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تقييم املنهاج الوطني التفاعلي ووثيقة االطار العام والنتاجات العامة 
: والخاصة ملنهاج رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر معلماتهم

  دراسة نوعية

  * يمان الزبونإ
  

 17/5/2015 تاريخ قبوله                   9/2/2015 تاريخ تسلم البحث

المنهــاج الــوطني التفــاعلي ووثيقــة االطــار تقيــيم هــدفت هــذه الدراســة إلــى  :ملخــص
العام والنتاجـات العامـة والخاصـة لمرحلـة ريـاض األطفـال ذوي اإلعاقـة السـمعية مـن          

ــمعية     ــة السـ ــال ذوي اإلعاقـ ــاض األطفـ ــات ريـ ــر معلمـ ــة نظـ ــي    وجهـ ــام الدراسـ ــي العـ فـ
جميع معلمات رياض األطفال ذوي اإلعاقة تكّونت عينة الدراسة من  .2014/2015

ولجمــع البيانــات، . معلمــة) 14(فــي محــافظتي العاصــمة ومحافظــة الزرقــاء   الســمعية
ــة       ــة شــبه المقنن ــة باســتخدام المقابل ــة النوعي ــة المنهجي ــَم أجــري  اســتخدمت الباحث ، ث

 مالءمـة عـدم  وأشارت النتائج إلـى   .أسلوب تحليل المحتوىتحليل النتائج باستخدام 
ذوي اإلعاقــة الســمعية،  ألطفــال لمرحلــة ريــاض األطفــال ل  لمنهــاج الــوطني التفــاعلي ا

كمــا أشــارت . تطــوير منهــاج خــاص بهــمإلــى الســمعية  اإلعاقــةذوي  وحاجــة األطفــال
النتائج إلى مجموعة من التعـديالت المقترحـة علـى المنهـاج الـوطني التفـاعلي ليصـبح        

وثيقـة  وأخيًرا، أشارت المعلمات إلـى أن  . لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية مالءمةأكثر 
ذوي اإلعاقة السمعية  النتاجات العامة والخاصة لمرحلة رياض األطفالالعام و اإلطار

وقــد أوصــت الدراســة بعــدد مــن التوصــيات   .ة لألطفــال ذوي اإلعاقــة الســمعيةمــءمال
 تطــويرتشــكيل لجــان مــن المتخصصــين فــي    ، مــن أهمهــا علــى نتــائج الدراســة  ابنــاًء

ــاهج  ــة الســمعي    المن ــال ذوي اإلعاق ــاض األطف ــة ري ــة    ةلمرحل ــة النتاجــات العام ومراجع
 .والخاصة لمرحلة رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية إلجراء التعديالت الالزمة

األطفـــال ذوي اإلعاقـــة الســـمعية، المنهـــاج الـــوطني التفـــاعلي  : الكلمـــات المفتاحيـــة
ــة ريــاض األطفــال،    النتاجــات العامــة والخاصــة لمرحلــة ريــاض     اإلطــار العــام و لمرحل

  .إلعاقة السمعيةذوي ا األطفال

الحاليـة  التربويـة   واإلصـالحات  التشريعات عالميا انبثقت :مقدمة
ــوانين   ــن القـ ــة ذمـ ــالات العالقـ ــالتعليم   باألطفـ ــم بـ ــة وحقهـ ذوي اإلعاقـ

ــدمج والوصــول   ــى أقصــى وال ــا يســتطيعون  إل ــذا يجــب  . م ــى  أنل يتلق
 ،من غير ذوي اإلعاقـة كأقرانهم السمعية التعليم  اإلعاقةو وذ األطفال

وتسـلط هـذه التشـريعات     .أقـرانهم  ىمستوإلى  بهم الوصولومحاولة 
ــوانين ال ــى  والق ــةضــوء عل ــاهج وتطويرهــا  أهمي  يمــن الضــرور ؛ فالمن

ــي     ــاعدتهم فــ ــم لمســ ــم لهــ ــاج مالئــ ــوفير منهــ ــيل اتــ ــاديميلتحصــ  األكــ
 & Watkins)األطفـــال التحــاقهم فـــي ريــاض    أثنـــاءواالجتمــاعي  

Kritsonis, 2008) . الحــديث فــي مجــال   التربــوّي األدبُّ يركــُزكمــا
وخصوًصـا  ، األطفـال للـتعلم  اسـتعداد   رفـع تربية الطفولة المبكرة علـى  

ــة هامــة فــي      . مــنهم ذوي اإلعاقــة ــال مرحل ــة ريــاض األطف ــدُّ مرحل وُتع
ا نمائيـً  مالءمـة  خبـرات  تنمية استعداد الطفـل للـتعلم مـن خـالل تـوفير     

(Ma, Shen, & Krenn, 2014; (Rodriguez & Tamis-
LeMonda, 2011.  
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An Evaluation of the National Interactive Kindergarten 

Curriculum, the Document of the General Framework and 
the General and Specific Outcomes for the Kindergarten 
Curriculum of Children with Hearing Impairments from 

Their Teachers' Perspectives: A Qualitative Study 
 

Eman Al-Zboon,  Queen Rania Faculty for Childhood, The 
Hashemite University, Al-Zarqa, Jordan 
. 
Abstract: This study aimed to evaluate the national interactive 
kindergarten curriculum and the document of the general framework 
and the general and specific outcomes for the kindergarten curriculum 
of children with hearing impairments from their teachers' perspectives 
during the academic year (2014/2015). The sample of the study 
consisted of all the kindergarten teachers working with children with 
hearing impairments in Amman and Zarqa (14 teachers). To collect 
the data, the researcher used qualitative methodology by using a semi-
structured interview method and then the resulting data were analyzed 
using content analysis. The results revealed that the national 
interactive curriculum for kindergarten is inappropriate, and there is a 
need for the development of a special curriculum for children with 
hearing impairments. The findings also showed some suggested 
amendments to the curriculum to be more appropriate for children 
with hearing impairments. Finally, the results indicated that the 
general framework and general and specific outcomes for the 
kindergarten curriculum of children with hearing impairments are 
appropriate for children with hearing impairments. The study 
proposed a set of recommendations according to the findings of the 
study, mainly involving the development of a professional team to 
review the curriculum for children with hearing impairments as well 
as reviewing the general framework and general and specific 
outcomes for children with hearing impairments, and to implement 
required amendments. 
Keywords: Children with Hearing Impairments, The National 
Interactive Kindergarten Curriculum, General Framework and General 
and Specific Outcomes for the Kindergarten Curriculum of Children 
with Hearing Impairments. 

  

ُيعد االهتمام بمرحلة رياض األطفال واحدًا من األمور التي 
يستدل بها على رقي المجتمعات وتطورها؛ إذ كان رفع استعداد 
الطفل للتعلم من أولويات األهداف التربوية للدول المتقدمة 

كما تعد هذه المرحلة مرحلة حرجة في تطور . )2013الزبون، (
، والجسمية، والنفسية، واللغوية ،جوانب نمو الطفل المختلفة العقلية

، واالجتماعية؛ إذ تحدد في هذه المرحلة سمات شخصيته، والروحية
وتنطلق قدراته واستعداداته ومفاهيمه ، وتترسخ أنماط سلوكه

)Edwards, 2000 .( وتزداد أهمية هذه المرحلة عند الحديث عن
 ؛مالئماج منهلطفل هذا افر لاويتلم  الطفل ذي اإلعاقة السمعية، فإذا

 وي صوًصاغاللوعموًما  نمائيالتأخر لل هعرضتزداد فرصة تسف
(Gearheart, Weishahn, & Gearheart, 1996) .  
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 العقلية القدرات أن على ةسمعيال اإلعاقة مجال في الباحثون يتفق

ذي اإلعاقة السمعية تتوزع بحسب منحنى التوزيع الطبيعي،  للطفل
 تفوق ، في حينكاء عاديةأي أن معظمهم يتمتعون بدرجة ذ

 يوسف، ؛٢٠٠١ مغلي، وأبو سالمه( بعضهم عند العادي المستوى

ه من الضروري تعريضهم للمنهاج المخصص لألطفال فإَن ؛ لذا)٢٠٠٠
 نرى أن فإَننا ولذلك ،إلى أقصى درجة ممكنة من غير ذوي اإلعاقة

ي لألطفال من غير ذو تقدم التي التعليمية الخبرات والمهمات جميع
ضها بع تعديل أهمية مع لذوي اإلعاقة السمعية تقديمها يمكن اإلعاقة

 Cook, Klein, & Chenاللغة  ىعل التي تعتمد وبخاصة تلك

ذوي اإلعاقة  األطفال تعليم بين الرئيسي الفرق إذ إنَّ ؛)(2012
 المواد في طبيعة يتمثل ال من غير ذوي اإلعاقة واألطفال السمعية

 ىعل ينبغي ذلك ىوعل إياها، تعليمهم طريقة في تمثلي ما بقدر الدراسية
 يقدم الذي الدراسي المنهج باعتِّال استعداد ىعل أن يكونوا المعلمين

 طرق وتطبيق الفارق الزمني مع مراعاة ولكن يسمعون الذين لألطفال

  ).2001، مغلي أبوو سالمه( مختلفة تدريس

 النمو مجال فيز تتمركالسمعية  لإلعاقة السلبية اآلثار أكثر إن

 ، وتزداد شدة المشكالت اللغوية مع زيادة شدة اإلعاقةاللغوي
(Hallahan & Kauffman, 2003).  باإلعاقة يؤثر عمر اإلصابة

 ؛م اللغةتعّللمرحلة حرجة ، إذ إنه يوجد اكتساب اللغة فيالسمعية 
 ,Cormier, Schembri) تأخر تعلم اللغة يؤثر في كفاءتهاإذ إن 

Vinson, & Orfanidou, 2012(بعض  إتقان ، بغض النظر عن
بعضهم  للغة المنطوقة بنجاح فإَناألطفال ذوي اإلعاقة السمعية 

 بعض الكفاية في اللغة المنطوقة عبر القراءة والكتابة يحقق
(Traxler, 2000) .درجة الفقدان  علىللغة  مويعتمد اكتسابه

 ،والبيئةبيت لوا الفرص المتوافرة في الروضةو هالسمعي ونوع
 ,Sarant, Holt ةءقت المخصص للقراالطفل، والو ذكاءدرجة و

Dowell, Rickards, & Blamey, 2009)( . يلقلويستطيع عدد 
، الزمني بمستوى عمرهم اءةقرال األطفال ذوي اإلعاقة السمعيةمن 

التعرض للغة الطبيعية فرص قلة ، ولمعيقات المعرفية واللغويةنتيجة ل
 نتيجة إلعاقتهم تعلم اللغةزيادًة على مشكالت  ،لمبكرةفي الطفولة ا

اللغة من خالل  نهم يكتسبو، فمن خالل الطريقة المكتوبة إال
ونتيجة لهذه  .)(Hoffeister & Caldwell-Harris, 2014الكتابة

 مّما ينعكس سلبًيا على القراءة، ىعل القدرة المشكالت اللغوية تتأثر

 تعقيدها ىومستو اللغوية المتطلبات دازديا مع األكاديمي تحصيلهم

 & Hallahan)ة الفّعال التدريس أساليب غياب في خاصةوب

Kauffman, 2003) .يشتمل منهاج األطفال ذوي اإلعاقة  ويجب أن
لغة اإلشارة، ومجموعات : السمعية في مرحلة رياض األطفال على

واإلثارة  اللعب للتركيز على نمو اللغة، ومهارات القراءة، والمحادثة،
السمعية، والنمو المعرفي، والنمو االنفعالي االجتماعي، والنمو 

  ). Johnson, Liddell, & Erting, 1989(الحركي 

مصدًرا يستند إليه في تطوير الخبرات ويعَد المنهاج التقليدي 
يستفيد جميع األطفال ذوي . التعليمية واألنشطة في التربية الخاصة

 نهاج التقليدي المخصص لألطفال العاديينالسمعية من الم اإلعاقة

 Iowa)( االستبدالأو  الحذف،أو  ،ضافةباإل ،تعديله وتكيفه بعد

Department of Education, 2013. بالمنهاج التقليدي  يقصدو
الذي  المعتمد على مستوى الدولة لجميع الطلبة، سميالر نهاجالم

 متهئمرية لضمان مواعلى الخصائص النمائية للمرحلة الع طوِّر بناًءا
، المعاصرة الحديثة المناهجويوجد العديد من  .معظم الطلبة مع

النظرة التقليدية للتعليم  تغيرت إذ ؛ختلفةم اأهداًفظهرت لتلبي  التي
 دهوالعمل على تزوي تعلمية،الطالب مركز العملية التعليمية ال بجعل

في  اصالًح ابالمهارات الحياتية الوظيفية التي تعده ليكون مواطًن
القرار،  واتخاذالمشكالت،  حلعلى التفكير و اقادًرمجتمعه، 

المحورية للتربية الخاصة المعاصرة  هدافوهذه هي األ واالستقاللية،
ذوي اإلعاقة ودعم تقريرهم  األفرادالتي تنادي بتحسين نوعية حياة 

 في حياتهم لمهمةا للقرارات اذهمواتخ واستقالليتهملمصيرهم، 
الحديثة نتيجة  جظهرت مجموعة من المناهو. )2013ن، الزبو(

  :التربوي، ومنها والتطوير اإلصالحلحركات 

 :Differentiate Curriculum التفريقيالمنهاج المتمايز أو  -1
ويراعي . امستوى الطلبة جميًع رفعإلى  هدفمنهاج ي هوو

ات يوهدفه زيادة إمكان ة،خصائص الفرد وخبراته السابق
يجابيات هذا المنهاج مراعاته للفروق إومن . هدراتالطالب وق

الفردية بين الطلبة، كما يكون للطلبة ذوي الحاجات الخاصة 
  .(Ornstein & Hunkins, 2004) دور فاعل فيه

هو منهاج يربط : Integrative Curriculumج التكاملي االمنه -2
 اتقديًم بةللطل دمبين الموضوعات الدراسية المختلفة التي تق

تخطي  علىا يساعد ا دقيًق؛ بحيث تنظم تنظيًمامتكامًل امترابًط
  (Jacobs, 1989).المواد الدراسية المختلفة نالحواجز بي

: rain based Curriculumالدماغ  بحوثالمنهاج المبني على  -3
 ئمن المباد عةيقوم على تطبيق مجمو نهاجهو مو

ية المتعلقة بعمل العلم البحوثالمبنية على نتائج  ةاالستراتيجي
تشير نتائج  ،فعلى سبيل المثال. الدماغ في الغرفة الصفية

ة والموسيقى والفروق ّيالمناخ والعوامل البيئ تأثيرإلى  البحوث
في  البحوثالفردية على التعلم، ويمكن توظيف نتائج هذه 

   .السياق التعليمي

 :Standards Based Curriculumالمنهاج القائم على المعايير -4
على معايير ا هو المنهاج القائم على تحديد المحتوى بناًءو
وجهات وخطوط عامة موضوعة من لجنة من المتخصصين تو

ذات  األطرافباالشتراك مع متلقي الخدمة التعليمية وكل 
وجب ضرورة امتالك جميع الطلبة لمعايير تالعالقة؛ بحيث ي

ا ا مفتوًحزمنًي إطاًراالطالب  إعطاءدون استثناء، مع من التعلم 
لمعلم على ا وتوقعات عالية للنجاح، ووضع المسؤولية الكبرى

  . إجرائيةوتقييده بمعايير محتوى ومعايير 

 Competency Based:المنهاج المبني على الكفايات -5

Curriculumالمنهاج الذي نقل التركيز على ما يعتقد  هو
الطلبة يحتاج  ماإلى ) معتمد على المعلم(المعلم انه مهم 
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متنوعة  أوضاعلمعرفته وان يكونوا قادرين على عمله في 
ويتطلب هذا  ).عملمكان ال/ على الطالب  مدةمعت(ومعقدة 

 األداءتشمل ملفات  ا،تعقيًدتقييم أكثر  دامالمنهاج استخ
في التجارب  جريبيوتقييم التعلم الت ،portfolios ميةالتراك

لعب الدور في سياقات متنوعة و األداءالميدانية و
(Argüelles & Gonczi, 2000) .  

 وهو Place-Based Curriculum:المبني على المكان المنهاج -6
المنهاج الذي يستخدم المجتمع المحلي والبيئة كنقطة بداية 

مجاالت اللغة والحساب والدراسات  يتدريس المفاهيم ف
وهو . المنهاج اتعواالجتماعية والعلوم وغيرها من موض

لزيادة  عيةالتعلمية الواق توالخبرا لعمليةا ةممارسيؤكد ال
ه إدراكالتحصيل وتقوية ارتباط الطالب بمجتمعه وتطوير 

كمواطن  لتأدية دورهمتزايد ال هلعالمه الطبيعي وخلق التزام
  (Resor, 2010).همانشط ومس

 Outcomes-Based Curriculum:جاتالقائم على النتا المنهاج -7
، )2013الزبون، (د حالًيا في األردن المعتم وهو المنهاج

تحصيله بعد  على ما يستطيع الطالب فعًالهذا المنهاج يركز و
الطالب هو محور  يكونيركز على أن و. التعلمعملية  هإنهاء

العملية التعليمية التعلمية، وقياس تحصيل الطالب عبر ما 
 ,Killenالعملية التعليمية نتاجاتأو  جاتيسمى بمخر

2000)(.  

على  1987كد مؤتمر التطوير التربوي الذي عقد عام أ
الظروف واإلمكانيات المادية والبشرية للعناية  أفضلضرورة تهيئة 

 ،1988عام ) 27(، انبثق عنه قانون التربية المؤقت رقم باألطفال
لم التعليمي تتبعها ا من الَسجزًءرياض األطفال وأصبحت فيه مرحلة 

وفي  ).2010وزارة التربية والتعليم، (المراحل التعليمية األخرى 
على ) 3(أكد قانون التربية والتعليم الحديث رقم ، 1994عام 

مرحلة بوصفها مرحلة تعليمية وحلقة من حلقات هذه الأهمية 
إنشاء رياض األطفال  1999التعليم في األردن، وبدأ في األردن عام 

). 2005صليوة، ( سنوات 6-4الحكومية للفئة العمرية من سن 
 أهميةلة المبكرة ومرحلة الطف إعطاءعن  األردنلم يتوان وحالًيا، 

خطة  أسس هاالملكية السامية التي انبثقت عن ةالرؤيكبيرة تجلت في 
 Education Reformبرنامج التطوير التربوي نحو اقتصاد المعرفة 

for the Knowledge Economy )ERfKE( التي تضم أربع ،
 األطفالا على مرحلة الطفولة المبكرة وإعداد رابعه َزرّك ،مكونات

 ).2002وزارة التربية والتعليم، (األطفال للتعلم في مرحلة رياض 
مشروع السنوات  2003أطلقت وزارة التربية والتعليم في عام فقد 

أنجزت  إذ ؛نحو اقتصاد المعرفة التربويتطوير الب ميَُّس ،الخمس
وشر بإطالق المرحلة الثانية وب 2009المرحلة األولى منه في عام 

هذا المشروع األول من نوعه في منطقة  ويعدُّ .2009في عام 
 .)2010وزارة التربية والتعليم، ( الشرق األوسط

منهاجًا  2004وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم في عام 

المنهاج الوطنّي (مقترحًا لتعليم أطفال الروضة تحت مسمى 
ونتيجة ). ثة لتربية أطفال الروضة وتعليمهماألسس الحدي: التفاعلّي

جاء ه للدراسات التي تناولت تحليل المنهاج الوطني التفاعلي وتقويم
الذي اشتمل على كتاب  ،)الّطبعة المطّورة(المنهاج الوطني التفاعلي 

والكتاب المرجعي ، أنشطة الطفل العملية لمعّلمة رياض األطفال
وكتاب ، نشطة بالّلغة العربّيةوكتاب األ، لمعّلمة رياض األطفال

وقد بدأ . والوسائل والمواد المرافقة، األنشطة بالّلغة اإلنجليزية
تطبيق هذا المنهاج رسميًا منذ بداية الفصل الدراسي األول 

وينبثق محتوى المواد التعلمية . )2010الحسن، ( 2008/ 2007
امة والخاصة للمنهاج الوطني التفاعلي من اإلطار العام والنتاجات الع

الذي يستند إلى توفير بيئة غنية بالمثيرات ، لمنهاج رياض األطفال
لتشجيع األطفال على تحقيق ذواتهم واإلسهام في تعزيز فضولهم 
الطبيعي مما يؤدي إلى اكتشافهم للبيئة المحيطة بهم وبناء الخبرات 

زيادة على تنمية االستعداد ، في جو يسوده األمان والثقة والمحبة
والمرحلة العمرية التي يستهدفها المنهاج الوطني . لتعلم لديهمل

من سن الرابعة وحتى ست ، التفاعلي لرياض األطفال في األردن
 ةوُتعدُّ الوحدة التعلمية الركيز). 2008محاسيس، (سنوات 

والوحدة التعلمية عبارة عن ، األساسية للمنهاج الوطني التفاعلي
عات تعمل على إيضاحها موضوع متكامل ينبثق منه موضو

وتفسيرها من خالل أنشطة مباشرة ومرتبطة بالموضوع الرئيس 
، التي تم اختيارها وتحليلها إلى عناصر تعطي خبرات لغوية، للوحدة
. وموسيقية، وحركية، وفنية، واجتماعية، ودينية، وعلمية، ورياضية

) 7(من ) الطبعة المطّوره(ويتكون المنهاج الوطني التفاعلي 
، وحدات) 3(األول بواقع : موزعة على الفصلين الدراسيين، داتوح

أنا وروضتي، : وهذه الوحدات هي. وحدات) 4(والثاني بواقع 
أبو طالب، (وأسرتي، ووطني، ونباتاتي، ومائي، وحيواناتي، وأرضي 

  ). 2004، يوالسعد، والصايغ

طار العام والنتاجات العامة والخاصة إلثَم جاء تكييف وثائق ا
لتتالئم  مرحلة رياض األطفال والصفوف من األول إلى الخامسل

، وسُيصار إلى تطويرها وحاجات األطفال ذوي اإلعاقة السمعية
الحًقا؛ لتشمل بقية الصفوف؛ انسجاًما مع أهداف التطوير التربوي 

وقد جاءت . )ERfKE2(نحو اقتصاد المعرفة في مرحلته الثانية 
صة بفئة األطفال ذوي اإلعاقة هذه الوثيقة منفصلة؛ لتكون خا

الفروق الفردية بينهم والخصائص النمائية الخاصة بسبب السمعية، 
بهم؛ ولتكون أداة تساعد المعلم والمشرف التربوي على تحقيق 
نتاجات التعلم، بما ينسجم وخصوصية الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية 

م من تصميم أنشطة تالئ وقدراتهم وحاجاتهم، ولتمكن المعلم
مع  يتفقالفروق الفردية بين األطفال ذوي اإلعاقة السمعية، وهذا 

التوجهات الحديثة في المناهج الدراسية المتمثلة بتعدد مصادر 
وقد . التعلم التي يمكن للمعلم اللجوء إليها لتحقيق نتاجات التعلم

اإلطار العام لمرحلة رياض : حوت الوثيقة على المكونات اآلتية
اجات التعلمية المحورية، والمحاور األساسية، األطفال، والنت

-األخالقي: هي، والنتاجات العامة والخاصة التي تغطي سبعة مجاالت
-الصحي، واالنفعالي-الديني، واللغوي، والجمالي، والجسمي
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وزارة التربية (المعرفي، والمعارف العامة - االجتماعي، والعقلي
   .)2013والتعليم، 

موضوع، واستقرائه، ومسح الدراسات بعد االطالع على أدب ال
السمعية في مرحلة رياض  اإلعاقة مناهج األطفال ذويالسابقة حول 

العربية  ، تبين بأن الدراسة الحالية قد تكون من الدراساتاألطفال
هذا الموضوع، وخصوًصا فيما يتعلق بتقييم تناولت القليلة التي 

وفي ما . ة السمعيةمدى مالمة المنهاج الرسمي لألطفال ذوي اإلعاق
في مرحلة رياض  األطفاليأتي الدراسات التي تناولت مناهج 

  . ، ومناهج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعيةاألطفال

دراسة هدفت إلى معرفة  Rodriguez (1986) أجرى رودريجز
ذوي  األطفال لدى اللغة التعبيرية اكتساب في جاالمنه أثر تعديل

 الطريقة تحديد ، وكذلكالمدرسة قبل ما مرحلة في اإلعاقة السمعية

 السمع وضعاف األطفال ذوي اإلعاقة السمعية لدى للتواصل المفضلة

 في للتواصل المشابهة الطرق وتحديد التعبيرية اللغةاكتساب  على

 الدراسة اللغة التعبيرية، واشتملت الطفل الكتساب والمدرسة المنزل

الصور  اختبار ماداستخة بالمبكر الطفولة مرحلة في أطفال على
اختارها  التي اللغة أنإلى النتائج  وقد أشارت. لبيبودي واأللفاظ

 مع للتواصل المفضلة الطريقة هي ناوالدالمعلمون، واستخدمها ال

 لدى اللغوي النمو طور المعّدل المنهج استخدامكما أن  األطفال،

  .ذوي اإلعاقة السمعية األطفال

 برنامج إلى تطوير هدفتد فق، )٢٠٠٤( القريوتي دراسة أما
 تنمية أجل من المدرسة قبل ما بمرحلة ذوي اإلعاقة السمعية لألطفال

كما  ،في التواصل الكلية الطريقة استخدام طريق عن النمو اللغوي
 التعليمي البرنامج لتقويم اختبارات بطارية بناءهدفت الدراسة إلى 

 الدراسة بقتط.ذوي اإلعاقة السمعية اللغة عند األطفال وتشخيص

 بإمارة المعوقين رعاية بمركز طفًلا ذا إعاقة سمعية ٣٦ من عينة على

األطفال ذوي اإلعاقة  أداء أن وأظهرت النتائج. ماراتاإل الشارقة في
 العربية اللغة برنامج( المقترحة الكلية بالطريقة تعلموا الذين السمعية

 بهذه يتعلموا لم الذين األطفال ذوي اإلعاقة السمعية أداء من أفضل)

األطفال ذوي اإلعاقة  أداء ، كما أظهرت النتائج فروق دالة فيالطريقة
 وشدة والعمر الجنس باختالف الكلية بالطريقة تعلموا الذين السمعية
  .اإلعاقة

، دراسة للتعرف على Kargin, 2004)(كارجن  كذلك أجرى
لى أثر برنامج متمركز حول األسرة في مرحلة ما قبل المدرسة ع

 12واشتملت العينة على . تواصل األطفال ذوي اإلعاقة السمعية
وأشارت النتائج إلى فعالية . طفًلا في المناطق الريفية في تركيا

البرنامج في تحسين التواصل اللفظي لألطفال، وزيادة تفهم األسر 
 فقد هدفت إلى) 2011(شرادقة  أما دراسة. لحاجات أطفالهم

 النطقي لتنمية التدريب في تعليمي حاسوبي برنامج فاعلية عن الكشف

البسيطة من  السمعية اإلعاقة ذوي األطفال من عينة لدى التعبيرية اللغة
 في التقليدية بالطريقة مقارنة اربد محافظة في سنوات 7الى  4عمر 

من  مكونة عينة على الدراسة وطبقت. والعمر الجنس متغيري ضوء
 وتم للصم األمل مدارس من ديةبالطريقة القص وطالبة طالبًا 30

 وأشارت. ضابطة واألخرى تجريبية إحداهما مجموعتين، إلى توزيعهم

 على الطلبة أداء في إحصائية داللة ذات فروق يوجد النتائج إلى أنه

 لصالح التعبيرية، اللغة لمستوى البعدي الكلية للقياس الدرجة

 البرنامج فاعلية ىعل مما دل للبرنامج خضعت التي التجريبية المجموعة

اإلعاقة  ذوي الطلبة لدى التعبيرية اللغة تنمية في التعليمي الحاسوبي
 .البسيطة السمعية

أما بالنسبة للدراسات التي أجريت على المنهاج المطبق في 
رياض األطفال من غير ذوي اإلعاقة، فثمة عدد ال بأس فيه منها، 

إلى تقويم  ، التي هدفت)2008(نذكر أحدثها دراسة محاسيس 
في ، المنهاج الوطني التفاعلي المطبق في رياض األطفال في األردن

موزعات ، معلمة) 30(وتكونت العينة من . ضوء المعايير العالمية
وأظهرت . تّم اختيارهن بالطريقة القصدّية، مدرسة) 27(على 

الدراسة أن معلمات رياض األطفال يطبقن المنهاج الوطني التفاعلي 
وفقًا لمعايير الرابطة الوطنية األمريكية لتعليم ، )لمطّورةالطبعة ا(

التخطيط لتنفيذ : األطفال الصغار بدرجة مرتفعة في األبعاد اآلتية
وبدرجة متوسطة في ، وتوفير الوسائل التعلمية المناسبة، المنهاج

وتنفيذ أنشطة التعلم، وتقويم ، تنظيم البيئة التعلمية: األبعاد اآلتية
  . وتعلمهنمو الطفل 

المنهاج الوطني "إلى تحليل ) 2005(هدفت دراسة هارون 
الصادر عن وزارة " األسس الحديثة لتربية أطفال الروضة: التفاعلي

قام الباحث بتصميم أداة ، 2004التربية والتعليم في األردن عام 
وأظهرت . للتحليل تضمنت المعايير واألسس المعتمدة للتحليل

في تركيز األهداف الخاصة للوحدات التعلمية النتائج غياب التوازن 
وقد جاء أعلى تركيز على المجال . على المجاالت النمائية الخمسة

في حين كان أدنى تركيز على المجالين ، العقلي/المعرفي
وأن نسبة األنشطة الهادئة تعادل ، الروحي/والديني، الحركي/الجسمي

  . أكثر من ضعف األنشطة الصاخبة

-Ahmad, Fayez, & Alمد، وفايز، والزبون أما دراسة أح

Zboon, (2014)  فهدفت إلى تحديد المنهاج المطبق في رياض
األطفال في محافظة الزرقاء والخبرات التي يقدمها ومقدار الوقت 

وتوصلت النتائج إلى أن رياض األطفال تركز . المخصص لكل منها
وبعض الكلمات  على الخبرات األكاديمية مثل قراءة الحروف وكتابتها

باللغة العربية واإلنجليزية والحساب ومبادئ الدين اإلسالمي وإنها 
أما بالنسبة ). من الوقت مخصص للعب% 30(ال تركز على اللعب 

للروتين اليومي فقد تمثل بالحلقة الصباحية، ثَم حصص تدريسية 
  .وأوقات محددة لإلفطار

قلة  يتضح سابقةال للدراساتثة المتأنية الباح مراجعة خالل من
 األطفال ذوي اإلعاقة السمعيةتطّرقت إلى مناهج  التيدراسات ال

تنّوع هذه الدراسات يالحظ و. األطفالرياض  وخصوصا في مرحلة
 مالءمةمدى هذا الموضوع؛ فدرس بعضها لفي طريقة دراستها 

أو برنامج  و بناء منهاجأفي النمو اللغوي،  وأثرهالمنهاج العام 
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. ن درست أخرى الخبرات التي تقدمها رياض األطفالفي حي، مقترح
أما الدراسة الحالية، فهي تلتقي مع بعض الدراسات السابقة، من 

، وتتفق مع األطفال ذوي اإلعاقة السمعيةحيث إنها درست مناهج 
 في حينبعضها اآلخر من حيث دراسُتها جزئًيا المنهاج العام، 

هاج الوطني التفاعلي لتقييم كل من المنتختلف عنها بشمولها 
ووثيقة النتاجات العامة والخاصة لمرحلة رياض األطفال ذوي 

وما يمّيز هذه الدراسة أنها الدراسة األولى محليا . اإلعاقة السمعية
مة المنهاج الوطني التفاعلي لألطفال ءتقييم مدى مال استهدفتالتي 

ا كما تتميز هذه الدراسة باستخدامه. ذوي اإلعاقة السمعية
للمنهجية النوعية التي تعطينا معلومات عميقة من معلمات األطفال 
ذوي اإلعاقة السمعية اللواتي يعتبرن مصدًرا مهًما للمعلومات 

كما تتميز هذه الدراسة . المتعلقة بالمناهج المطبقة حالًيا وتقييمها
 ، الذين هم في أشّدمناهج األطفال ذوي اإلعاقة السمعيةبدراستها 
ى تطوير مهاراتهم، والحصول على حقهم في منهاج مالئم الحاجة إل

  .ويرفع من استعدادهم للتعلميلبي حاجاتهم، 

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

المنهاج الوطني  مجال تلبية يكتنفالذي  لغموضنتيجة ل
التفاعلي من جهة، واإلطار العام والنتاجات العامة الخاصة لمرحلة 

 ية لحاجات هؤالء األطفال؛رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمع
وخصوًصا أنها تم تطويرها الدراسات ذات العالقة،  غيابل نتيجةو

من وجهة ج االمنه اهذ لتقييم دافع الباحثة لدى تطور فقدحديًثا، 
 فقد وعليه،. نظر معلمات رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية

 املومن العو. جاالمنه اعلى واقع هذ للوقوف هذه الدراسة أجريت

خبرتها في مجال مناهج  الموضوع هذا تناول على الباحثة حثت التي
كونها كانت تعمل رئيس قسم مناهج الطفولة  ،الطفولة المبكرة

مديرات  شكوىزيادة على . المبكرة في وزارة التربية والتعليم
هذا  عن الرضا بعدم اشعوًر تعكس التي األطفال،ومعلمات رياض 

 ما التي فاألسئلة .لألطفال من غير ذوي اإلعاقةالمعدِّ أصًلا ج االمنه

لبي حاجات ي هل ؟مالئم لهم جنهاالم اهذ هل :هي نفسها فتئت تطرح
الوطني منهاج التطبيق  هل يجب ؟السمعية ذوي اإلعاقة األطفال

مدى فعالية  وما ؟التفاعلي في رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية
 ن قبل وزارة التربية التعليم؟النتاجات الخاصة التي تم تكييفها م

الوطني التفاعلي  جاهنالم لمراجعة الحالية الدراسة فكرة ولذلك انبثقت
واإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة لمنهاج رياض األطفال ذوي 

 شأن من ألن هما باستخدام البحث النوعي؛وتحليل اإلعاقة السمعية

 جهة من للقارئ مفيدةوعميقة  معلومات جمع البحوث من النوع هذا

 ذات التطوير الضرورية مجاالت نحو القرار أصحابولفت انتباه 

، وخصوًصا في ظل قلة البحوث العربية التي فائدة واألكثر األولوية
تعتمد المنهجية النوعية في التربية الخاصة، كما أشار إلى ذلك 

  ).2010(الخطيب 

لمحلية الحالية وبناء على ما سلف، وانسجاًما مع التوّجهات ا
، وتطوير المناهج المتمثلة في االهتمام باألفراد ذوي اإلعاقة

اقتصاد المعرفة، المرحلة  وضمن إطار تطوير التعليم نح ةالمدرسي

مدى جاءت الدراسة الحالية لسبر غور قضية مهّمة، أال وهي  ،الثانية
ة العامالوطني التفاعلي واإلطار العام والنتاجات  جاهنالم مالءمة

ذوي اإلعاقة السمعية، وذلك من  والخاصة لمرحلة رياض األطفال
  :خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية

ذوي اإلعاقة السمعية رياض أطفال  معلمات ما مدى تطبيق -1
  ؟لمرحلة رياض األطفال لمنهاج الوطني التفاعليل

ذوي اإلعاقة لألطفال  لمنهاج الوطني التفاعليا مالءمةما مدى  -2
  ؟وجهة نظر معلماتهمالسمعية من 

بالنسبة لمالئمته  لمنهاج الوطني التفاعليما نقاط الضعف في ل -3
  لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية؟

ما التعديالت المقترحة على المنهاج الوطني التفاعلي ليصبح  -4
  لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية؟ مالءمةأكثر 

النتاجات العامة والخاصة لمرحلة رياض  مالءمةما مدى  -5
  ؟من وجهة نظر معلماتهمذوي اإلعاقة السمعية  طفالاأل

  أهمية الدراسة

األول نظري والثاني : تّتضح أهمية الدراسة الحالية في جانبين
تطبيقي، أما بالنسبة لألهمية النظرية، فإَنه يتوقع أن تسهم هذه 

الوطني التفاعلي لمرحلة ج امنهال مالءمةتقييم مدى الدراسة في 
ذوي لألطفال  عتمد من وزارة التربية والتعليم،رياض األطفال، الم

مقترحات من شأنها أن تعمل على تطوير  تقديمالسمعية، و اإلعاقة
فهم  وتحقيق المنهاج الوطني التفاعلي لرياض األطفال في األردن

وإلى الوقوف ، مدى مالئمته لألطفال ذوي اإلعاقة السمعيةأعمق ل
الدراسة للمهتمين ، كما توفر هذه هضعفته وعلى مواطن قو

 ،األطفال ذوي اإلعاقة السمعية حاجاتمعلوماٍت نظريًة عن 
 أما بالنسبة لألهمية التطبيقية، فستصبح. لهم مالءمةوالمناهج ال

ستضع بين يدي  إذ خاصة، تربوية وأهمية لهذه الممارسات قيمة
حقائق صادقة ترمي إلى  تخطيط المناهج وتطويرها عنالمسؤولين 

لألطفال ذوي  مناهجال هذه للعمل على تطوير مالءمةلوضع الخطط ا
اللواتي يعتبرن حلقة ، باالعتماد على آراء معلماتهم، اإلعاقة السمعية

كما توفر الدراسة . مهمة في تطوير مناهج هذه الفئة من األطفال
والمعلمين  معلومات دقيقة للدارسين والباحثين والمطلعين

تحسين الخدمات التربوية  ؛ وذلك بهدفوالمشرفين التربويين
كما تفتح الدراسة الباب  ،والتأهيلية لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية

  .بهذا الموضوعللدراسات الالحقة المتعلقة 

  حدود الدراسة ومحدداتها

إنها اقتصرت على معلمات  إذتتحّدد هذه الدراسة بعينتها؛ 
ما تتحّدد ك. في عمان والزرقاء ذوي اإلعاقة السمعيةرياض األطفال 

أجريت في مدراس األمل للصم،  فقدهذه الدراسة بمكان إجرائها؛ 
وتتمثل . )2014/2015( الدراسي وبزمانها إذ اقتصرت على العام

محّددات الدراسة في األداة المستخدمة فيها، وفي الدقة في جمع 
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صدق استجابة مدى و، وفي منهجية البحث المستخدمة، البيانات
  .فقراتها وأسئلتها لىة عأفراد عينة الدراس

  المصطلحات تعريف

هو المنهاج  ):الّطبعة المطّورة(المنهاج الوطني التفاعلي -
مجموعة من وهو  ،الرسمي لمرحلة رياض األطفال في األردن

الخبرات المتنوعة والمتعددة والفعاليات التربوية المخططة التي 
طوير تعليم ما قرها مجلس التربية والتعليم في األردن استجابة لتأ

وبدأ تطبيقه في ، ERfKEقبل المدرسة من أجل اقتصاد المعرفة 
جميع رياض األطفال الحكومية رسميًا منذ بداية الفصل الدراسي 

كتاب أنشطة الّطفل : ويشمل األجزاء التالية، م2008/ 2007األول 
 يكتاب، والكتاب المرجعي لمعّلمة رياض األطفال ،معّلمةلالعملّية ل

الوسائل والمواد ، والّلغة اإلنجليزيةو طة بالّلغة العربّيةاألنش
 . المرافقة

قد تتراوح شدتها سمعية اإلعاقة السمعية تشير إلى وجود مشكلة  -
األداء التربوي  فيًا يمن البسيطة إلى الشديدة جدًا، تؤثر سلب

  ).2013، الخطيب(للطالب 

تراوح بين الشخص الذي يعاني من فقدان سمعي ي: ضعاف السمع -
ديسبل، بعد استخدام المعينات السمعية، مما ) 69- 35(

يؤدي إلى معاناته من صعوبة في فهم الكالم باالعتماد على 
  .)2009الزريقات، (حاسة السمع 

هي مرحلة التي تسبق التحاق الطفل بالصف  :رياض األطفال -
  .سنوات 5-4األول وتضم األطفال من عمر 

 ت العامة والخاصة لمرحلة رياض األطفالالعام والنتاجا اإلطار -
هي وثيقة أصدرتها من وزارة التربية  :ذوي اإلعاقة السمعية

، وهي تشتمل تكييف وتعديل 2013والتعليم األردنية عام 
نتاجات رياض األطفال المخصصة لألطفال من غير ذوي 

لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية في  مالءمةاإلعاقة، لتصبح 
  . طفالمرحلة رياض األ

 الطريقة وإجراءات الدراسة

  منهج الدراسة

تقييم إلى  الدراسة الحالية هي دراسة نوعية وصفية هدفت
الوطني التفاعلي لمرحلة رياض األطفال المعتمد من وزارة ج امنهال

العام والنتاجات العامة والخاصة لمرحلة  اإلطار التربية والتعليم
  .مع المعلمات المقننة شبه ، باستخدام المقابلةرياض األطفال

 الدراسة المشاركون في

يتألف مجتمع الدراسة الحالية من جميع معلمات رياض 
واللواتي يعملن في عمان والزرقاء،  ذوي اإلعاقة السمعيةاألطفال 

  .مدارس) 4(ذوي اإلعاقة السمعية، وعددها  ضمن مدارس األطفال

على الدراسة  ْتَقبِّقصدية، فقد ُط ، فقد كانت عينةأما العينة
معلمات األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في رياض األطفال في 

التي تتكون ، كافةالمدارس الحكومية في محافظتي العاصمة والزرقاء 
الزرقاء و، )معلمات 7(لواء ماركا : من مديريات التربية والتعليم في

والبالغ عددهن ، 2015/ 2014للعام الدراسي ) معلمات 7(األولى 
  .عينة الدراسة توزيع يوضح )1(جدول الو. علمةم) 14(

ونسبهم في العينة من حيث المنطقة  اتعدد المعلم :1جدول 
 والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة

  النسبة  العدد  المتغيرات

  المنطقة
  %50  7  عمان

  %50  7  الزرقاء

المؤهل 
  العلمي

  %86  12  دبلوم متوسط
  %7  1 بكالوريوس

  %7  1  بكالوريوس وأعلى

سنوات 
  الخبرة

  %25  3  سنوات 1-5
  %36  5  سنوات 6-10

  %25  3  سنة 15- 11
  %14  2  سنة 20- 16
  %7  1  سنة وأكثر 20

  جمع البيانات

استخدمت الباحثة طريقة المقابلة شبه المقننة لجمع البيانات،  
مع معلمات رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية؛ فقد استغرقت 

أداة تشتمل طّورت الباحثة لتحقيق ذلك، و. المقابلة نصف ساعة
 الوطني التفاعلي جاالمنهتقييم هدف إلى ت على مجموعة من األسئلة

ذوي اإلعاقة السمعية واإلطار العام  اض األطفالير لمرحلة
والنتاجات العامة والخاصة لمنهاج األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من 

الجزء : اءجزثة أثالمن  تتكّونأداة  ي، وهوجهة نظر معلماتهم
اسم المديرية، (ويشتمل على معلومات عامة عن المعلمات : األول

: الجزء الثانيو. )والجنس، وسنوات الخدمة، والمستوى التعليمي
) موافق، غير موافق(ات تستطلع رأي المعلم فقرة 15يتكون من 

 األطفالحول مدى فعالية المنهاج الوطني التفاعلي لمرحلة رياض 
  :وهي ،تهمءالوم

  .يتمتع المنهاج بمستوى مالئم من السهولة .1
  .يتمتع المنهاج بوضوح األفكار والمواضيع .2

 .يتمتع المنهاج بالواقعية .3

 .يشمل المنهاج مواضيع مفيدة للطلبة .4

 .يتمتع المنهاج بالمتعة .5

 .يتمتع المنهاج بالشمولية .6

  .مالئم من حيث الجدول الزمني لتطبيقه بأنهيتمتع المنهاج  .7
  .األنشطةمتنوع  بأنهنهاج يتمتع الم .8
  .السمعية اإلعاقةيتالءم المنهاج مع حاجات األطفال ذوي  .9
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ألطفال ذوي ل اتعديالت كثيرة ليصبح مالئًمإلى يحتاج المنهاج  .10
  .السمعية اإلعاقة

للطلبة ذوي  اكثيرة ليصبح مالئًم إلى إضافاتيحتاج المنهاج  .11
  .السمعية اإلعاقة

للطلبة ذوي  ايصبح مالئًمحذف الكثير لإلى يحتاج المنهاج  .12
  .السمعية اإلعاقة

السمعية صعوبة كبيرة بالتعامل مع  اإلعاقةيواجه األطفال ذوي  .13
   .المنهاح

تطوير منهاج خاص إلى السمعية  اإلعاقةيحتاج األطفال ذوي  .14
   .بهم

 لألطفال الوطني التفاعليالمنهاج  إيصالمشكلة في  أواجه .15
  .السمعية اإلعاقةذوي 

 من األداة يشتمل على مجموعة من األسئلة والجزء الثالث
  :ذات النهايات المفتوحة اآلتية

  ؟لمرحلة رياض األطفال لمنهاج الوطني التفاعلياتطبق  هل -

لمرحلة رياض األطفال  لمنهاج الوطني التفاعليا مالءمةما مدى  -
  ؟ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر نظركلألطفال 

بالنسبة لمالئمته لألطفال  التفاعلي منهاج الوطنيما نقاط ضعف  -
  ذوي اإلعاقة السمعية؟

التعديالت المقترحة على المنهاج الوطني التفاعلي ليصبح أكثر  ما -
  لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية؟ مالءمة

ذوي  لمرحلة رياض األطفال النتاجات العامة والخاصةتطبق  هل -
  اإلعاقة السمعية؟ 

 العامة والخاصة لمرحلة رياض األطفالالنتاجات  مالءمةما مدى  -
  ؟من وجهة نظركذوي اإلعاقة السمعية 

اتبعت الباحثة عدة طرق للتأكد من صدق نتائج الدراسة، فكما 
إلى ضرورة التحقق من صدق ) Patton, 2001(يشير باتون 

البيانات في البحث النوعي من خالل أساليب معينة تزيد من 
ن صدق البيانات باستخدام إذ تأكدت م. مصداقية النتائج

إستراتيجية مراجعة الزميل، حيث طلب من أحد الزمالء الذي يمتلك 
معرفة بالبحث النوعي، وبشكل مستقل، القيام بقراءة البيانات 
وترميزها، لتحديد المجموعات األساسية للبيانات، ومن ثَم أجريت 

يتالئم مع وهذا اإلجراء . التعديالت بناًءا على مناقشة البيانات معه
منهم  طبيعة البحث، كونه بحًثا نوعًيا، كما ذكره باحثون مختلفون

أما الطريقة الثانية للتأكد من . )(Creswell, 2007 جريسويل
صدق البيانات فقد كانت باستخدام طريقة مراجعة المشاركين في 

اوىويجبيزي كما وصفها  Informant Feedback البحث
 المشارك التي تزود ،(Onwuegbuzie & Leech, 2007)ولييش

والتفسيرات الخاطئة لما  األخطاءبفرصة مباشرة ومستمرة لتصحيح 
وتعطي فرصة للمستجيب لتقديم معلومات . قوله أوتم مالحظته 

تعزز  فإَنهاوأخيًرا . بشكل طوعي وتلخيص المعلومات إضافية

 البيانات بالحصول على تأكيد المشارك على ما تم سماعه ومالحظته
Lewis, 2009)(.  

  إجراءات الدراسة

ف الدراسة الحالية واإلجابة عن تساؤلها، تم اهدألتحقيق 
  : اتخاذ اإلجراءات اآلتية

وذلك  الدراسة لجمع البيانات من عينة الدراسة أداة ةالباحث ّدتأع -
بناًءا على مراجعة األدب النظري ذي العالقة بتقييم المناهج 

طفال ذوي اإلعاقة السمعية المدرسية عموًما، ومناهج األ
) 8(األولية على  افي صورته األداة تضِرُعثم  .خصوًصا

 الهدفومدى توافقها مع  الفقرات؛ للحكم على مناسبة مينحّكُم
. ، ومدى مقروئيتهاالفقرات، ومراجعة من أجلهي وضعت ذال

  .علًما بأنه قد تم األخذ بملحوظاتهم
األطفال ذوي اإلعاقة  بعدد رياضعلى إحصائية  ةالباحث تحصل -

وزارة في األردن، من خالل الرجوع إلى إحصائيات  السمعية
 .؛ وذلك لتحديد حجم مجتمع الدراسة وعينتهالتربية والتعليم

، مدارس الصمالرسمية المشرفة على  ةتم أخذ الموافقة من الجه -
  .التربية والتعليم ةوزار يوه

 طريقة المقابلة الفرديةعلى عينة الدراسة ب المقابالت إجراءتم  -
   .(Kvales, 1996) شبه المقننة كما وصفها كفاليز

بعد االنتهاء من تطبيق المقياس، تم تفريغ بيانات أفراد العينة،  -
  . الدراسة أسئلةواإلجابة عن  ،الوصفي النوعي وإجراء التحليل

وأثناء مرحلة التطبيق تم مراعاة االعتبارات االخالقية المتفق 
ولًيا، حيث تم الحصول على موافقة الجهات الرسمية، كما تم عليها د

التواصل مع أفراد العينة والحصول على موافقتهم بعد تعريفهم 
كما تم مراعاة اختيار وقت ومكان مناسب . بالدراسة وأهدافها

ألفراد العينة إلجراء المقابالت، وتم إبالغهم بأن البيانات الناتجة من 
وستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط، المقابات ستكون سرية 

  .كما أنه سيتم استخدام أسماء وهمية أثناء عرض النتائج

  تحليل البيانات

 تحليل المحتوى تم استخدام: الدراسة أسئلةإلجابة عن ل
Content Analysis،  حيث اتبع خطوات تحليل المحتوى التي

وهذه ، Holloway, Todres (2006( ذكرها هوالوي وتودرز
القراءة المتكررة للبيانات الخام والتمعن فيها، ثَم : خطوات هيال

ترميز البيانات، ثَم تجميع البيانات في مجموعات، ثَم صياغة 
المفاهيم المحورية وتحديدها، وأخيًرا دمج البيانات وربطها باإلطار 

  .النظري

  :النتائج

المنهاج الوطني  مالءمةتقييم مدى هدفت الدراسة الحالية إلى 
تفاعلي من جهة، واإلطار العام والنتاجات العامة الخاصة لمرحلة ال

رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية من جهة أخرى لألطفال ذوي 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 394

وفيما يأتي تقديم . اإلعاقة السمعية في مرحلة رياض األطفال
   .للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة

علمات مما مدى تطبيق  :، وهواألول سؤالالاإلجابة عن 
 لمنهاج الوطني التفاعليلذوي اإلعاقة السمعية رياض األطفال 

  ؟لمرحلة رياض األطفال

 األطفاللإلجابة عن هذا السؤال، تم سؤال معلمات رياض 
للمنهاج الوطني التفاعلي لمرحلة  هنَّعن تطبيقالسمعية  اإلعاقةذوي 

 فالاألطجميع معلمات رياض  إلى أنالنتائج  وأشارت. األطفالرياض 
 وأشارت. حالًيا المنهاج الوطني التفاعلي بجميع عناصره ال يطبقّن

 أشارت في حيناالستعانة بالصور المرافقة له، إلى معلمات  ستُّ
 كأوراقباللغة العربية  األنشطةاستخدام كتاب إلى معلمات  ثَمانية

 أشارت كما. السمعية اإلعاقةذوي  األطفالعمل الستخدامها مع 
؛ إذ تم عدم استخدام المنهاج نهائيا منذ تطويرهإلى معلمتان 

عدم معرفتهن إلى جميع المعلمات  وأشارت. االطالع عليه وتصفحه
كتاب أنشطة بجميع عناصر المنهاج الوطني التفاعلي، وخصوًصا 

الكتاب المرجعي لمعّلمة رياض األطفال، والّطفل العملّية للمعّلمة، 
ارتبط مفهوم هذا المنهاج عندهن كما . والوسائل والمواد المرافقة

وقالت عائشة . فقط بكتابي األنشطة بالّلغة العربّية والّلغة اإلنجليزية
ال ُأطبق المنهاج الوطني التفاعلي وأحاول أن أنتقي من هذا " 

المنهاج أجزاء قليلة وتكييفها لتتالئم واألطفال ذوي اإلعاقة 
  ."السمعية

لمنهاج ا مالءمةا مدى م :، وهوالثاني سؤالالاإلجابة عن 
ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر لألطفال  الوطني التفاعلي

  ؟معلماتهم

 األطفاللإلجابة عن هذا السؤال، تم سؤال معلمات رياض 
لمنهاج الوطني التفاعلي ا مالءمةعن مدى السمعية  اإلعاقةذوي 

  .يوضح ذلك )2(وجدول  .ذوي اإلعاقة السمعيةلألطفال 

  ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر معلماتهملمرحلة رياض األطفال لألطفال  لمنهاج الوطني التفاعليا مالءمةى مد :2جدول 
 الرقم الفقرة العدد  النسبة المئوية

 .1 يتمتع المنهاج بمستوى مالئم من السهولةال  14 100%
 .2 يتمتع المنهاج بوضوح األفكار والمواضيع ال  14 100%
 .3 المنهاج بالواقعيةيتمتع ال  13 93%
 .4 لألطفاليشمل المنهاج مواضيع مفيدة ال  13 93%
 .5 يتمتع المنهاج بالمتعةال  13 93%

 .6 يتمتع المنهاج بالشمولية ال  14 100%
 .7 مالئم من حيث الجدول الزمني لتطبيقه بأنهيتمتع المنهاج ال  14 100%
 .8 األنشطةمتنوع  بأنهيتمتع المنهاج ال  13 93%
 .9  السمعية اإلعاقةذوي  األطفاليتالءم المنهاج مع حاجات  13 93%

 .10  السمعية اإلعاقةذوي  لألطفالمع  اتعديالت كثيرة ليصبح مالئًمإلى يحتاج المنهاج  14 100%
 .11  السمعية اإلعاقةذوي  لألطفال اكثيرة ليصبح مالئًم إلى إضافاتيحتاج المنهاج  14 100%
 .12  السمعية اإلعاقةذوي  لألطفاللكثير ليصبح مالئم حذف اإلى يحتاج المنهاج  14 100%
 .13  المنهاجالسمعية صعوبة كبيرة بالتعامل مع  اإلعاقةذوي  األطفاليواجه  14 100%
 .14  تطوير منهاج خاص بهمإلى السمعية  اإلعاقةذوي  األطفاليحتاج  14 100%
 .15  السمعية اإلعاقة ذوي لألطفال الوطني التفاعليالمنهاج  إيصالمشكلة في  أواجه 14 100%

  14 العدد الكلي للمستجيبين*

وجود اتفاق بين المعلمات تراوح بين  )2(يتضح من جدول 
لألطفال  المنهاج الوطني التفاعلي مالءمةعلى عدم % 100-93%

هذا  مالءمةوأشارت المعلمات إلى عدم  .ذوي اإلعاقة السمعية
الواقعية و ،عوضوح األفكار والمواضيو ،السهولة المنهاج من حيث
الجدول الزمني  مالءمةو ،الشموليةو ،المتعةو والفائدة لألطفال،

 األطفالحاجات ته لمئالزيادة على عدم م األنشطة،نوع وت ،لتطبيقه
كما أشارت المعلمات إلى أن المنهاج الوطني . السمعية اإلعاقةذوي 

ذوي  لألطفال اتعديالت كثيرة ليصبح مالئًمإلى يحتاج  التفاعلي
 اكثيرة ليصبح مالئًم إلى إضافاتيحتاج ، كما أنه السمعية إلعاقةا

حذف الكثير ليصبح إلى يحتاج ، والسمعية اإلعاقةذوي  لألطفال
 اإلعاقةذوي  كما أن األطفال. السمعية اإلعاقةذوي  لألطفال امالئًم

كما أشارت . جصعوبة كبيرة بالتعامل مع المنها يواجهون السمعية
تطوير إلى السمعية  اإلعاقةذوي  لى حاجة األطفالجميع المعلمات إ

المنهاج هذا  إيصالمشكلة في  نواجهوبأنهن ي منهاج خاص بهم
يعد المنهاج الوطني "وأوضحت لينا  .السمعية اإلعاقةذوي  لألطفال

التفاعلي غير مالئم لتطبيقه بشكله الحالي على األطفال ذوي اإلعاقة 
ذا المنهاج لعمل أوراق عمل أو السمعية، ولكنني حاليا استخدم ه

استخدام بطاقات الصور التي تتالئم مع حاجات األطفال ذوي 
  ."اإلعاقة السمعية

لمنهاج ما نقاط ضعف ا :، وهوالثالث سؤالالاإلجابة عن 
  ذوي اإلعاقة السمعية؟ لألطفالبالنسبة لمالئمته  الوطني التفاعلي

 األطفال لإلجابة عن هذا السؤال، تم سؤال معلمات رياض
 لمنهاج الوطني التفاعلينقاط ضعف اعن السمعية  اإلعاقةذوي 

يوضح  )3(وجدول  .ذوي اإلعاقة السمعيةلألطفال  بالنسبة لمالئمته
  .ذلك
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  همذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر معلماتلمرحلة رياض األطفال بالنسبة لمالئمته لألطفال  لمنهاج الوطني التفاعلينقاط ضعف ا :3جدول 
 الرقم الفقرة العدد  النسبة المئوية

.1 ترتيب األحرف غير مالئم 14 100%
.2 مالءمةالصور غير معبرة وغير 13 93%
.3 الكلمات غير وظيفية 13 93%
.4 إخراج الكتاب غير ممتع وغير مشوق وغير جذاب 9 64%
.5 اكتظاظ الصفحات بالتمارين والتدريبات 9 64%
.6 عداد والتهيئة والمفاهيمنقص تمارين االست 10 71%
.7 وعدم التشويق الرتابة في العرض 9 64%
.8 المنهاج أعلى من مستوى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية 14 100%
.9  عدم التنظيم 5 35%
.10 عدم وجود أنشطة ختامية مراجعة لألنشطة السابقة 3 21%
.11 عدم التركيز على تعريف الطفل على موجودات البيئة 9 64%
.12 على الطفل توافر كلمات صعبة 14 100%
.13 وجود كتاب األنشطة باللغة االنجليزية، ويجب حذفه 7 % 50
.14 يحتاج المنهاج إلى سنتين لتطبيقه وليس سنة واحدة 13 93%
.15 عدم احتوائه على تجريد الحرف والتحليل والتركيب للكلمات 3 21%
.16 كثرة اآليات القرآنية واألحاديث النبوية  9 64%
.17 كثرة المفاهيم العلمية المطروحة  7  50%
.18 دمج المفاهيم الحسابية والعلمية واللغة العربية بكتاب واحد  9 64%
.19  ألوان غير مناسبة  3  21%
.20 للكتابة والمحومالءمةنوعية الورق غير   3  21%
.21 صور غير معبرة عن الروضة  1  7%

100%  14  
لسمعية مثل تمارين التنفس والتدريب السمعيعدم وجود تمارين تالئم األطفال ذوي اإلعاقة ا

.22  والنطقي

21%  3  
موقع تمييزال يستطيع ألنهالطفل وضع دائرة حول الحرفوبالتالي ال يستطيعصغر حجم الكلمة 
.23  الحرف المطلوب 

.24 صغر حجم الصور المعروضة في الكتاب  3  21%
.25 لحرف الناقصالحروف صغيرة والفراغ بينها ال يسمح للطفل بكتابة ا  1  7%

21%  3  
الوحدات المطروحة للطفل ذو اإلعاقة السمعية، من حيث المواضيع والترتيب بما مالءمةعدم 

.26  يتالئم مع فصول السنة 

  14 العدد الكلي للمستجيبين*
بين المعلمات %  100وجود اتفاق  )3(يتضح من جدول 
 متهبالنسبة لمالئ لمنهاج الوطني التفاعليعلى بعض نقاط ضعف ا

ترتيب األحرف : وهذه النقاط هي. ذوي اإلعاقة السمعيةلألطفال 
غير مالئم، المنهاج أعلى من مستوى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية، 

كلمات صعبة على الطفل، عدم وجود تمارين تالئم األطفال  توافر
ذوي اإلعاقة السمعية مثل تمارين التنفس والتدريب السمعي 

لوجود نقاط الضعف % 93د اتفاق بنسبة كما أنه يوج. والنطقي
، وتوافر كلمات غير وظيفية، مالءمةالصور غير معبرة وغير  :اآلتية

في حين ثمة . يحتاج المنهاج إلى سنتين لتطبيقه وليس سنة واحدة
لوجود نقص في تمارين % 71اتفاق بين المعلمات بنسبة 

الرتابة : يةلآلت% 64وكانت النسبة . االستعداد والتهيئة والمفاهيم
واكتظاظ الصفحات بالتمارين  وعدم التشويق، في العرض

والتدريبات، وإخراج الكتاب غير ممتع وغير مشوق وغير جذاب، 
وعدم التركيز على تعريف الطفل على موجودات البيئة، وكثرة اآليات 

دمج القرآنية واألحاديث النبوية، وكثرة المفاهيم العلمية المطروحة، و
  . الحسابية والعلمية واللغة العربية بكتاب واحدالمفاهيم 

  :وفيما يأتي بعض االقتباسات من أقوال المعلمات

يعاني المنهاج الوطني التفاعلي من نقاط ضعف متعددة، : "مها
وهو ال يتالئم مع األطفال ذوي اإلعاقة السمعية وهو صعب جًدا 

السمعية إذا  كما يعد هذا المنهاج مالئًما للطفل ذي اإلعاقة. عليهم
كان مدرًبا على المهارات االستعدادية السابقة التي يكتسبها الطفل 

وهذا المنهاج ال يهيئ الطفل األصم وال يرفع . العادي بشكل عرضي
  ".استعداده لدخول الصف األول

أحد أهم نقاط الضعف في المنهاج الوطني التفاعلي : "فاطمة
هولة المخرج، ومن عدم مراعاته لترتيب الحروف بناًءا على س

كما إَن هذا المنهاج ينقصه استخدام األقراص . األسهل لألصعب
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متعددة الوسائط التي تعّد من الطرق الفَعالة مع األطفال ذوي اإلعاقة 
  ".السمعية

يشتمل المنهاج على كلمات صعبة على الطفل األصم : "عائشة
األصم والطفل . قنفذ، شماغ: وال يستطيع توظيفها في حياته، مثل

: يحتاج تعَلم كلمات من حياته اليومية ليستخدمها في التواصل، مثل
  ".بابا، ماما، اسمه، بيت، روضة

ما التعديالت المقترحة  :، وهوالرابع سؤالالاإلجابة عن 
لألطفال ذوي  مالءمةعلى المنهاج الوطني التفاعلي ليصبح أكثر 

  اإلعاقة السمعية؟

ذوي  أطفالمعلمات رياض  لإلجابة عن هذا السؤال، تم سؤال
التعديالت المقترحة على المنهاج الوطني عن السمعية  اإلعاقة

وجدول  .لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية مالءمةالتفاعلي ليصبح أكثر 
  .يوضح ذلك )4(

  ةلألطفال ذوي اإلعاقة السمعي مالءمةالتعديالت المقترحة على المنهاج الوطني التفاعلي ليصبح أكثر  :4جدول 
 الرقم الفقرة العدد  النسبة المئوية

.1 .إعادة ترتيب األحرف بحسب سهولة المخرج، والبدء بحروف العلة، ثَم األحرف الساكنة 14 100%

.2 إضافة صور من حياة الطفل اليومية لمساعدته على التواصل والتعميم 14 100%

.3 ..)مثل بابا، بيت، ماما، نام(صل والتعميمإضافة كلمات وظيفية من حياة الطفل لمساعدته في التوا 14 100%

.4 إضافة ألوان وصور مشوقة إلخراج الكتاب بطريقة ممتعة ومشوقة وجذابة 9 64%

.5  تخفيف عدد التمارين والتدريبات في الصفحة الواحدة وإضافة أماكن ليكتب فيها الطفل ويعبر عن نفسه 10 71%

.6 ..)المكان، الزمان، الحجم، المسافة(والمفاهيمإضافة تمارين االستعداد والتهيئة 13 93%

.7 تنويع في التدريبات واألنشطة إلضافة التشويق 5 35%

.8 تدعيم المنهاج باألقراص متعددة الوسائط 12 86%

.9 إضافة أنشطة الستخدام الدراما 3 21%

.10 إضافة أبجدية األصابع واإلشارات 9 64%

.11 ولصق وإضافة صورة الطفل وصورة عائلتهمثل قص ةإضافة أنشطة تفاعلي 7 50%

.12 تقسيم المنهاج الحالي على مدة سنين 9 64%

.13 حذف كتاب اللغة االنجليزية 7 50%

.14  إضافة تدريبات خاصة لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية، مثل تمارين التنفس والتدريب السمعي والنطقي 14 100%

.15  والتركيب للكلمات كون األطفال ذوي اإلعاقة السمعية يتعلموا اللغة بالكتابةإضافة تمارين تجريد الحرف والتحليل 3 21%

.16 التخفيف من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية المطلوب حفظها  5  35%

.17 التقليل من المفاهيم العلمية المطروحة  5  35%

.18  ة والعلمية واللغة العربية المفاهيم الحسابي:فصل كتاب األنشطة باللغة العربية إلى ثالثة كتب  7  50%

.19  تطبيق المنهاج التكاملي  2  14%

.20 إضافة تمارين متنوعة لنفس المهارة لتثبيتها  4  29%

.21  إضافة كراسة تدريب على الكتابة العتماد األطفال ذوي اإلعاقة السمعية على الكتابة في التواصل  3  21%

.22 حوتغيير نوعية الورق ليصبح سهل في الكتابة والم  2  14%

71%  10  
اسمي: إضافة جمل وظيفية يستخدمها في حياته، تتعلق بمفاهيم المكان، والمشاعر والحاجات وموجودات البيئة مثل

.23  ...علي، أنا حزين، أريد ماء، أنا في البيت

.24 إضافة بطاقات تتعلق بالكلمات والجمل الوظيفية التي يستخدمها في حياته  2  14%

35%  5  
القدرات المختلفة فثمة أطفال ذوو إعاقة سمعية موهوبين ومنهم ذوي صعوبات تعلم أو متعدديإضافة أنشطة تراعي 

.25  اإلعاقة

.26 إضافة تمارين إدراكية مثل التصنيف والتمييز  4  29%

.27  تغيير طريقة عرض الحرف بحيث تستخدم الطريقة الجزئية وعدم إعطاء الطفل كلمات لم يأخذ أحد حروفها سابًقا  7  50%

  14 دد الكلي للمستجيبينالع*
بين المعلمات %  100وجود اتفاق  )4(يتضح من جدول 

واقترحت سلمى . إعادة ترتيب األحرف بحسب سهولة المخرجعلى 
 ل، م، ت، ب،( ثم )ا، و، ي( :إتباع الترتيب اآلتي لألحرف"وشادية 

 ذ، خ، ق، ش، ج، ع، ص، ح، هـ، س، ك، ث، ض، ن، د، ف، ط،
بين المعلمات على %  100يوجد اتفاق  كما ".)ز ر،غ، ظ،

التعديالت المقترحة اآلتية، التي يجب إجراؤها على المنهاج الوطني 

إضافة صور : التفاعلي ليصبح مالئًما لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية
من حياة الطفل اليومية لمساعدته على التواصل والتعميم، وإضافة 

في التواصل والتعميم كلمات وظيفية من حياة الطفل لمساعدته 
، وإضافة تدريبات خاصة لذوي اإلعاقة ..)مثل بابا، بيت، ماما، نام(

  .السمعية، كتمارين التنفس والتدريب السمعي والنطقي
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على إضافة تمارين االستعداد % 93وكانت نسبة االتفاق 
في حين ..). المكان، الزمان، الحجم، المسافة( والتهيئة والمفاهيم

لتدعيم المنهاج باألقراص متعددة % 86االتفاق كانت نسبة 
تخفيف عدد : للتعديالت اآلتية% 71وكانت نسبة االتفاق . الوسائط

التمارين والتدريبات في الصفحة الواحدة، وإضافة أماكن ليكتب فيها 
إضافة جمل وظيفية يستخدمها في حياته،  الطفل ويعبر عن نفسه،

: والحاجات وموجودات البيئة مثلتتعلق بمفاهيم المكان، والمشاعر 
وكانت نسبة االتفاق . اسمي علي، أنا حزين، أريد ماء، أنا في البيت

إضافة أبجدية : على إجراء التعديالت اآلتية% 64بين المعلمات 
األصابع واإلشارات على الكتاب نفسه، وإضافة ألوان وصور مشوقة 

يم المنهاج إلخراج الكتاب بطريقة ممتعة ومشوقة وجذابة، وتقس
  . الحالي على مدة سنتين

 مالءمةما مدى  :، وهوالخامس سؤالالاإلجابة عن 
ذوي اإلعاقة  النتاجات العامة والخاصة لمرحلة رياض األطفال

  ؟من وجهة نظر معلماتهمالسمعية 

 فيما إذا تم تم سؤال المعلمات لإلجابة عن هذا السؤال،
ذوي اإلعاقة  اض األطفالالنتاجات العامة والخاصة لمرحلة ريتطبيق 
وتبين بأَن . ، التي طورتها وزارة التربية والتعليم مؤخًراالسمعية

. خمس معلمات لم يطلعنَّ على هذه الوثيقة إلى لحظة تطبيق البحث
ومن ثَم تم . وأشارت تسع معلمات إلى تطبيقهن لهذه الوثيقة حالًيا

والخاصة  النتاجات العامةسؤال المعلمات اللواتي طبقن وثيقة 
. تهامدى مالئم عن ذوي اإلعاقة السمعية لمرحلة رياض األطفال

وقد أشارت جميع المعلمات اللواتي طبقن هذه الوثيقة إلى مالئمتها 
أن "وأشارت عالية إلى . بشكل عام لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية

هذه النتاجات المعدلة جاءت لتسد فراغا كبيرا يتعلق بالنتاجات 
الطفال ذوي اإلعاقة السمعية، والتي تساعد في صياغة ل مالءمةال

وكانت نقاط القوة  ."النتاجات الخاصة الضرورية للتحضير والتخطيط
، )من المعلمات% 100(الشمولية : التي ذكرت من قبل المعلمات

، التدرج من السهل إلى %)100(، اللغة السهلة %)93(الوضوح 
داف الخاصة ، وتسهيل مهمة صياغة األه%)93(الصعب 

، وجود %)71(، ووجود إرشادات عامة في الوثيقة %)100(
كما أشارت المعلمات إلى مجموعة %). 71(عينات درسّية واضحة 

  .يوضح ذلك )5(وجدول . من نقاط الضعف في هذه الوثيقة

  ن وجهة نظر المعلماتمذوي اإلعاقة السمعية  النتاجات العامة والخاصة لمرحلة رياض األطفال نقاط ضعف وثيقة :5جدول 

الرقم الفقرة العدد  النسبة المئوية
 1 اكتظاظ النتاجات المتعلقة بالعلوم ووجود بعض النتاجات التي هي أعلى من مستوى طفل الروضة 9 64%

 2 قلة النتاجات المتعلقة بالمهارات االستعدادية 5 35%

50% 7 
مالها على نتاجات تصعب على األطفال ذوي اإلعاقةالنتاجات المتعلقة بالبعد الديني واشت مالءمةعدم 

 السمعية، وخصوًصا حفظ اآليات واألحاديث
3 

35% 5 
التي تتطلبها نوعية إعاقتهم، مثل نتاجاتعدم شمولها للنتاجات الخاصة باألطفال ذوي اإلعاقة السمعية

 تتعلق بضبط التنفس، واإلدراك السمعي، والنطقي
4 

 5  عموًما وحاجتها إلى سنتين ليحققها األطفال ذوو اإلعاقة السمعية اكتظاظ النتاجات  7  50%

 6 عدم اشتمالها لنتاجات اللغة االنجليزية  7  50%

  14 العدد الكلي للمستجيبين*
 64أن نسبة االتفاق بين المعلمات كانت  5يتضح من الجدول 

اكتظاظ النتاجات المتعلقة : على نقاط الضعف اآلتية للوثيقة% 
لوم ووجود بعض النتاجات التي هي أعلى من مستوى طفل بالع

النتاجات المتعلقة بالبعد الديني واشتمالها  مالءمةوعدم ، الروضة
على نتاجات تصعب على األطفال ذوي اإلعاقة السمعية، وخصوًصا 

من المعلمات إلى اكتظاظ % 50وأشارت . حفظ اآليات واألحاديث
ن ليحققها األطفال ذوو اإلعاقة النتاجات عموًما وحاجتها إلى سنتي

  .السمعية، وعدم اشتمالها لنتاجات اللغة االنجليزية

  :مناقشة النتائج والتوصيات

يتضح من نتائج : النتائج المتعلقة بالسؤال األول مناقشة
ال يطبقن حالًيا المنهاج  األطفالالدراسة أن جميع معلمات رياض 
إلى معلمات  تس وأشارت. الوطني التفاعلي بجميع عناصره

إلى معلمات  ثَماني أشارت في حيناالستعانة بالصور المرافقة له، 

عمل الستخدامها مع  كأوراقباللغة العربية  األنشطةاستخدام كتاب 
عدم إلى معلمتان أشارت  كما. السمعية اإلعاقةذوي  األطفال

. منذ تطويره واالطالع عليه وتصفحه استخدام المنهاج نهائيا
عدم معرفتهن بجميع عناصر المنهاج إلى ميع المعلمات جوأشارت 

كتاب أنشطة الّطفل العملّية للمعّلمة، الوطني التفاعلي، وخصوًصا 
الكتاب المرجعي لمعّلمة رياض األطفال، والوسائل والمواد و

كما ارتبط مفهوم هذا المنهاج عندهن بكتابي األنشطة . المرافقة
بعدم تلقي  يمكن تفسير ذلكو. فقط يزيةبالّلغة العربّية والّلغة اإلنجل

كافيا يتعلق  معلمات رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية تدريبا
بتطبيقه  نبالمنهاج الوطني التفاعلي، مما يؤثر سلبًيا في قراراته

وتشير المراجع المختلفة إلى أهمية . لعدم كفايتهن في تطبيقه نظًرا
 Iowa Department of ( ةالمختلفالتدريب في تطبيق المناهج 

Education, 2013; Dingle, Falvey, Givner, & Haager, 
2004; Billingsley, 2004 .( زيادة على النظرة التقليدية القديمة
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للمنهاج بأنه يقتصر على الكتب المدرسية، بالرغم من أن الكتاب، 
وبحسب التوجهات التربوية الحديثة، هو مصدر واحد من مصادر 

 أبو حرب،؛ 2013وزارة التربية والتعليم، ( ج المتعددةالمنها
والمنهاج أوسع وأشمل من ذلك فهو يشمل دليل المعلم،  ،)2005

والمواد المرافقة للمنهاج كالبطاقات، والصور ولوحات الحائط 
والكتاب المرجعي للمعلمة واألكثر أهمية وثيقة اإلطار العام 

  .والنتاجات العامة والخاصة وغيرها

ن المؤسف عدم اطالع جميع المعلمات على المنهاج بجميع وم
وقد يكون أحد التفسيرات األخرى لعدم تطبيق المعلمات . عناصره

لهذا المنهاج نقص اإلشراف على هذه المعلمات؛ نتيجة للنقص 
الموجود في عدد المشرفين المتخصصين في التربية الخاصة، أو 

أصًلا لألطفال من غير ذوي  نتيجة العتقادهن بأّن هذا المنهاج معد
وقد يشير هذا . اإلعاقة وليس مهيأ لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية

عدم معرفة المعلمات بالمنهاج : ضمنًيا إلى أمرين مهمين، هما
الوطني التفاعلي معرفة دقيقة من جهة وعدم توقعهن قدرة األطفال 

ذي أعد ذوي اإلعاقة السمعية على االستفادة من المنهاج العام ال
والسؤال الذي يطرح نفسه . أصًلا لألطفال العاديين من جهة أخرى

ويستدعي البحث، في ظل غياب تطبيق المنهاج الرسمي المعتمد 
من وزارة التربية والتعليم، ما هي المناهج المطبقة حالًيا في رياض 
األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في األردن؟ زيادة على التساؤل حول 

ممنهجة غير معتمدة على االجتهادات الشخصية  وجود أنشطة
 .للمعلمات

يتضح من نتائج : الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال  مناقشة
على % 100-%93وجود اتفاق بين المعلمات تراوح بين الدراسة 

 ذوي اإلعاقة السمعيةلألطفال  المنهاج الوطني التفاعلي مالءمةعدم 
ذوي  لألطفال اليصبح مالئًمتعديالت كثيرة والحاجة إلى إجراء 

أحمد ، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السمعية اإلعاقة
المنهاج العام للطلبة ذوي  مالءمةالتي أشارت إلى عدم ) 2005(

 كما أشارت جميع المعلمات إلى حاجة األطفال. اإلعاقة السمعية
 نواجهوبأنهن ي تطوير منهاج خاص بهمإلى السمعية  اإلعاقةذوي 

 اإلعاقةذوي  لألطفال الوطني التفاعليالمنهاج  إيصالشكلة في م
ويمكن تفسير ذلك بأن المنهاج الوطني التفاعلي ُبِنيَّ . السمعية

المجلس الوطني (باالعتماد على المعايير النمائية للطفل األردني 
، وهذه المعايير تم تطويرها بناًءا على )2006لشؤون األسرة، 

بالتالي فإَن هذا المنهاج ال . اإلعاقة السمعيةاألطفال من غير ذوي 
كاملًة لتطبيقه على األطفال ذوي اإلعاقة  مالءمةيعد مالئًما 

ولذا ال بد من اتخاذ تدابير عدة للتعامل مع هذه القضية . السمعية
تعديل المنهاج الوطني : أوًلا: وذلك باتباع ثالثة إجراءات ضرورية

ال ذوي اإلعاقة السمعية، ثانًيا، التفاعلي ليتالئم وحاجات األطف
تطوير منهاج موسع إضافي ليغطي المجاالت األخرى التي لم يغطها 
المنهاج الوطني التفاعلي، التي تعد مجاالت مهمة تقتضيها طبيعة 

وثالًثا، ضرورة التزام المعلمات بتطبيق الخطة التربوية . اإلعاقة
اًءا على نقاط الفردية لكل طفل ذي إعاقة سمعية بحيث توضع بن

قوته ونقاط ضعفه ويحدد في هذه الخطة مدى استفادة الطالب من 
  .المنهاج الرسمي كأحد مصادر بناء هذه الخطة

يتضح من نتائج : الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال  مناقشة
بين المعلمات على بعض نقاط ضعف %  100وجود اتفاق الدراسة 

ذوي اإلعاقة لألطفال  بمالئمته فيما يتعلق لمنهاج الوطني التفاعليا
ترتيب األحرف غير المالئم، المنهاج : وهذه النقاط هي. السمعية

كلمات صعبة  أعلى من مستوى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية، توافر
على الطفل، عدم وجود تمارين تالئم األطفال ذوي اإلعاقة السمعية؛ 

وجد اتفاق بنسبة كما ي. كتمارين التنفس والتدريب السمعي والنطقي
، مالءمةالصور غير معبرة وغير  :لوجود نقاط الضعف اآلتية% 93

وتوافر كلمات غير وظيفية، ويحتاج المنهاج إلى سنتين لتطبيقه 
كذلك، كان هنالك اتفاق بين المعلمات بنسبة . وليس سنة واحدة

. لوجود نقص في تمارين االستعداد والتهيئة والمفاهيم% 71
 وعدم التشويق، الرتابة في العرض: لآلتية% 64وكانت النسبة 

واكتظاظ الصفحات بالتمارين والتدريبات، وإخراج الكتاب غير ممتع 
وغير مشوق وغير جذاب، وعدم التركيز على تعريف الطفل على 
موجودات البيئة، وكثرة اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، وكثرة 

لمفاهيم الحسابية والعلمية دمج االمفاهيم العلمية المطروحة، و
أحمد وتتفق هذه النتيجة مع دراسة . واللغة العربية بكتاب واحد

المنهاج العام للطلبة ذوي  مالءمةالتي أشارت إلى عدم  )2005(
  .اإلعاقة السمعية

بناًء على نقاط الضعف التي ذكرت من معلمات رياض األطفال 
لتربية والتعليم ذوي اإلعاقة السمعية، ال بد أن توجه وزارة ا

االهتمام الكافي إلى هذه المالحظات، إذ إن المعلمين يعدون مفتاح 
نجاح العملية التعليمية التعلمية وعنصًرا أساسيا في تطوير المناهج 

عالوة على ذلك، فإَن جميع المؤسسات العالمية المرموقة . المدرسية
اقع تدرج المعلمين ضمن فرق تطوير المناهج، فهم يالمسون و

الممارسة العملية والمشكالت الحقيقية التي يواجهها طالبهم في 
ومن األمثلة على ذلك مجلس األطفال غير . التعامل مع هذا المنهاج

العاديين ذو الشهرة الواسعة في مجال التربية الخاصة، الذي يشتمل 
؛ للمساعدة الميدانمن  ممارسينخبراء على معلمين وفي عضويته 

  ).(Baldwin, 2006اهج والبرامج المختلفة في تطوير المن

يتضح من نتائج : الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال  مناقشة
بين المعلمات على التعديالت %  100وجود اتفاق الدراسة 

المقترحة اآلتية التي يجب إجراؤها على المنهاج الوطني التفاعلي 
رتيب الحروف إعادة ت: ليصبح مالئًما لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية

بحسب سهولة المخرج، وإضافة صور من حياة الطفل اليومية 
لمساعدته على التواصل والتعميم، وإضافة كلمات وظيفية من حياة 

مثل بابا، بيت، ماما، (الطفل لمساعدته في التواصل والتعميم 
، وإضافة تدريبات خاصة للصم، كتمارين التنفس والتدريب ..)نام

على إضافة تمارين % 93وكانت نسبة االتفاق . السمعي والنطقي
..). المكان، الزمان، الحجم، المسافة( االستعداد والتهيئة والمفاهيم

لتدعيم المنهاج باألقراص % 86في حين كانت نسبة االتفاق 
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: للتعديالت اآلتية% 71وكانت نسبة االتفاق . متعددة الوسائط
الواحدة، وإضافة  تخفيف عدد التمارين والتدريبات في الصفحة

إضافة جمل وظيفية  أماكن ليكتب فيها الطفل ويعبر عن نفسه،
يستخدمها في حياته، تتعلق بمفاهيم المكان، والمشاعر والحاجات 

اسمي علي، أنا حزين، أريد ماء، أنا في : وموجودات البيئة مثل
على إجراء % 64وكانت نسبة االتفاق بين المعلمات . البيت

إضافة أبجدية األصابع واإلشارات على الكتاب : يةالتعديالت اآلت
نفسه، إضافة ألوان وصور مشوقة إلخراج الكتاب بطريقة ممتعة 

  .ومشوقة وجذابة، وتقسيم المنهاج الحالي على مدة سنتين

تعد هذه التعديالت منطقية وغير مستغربة إذ إن هذه 
إلعاقة التعديالت تتوائم مع شروط التعليم الفّعال لألطفال ذوي ا

السمعية كما أنه ينسجم مع الممارسات الموصى بها في األدب 
 يوسف،(التربوي بالنسبة لمناهج األطفال ذوي اإلعاقة السمعية 

ويشير األدب التربوي إلى ). ٢٠٠٤، القريوتي؛ 2004؛ مطر، ٢٠٠٠
 ذي اإلعاقة السمعية ضرورة أن يتالءم المنهاج مع خصائص المتعلم

)(Rodriguez, 1986; Iowa Department of Education, 

وبذلك فإَنه من المنطقي إشارة المعلمات إلى هذه الحاجة ؛ 2013
أكثر ليصبح إلى إجراء تعديالت على المنهاج الوطني التفاعلي 

، وخصوًصا التعديالت السمعية اإلعاقةذوي  لألطفال مالءمة
 المرتبطة بحاجات األطفال الناتجة عن المحددات التي تسببها

وتشير المراجع المختلفة إلى خصائص معينة . اإلعاقة السمعية
لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية التي يجب أن تعد سلوكا مدخليا 
لتعديل المنهاج بما يتالئم مع حاجاتهم، مثل مشكالت التعلم 

 لالتعدي أهميةالعرضي، والحاجة إلى التدريب التنفسي والسمعي، و
 وخصوًصا تلك لطفل ذو اإلعاقة السمعيةعلى الخبرات التي يتلقاها ا

 ,.Cook, et al( اللغة اعتماًدا أساسيا ىعل التي تعتمدالخبرات 

2012; Iowa Department of Education, 2013(.  كما أنه يجب
والحاجة إلى  مختلفة، تدريس طرق وتطبيق الفارق الزمني مراعاة

 لى تدريبإ، وبطرق متنوعة، وحاجتهم ضحاوالو فصلمال شرحال

وتدريب البقايا السمعية  المنطوق الكالم وقراءة النطقى عل خاص
وتتفق هذه النتيجة مع  ).2001، مغلي أبوو سالمه؛ 2004مطر، (

المنهاج العام  مالءمة، التي أشارت إلى عدم )2005(أحمد دراسة 
  .لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية والحاجة إلى إجراء تعديالت عليه

ت وزارة التربية والتعليم العمل على تطوير ومحلًيا، بدأ
المناهج المدرسية بما يتالئم واألطفال ذوي اإلعاقة السمعية تمثلت 
بقيام إدارة المناهج والكتب المدرسية بالتعاون مع إدارة التربية 
الخاصة في وزارة التربية والتعليم بتكييف وثائق اإلطار العام 

 5-1رياض األطفال وللصفوف من والنتاجات العامة الخاصة لمرحلة 
األساسي وتعديلها لتتالئم وحاجات األطفال ذوي اإلعاقة السمعية 

  ).2013وزارة التربية والتعليم، (

يتضح من نتائج : الخامسالنتائج المتعلقة بالسؤال  مناقشة
خمس معلمات لم يطلعن على هذه الوثيقة إلى لحظة الدراسة أن 
لمات إلى تطبيقهن لهذه الوثيقة وأشارت تسع مع. تطبيق البحث

ويمكن تفسير ذلك بالمشكالت الشائعة في بعض الدوائر . حالًيا
الحكومية التي تتمثل بمشكالت التواصل بالبريد الورقي بين الوزارة 
والميدان، مّما يعيق استالم هذه المدارس للوثيقة لعدم وصول 

يق وال يشير عدم تطب. التعميم الخاص بذلك لتلك المدارس
المعلمات للوثيقة لعدم االقتناع بها ولكن بسبب عدم وصولها 

وهذا يوضح حاجة الوزارة . للمدارس نتيجة للمشكالت الواردة أعاله
إلى عقد اجتماعات مع معلمات رياض األطفال ذوي اإلعاقة السمعية 

  .لتسليمهن هذه الوثيقة وتدريبهن على كيفية استخدامها

جميع المعلمات اللواتي طبقنَّ أن  يتضح من نتائج الدراسةكما 
هذه الوثيقة ذكرنَّ مالئمتها بشكل عام لألطفال ذوي اإلعاقة 

الشمولية : وكانت نقاط القوة التي ذكرتها المعلمات .السمعية
، واللغة السهلة %)93(، والوضوح )من المعلمات% 100(
، وتسهيل مهمة %)93(، والتدرج من السهل إلى الصعب %)100(

، ووجود إرشادات عامة في %)100(األهداف الخاصة صياغة 
  %). 71(الوثيقة 

وتعد هذه النتيجة منطقية كون الفريق الذي قام بإعدادها 
اشتمل على مجموعة من الممارسين في الميدان في مجال رياض 
األطفال ذوي اإلعاقة السمعية، الذين يعدون مصدًرا مهًما في 

كما يضاف إلى ذلك، أن هذه . طفالتطوير المناهج لهذه الفئة من األ
الوثيقة تم تكييفها وتطويرها من وثيقة النتاجات العامة والخاصة 
لمرحلة رياض األطفال، وهذه النتاجات تتالءم مع الطفل األردنّي 
عموًما؛ إذ إنه تم تطويرها بناًءا على أساس علمي أال وهو دراسة 

 مالءمةن هذه الوثيقة وبذلك ستكو. المعايير النمائية للطفل األردني
نسبًيا لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية وخصوًصا أن األدب التربوي 
يشير إلى قدرة األطفال ذوي اإلعاقة السمعية على تعلم المنهاج 

   .العام مع إجراء تعديالت عليه

مّما سلف، نستنتج وجود اتفاق بين المعلمات على عدم 
ل ذوي اإلعاقة السمعية لألطفا المنهاج الوطني التفاعلي مالءمة

ذوي  لألطفال اتعديالت كثيرة ليصبح مالئًموالحاجة إلى إجراء 
النتاجات  مالءمةزيادة على إشارة المعلمات إلى  .السمعية اإلعاقة

لذا، . ذوي اإلعاقة السمعية العامة والخاصة لمرحلة رياض األطفال
صبح أكثر لي يجب التفكير جّديا بتكييف المنهاج الوطني التفاعلي

لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية أو إعداد وتطوير منهاج  مالءمة
خاص لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية في مرحلة رياض األطفال 

 . يشتمل على األبعاد التي ال يغطيها المنهاج الوطني التفاعلي

  التوصيات

ة وصي الباحثتفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، 
  :بما يأتي

 موسع خاص باألطفال ذوي اإلعاقة السمعية؛ بحيثج امنه بناء 
. يشتمل الجوانب التي ال يغطيها المنهاج الوطني التفاعلي

ومن هذه الجوانب التدريب التنفسي، والتدريب النطقي، 
، والتواصل، ومشاركة المكيفة اوالتدريب السمعي، والتكنولوجي
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