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متالك العاملني في برامج التدخل املبكر في سلطنة عمان امدى 
  ملهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين

  
  *أحمد الفواعير

  
  

 29/8/2016 تاريخ قبوله     28/2/2016 تاريخ تسلم البحث

مدى امتالك العاملين في بـرامج التـدخل    هدفت هذه الدراسة إلى تحديد :ملخص
لمهارات ومعـارف القـرن الواحـد والعشـرين، باإلضـافة إلـى       المبكر في سلطنة عمان 

ــد الفــروق اإلحصــائية فــي مســتوى     ت ــارف القــرن الواحــد     احدي مــتالك مهــارات ومع
وقــد  .والخبــرة ،والتخصــص الدراســي ،المؤهــل العلمــي اتوالعشــرين وفقــًا لمتغيــر 

 تكونـت . إعداد استبانة تحديد مهارات القرن الواحد والعشرين لهذا الغـرض  جرى
العـاملين فــي بـرامج التـدخل المبكـر فــي سـلطنة عمـان فـي العــام        عينـة الدراسـة مـن    

% 90أشارت نتائج الدراسة إلى أن أكثر من  .فردا )64(وعددهم  ،2014/2015
كــان مســتوى امــتالكهم  العــاملين فــي بــرامج التــدخل المبكــر فــي ســلطنة عمــان   مــن 

أقل مهارات  هارات التعلم واالبتكارم وكانت. قليًاللمهارات القرن الواحد والعشرين 
فـروق ذات داللـة   ولم تكن هناك . القرن الواحد والعشرين امتالكًا لدى أفراد العينة

متالك العـاملين فـي بـرامج التـدخل المبكـر لمهـارات ومعـارف        امستوى إحصائية في 
، في حين هناك التخصص الدراسي والخبرة يلمتغير تعزىالقرن الواحد والعشرين 

   .لصالح الماجستير والدكتوراه ،لمؤهل العلميق ذات داللة إحصائية وفقًا لفرو
احــد والعشــرين،  بــرامج التــدخل المبكــر، مهــارات القــرن الو  : الكلمــات المفتاحيــة(

بتكار، مهارات التواصل والتعاون، المهارات التكنولوجية، المهارات مهارات التعلم واال
  ).الحياتية والوظيفية

  

  
  

 ؛التدخل المبكر نهجًا تتبعه أغلب الدول المتقدمة يعد :مقدمة
لما يقدمه من فرصة حقيقية في تحسين قدرات األطفال ذوي 

من المشكالت التي قد تعاني منها األجيال  عدداإلعاقة، ومنع 
ول، باعتباره خط الدفاع األ شكل واضحالقادمة، كما أنه يعمل وب

على صعيد  مأ ،الدول على مواجهة التحديات سواء على صعيد
  .لخإ...أكاديمية مأ ،اجتماعية مأ ،صاديةكانت اقتأسواء  ،األفراد

هو نظـام وقـائي عالجـي تربـوي يقـدم لألطفـال        فالتدخل المبكر
جتمـــــاعي دون ســـــن السادســـــة لمــــنحهم الضـــــمان اال ذوي اإلعاقــــة  

الـذي بـدوره يسـاعد هـؤالء     في الذي يحتاجونه لبقية حياتهم، والعاط
 ,Allen)هــة تحـديات المراحــل العمريـة القادمــة   األطفـال علـى مواج  

2011).  
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Abstract: The main purpose of this research is to identify the 21st 
century knowledge and skills among service providers in early 
intervention programs and whether there are any significant 
differences in possession in the 21st century knowledge and skills 
among service providers across demographic characteristics. A 
survey methodology with quantitative research design was used using 
the 21st century knowledge and skills survey. The samples of this study 
consisted of service providers (64) in early intervention programs in 
Oman. The results revealed the following: more than 90% of service 
providers possess a little level about the 21st century knowledge and 
skills. Learning and innovation skills were the lowest. There were 
significant differences in possession in the 21st century knowledge 
and skills among service providers which were obtained across 
qualification in favor of Master and Doctorate. There were no 
significant differences across major or experience.  
(Keywords: Early Intervention Programs, 21st Century Knowledge 
and Skills, Learning and Innovation Skills, Communication Skills, 
Technology Skills, Career and Life Skills). 

  
  

 قبل ما على اعتبار مرحلة النفس وعلماء المربون وقد أجمع
عواد وقواسمة، ( اإلنسان حياة في تمر عمرية مرحلة أهم المدرسة

 على أمرًا يعدالمرحلة  هذه في المبكر التدخل فإن ،هنا ومن .)2012
من  يطرأ ما معالجة قادرًا على يكن لم إن فهو األهمية، من كبيرة درجة

 في تفاقمها منع أو ،تخفيفها على قادر فهو المرحلة، تلك في مشكالت
  .المستقبل

، فإن مواجهة التحديات نا نعيش في عالم متطور ومتغيروألن
فإن العمل مع  ،ومن هنا. ينية تتطلب تعليمًا وتأهيًال متميزالمجتمع

طفال ذوي اإلعاقة في مرحلة ما قبل األطفال بشكل عام ومع األ
 ،ابشكل خاص، يتطلب فريق عمل ماهر) الطفولة المبكرة(المدرسة 

ن الواحد والعشرين التي تكسبه يمتلك مهارات ومعارف القر
  .وتؤهله على مواجهة التحديات المستجدة ،ستعداداال

ن التدخل أستراليا، بإدراك أمن الدول، مثل  عدد وقد بدأ
 ،لذا. من التحديات في القرن الواحد والعشرين عدداه المبكر يواج

بهدف  ؛بدأت تلك الدول بعقد الندوات واللقاءات والمؤتمرات
مور والعاملين بمشاركة أولياء األ ،مناقشة تلك القضايا والتحديات

كاديميين المتخصصين في مجال واأل ،في برامج التدخل المبكر
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قضية  ،مناقشتها جرتالتي  ومن بين تلك القضايا. التدخل المبكر
إعداد دليل للعاملين وألولياء األمور بما يتناسب مع مهارات القرن 

دور ولتدخل المبكر، وبرامج ا ،الثقافاتاختالف والواحد والعشرين، 
تسهيل فرص وتدخل المبكر، ودمجها في برامج ال الموسيقى

أي اتخاذ القرارات حول وندماج في مرحلة الطفولة المبكرة، اال
تطوير وتغيير النهج حول وبرامج التدخل المبكر يمكن أن تستخدم، 

ال يتجزأ من  باعتبارها جزءاالمشاركة األسرية والتدخل المبكر، 
  .(Carter, 2015; Moore, 2015; Tait, 2015) التدخل المبكر

ظهر التدخل المبكر في ميدان رعاية ذوي االحتياجات وقد 
 ,Guralnick)من القرن العشرين  اتيالخاصة منذ أوائل الستين

وفوائده على كل من الطفل واألسرة  لمسوغاتهونظرًا . (2000
والمجتمع، فقد حظيت برامج التدخل المبكر اليوم باهتمام كبير من 
الجهات المعنية في رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة في معظم دول 

التدخل  كسائر الدول المدركة ألهمية ميدان -وسلطنة عمان. العالم
 تتأثيرا من والتقليل النمو، في المشكالت المبكر في الوقاية من

تشهد  - الخاصة وأسرهم االحتياجات ذوي األطفال على اإلعاقة
. محاوالت متفرقة لدعم وإيجاد برامج تعنى بمرحلة الطفولة المبكرة

يزال  ما العربية الدول في بمرحلة ما قبل المدرسة االهتمام إال أن
المطلوب، فقد تركز االهتمام على مرحلة التعليم  توىالمس دون

  ).2012قواسمة، و عواد(األساسي لألشخاص ذوي اإلعاقة 

تخدم برامج التدخل المبكر كافة األطفال وفي سلطنة عمان 
، حيث يتم السادسةمن سن حديثي الوالدة حتى سن  ،ذوي اإلعاقة

أسرهم طفال وتقديم خدمات التأهيل األكاديمي والطبي لهؤالء األ
التربية (برنامج التأهيل األكاديمي في من خالل برامج عدة، تتمثل 

لتقديم خدمات ) بورتيج(، وبرنامج الزيارات المنزلية )الخاصة
وهي المنزل،  ،التدخل المبكر لألمهات واألطفال في بيئتهم الطبيعية

وأيضا وحدة التقييم والتأهيل التي تقدم خدمات التقييم والعالج 
التدريب لألطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم، من خالل فريق متعدد و

عالج طبيعي، عالج وظيفي، عالج النطق والعالج (االختصاصات 
بهدف الوصول بالطفل إلى أقصى درجة من االعتماد على  ؛)النفسي

 أنوتجدر اإلشارة إلى  .الذات في سبيل تيسير إدماجه في المجتمع
امج تدخل مبكر لألطفال دون سن بر ن تقدمانيتن رئيسهناك جهتي
مراكز ، وعاقةية التدخل المبكر لألطفال ذوي اإلجمع هما، السادسة

 ووالياتها الوفاء االجتماعي المنتشرة في محافظات السلطنة
  .)2015الفواعير، (

وقد أكدت المراجع واألدب النظري السابق في التربية الخاصة 
 ,Turnbull)ده التدخل المبكر وفوائ مسوغاتمن  عددعلى 

العقلية  ، كما أشارت إلى دوره الكبير في تطوير القدرات(2005
للطفل، وتوجيه األسرة  الشخصية والخصائص واالجتماعية واللغوية

 التدخل كما تعمل برامج. ذوي اإلعاقة األطفال التعامل مع كيفية إلى
 لألطفال ذوي العام والنمائي الصحي الوضع تحسين على المبكر
الطبية  للعالجات المادية التكاليف خفض على يعمل بالتاليو قة،اإلعا

المستقبل  في األطفال من الفئة هذه تحتاجها قد التي الطبية وغير
  .)2009؛ زريقات، 2007الخطيب، (

 ,.Bailey et al)بيلي وآخرونو (Allen, 2011)لين أويشير 
الدول  من المزايا العديدة التي جعلت أغلب الرغمبإلى أنه  (2006

ما إال أنه في العالم تسعى إلى تبني وتطبيق برامج التدخل المبكر، 
م برامج التدخل المبكر المطبقة، زال هناك حاجة ماسة إلى تقييت
 مأ ،طفال ذوي اإلعاقةعتمادًا على مخرجاته ونتائجه، سواء على األا

  . العاملين في برامج التدخل المبكر مأ ،األسرة

ى تطوير نظام تعليمي جديد سواء ت الحاجة إلدزدااقد و
على  مأ ،ليم العالي كالجامعات والكلياتعلى مستوى مؤسسات التع

 ،همية المعارف والمهاراتأمستوى المدارس، وذلك مع تزايد 
وتطور مجتمعات المعرفة، وتماشيًا مع التحوالت والتغيرات السريعة 

) ,David, Frank, & Richard في القرن الواحد والعشرين
)2003 .  

ى أن للمعلمين، ومن بينهم عل اجماعإشك أن هناك  وال
في تطوير العملية  اأساسي ان في برامج التدخل المبكر، دوروالعامل

بد من تزويدهم وتدريبهم على جميع  التعليمية، لذلك ال
المستحدثات التي تفيدهم في تطوير مستوى األداء بما يتماشى مع 

)Darling- واحتياجاته نيمتطلبات القرن الواحد والعشر
)Hammond, 2012.  

 The)وقد وافقت الجمعية األمريكية لكليات إعداد المعلمين 
American Association of Colleges for Teacher 

Education / AACTE)  التي تمثل على المبادئ األساسية التالية
د رؤية مشتركة لدمج مهارات القرن الواحد والعشرين في برامج إعدا

) ;Herring, Koehler & Mishra, AACTE, 2008المعلم 
)2016:  

لمهارات  الطلبةفي المدارس جميع  وتعليمهم تربية الطلبةعد ُتس. 1
 .ومعارف القرن الواحد والعشرين

داريون في المدارس مهارات ومعارف المعلمون واإل كيمتلس. 2
ى مد نويقيسو ،ها لطلبتهمنويدرسو ،القرن الواحد والعشرين

 .تحققها لديهم

برامج إعداد المعلم خريجيها المتالك وتعليم وتقييم عد ُتس. 3
 .مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين

ترسيخ  هم فيالتي ستسن الجدد عوامل التغيير والمعلمسيصبح . 4
مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين في جميع المواد 

وفقًا  ،لدراسيةوالمناهج الدراسية في مختلف المراحل ا
 .للمعايير الوطنية الخاصة بكل دولة

 يرينمع المدمسؤولو وقادة مؤسسات التعليم العالي  يعملس. 5
المجتمعات المحلية إلعادة تصميم و والقادة في المدارس

برامج إعداد المعلم لتلبي احتياجات المتعلمين في القرن 
 .بشكل فعال الواحد والعشرين
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ن برامج إعداد المعلم خططه ليصبح كل برنامج ميطور س. 6
 .يحاكي برامج القرن الواحد والعشرين إلعداد المعلم ابرنامج

للقيادة في  اومصدر امرجعمعتمدة برامج إعداد المعلم تكون س. 7
تطوير استراتيجيات التعلم والتعليم في القرن الواحد 

 .والعشرين

بوية وتقييم برامج إعداد المعلم في طليعة البحوث الترتكون س. 8
  .التعليم في القرن الواحد والعشرين

من المنظمات والمؤسسات التي تعنى بالتعليم  عددعمل يو
 هذاعلى إعداد أفضل لخريجيها لكي يكونوا جاهزين للعمل في 

من  عددامن خالل تضمين المحتوى األكاديمي  ،العالم المتطور
لتواصل، ومحو اومهارات التفكير الناقد، : مثل ،المهارات الالزمة

التي يجب اكتسابها لكي ينجح ، لخإ...األمية التكنولوجية، والتعاون
وبالتالي ضمان المشاركة  ،وفي الحياة الوظيفية ،الخريج في الكلية

) Americanوالقدرة على المنافسة في مجتمعنا العالمي  ،واإلنجاز
)Management Association, 2010; Miller, 2009.  

ية الشراكة من أجل مهارات القرن الواحد جمع أسهمتوقد 
بشكل فعال ) Partnership for 21st Century Skills(والعشرين 

تأسيس وتحقيق إجماع حول تعريف وتحديد مهارات ومعارف في 
. القرن الواحد والعشرين التي يجب أن تتضمنها المناهج الدراسية

د والعشرين وقد قامت جمعية الشراكة من أجل مهارات القرن الواح
)P21 (لواحد والعشرين على بتنقيح اإلطار الخاص بمهارات القرن ا

وقادة  ،ورجال األعمال ،فيه مئات المعلمين أسهم ،مدى ست سنوات
السياسات  ووواضع ،وأولياء األمور والطلبة ،المجتمع المحلي

)Skills, 2008.(  

) ;Duncan, 2009عدة دراسات  وفي الوقت الذي أشارت فيه
)enhill, 2010; Levine, 2006Gre  الموضوعاتإلى أهمية 

األكاديمية التي تدرس في المدراس كاللغات والفنون والرياضيات 
واالقتصاد والعلوم والجغرافيا والتاريخ والتربية الدينية والتربية 

هم في تعزيز ال أن هناك موضوعات عامة أخرى تسلخ، إإ...الوطنية
وتتضمن  .لجانب المعرفي لدى الطالبتطوير او ،الفهم واالستيعاب

طالع على العالم من خالل فهم االنفتاح واالت الموضوعا تلك
الثقافة االقتصادية ، والقضايا العالمية والدول والثقافات األخرى

وريادة األعمال من خالل معرفة كيفية اتخاذ القرارات  ،والتجارية
تتضمن تلك  كما .االقتصادية، وفهم دور االقتصاد في المجتمع

ثقافة المواطنة من خالل تعلم كيفية المشاركة بفعالية الموضوعات 
الثقافة ة، وممارسة حقوق وواجبات المواطنو ،في الحياة المدنية

، الصحية من خالل فهم التدابير الوقائية الصحية بدنيًا وعقليًا
 وذلك من خالل فهم البيئة والظروف واألحوال ،الثقافة البيئيةوأخيرًا 

  .وكيفية التصدي للتحديات البيئية ،التي تؤثر فيها

 ،هناك مجاالت ومهارات يتكرر ذكرها ،ومن ناحية أخرى
ويشار لها عند الحديث عن مهارات القرن الواحد والعشرين كما 

  :يلي

ازداد  فقد: )Greenhill, 2010( مهارات التعلم واالبتكار: اوًال
للحكم على  امعيارعتبارها باام بمهارات التعلم واالبتكار االهتم

 ،مستوى استعداد الطلبة للعمل في بيئات عمل معقدة ومتطورة
وتتلخص . لذلك ستعدادولئك الذين ليس لديهم االأزهم عن وتميي

كالقيام  ،التفكير الناقد وحل المشكالتفي بتكار مهارات التعلم واال
من  ددعبتحليل وتقييم األدلة والحجج والبراهين، والقدرة على حل 

باستخدام الطرق التقليدية أو الطرق  ،المشكالت غير المألوفة
كامتالك  ،التواصلفي بتكار كما تتمثل مهارات التعلم واال .المبتكرة

 .مهارات التواصل اللفظي والكتابي باختالف السياقات والمواقف
كالقدرة على العمل بشكل فعال مع فرق ومجموعات  ،التعاونو

كالقدرة على استخدام  ،اإلبداع واالبتكارو .متنوعة واحترامها
 .لخلق أفكار جديدة وجديرة باالهتمام، مجموعة واسعة من التقنيات

 Department of) واالتصاالتمهارات تكنولوجيا المعلومات : ثانيًا
Education, U.S, 2010): الثقافة ويمكن تلخيصها ب

وتقييمها  كالقدرة على الوصول للمعلومات ،والمعلومات العامة
الثقافة اإلعالمية كالقدرة على فهم كيف و .ونقدها بكفاءة

يفية وك ،وما الغاية منها ،عالميةالرسائل اإل تصدر ولماذا
ثقافة تكنولوجيا المعلومات و .االستفادة من وسائل اإلعالم

 كالقدرة على استخدام التكنولوجيا كأداة بحثية ،واالتصاالت

وتنظيم تلك المعلومات  ،خاللهاأداة للوصول للمعلومات من و
 .وتقييمها

 Review)نقًال عن مجلة ) 2011(وقد أشارت جمال الدين 
Chronicle)  أن هناك عشرة تحديات ستظهر في السنوات العشرة

إدارة والتعليم عن بعد، والشبكات الالسلكية، وكالتعاون،  ،المقبلة
البيانات، إدارة ووالتحكم في تدفق المعلومات،  ،النطاق العريض

واندفاع التكنولوجيا نحو المدخل المفتوح،  ،إدارة إنتاج المقرراتو
األرشيف واألمن، وتعايش النظم الكبرى مع النظم الصغرى، و

ويالحظ أنها كلها تحديات ناتجة عن . الرقمي، والملكية الفكرية
 فعلى الرغم. تصاالتتعلقة بتكنولوجيات المعلومات واالالتحوالت الم

الجامعات بشكل عام في توصيل تكنولوجيا المعلومات إلى  من جهود
في  هافإن جهود ،كل ركن من أركان الجامعة في السنوات الماضية

السنوات القادمة يجب أن تركز على كيفية جعل تكنولوجيا 
، وأيسر في اإلدارة، االستخدامالمعلومات أكثر كفاءة، وأسهل في 

تصاالت من المعلومات واال ة تطوير تكنولوجياكيفيباإلضافة إلى 
مجموعة أدوات تساعد الجامعات على ما اعتادت أن تقوم بعمله إلى 

وحقيقة . عة الجامعة ذاتهامجموعة من النظم التي تعيد تشكيل طبي
فإن تكنولوجيا المعلومات  ،لناكما تشير الشواهد من حوو ،األمر
لكن و ،ة فحسبتصاالت صارت أداة قوية ليس لتغيير الجامعواال

  .أيضا لتغيير المجتمع ككل

بيئات العمل والحياة اليوم ف: ثالثًا المهارات الحياتية والوظيفية
إن و. تتطلب أكثر من مجرد المحتوى األكاديمي ومهارات التفكير

والعمل في بيئات عمل معقدة  ،غرس القدرة على التنقل في الحياة
وتطوير  ،المهنية يتطلب من الطلبة إيالء اهتمام كبير بتطوير حياتهم
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ومن هذه المهارات مهارة المرونة والقدرة على التكيف، . مهاراتهم
ومهارة المبادرة والتوجيه الذاتي، والمهارات االجتماعية والثقافية، 

  .ومهارة اإلنتاجية والمساءلة، ومهارة القيادة والمسؤولية

ولكي تتحقق الرؤية المتمثلة بإكساب الطلبة مهارات القرن 
حد والعشرين، فإن على الجامعات والكليات التي تعد المعلمين الوا

أو في مرحلة ما قبل  ،أن تقدم الدعم الالزم لهم أثناء الخدمة
من خالل إكسابهم المهارات والكفايات التي بدورها تضمن  ،الخدمة

) & ,Lim, Chingتحقيق مخرجات تعليمية جيدة لدى الطلبة 
)cTighe, 2005Wiggins, & MChurchill, 2010;  .تتضمن و

  :هذه الكفايات والمهارات ما يلي

 وتطوير قدراتهم  ،مساعدتهم على مواكبة التكنولوجيا الحديثة
كاديمي وطرق دامها وتطويعها لخدمة المحتوى األعلى استخ

التدريس، واالستفادة منها في تحقيق االحتياجات التعليمية 
  .الخاصة

  الحديثة التي تتوافق مع مساعدتهم على مواكبة طرق التدريس
المعايير التي تهدف إلى تجسيد وتضمين مهارات ومعارف 

 .القرن الواحد والعشرين

  تدريبهم على تحقيق التوازن االستراتيجي بين التعليم
 .طرق التدريس المعتمدة على المشروعو ،والتدريس المباشر

 تعريفهم التطور المعرفي لدى الطلبة في مرحلة الطفولة، 
وتضمينها في برامج إعداد المعلم  ،ة المراهقةومرحل

 .وسياسات التعليم
  تدريبهم على استخدام استراتيجيات متعددة لتقييم أداء

الطلبة وتنوع التدريس، كاستخدام التقويم التكويني أو البنائي 
المستمر، والتقويم المعتمد على المنهج، والتقويم باستخدام 

 ).Portfolio(سجالت األداء 
 واالستفادة من الخبرات  ،كهم في مجتمعات التعلمإشرا

من خالل  ،المتعددة داخل المدرسة أو المنطقة التعليمية
ن طريق تشكيل فرق التدريب، والتوجيه، وتبادل المعارف ع

الموجه والمدرب مع  دورالفرصة للعب  مهئوإعطا ،التدريس
 . المعلمين مزمالئه

 من  مات تمكنهاستخدام مجموعة متعددة من االستراتيجي
وخلق بيئات صفية تدعم  ،تعليم الطلبة على اختالف قدراتهم

  .تنوع استراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة

  السعي لخلق فرص للتعلم المستمر وااللتزام بأخالقيات
 .المهنة

  وسؤاالهامشكلة الدراسة 

توجهت أنظار المهتمين في تربية ورعاية األشخاص ذوي 
ألطفال خيرة إلى الخدمات والبرامج التي تقدم لنة األوقة في اآلاإلعا

 وذلك إلدراكهم ألهمية التدخل المبكر مع ؛في مرحلة الطفولة المبكرة
 التربية برامج الخاصة، وإيمانًا منهم بأن االحتياجات ذوي األطفال

مرحلة ما قبل (دون سن السادسة  ذوي اإلعاقة لألطفال الخاصة
  .الخاصة التربية برامج احلنج األساس تعد )المدرسة

ن هناك شبه إجماع بأن أنظمة التعليم والتأهيل المتبعة في إو
خريجي كثير من دول العالم، ومنها الدول العربية، تخفق في إكساب 

العشرين، و مهارات ومعارف القرن الواحد كليات إعداد المعلمين
ي ف ينناجح واليكون متأهيلهو متعليمهو مهم في إعدادهالتي تس

) ;Herring et AACTE, 2008; NCATE, 2015 موعمله محياته
)al., 2016.   

العمل على  بضرورة العربي الوطن في اإلعاقة مؤتمر أوصى وقد
 ما مرحلة في بالطفل ذوي اإلعاقة من اإلعاقة، وزيادة االهتمام الوقاية

والعمل  الفئة العمرية، لهذه مناهج وبرامج فعالة وتطوير المدرسة، قبل
 برامج في فاعل بدور القيام حثها على أجل من األسرة على توعية

 الطفولة مجال في الدراسات إعداد في التوسع التدخل المبكر، وكذلك
وهذا ال يمكن تحقيقه دون تأهيل . )2009زريقات، (واإلعاقة 

وإكسابهم  ،وتطوير مهاراتهم ،العاملين في برامج التدخل المبكر
زمة لمواكبة التطورات المتسارعة في القرن المعارف والمهارات الال

  .الواحد والعشرين

 برامجحاجة إلى معرفة مدى امتالك العاملين في هناك  ،لذا
والعمل  ،التدخل المبكر لمهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين

التي ستنعكس بال إكسابهم تلك المهارات والمعارف، و ،على تدريبهم
وعلى تحسين مهارات األطفال  ،المبكر شك على نجاح برامج التدخل

أقصى درجة ممكنة من التطور  والوصول بهم إلى ،ذوي اإلعاقة
  .هيلأوالت

لتحقق من مدى امتالك ل جاءت هذه الدراسة ،ومن هنا
العاملين في برامج التدخل المبكر في سلطنة عمان لمهارات ومعارف 

الحالية اإلجابة الدراسة  حاولتوبالتحديد  .القرن الواحد والعشرين
  :اآلتيين السؤالينعن 

متالك العاملين في برامج التدخل المبكر في سلطنة اما مدى  .1
 عمان لمهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين؟

متالك العاملين في برامج التدخل اهل هناك فروق في مستوى  .2
المبكر في سلطنة عمان لمهارات ومعارف القرن الواحد 

والتخصص  ،المؤهل العلمي اتمتغيروالعشرين وفقًا ل
 والخبرة؟ ،الدراسي

  همية الدراسةأ

مهارات ومعارف القرن ن أهمية هذه الدراسة في تناولها تكم
ج التدخل المبكر في سلطنة الواحد والعشرين لدى العاملين في برام

فال توجد دراسة  ،التي لم يتم دراستها أو تناولها سابقًاعمان 
حاولت  ،وفي سلطنة عمان خاصة ،ربي عامةسابقة في الوطن الع
  .في حدود اطالع الباحث تناول هذا الموضوع

كما تكمن أهمية هذه الدراسة بأن نتائجها ستضاف إلى مجال 
التدخل المبكر في الطفولة المبكرة من خالل تقديم دليل ملموس 
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وإجرائي لمستوى تأهيل العاملين في برامج التدخل المبكر في 
كما . ن بما يتناسب مع متطلبات القرن الواحد والعشرينسلطنة عما

وسد النقص في  ،ستسهم هذه الدراسة في إثراء الجانب النظري
فالعالم . األدب العربي في حقل التدخل المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة

عاني من نقص في يكل عام، وسلطنة عمان بشكل خاص، العربي بش
  .الدراسات واألبحاث في هذا الحقل

كما أن نتائج هذه الدراسة ستكون مفيدة للمسؤولين عن 
تخطيط وتنفيذ برامج تأهيل العاملين في مجال التدخل المبكر 
لذوي اإلعاقة في سلطنة عمان، حيث ستوفر البيانات حول مهارات 
القرن الواحد والعشرين التي يمتلكها العاملون في برامج التدخل 

لمهارات التي يحتاجها العاملون في والعمل على تعزيزها، وا ،المبكر
من  ،والعمل على إكسابهم تلك المهارات ،برامج التدخل المبكر

خالل إعداد برامج تأهيلية متخصصة أثناء الخدمة، وبالتالي تحقيق 
  .األهداف النهائية المرجوة من برامج التدخل المبكر في السلطنة

  محددات الدراسة

العاملين في برامج  األفراد لىاقتصرت نتائج الدراسة الحالية ع
باستجابات  هانتائج كما تحددت. في سلطنة عمان التدخل المبكر

استبانة مهارات القرن الواحد (أفراد العينة على أداة الدراسة 
بالخصائص  تحددتكما . الباحث اي أعدهتال) والعشرين

 .الدراسة المستخدمةألداة ) دالالت الصدق والثبات(السيكومترية 

  تعريفات اإلجرائيةال

هي مجموعة خدمات تربوية وعالجية : برامج التدخل المبكر
ووقائية تقدم لألطفال دون سن السادسة في جمعية التدخل المبكر 

  .لتأهيل األطفال المعاقين في سلطنة عمان ؛ومراكز الوفاء

هي مجموعة  :القرن الواحد والعشرين ومعارف مهارات
الحديثة للقرن الواحد  لمستجداتم مع امهارات ومعارف تتالء

المهارات : هي، التي تمثلت في خمس مهارات أساسيةوالعشرين 
نفتاح اطنة، واالالثقافة الصحية والبيئية، وثقافة المو"وتضم  ،العامة

بتكار، ومهارات ادة األعمال، ومهارات التعلم واالعلى العالم، وري
والمهارات  ات،التواصل والتعاون، ومهارات تكنولوجيا المعلوم

خالل استجابات أفراد العينة من  ستقاسالتي الحياتية والوظيفية، 
  .داة الدراسة المستخدمةعلى أ

  الطريقة

، يتناول هذا الجزء من الدراسة وصفًا لمجتمع الدراسة
وطريقة تحليل  جراءات المتبعة في إعداد أداة الدراسة،واإل وعينتها،
  .البيانات

  وعينتها مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة الحالية من العاملين في برامج التدخل 
 مأ ،كانوا في جمعية التدخل المبكرأ المبكر في سلطنة عمان سواء

أما عينة الدراسة . 2014/2015جتماعي للعام لوفاء االفي مراكز ا
تمثلت باعداد العاملين الذين  الميسرةطريقة الاختيارها ب جرىفقد 

دراسة، حيث كان العدد النهائي لعينة الدراسة أداة ال نأجابوا ع
عينة الدراسة الحالية موزعة  يبين )1(جدول وال. امستجيب) 64(

  .حسب متغيرات الدراسة

   للعاملين في برامج التدخل المبكر في سلطنة عمانوالخبرة  ،والتخصص ،المؤهل العلمي متغيرات عينة الدراسة حسب توزيع أفراد: 1جدول

  %النسبة   العدد  لفئةا  المتغير

  العلميالمؤهل 

  %12,5  8  ثانوية
  %17,2  11  دبلوم

  %39,1  25  بكالوريوس
  %20,3 13  دبلوم عال
  %10,9  7  ماجستير

  التخصص
  %29,7  19  تربية خاصة

  %70,3  45  أخرى

  الخبرة
  %43,7  28  خمس سنوات أو أقل
  %56,3  36  ست سنوات أو أعلى

    64  المجموع
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  لدراسةأداة ا

بإعداد استبانة مهارات القرن الواحد والعشرين  الباحثقام 
ة على فقرة موزعة على خمس مجاالت رئيس )82(التي تكونت من 

  :النحو التالي

 مهارات القرن الواحد والعشرين العامة: المجال األول، 
 : فقرة موزعة على المجاالت الفرعية التالية) 18( ويتكون من

 ثالث فقرات تكون منيو ،على العالم طالعاالنفتاح واال . 

 ثالث  تكون منيو ،قتصادية والتجارية وريادة األعمالالثقافة اال
 .فقرات

  ثالث فقرات تكون منيوثقافة المواطنة. 

  خمس فقرات تكون منيوالثقافة الصحية. 
  أربع فقرات تكون منيوالثقافة البيئية. 

 17( كون منويتبتكار مهارات التعلم واال: المجال الثاني (
 :فقرة موزعة على المهارات الفرعية التالية

 فقرات تقيس المهارات  تكون من ثمانيوتبتكار اإلبداع واال
 :التالية

o  ثالث فقرات تكون منوتالتفكير اإلبداعي. 

o  أربع فقرات تكون منوتالعمل بإبداعية مع اآلخرين. 

o  فقرة واحدة تكون منوتتنفيذ االبتكارات. 

 فقرات تقيس  تكون من تسعوتوحل المشكالت  التفكير الناقد
 :المهارات التالية

o  فقرة واحدة تكون منوتالمنطق الفعال. 
o  فقرة واحدة تكون منوتاستخدام نظم التفكير. 

o خمس فقرات تكون منوتصدار األحكام إاتخاذ القرارات و. 

o  نفقرت تكون منوتحل المشكالت. 

 ثماني  تكون منويمهارات التواصل والتعاون : المجال الثالث
 :فقرات موزعة على المهارات الفرعية التالية

  خمس فقرات وتتكون منالتواصل بوضوح. 
  ثالث فقرات تكون منوتالتعاون مع اآلخرين. 

 مهارات تكنولوجيا المعلومات واإلعالم: المجال الرابع، 
 :فقرة موزعة على المهارات الفرعية التالية) 13( ويتكون من

 فقرات تقيس  خمس تكون منوتات العامة الثقافة والمعلوم
 :المهارات التالية

o  وتتكون من فقرتينلى المعلومات وتقييمها إالوصول. 
o فقرات ثالث وتتكون منومات وإدارتها استخدام المعل. 

  فقرات تقيس المهارات  وتتكون من خمسالثقافة اإلعالمية
 :التالية

o  اتثالث فقروتتكون من تحليل وتقييم وسائل اإلعالم. 

o وتتكون من فقرتينعالمي إيجاد وخلق منتج إ. 

  وتتكون من ثالثثقافة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 .فقرات تقيس مهارة تطبيق التكنولوجيا بشكل فعال

 ويتكون منالمهارات الوظيفية والحياتية : المجال الخامس 
 :فقرة موزعة على المهارات الفرعية التالية) 26(

 خمس فقرات تقيس المهارات  وتتكون منف المرونة والتكي
 :التالية

o  وتتكون من فقرتينالتكيف مع التغيير. 

o  وتتكون من ثالث فقراتالتمتع بالمرونة. 

  فقرات تقيس  وتتكون من ثمانيالمبادرة وتوجيه الذات
 :المهارات التالية

o  ثالث فقرات وتتكون منإدارة األهداف والوقت. 
o  فقرة واحدة وتتكون منالعمل باستقاللية. 

o  ربع فقراتأ وتتكون منالتعلم الذاتي. 

  فقرة تقيس  خمسوتتكون من والثقافية  االجتماعيةالمهارات
 :المهارات التالية

o  نيفقرت وتتكون منالتفاعل الفعال مع اآلخرين. 

o  ثالث فقرات وتتكون منالعمل بفعالية في فرق متنوعة. 
 يس المهارات فقرة تق ثالث وتتكون مننتاجية والمساءلة اإل

 :التالية
o  نيفقرت وتتكون منإدارة المشاريع. 

o  فقرة واحدة وتتكون منتحقيق النتائج. 

  تقيس المهارات  اتخمس فقر وتتكون منالقيادة والمسؤولية
 :التالية

o  ربع فقراتأوتتكون من توجيه وقيادة اآلخرين. 

o  فقرة واحدة وتتكون منالمسؤولية تجاه اآلخرين. 

داد استبانة مهارات القرن الواحد وقد مرت عملية إع
  :والعشرين بعدة خطوات كاآلتي

مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمهارات  .1
القرن الواحد والعشرين، ودور مؤسسات التعليم العالي في 

 .تحقيق هذه الرؤيا

 21st)اعتماد قائمة مهارات القرن الواحد والعشرين  .2
CENTURY STUDENT OUTCOMES)  التي أعدتها

جمعية الشراكة من أجل مهارات القرن الواحد والعشرين 
)Partnership for 21st Century Skills ( والمنظمة

 The American)األمريكية لكليات إعداد المعلمين 
Association of Colleges for Teacher Education, 

AACTE)  2008عام. 
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أخذ الموافقة من جمعية الشراكة من أجل مهارات القرن  .3
على استخدام قائمة مهارات القرن  )P21(الواحد والعشرين 

  .الواحد والعشرين في الدراسة الحالية

 )82(التي تكونت من ولية ستبانة في صورتها األإعداد اال .4
 .فقرة موزعة على خمس مجاالت

للتأكد من صدق عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين  .5
 .محتواها

التحقق من ثبات أداة الدراسة عن طريق حساب معامل  .6
 .كرونباخ ألفا –االتساق الداخلي 

أما تعليمات اإلجابة الخاصة باالستبانة، فقد طلب الباحث من 
العاملين في برامج التدخل المبكر في سلطنة عمان في العام 

المهارات  تحديد مدى امتالكهم لكل مهارة من 2014/2015
ال أمتلكها (المذكورة في االستبانة وفق سلم ليكرت الخماسي التالي 

، 3=، أمتلكها بدرجة متوسطة 2=، أمتلكها بدرجة قليلة 1=أبدًا
  ).5=، أمتلكها بدرجة كبيرة جدًا4=أمتلكها بدرجة كبيرة 

وألغراض الدراسة الحالية، تم تحديد مدى إمتالك العاملين 
مبكر في سلطنة عمان لمهارات ومعارف القرن في برامج التدخل ال

من الحد األعلى ) 1(الواحد والعشرين بطرح الحد االدنى للبدائل 
ثم تم تقسيم ناتج الفرق بين الحد ). 4(ليكون الناتج ) 5(للبدائل 

ال (مستويات إمتالك العاملين للمهارات  على) 4(األعلى واألدنى 
ة، أمتلكها بدرجة متوسطة، أمتلكها أمتلكها أبدًا، أمتلكها بدرجة قليل

). 0,8(فتصبح النتيجة ) بدرجة كبيرة، أمتلكها بدرجة كبيرة جدا
وبناء عليه تم تحديد مستويات إمتالك أفراد العينة للمهارات كما 

  :يأتي

  1,80إلى  1=  عدم امتالكمستوى.  

  2,61إلى  1,81=  قليل امتالكمستوى.  

  3,42إلى  2,62= متوسط  امتالكمستوى. 

  4,23إلى  3,43= كبير  امتالكمستوى. 

  5إلى  4,24=  كبير جدًا امتالكمستوى.  

  صدق أداة الدراسة
استبانة مهارات (من صدق المحتوى ألداة الدراسة  للتحقق

إعداد نموذج للمحكمين يتضمن  جرى، )القرن الواحد والعشرين
مة، ووضوح اللغة، ءديد رأيهم بكل فقرة من حيث المالتح
  .نتماء، وإمكانية تطبيقها على العينة المستهدفةواال

وقد تكونت لجنة المحكمين من خمسة أعضاء هيئة تدريس 
وجامعة مؤتة، ممن سبق لهم التدريس في كليات  ،من جامعة نزوى

باإلضافة إلى عرض االستبانة على ثالثة من . عداد المعلمينإ
لتأكد من ل في برامج التدخل المبكر في سلطنة عمان العاملين

وقد كان هناك بعض المالحظات البسيطة من لجنة . وضوح الفقرات
المحكمين تدور حول حذف بعض الكلمات من بعض الفقرات وإعادة 

من جهة أخرى، كان هناك إجماع من اللجنة على وضوح . صياغتها

وإمكانية تطبيقها على العينة  ،ومالءمتها للمجال ،الفقرات
  . المستهدفة

  لدراسةثبات أداة ا

استبانة مهارات القرن (التحقق من ثبات أداة الدراسة  جرى
- عن طريق حساب معامل االتساق الداخلي) الواحد والعشرين

وذلك الحتواء االستبانة على مستويات متعددة من  ،كرونباخ ألفا
وقد بلغت قيمة كرونباخ ألفا الستبانة مهارات القرن الواحد . اإلجابة

  ).0,88(والعشرين ككل 

  المعالجة اإلحصائية
وأجريت  ،تفريغ االستجابات جرىبعد جمع البيانات، 

اسوب باستخدام التحليالت اإلحصائية الالزمة للبيانات عن طريق الح
حيث حسبت المتوسطات  ،)SPSS(حصائي برنامج التحليل اإل

الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لكل 
وذلك  ؛ات االستبانة، ولكل مجال من مجاالت االستبانةفقرة من فقر

متالك العاملين في برامج اما مدى "وهو  ،لإلجابة عن السؤال األول
التدخل المبكر في سلطنة عمان لمهارات ومعارف القرن الواحد 

ولمعرفة إن كان هناك فروق إحصائية عند مستوى . "والعشرين؟
الك العاملين في برامج متافي مستوى  )0.05(قل من أداللة 

التدخل المبكر في سلطنة عمان لمهارات ومعارف القرن الواحد 
 ،والتخصص الدراسي ،والعشرين وفقًا لمتغير المؤهل العلمي

واختبار تحليل التباين ، "ت"استخدام اختبار  جرىوالخبرة، 
  ).ANOVA(األحادي 

  منهج الدراسة
تحليلية التي تهدف هذه الدراسة من الدراسات الوصفية ال تعد

إلى وصف وتحليل مدى امتالك العاملين في برامج التدخل المبكر 
وقد . لمهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين في سلطنة عمان

في ) االستبانة(اعتمدت الدراسة الحالية على أسلوب البحث الكمي 
  .وتحليلها جمع بيانات الدراسة

  نتائج الدراسة
ة مهارات القرن الواحد والعشرين لجمع استخدم الباحث استبان

لمبكر في سلطنة عمان البيانات من العاملين في برامج التدخل ا
متالكهم لمهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين، احول مستوى 

  .الدراسة سؤاليوذلك لإلجابة على 

متالك العاملين في برامج اما مدى ": نتائج السؤال األول
طنة عمان لمهارات ومعارف القرن الواحد التدخل المبكر في سل

  "والعشرين؟

المتوسطات الحسابية  ذا السؤال، حسبتهلإلجابة عن 
واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات استبانة مهارات القرن 

المتوسطات  حسبتكما . فقرة )82(الواحد والعشرين وعددها 
لكل مجال على و ،ستبانة ككللال نحرافات المعياريةالحسابية واال

  .)2(جدول الكما هو موضح في  ،ةحد
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ستبانة ككل ولكل مجال من مجاالت استبانة مهارات القرن على اال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة: 2جدول 
  الواحد والعشرين

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  عدد الفقرات  المجال

 0,27 2,50  82  ة ككلاالستبان
 0,21 2,38  18 المهارات العامة

 0,33 2,38  3 طالع على العالماالنفتاح واال 
 0,32 2,48  3 قتصادية والتجارية وريادة األعمالالثقافة اال 
 0,37 2,39  3 ثقافة المواطنة 
 0,36 2,43  5 الثقافة الصحية 
 0,29 2,30  4 الثقافة البيئية 

 0,36 2,37  17 ربتكامهارات التعلم واال
 0,39 2,39  8 بتكاراإلبداع واال 
 0,37 2,37  9 التفكير الناقد وحل المشكالت 

 0,29 2,42  8 مهارات التواصل والتعاون
 0,28 2,41  5 التواصل بوضوح 
 0,49 2,43  3 التعاون مع اآلخرين 

 0,38 2,53  13 مهارات تكنولوجيا المعلومات واإلعالم
 0,82 2,67  5 امةالثقافة والمعلومات الع 
 0,35 2,48  5 الثقافة اإلعالمية 
 0,27 2,38  3 ثقافة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 0,60 2,68  26 المهارات الوظيفية والحياتية
 0,24 2,34  5 المرونة والتكيف 
 0,74 2,72  8 المبادرة وتوجيه الذات 
 1,10 2,74  5 جتماعية والثقافيةالمهارات اال 
 0,99 2,72  3 والمساءلة االنتاجية 
 1,12 2,85  5 القيادة والمسؤولية  

 

لحسابية واالنحرافات المتوسطات ا )2(جدول ال يبين
لكل مجال و ،ككلستبانة مهارات القرن الواحد والعشرين المعيارية ال

 اتتكرارال تحسبكما . من مجاالت مهارات القرن الواحد والعشرين

ستبانة مهارات القرن الواحد على ا والنسب المئوية لالستجابات
  . )3(جدول الكما هو موضح في  والعشرين

  استبانة مهارات القرن الواحد والعشرين التكرارات والنسب المئوية لالستجابات على مجاالت: 3جدول 

  المجال
عدد 

  قراتالف

  ال أمتلكها أبدا

1 – 1,80 
  أمتلكها بدرجة قليلة

1,81 – 2,61  

أمتلكها بدرجة 

  متوسطة

2,62 – 3,42  

أمتلكها بدرجة 

  كبيرة

3,43 – 4,23  

أمتلكها بدرجة 

  كبيرة جدًا

4,24 – 5  
in  % in  %  in % in  %  in  %  

 %0 0 %0 0  15,6  10 %84,4 54  %0 0  82  االستبانة ككل
 %0 0 %0 0 %6,3 4 %93,8 60 %0 0 18 المهارات العامة

 %0 0 %0 0 %25 16 %70,3 45 %4,7 3 17 بتكارالتعلم واال
 %0 0  %0  0  %15,6  10 %82,8 53 %1,6 1 8 التواصل والتعاون

تكنولوجيا المعلومات 
 واإلعالم

13 0 0% 55 85,9% 4  6,3%  5  7,8%  0 0% 

المهارات الوظيفية 
 والحياتية

26 1 1,6% 39 60,9% 18  28,1%  5  7,8%  1  1,6% 
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 والنسب المئوية لالستجابات اتتكرارال )3(جدول اليوضح 
قد أشارت نتائج و. تبانة مهارات القرن الواحد والعشرينعلى اس

العاملين في برامج التدخل المبكر في سلطنة الدراسة الحالية إلى أن 
، قليًالكان مستوى امتالكهم لمهارات القرن الواحد والعشرين عمان 

 2,50ستبانة ككل متوسط درجات أفراد العينة على االحيث كانت 
. )2(جدول الكما هو موضح في  0,27ه بانحراف معياري مقدار

كما أشارت النتائج بأن أكثر مهارات القرن الواحد والعشرين امتالكًا 
لدى أفراد العينة كانت المهارات الحياتية والوظيفية، حيث كان 
متوسط امتالك أفراد العينة لمهارات القرن الواحد والعشرين على 

ليه مهارات تكنولوجيا ، ي0,60بانحراف معياري  2,68هذا المجال 
بانحراف معياري  2,53المعلومات واإلعالم بمتوسط حسابي مقداره 

أما أقل مهارات القرن الواحد والعشرين امتالكًا لدى أفراد . 0,38

 2,37كانت مهارات التعلم واالبتكار بمتوسط حسابي مقداره فالعينة 
  .0,36بانحراف معياري 

العاملين في من %) 84,4( 54أن  )3(جدول اليشير و
جاباتهم تشير إلى أنهم إكانت برامج التدخل المبكر في سلطنة عمان 

، وأن قليلةيمتلكون مهارات القرن الواحد والعشرين بدرجة 
أكدوا بأنهم العاملين في برامج التدخل المبكر من % 15,6

، في حين متوسطةيمتلكون مهارات القرن الواحد والعشرين بدرجة 
جابات ألفراد العينة تشير إلى عدم امتالكهم إي ألم تكن هناك 

امتالكهم مهارات القرن  وأرات القرن الواحد والعشرين جهة، مها
كما  ،من جهة أخرى و كبيرة جدًاأ الواحد والعشرين بدرجة كبيرة

وأدنى ثالث مهارات يمتلكها العاملون في برامج  أعلىجرى تحديد 
  ).4(ول التدخل المبكر، كما هو موضح في الجد

  أعلى وأدنى ثالث مهارات وفقًا الستجابات أفراد العينة على استبانة مهارات القرن الواحد والعشرين: 4جدول 

  المهارات األكثر امتالكًا

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  الفقرة  رقم الفقرة

 1,47 3,23  .إظهار االلتزام بالتعلم كعملية مستمرة مدى الحياة  68
 1,45 3,14  .الستفادة من التجارب السابقة من أجل تحقيق التقدم في المستقبلا 69
 1,55 3,09  .االستفادة من نقاط قوة اآلخرين لتحقيق هدف مشترك 79

  المهارات األقل امتالكًا

  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  الفقرة  رقم الفقرة

26  
المختص إلنتاج ابتكارات تنفيذ األفكار اإلبداعية في الحقل والمجال 

  0,69  2,19  .وتقديم مساهمة ملموسة ومفيدة

  0,45  2,27  .إبداعية جديدة ومفيدة خلق أفكار  20
  0,45  2,27  .العمل بشكل فعال في مناخ يسوده الغموض والتغيير  58

  

ثالث مهارات يمتلكها  وأدنى أعلى )4(جدول اليوضح 
لى ح من الجدول أن أعويتض. ن في برامج التدخل المبكروالعامل

ن في برامج التدخل المبكر كانت في والمهارات التي يمتلكها العامل
كانت في فقل المهارات أمهارات الحياتية والوظيفية، أما مجال ال

  .بتكارمهارات التعلم واال

روق ذات داللة إحصائية هل هناك ف": نتائج السؤال الثاني
تدخل المبكر في سلطنة متالك العاملين في برامج الافي مستوى 

رين وفقًا لمتغير المؤهل عمان لمهارات ومعارف القرن الواحد والعش
  "والخبرة؟ ،والتخصص الدراسي ،العلمي

هناك متغيران مستقالن، فإن  ،)5(جدول الكما هو موضح في 
 -تربية خاصة(التخصص الدراسي : هما ،كل متغير يضم فئتين

أكثر من خمس  –و أقلخمس سنوات أ(الخبرة و، )تخصص آخر
. ، ومتغير تابع واحد وهو مهارات القرن الواحد والعشرين)سنوات

لمعرفة إذا  ؛للعينات المستقلة "ت"لذلك استخدم الباحث اختبار 
الخبرة على مستوى والتخصص الدراسي  يكان هناك تأثير لمتغير

امتالك العاملين في برامج التدخل المبكر في سلطنة عمان لمهارات 
  .معارف القرن الواحد والعشرينو

  الخبرةوالتخصص الدراسي لمتغيري  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريةو، )T-test(للعينات المستقلة  "ت"اختبار : 5جدول 

  العينة  الفئة  المتغير
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
 "ت"قيمة  "ف "قيمة 

درجات 

  الحرية

مستوى 

 الداللة
صص التخ

  الدراسي
  0,86  62  0,172-  0,32  0,26  2,49  19  تربية خاصة

          0,28  2,50  45  تخصص آخر

  الخبرة
  0,97  62  0,177  1,86  0,30  2,50  28  خمس سنوات أو أقل

          0,25  2,50  36  أكثر من خمس سنوات
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العاملين في برامج التدخل أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة ب
عدم ، )5(جدول الكما هو موضح في  ،المبكر في سلطنة عمان

 )0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أقل من  وجود
بين العاملين  مستوى امتالك العاملين في برامج التدخل المبكرفي 

، 2,49= المتوسط الحسابي( المتخصصين في التربية الخاصة
العاملين غير المتخصصين في و ،)0,26=االنحراف المعياري

= ، االنحراف المعياري2,50= المتوسط الحسابي(التربية الخاصة 
وهذه القيمة  ،)0,172-() ت(حيث كانت قيمة اإلحصائي  ،)0,28

 ).α=0.05(حصائيًا عند مستوى الداللة غير دالة إ )0,86(
 عدم وجودفيما يتعلق بمتغير الخبرة، فقد أظهرت نتائج الدراسة و

في  )0.05(توى داللة أقل من فروق ذات داللة إحصائية عند مس
بين العاملين  مستوى امتالك العاملين في برامج التدخل المبكر

، 2,50= المتوسط الحسابي(الذين تقل خبرتهم عن خمس سنوات 
 علىوالعاملين الذين تزيد خبرتهم  ،)0,30=االنحراف المعياري

، االنحراف 2,50= المتوسط الحسابي(خمس سنوات 
 ،)1,177() ت(يث كانت قيمة اإلحصائي ح ،)0,25=المعياري

عند مستوى الداللة ) 0,97(حصائيًا إوهذه القيمة غير دالة 
)α=0.05(.   

ولمعرفة إذا كان هناك تأثير لمتغير المؤهل العلمي على 
مستوى امتالك العاملين في برامج التدخل المبكر في سلطنة عمان 

الباحث تحليل  أجرىلمهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين، 
المؤهل (لوجود متغير مستقل  )ANOVA(التباين االحادي 

مهارات  وهو ،يضم أكثر من ثالث فئات، ومتغير تابع واحد) العلمي
  .)6(جدول الكما هو موضح في  القرن الواحد والعشرين

  

  المؤهل العلمي متغيرمهارات والمعارف بحسب المتالك التحليل التباين األحادي والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : 6جدول 

  العينة  الفئة  المتغير
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

تجانس 

  التباين

  حاديتحليل التباين األ

  مستوى الداللة Fقيمة 

  المؤهل العلمي

  * 0.000  17,29  0,20  0,10  2,33  8  ثانوية أو أقل
        0,21  2,42  11  دبلوم

        0,18  2,43  25  بكالوريوس
        0,22  2,50  13  دبلوم عال

        0,19  3,04  7  ماجستير أو دكتوراه
  

مستوى ذات داللة إحصائية في  اأظهرت النتائج أن هناك فروق
امتالك العاملين في برامج التدخل المبكر في سلطنة عمان لمهارات 

ن كا حيثوفقًا للمؤهل العلمي،  ومعارف القرن الواحد والعشرين
احتساب حجم  جرىوقد . )0,000(حصائية مستوى الداللة اإل

وقد تبين أن حجم  ،)Eta squared(األثر من خالل حساب قيمة 
  .لمتغير المؤهل العلمي) 0,54(األثر كبير جدًا 

حصائي باستخدام مقارنات توكي شارت نتائج التحليل اإلكما أ
)Tukey ( جدول الكما هو موضح في)في برامج أن العاملين ، )7

التدخل المبكر الذين يحملون مؤهالت علمية كالماجستير 
 = االنحراف المعياري ،3,04 = المتوسط الحسابي(والدكتوراه 

يمتلكون مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين أكثر من ) 0,19

العاملين في برامج التدخل المبكر الذين يحملون ثانوية عامة 
، )0,10 = االنحراف المعياري ،2,33 = المتوسط الحسابي(

 = االنحراف المعياري ،2,42 = المتوسط الحسابي(ودبلوم 
حراف االن ،2,43 = المتوسط الحسابي(، وبكالوريوس )0,21

 ،2,50 = المتوسط الحسابي( ، ودبلوم عال)0,18 = المعياري
هناك فروق ذات  تكنفي حين لم ). 0,22 = االنحراف المعياري
ن العاملين في برامج التدخل المبكر الذين يحملون داللة إحصائية بي

أو الدبلوم  ،أو البكالوريوس ،أو الدبلوم ،مؤهل علمي كالثانوية
  .العالي

  للمستويات المختلفة لمتغير المؤهل العملي )Tukey(نتائج اختبار توكي : 7جدول 

  لةمستوى الدال  الخطأ المعياري  الفروق بين المتوسطات  الفئات األخرى  الفئة

  ثانوية أو أقل

 0,832  0,08802  0,09229-  دبلوم

 0,739  0,07694  0,09402-  بكالوريوس

 0,206  0,08512  0,18457-  دبلوم عال

 *0,000  0,09804  (*)0,70949-  ماجستير أو دكتوراه
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  لةمستوى الدال  الخطأ المعياري  الفروق بين المتوسطات  الفئات األخرى  الفئة

  دبلوم

 0,832  0,08802  0,09229  ثانوية أو أقل
 1,000  0,06854  0,00173-  بكالوريوس
 0,758  0,07760  0,09227-  دبلوم عال

 *0,000  0,09159  (*)0,61720-  ماجستير أو دكتوراه

  بكالوريوس

 0,739  0,07694  0,09402  ثانوية أو أقل
 1,000  0,06854  0,00173  دبلوم

 0,631  0,06477  0,09054-  دبلوم عال
 *0,000  0,08100  (*)0,61547-  ماجستير أو دكتوراه

  دبلوم عال

 0,206  0,08512  0,18457  ثانوية أو أقل
 0,758  0,07760  0,09227  دبلوم

 0,631  0,06477  0,09054  بكالوريوس
 *0,000  0,08880  (*)0,52493-  ماجستير أو دكتوراه

  ماجستير أو دكتوراه

 *0,000  0,09804  (*)0,70949  ثانوية أو أقل
 *0,000  0,09159  (*)0,61720  دبلوم

 *0,000  0,08100  (*)0,61547  بكالوريوس
 *0,000  0,08880  (*)0,52493  دبلوم عال

  

  نتائج الدراسة مناقشة

أن  السؤال األوليتضح من نتائج : مناقشة نتائج السؤال األول
العاملين في برامج التدخل المبكر في سلطنة عمان ال يمتلكون 

لمواجهة  الالزمةالكافية ومهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين 
أن درجة  إلى حيث أشارت النتائج ،والمستجدات الحديثة التحديات

على ، قليلةامتالكهم لمهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين كانت 
من أن الحكم على مدى امتالكهم لتلك المهارات كان حكمًا  الرغم
منها أن  ،إلى عدة أسباب ويرى الباحث أن ذلك قد يعود. ذاتيًا

 من منظومة ًانة عمان تعد جزءبرامج التدخل المبكر في سلط
أي أنها ليست برامج تدخل  ؛خدمات تقدم لألطفال ذوي اإلعاقة

مبكر معتمدة ومستقلة، وإنما يتم تقديم خدمات التدريب والتأهيل 
هم في إكساب العاملين في هذه كل روتيني، وبالتالي فإنها ال تسبش

أن ذلك قد  كما يرى الباحث. البرامج المهارات والمعارف المطلوبة
يعود إلى عدم مواكبة برامج إعداد المعلمين بشكل عام، وبرامج 
إعداد العاملين في برامج التدخل المبكر بشكل خاص للمستجدات 
الحديثة من جهة، وعدم مساهمة تلك البرامج في إكساب خريجيها 

وقد اتفقت نتائج هذه . المهارات الالزمة والمطلوبة من جهة ثانية
 ,Carter, 2015; Moore)ليه عدة دراسات إا توصلت الدراسة مع م

2015; Tait, 2015)  يواجه التدخل المبكر  أن أشارت إلىوالتي
ن هناك حاجة أمن التحديات في القرن الواحد والعشرين، و عددا

ماسة إلعداد برامج وخطط ودليل للعاملين في برامج التدخل المبكر 
إعادة النظر برامج  وبالتالي ،بما يتناسب مع المستجدات الحديثة

  .التدخل المبكر الحالية

إلى أن  نتائج السؤال الثاني أشارت: مناقشة نتائج السؤال الثاني
تأثير في إكساب  ماالخبرة لم يكن لهو التخصص الدراسي يمتغير

العاملين المهارات والمعارف الالزمة لمواجهة تحديات القرن الواحد 
لباحث بأن برنامج إعداد يؤكد ما ذهب إليه ا وهذا .والعشرين

هم في إكساب خريجيها سين في برامج التدخل المبكر ال يالعامل
وقد يعود ذلك أيضًا إلى . مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين

األكاديمية المتعلقة بالتدخل  الموضوعاتتركيز تلك البرامج على 
ل عام المبكر، وعدم إدراك القائمين على برامج إعداد المعلمين بشك

ألهمية دمج مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرين في البرامج 
ليه إوقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت  .والمناهج الحالية

   .(Carter, 2015; Moore, 2015; Tait, 2015)دراسات 

أن المؤهل العلمي على  نتائج السؤال الثانيكما يتضح من 
ن ليس له أثر ذو داللة إحصائية، مستوى الدبلوم العالي وما دو

بينما كان هناك أثر ذو داللة احصائية في مستوى امتالك مهارات 
من للعالمين في برامج التدخل المبكر القرن الواحد والعشرين ل

ن تعزى هذه أويمكن  .يحملون درجة الماجستير أو الدكتوراه
هم أكثر سالماجستير والدكتوراه التي قد تالنتيجة إلى طبيعة برامج 

خرى في إكساب خريجيها بعض المهارات الالزمة من البرامج األ
وحل المشكالت، ومهارات التواصل والتعاون،  ،كالتفكير الناقد

وغيرها من المهارات التي تتناسب مع متطلبات القرن الواحد 
أن هناك حاجة  على النتيجةمن جانب آخر، تؤكد هذه . والعشرين

لبرامج الجامعية التي تعد الخريجين للتعامل ماسة إلعادة النظر في ا
في  وخاصة في برامج التدخل المبكر ،مع األشخاص ذوي اإلعاقة

، بحيث تصاغ تلك البرامج بأسلوب مستوى الدبلوم العالي وما دون
وتدريبهم على جميع المستجدات التي هيل الخريجين أيمكنها من ت

ت ع متطلباتفيدهم في تطوير مستوى األداء بما يتماشى م
وهو ما يتفق مع المبادئ . نيواحتياجات القرن الواحد والعشر
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 األساسية التي وضعتها الجمعية األمريكية لكليات إعداد المعلمين
)AACTE, 2008(،  والتي تنص على ضرورة أن تكون برامج إعداد

المعلمين على اختالف أنواعها قادرة على إعداد خريجيها المتالك 
  .مهارات ومعارف القرن الواحد والعشرينوتعليم وتقييم 

  توصيات ال

  :في ضوء ما سبق يوصي الباحث بما يلي

لمناقشة  أسوة بالدول المتقدمة عقد لقاءات وجلسات حوارية .1
وآلية إكساب  هم التحديات التي تواجه التدخل المبكر،أ

العاملين في برامج التدخل المبكر مهارات ومعارف القرن 
  .الواحد والعشرين

أن تقوم الجامعات بدمج وتضمين مهارات ومعارف القرن  .2
وفي برامج إعداد  ،بشكل عامالواحد والعشرين في برامجها 

 .العاملين في التدخل المبكر بشكل خاص

عقد دورات تدريبية متخصصة لتدريب العاملين في برامج  .3
أثناء  في التدخل المبكرعلى مهارات القرن الواحد والعشرين

 .الخدمة

أثر امتالك لمعرفة  ةموسعو ةعميق يةتحليلدراسات  اجراء .4
القرن الواحد  مهاراتل العاملين في برامج التدخل المبكر

 .األطفال ذوي اإلعاقة على أداء والعشرين

جراء دراسات مستقبلية على عينات أكبر، وباستخدام أدوات إ .5
والعشرين خرى في قياس مهارات القرن الواحد قياس أ

 .كالمالحظة

  جعالمرا

تساؤالت حول مستقبل . )2011( .جمال الدين، نجوى يوسف
مجلة العلوم . الجامعات وأدوارها في القرن الواحد والعشرين

  .409- 405 ،)19(التربوية 

: التدخل المبكر). 2007(. الخطيب، جمال، والحديدي، منى
دار الفكر : عمان ).3ط. (التربية الخاصة في الطفولة المبكرة

  .للنشر والتوزيع

. النماذج واالجراءات: التدخل المبكر). 2009(. زريقات، ابراهيم
  .دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان

أثر برنامج تدخل المبكر ). 2012(. عواد، أحمد، و قواسمة، كوثر
في تنمية مهارات الحياة اليومية لدى عينة من أطفال التوحد 

 ،)9(4 مجلة الطفولة والتربية، جامعة اإلسكندرية، .في األردن
17 - 64.  

تقويم خدمات التدخل المبكر لذوي ). 2015. (الفواعير، احمد
. االحتياجات الخاصة في سلطنة عمان من وجهة نظر األسر

  .53- 35، )65(17مجلة الطفولة العربية، 
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