما لهذه المشاركة نتائج إيجابية على نمو
الطفل في جميع جوانب النمو ) .)Ingber & Most , 2012وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج

دراسة كالديرون ) (Caledron ,2000والتي أظهرت ضرورة التركيز على مشاركة اآلباء في برامج
األطفال ذوي اإلعاقة السمعية لما لهذه المشاركة من أثر إيجابي على نمو الطفل في المجاالت
المعرفية واالجتماعية والتواصلية واإلنفعالية.
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مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

الداللة ( )a=.05في مستوى فاعلية برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر

العاملين تعزى لمتغير الخبرة؟

أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )a=.05في مستوى فاعلية برامج رياض

األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تعزى لمتغير الخبرة في بعد اإلدارة وجاءت هذه الفروق لصالح فئة

الخبرة ( 01سنوات فأكثر) ،وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن العاملين ذوي الخبرة األكثر بإمكانهم تقييم

أيضا إلى
فاعلية برامج األطفال ذوي اإلعاقة السمعية أكثر من ذوي الخبرة األقل ،وقد يعود السبب ً
إن العاملين ذوي الخبرة األكثر يدركون أهمية تعليم األطفال ذوي اإلعاقة السمعية والمعارف
والمهارات التي يحتاجونها

Teller & Harney,2006) ,؛ ( Lartz & Litchfied,4119

إحصائيا
وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة ) )Youssef,2007والتي لم تظهر فروق دالة
ً

تبعا لمتغير سنوات الخبرة .
بين تقييم المعلمين ً
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى

الداللة ( )a=.05في مستوى فاعلية برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر

العاملين تعزى لمتغير القطاع؟

أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )a=.05في مستوى فاعلية برامج رياض

األطفال

ذوي اإلعاقة السمعية تعزى لمتغير القطاع ولصالح القطاع الخاص ،وقد تعزى هذه

النتيجة إلى أن القطاع الخاص يهتم بتوفير برامج وأنشطة متعددة لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية
مقارنة بالقطاع الحكومي ،كما يختلف مستوى المرافق المتوفرة في القطاع الخاص عنه في العام من
حيث توفير التمويل فيه بشكل أسرع ،كما أن اإلجراءات اإلدارية أسهل في ذلك القطاع ،ويمكن

اتخاذ الق اررات بما يتناسب وحاجة األطفال ذوي اإلعاقة السمعية ،بالنسبة للخدمات المقدمة للطلبة

وأولياء أمورهم ) (Al- Dababneh el at ,2016وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الدبابنة

وآخرون ( )Al- Dababneh el at ,2016والتي بينت أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية حسب
نوع القطاع ولصالح القطاع الخاص.
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التوصيات

:بناء على نتائج الدراسة الحالية يمكن التوصية بما يلي
ً
 إجراء دراسة أخرى تتضمن المالحظات المباشرة من قبل الباحثين لتقييم فاعلية برامج األطفال
 حيث كان أسلوب جمع البيانات في الدراسة الحالية يعتمد على االستبانة،ذوي اإلعاقة السمعية
.وهي أداة تقويم ذاتي وتعتمد على مدى صدق العاملين في االستجابة

. إجراء دراسة لتقييم برامج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر أولياء األمور
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