
. 2022،  الثانيالجمعية األردنية لمعمـك التربكية، المجمة التربكية األردنية، المجمد السابع، العدد

167 

  اإلعاقات النمائية لممهارات اإلنتقالية في مرحمة ما قبل المدرسةيمستوى امتالك األطفال ذو
وعالقته بكفاءة معمميهم في األردن 

سجى سميم ابوهالل 

 :ممخص
 اإلعاقات النمائية لمميارات م مستكل امتالؾ األطفاؿ ذكإلىىدفت ىذه الدراسة التعرؼ 

اإلنتقالية في مرحمة ما قبؿ المدرسة كعالقتيا بكفاءة معممييـ في األردف، كالخركج بتكصيات 
اإلعاقة النمائية بيذه الميارات مف أجؿ م مكجية لمعممي مرحمة ما قبؿ المدرسة لتزكيد األطفاؿ ذك

نسجاـ في البيئة المحيطة بيـ كاإلسياـ في إنجاح العممية  الكصكؿ قدر اإلمكاف لمرحمة تقبؿ كا 
. اإلنتقالية

طفالن مف ذك اإلعاقات النمائية في مرحمة ما قبؿ المدرسة  (44) كتككنت عينة الدراسة مف
 اإلعاقات النمائية في م كمعممة لمطمبة ذكان معمـ (44)ك. في المراكزخاصة كرياض الدمج المختمفة

 لمعرفة درجة امتالؾ األطفاؿ أداة قياس كلتحقيؽ ىذه الدراسة تـ إعداد .مرحمة ما قبؿ المدرسة
كقامت الباحثة ببناء .  اإلعاقات النمائية لمميارات اإلنتقالية في مرحمة ما قبؿ المدرسةمذك

 كالدراسات السابقة لمعرفة أىـ الميارات في مرحمة ما قبؿ  النظرمالمقاييس مف خالؿ األدب
المدرسة، كبعد جمع المعمكمات الالزمة قامت الباحثة ببناء األداة، كتـ التحقؽ مف دالالت الصدؽ 

كأشارت نتائج الدراسة إلى أف مستكل درجة إمتالؾ األطفاؿ ذكم االعاقات النمائية . كالثبات
كبمستكل متكسط، كمستكل  (2.72)لمميارات االنتقالية في مرحمة ما قبؿ المدرسة في األردف كاف 

.  كبمستكل مرتفع (3.56)كفاءة معممييـ في األردف كاف 
 كفاءة المعمميف في األردف، ، مرحمة ما قبؿ المدرسة،الميارات اإلنتقالية: الكممات المفتاحية
. اإلعاقات النمائية
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Level of the Acquisition of transition skills for pre-school children 

with developmental disability and its relation to their teachers' 

efficiency in Jordan 

Saja abuhilal 

 
Abstract: 

The aim of this study was to identify the transition skills level of 

children with developmental disabilities in preschool and their relationship 

to the efficiency of their teachers in Jordan, and recommend preschool 

teachers to provide children with developmental disabilities with these 

skills to reach as much as possible to the stage of acceptance. And to the 

success of the educational process. 

The study sample consisted of (44) children with developmental 

disabilities in preschool in special centers and kindergartens. And (44) 

male and female teachers. To achieve this study, a tool was developed to 

measure the degree to which children with developmental disabilities 

acquire transition skills. The results of this study indicated that the level of 

the degree to which children with developmental disabilities possess the 

transition skills in preschool in Jordan was (2.72), and the level of 

efficiency of their teachers in Jordan was (3.56). 
Keywords: Transition Skills, Preschool, Teacher efficiency in Jordan, 

Developmental Disabilities. 
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 :المقدمة
 اإلعاقات النمائية كثير مف الصعكبات في التخطيط كالدعـ لالنتقاؿ مف كيكاجو األطفاؿ ذك

مرحمة إلى أخرل، مما أدل إلى ظيكر اىتماـ كاضح في الطرؽ التربكية كالتأىيمية في مجاالت 
 األفراد كالتربية الخاصة التي تعمؿ عمى التقميؿ مف كطأة كِحدة التحديات التي يعاني منيا معمـ

 اإلعاقة النمائية، كما كأخذت التربية الخاصة في اآلكنة األخيرة بالتركيز عمى أىمية السنكات مذك
 كدعمو مما ىااألكلى مف عمر الطفؿ لما ليا مف دكر كبير في تطكير مسارات النمك لمطفؿ كتغيير

كُيعد االنتقاؿ جزءنا طبيعينا مف .  يعكد بفكائد كبيرة عمى المدل البعيد لكؿ مف الفرد كالمجتمع
الحياة، كقد يحدث ذلؾ عند االنتقاؿ مف مرحمة ما قبؿ المدرسة إلى مرحمة المدرسة، أك المدرسة 

أك مف العمؿ إلى المدرسة العميا، كال يتـ دائمنا كصؼ عممية  اإلعدادية إلى المدرسة الثانكية،
 اإلعاقة م ذكالطمبة اإلعاقة بأنيا عممية سمسة، في الكاقع يعاني عديد مف ماالنتقاؿ لمطالب ذك

. كأسرىـ مف صعكبة معرفة الميارات االنتقالية الضركرية
، كألقى الضكء فييا (Hill)يرجع األثر الكبير في ىذا الميداف إلى الكرقة العممية التي قدميا 

عمى مفيـك عممية االنتقاؿ، كتكضيح أنكاع التغيير في مفيـك االنتقاؿ، كفي ضكء ذلؾ فإف تمؾ 
 اإلعاقة أنفسيـ، كفي عاـ مالكرقة تمثؿ البدايات األكلى لالىتماـ بعممية االنتقاؿ مف منظكر ذك

ساد نقاش مكسع بيف الباحثيف كالعمماء حكؿ آلية النظر إلى البرامج االنتقالية كالخدمات  (1985)
قترح بأف يتـ تكسيع منظكر البرامج أُ التي تييئ الفرد لبيئة االنتقاؿ كيدؼ اساسي ليذه الخدمات، ك

كالخدمات االنتقالية، لتشمؿ مخرجات مرتبطة بالعيش في المجتمع كالمجاالت االجتماعية 
: كالعالقات الشخصية، كتـ إضافة أربعة مرتكزات أساسية ليذا االقتراح، كتمثمت ىذه المرتكزات في

 ,National)الميارات األكاديمية كالميارات المينية كالميارات االجتماعية كميارات االستقالؿ 
2003). 

 يتبادر إلى الذىف مرحمة االنتقاؿ إلى الرشد كالعمؿ، لكف االنتقالية، الميارات ُتذكركعندما 
مفيـك االنتقاؿ أعـ ك أشمؿ مف ذلؾ كلو كثير مف األنكاع فتبدأ مراحؿ االنتقاؿ منذ مرحمة الكالدة 

في المستشفى إلى المنزؿ كمف ثـ مف المنزؿ إلى الركضة كيشمؿ مف بعد ذلؾ جميع مراحؿ الحياة 
ككف ليا خصائصيا تككؿ مرحمة .  كؿ مرحمة دكران ميمان في حياة الفردتؤدماالنتقالية التي 

 كلتقديـ فرصة التعميـ المناسب لفئة (.Alghareer,2009)كمياراتيا التي يجب التركيز عمييا 
الطمبة ذكم اإلعاقة البد مف كجكد معمميف مؤىميف في التربية الخاصة، يممككف الكفاءة المينية 
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 كضبط السمكؾ كنظريات التعمـ كاستراتيجيات كتطبيؽ االختباراتاألساسية حكؿ التشخيص كالتقييـ 
 (.Alshamayleh,2005)تعميـ القراءة كالكتابة كالحساب 

 م ذكالطمبةكالميارات االنتقالية ىي ميارات تتضمف برامج كعمميات شاممة تركز عمى إعداد 
مراحميـ الدراسية، عمى نحك يسمح ليـ بتحسيف مياراتيـ كتحقيؽ باإلعاقة، كتيسير طرؽ التحاقيـ 

درجة مالئمة مف االندماج االجتماعي كالعيش باستقاللية، كُتعد خطة العممية االنتقالية جزءنا مف 
البرنامج التربكم لمطفؿ عندما ينتقؿ مف مرحمة إلى أخرل، فيي الدليؿ لألسرة كلمطفؿ كلممعمميف 

الذيف يتعاممكف معو، كىي خطة طكيمة األمد كأداة حيكية لتطكير الخيارات المستقبمية لمطفؿ، كىي 
 .((Alqaryouti,2005ستعمؿ عمى إعداده لالنتقاؿ كلمكاصمة التعميـ كليحيا حياةن مستقمةن 

كيشير مصطمح اإلعاقات النمائية إلى ظيكر التأخر النمائي لدل الطفؿ خالؿ أكؿ عاميف 
 في مرحمة الطفكلة المبكرة في مجاليف أك أكثر مف مجاالت النمك، (dsm-5)كفقان ؿ عمره مف 

كأصبحت ىذه الفئة تضـ كال مف االضطرابات النمائية اآلتية حسب النسخة الخامسة كاألخيرة 
: لمدليؿ التشخيصي كاإلحصائي

اضطرابات  أك التفككي،   اضطراب الطفكلة التحممي ، اضطراب اسبرجرالتكحد، اضطراب 
(. Alramamneh, 2018)النمك 

: وكفاءتهم في تعميم المهارات االنتقالية لألطفال ذو اإلعاقات النمائية دور المعممين
 كيستمـز عميو تأدية خاصة،مما ال شؾ فيو أف معمـ التربية الخاصة يحتاج إلى ميارات 

مكانياتو مف تكظيؼ تمؾ  مسؤكليات عديدة، خصكصان أف كفاءة المعمـ تقـك عمى درجة فاعميتو كا 
الميارة، كينبغي أف تتضمف عممية التخطيط لالنتقاؿ عمى تقييـ ميارات الطفؿ كاىتماماتو المرتبطة 

بالتعميـ كالعمؿ كالتدريب كميارات الحياة المستقبمية، كتحديد الييئات التي يمكنيا تكفير خدمات 
العممية االنتقالية أك تحمؿ نفقاتيا كيجب أف يشترط النظاـ المدرسي الحصكؿ عمى تصريح كلي 

 .األمر لدعكة جيات أخرل لتشارؾ في اجتماع التخطيط لمعممية االنتقالية
كلقد أكدت عديد مف األدبيات عمى أف التالميذ ذكم اإلعاقة يكاجيكف صعكبات في عممية 

نجاز الميمات المطمكبة منيـ عند انتقاليـ إلى بيئة جديدة كبيئة اؿ  كمرحمة البمكغ مدرسةالتكيؼ، كا 
بكصفيـ أفرادان مستقميف في مجتمعيـ، كمف الصعكبات التي يكاجييا ىؤالء التالميذ أيضان مسألة 
التكيؼ مع حياتيـ الجديدة بعد اجتيازىـ المرحمة المدرسية بكصفيـ أفرادان بالغيف، كالحصكؿ عمى 

عمؿ مناسب يتكافؽ مع إمكانياىـ كحاجاتيـ، كالمقدرة عمى إقامة عالقات الصداقة مع أقرانيـ 
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مكانياتيـ، فضالن عف ذلؾ فإف أسر  العادييف كاإلستفادة مف كقت الفراغ لتنمية بعض مياراتيـ كا 
ىؤالء التالميذ سيتعاممكف مع نظاـ جديد بعد مغادرة أبنائيـ نظاـ المدارس العادية كالذم قد يختمؼ 

بطبيعتو كمتطمباتو إختالفا جكىريا عما اعتادكا عميو مف خدمات، لذلؾ يصبح حصكؿ أبنائيـ 
عمى فرص تعميمية أك مينية ليس مضمكنا كما ىك في نظاـ المدارس العامة، مما يجعؿ تمؾ 

 .(Westling & Fox, 2009)األسر تكاجو مصيران كمستقبالن غير معركؼ ألبنائيـ 
مشكمة الدراسة 

 اإلعاقة الذيف يتمقكف متيدؼ عممية تعميـ الميارات االنتقالية إلى مساعدة األطفاؿ ذك
 التخطيط ألىداؼ متعمقة في مرحمة ما قبؿ معممييـ فيخدمات التدخؿ المبكر، كمساعدة 

المدرسة، كتشير مراجعة األدبيات التربكية الى األىمية الفائقة لمميارات االنتقالية في شتى مراحؿ 
الحياة، كالكصكؿ إلييا بشكؿ ناجح ألف الميارات االنتقالية عبارة عف أداة تستخدـ في إعداد الطفؿ 

كعندما يتعمؽ  .ليحيا حياة مستقمة ككاضحة األىداؼ كالكصكؿ إلى تعميـ ناجح في مراحؿ الحياة
المكضكع بالتربية الخاصة فإف قمة كجكد معمميف عمى درجة عالية مف الكفاءة يؤثر بشكؿ سمبي 

 العممية التعميمية، كذلؾ يدؿ عمى عجز المعمـ عف تطبيؽ المفاىيـ كالنظريات كالمعمكمات، لذا في
تو العالية في استخداـ مياراتو بالشكؿ الصحيح ىك مف األكلكيات التي ءفإف تمكيف المعمـ ككفا

يجب التركيز عمييا لما لو مف أثر كبير كدكر عظيـ في العممية التعميمية، كلو دكر كبير في 
 امتالؾ األطفاؿ درجةإنجاح عممية اإلنتقاؿ لمطفؿ، لذا جاءت ىذه الدراسة كالتي تسعى الى معرفة 

كعالقتيا بكفاءة معممييـ في   اإلعاقات النمائية لمميارات اإلنتقالية في مرحمة ما قبؿ المدرسة مذك
األردف حتى تسعى إلى تكظيؼ كفاءة المعمـ كفاعميتو في تعميـ األطفاؿ الميارات الالزمة إلنتقاليـ 

 . مف مرحمة إلى أخرل كاعتمادىـ عمى أنفسيـ
كعمى الرغـ مف ىذه األىمية، فإف كاقع تقديـ الخدمات اإلنتقالية لألفراد ذكم اإلعاقة ما زاؿ 

 تشير عديد مف الدراسات إلى قصكر في تقديـ ىذه إذيعاني مف القصكر عمى المستكل المحمي، 
الخدمات ليذه الفئة، كيتمثؿ القصكر في ضعؼ تضميف الخطط اإلنتقالية في البرامج التربكية 

الفردية لألفراد ذكم االعاقة، كعدـ إلتزاـ المسؤكليف في مرحمة المدرسة بمراحؿ تقديـ ىذه 
عداد الخطة اإلنتقالية  الخدمات، كالتي تتضمف تقييـ أداء الطالب لتمقي الخدمات اإلنتقالية كا 

 (Alquraini,2013)كتنفيذىا كتقييـ فاعمية الخطة اإلنتقالية 
كبسبب تمؾ التحديات ظير ما يعرؼ بالخدمات اإلنتقالية، كالتي شيدت في العقكد الماضية 
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تطكرا تدريجيان لممفيـك كآليات التخطيط لمخدمات، كنكعية الخدمات، كالبرامج التي نفذت مف 
خالليا ىذه الخدمات، كىذا أدل بدكره إلى التطكر التاريخي كالتشريعي لمخدمات االنتقالية حيث 

 ىناؾ إضافات جديدة لممفيـك كاألىداؼ كآلية التطبيؽ، ككاف تأنو في كؿ مرحمة تطكرية كاف
 ,Wehmeyer &Webb)التطكر يسير بعممية تحرؾ سريعة نحك اإلستقاللية في مرحمة الرشد 

2012 .)
أسئمة الدراسة  

لمميارات اإلنتقالية في مرحمة ما قبؿ  ما مستكل إمتالؾ األطفاؿ ذكم اإلعاقات النمائية .1
 المدرسة في األردف؟ 

ما مستكل كفاءة معمميف األطفاؿ ذكم االعاقات النمائية في مرحمة ما قبؿ المدرسة في  .2
 األردف؟ 

ذكم اإلعاقات النمائية لمميارات اإلنتقالية في  ىؿ تكجد عالقة بيف درجة امتالؾ االطفاؿ .3
مرحمة ما قبؿ المدرسة ككفاءة معممييـ؟ 

: هدف الدراسة
 اإلعاقات النمائية م األطفاؿ ذكمستكل إمتالؾىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف 

كبالتالي العمؿ لمميارات اإلنتقالية في مرحمة ما قبؿ المدرسة كعالقتيا بكفاءة معممييـ في األردف، 
 . مدل مطابقتيا لمحقائؽ العمميةإلىعمى التعرؼ 

: أتيتمثمت أىمية ىذه الدراسة بما م
 :أهمية الدراسة

:  األهمية النظرية
 اإلعاقات م في مستكل إمتالؾ األطفاؿ ذكىـ خبرات أكلياء األمكر كتجاربإلى التعرؼ

 .النمائية لمميارات اإلنتقالية في مرحمة ما قبؿ المدرسة في األردف
 اإلعاقات النمائية متكفير معمكمات حكؿ العالقة بيف خبرات درجة إمتالؾ األطفاؿ ذك

 .األردفلمميارات اإلنتقالية في مرحمة ما قبؿ المدرسة كعالقتيا بكفاءة معممييـ في 
 :العمميةاألهمية 

 ىـالمعمميف كتعريؼ  تزكيدالتي تتناكؿتشجيع الباحثيف االخريف عمى إجراء مزيد مف الدراسات 
 .النمائية اإلعاقة مبالمعمكمات الالزمة حكؿ الميارات اإلنتقالية، كالتعريؼ بمقدرات األطفاؿ ذك
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  معرفة الميارات اإلنتقالية الالزمة في مرحمة ما قبؿ المدرسة لتحسيف الخدمات التي تقدـ
  .ىا كتطكيرلألطفاؿ

  اإلعاقة النمائية يساعد عمى بناء البرنامج التربكم ك ذكاالطفاؿمعرفة الميارات التي يحتاجيا 
 .لمفردالفردم بما يتناسب مع نقاط القكة 

 كالتعريؼ بمقدرات اإلنتقالية، بالمعمكمات الالزمة حكؿ الميارات ىـتزكيد المعمميف كتعريؼ 
 األطفاؿ ذك اإلعاقة النمائية 

 اإلعاقة النمائية عمى تحقيؽ جميع الميارات الالزمة في مرحمة ما قبؿ ممساعدة األطفاؿ ذك 
.  المدرسة

:  محددات الدراسة
 الدراسة عمى مراكز التربية الخاصة كرياض الدمج في عمافتقتصرإ :حدود المكان  .
 الدراسة عمى بحث درجة امتالؾ األطفاؿ ذكم اإلعاقات النمائية تقتصرإ :حدود الموضوع 

. لمميارات اإلنتقالية في مرحمة ما قبؿ المدرسة كعالقتيا بكفاءة معممييـ في األردف
:  مصطمحات الدراسة

 تعرؼ ميارات االنتقاؿ بأنيا مجمكعة مف األنشطة التي تقدـ لمفرد كتككف :المهارات االنتقالية 
ىتماماتالفردية،مرتكزة عمى إحتياجات الطالب   Snell )ق كاألخذ بعيف اإلعتبار أداء الطالب كا 

& Brown ,2011.)  
 .الدرجة المتحققة عمى المقياس الذم أعدتو الباحثةبأنيا : كتعرؼ الميارات االنتقالية إجرائيان 

 لمتفاعؿ مع ؤهىي الفترة السابقة اللتحاؽ الطفؿ بالمدرسة كالتي تييئ: مرحمة ما قبؿ المدرسة 
 في سمككو ان كتفاعؿ الفرد مع مف حكلو مما يتطمب منو تكافؽ. القيكد كاألنظمة كالتعميمات

( Mahamdeh, 2005). االجتماعي
المرحمة التي تسبؽ مرحمة التعميـ األساسي، بأنيا : كتعرؼ مرحمة ما قبؿ المدرسة إجرائيان 

سنكات، كفي ىذه الدراسة تشمؿ مراكز التربية الخاصة  (6-3)كيمتحؽ بيا األطفاؿ مف عمر 
 .  في عماف األطفاؿكالرياض

 ىي مجمكعة مف الميارات كالمعمكمات التي يجب عمى المعمـ امتالكيا:كفاءة المعمميف . 
Alqarini,2013)  . )
الدرجات التي حصؿ عمييا المعممكف مف خالؿ تطبيؽ األداة التي بأنيا كتعرؼ اجرائيان 
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. أعدتيا الباحثة
 في تكقؼ النمك عمى المحاكر المغكية ذاتي يتمثؿىي حاالت اضطراب : اإلعاقات النمائية 

، (Alkhatib,2005) الشخص فيكالمعرفية كاالنفاعمية كاالجتماعية أك فقدانيا مما يؤثر سمبان 
كيتعمؽ . كتشخيص اإلعاقات النمائية يككف لدل األطفاؿ الذيف تقؿ أعمارىـ عف خمس سنكات

كينظر إليو عمكما . ىذا األمر باإلدراؾ كالتفاعؿ االجتماعي كالكالـ كالمغة كالميارات الحركية
عمى أنو تشخيص مؤقت ينطبؽ عمى األطفاؿ الذيف ال يزالكف صغارنا كال يخضعكف الختبارات 

كبمجرد أف يصؿ األطفاؿ إلى السف يمكنيـ إجراء اختبار . الذكاء ألف سنيـ ال يسمح بذلؾ
 . (DSM5) .الذكاء

الدراسات السابقة 
تقـك الباحثة في ىذا الفصؿ بعرض مجمكعة مف الدراسات كالبحكث العربية كاألجنبيػة 

ذات العالقة بمكضكع الدراسة الحالية، في محاكلة لمكقكؼ عمى الجيكد المبذكلة في دراسة 
:  ىذا المكضكع مف جكانب متعددة كاألدكات المستخدمة كالنتائج التي أسفرت عنيا

، كالتي ىدفت إلى تحديد (Wandry et al,2008 ) كآخركففي الدراسة التي اجرتيا كندرم
مدل كجكد عكائؽ لتقديـ الخدمات اإلنتقالية لألفراد ذكم اإلعاقة مف كجية نظر معممي التربية 
الخاصة، كخمصت الدراسة إلى أف مف أبرز العكائؽ ضعؼ كفايات معممي التربية الخاصة في 
لى قمة أعداد الكادر المدرسي الذم يمكف أف  تقديـ الخدمات اإلنتقالية لألفراد ذكم اإلعاقة، كا 

 تيـ كأسرىـ كمشارؾالطمبةيسيمكا في تقديـ الخدمات كضعؼ إدارة المدرسة، فضالن عف قمة تفاعؿ 
. خدمات اإلنتقاليةؿفي الخطط االنتقالية، كالكقت الضيؽ الذم يعيؽ الفريؽ في تقديـ ا

في التخطيط لمخدمات اإلنتقالية )  (Taylor & Flexer,2011كبحثت تايمكر كفكسمكر 
 ذكم اإلعاقة، كقدمت دليالن لممدارس عف طريؽ استخداـ التخطيط لتقديـ الخدمات اإلنتقالية لمطمبة

( 150)لمطالب ذكم اإلعاقة في المقاطعات كاألحياء المختمفة في نيكيكرؾ عمى عينة مككنة مف 
   .أسرة، كقدمت معمكمات عف المصادر التي يمكف المجكء إلييا لتقديـ المساعدة في ىذه األحياء

قائمة التخطيط )مدل فاعمية استخداـ في بالتحقيؽ  (,Rehfeldt 2012)كقاـ رفيمدت 
 أف قائمة التخطيط لالنتقاؿ ُتعد أداة تقييـ غير رسمية  كالتي تيدؼ إلى تقييـ المعرفة إذ، (لالنتقاؿ

 كتقييـ اختياراتيـ المناسبة الطمبةكالميارات المتعمقة بالعممية اإلنتقالية إلى جانب تقييـ ميارات 
اشتراكيـ كانضماميـ في عممية ك الذاتي، الطمبةألىدافيـ اإلنتقالية، يعتمد ىذا التقييـ عمى تقييـ 
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تحديد األىداؼ اإلنتقالية، كجد الباحثكف بأف فريؽ الخطة التربكية الفردية الذيف استخدمكا نتائج 
كإطار ىيكمي الجتماعات الخطة التربكية الفردية لدييـ فرص  (قائمة التخطيط لإلنتقاؿ)كبيانات 

 الحقيقة مقارنة مع فرؽ الطمبةأكبر لصياغة أىداؼ إنتقالية ذات صمة بمقدرات كميكؿ كاىتمامات 
في صياغة األىداؼ  (قائمة التخطيط لإلننتقاؿ)الخطط التربكية الفردية الذيف لـ يستخدمكا بيانات 

 .اإلنتقالية في اجتماعاتيـ
 دراسة في السعكدية ىدفت إلى معرفة مدل تقديـ (Alquraini,2013)أجرل القريني 

 مف منظكر كأىميتيا، النمائية، اإلعاقات مالخدمات اإلنتقالية في المؤسسات التعميمية لألطفاؿ ذك
كأظيرت نتائج الدراسة قصكران كاضحان في . عامالن  (98)كقد شممت عينة الدراسة . العامميف فييا

تقديـ الخدمات اإلنتقالية في ثالثة مجاالت رئيسة، ىي تقييـ أداء التمميذ لتمقي الميارات اإلنتقالية، 
عداد الخطة اإلنتقالية كتنفيذىا، كتقييـ فاعمية الخطة اإلنتقالية كما أعطت عينة الدراسة أىمية . كا 

 إنتقاليـ مف بيئة لوعالية لمميارات اإلنتقالية لمتالميذ ذكم اإلعاقات المتعددة في دعـ كتسيي
.  ألخرل
 التي أجريت في سمطنة عماف إلى معرفة ((Alharaseyye,2016ىدفت دراسة الحرايصة ك

مستكل تطبيؽ الخدمات اإلنتقالية لذكم اإلعاقة مف كجية نظر المعمميف في الخدمات اإلنتقالية 
- سنكات الخبرة- المؤىؿ - النكع)مف حيث مستكل التطبيؽ كاألىمية كفؽ المتغيرات اآلتية 

، اعتمدت الدراسة عمى المنيج ( المعمــ يدرسوالذيف الطمبةمستكل - االعاقة التي يدرسيا المعمـ 
 كمعممة لذكم اإلعاقة بالمدارس كتكصمت ان معمـ (76)الكصفي التحميمي عمى عينة مككنة مف 

الدراسة إلى أف مستكل تطبيؽ الخدمات كتعميـ الميارات اإلنتقالية كاف عاليان كذلؾ ألف المستكل 
كجد فركؽ دالة احصائيان في مستكل تطبيؽ خدمات تالمتحقؽ أعمى مف المستكل النظرم ، ك

. اإلنتقاؿ كفؽ متغير سنكات الخبرة
 دراسة تيدؼ إلى إيجاد حمكؿ (Baglama, &Demirok,2017)أجرل باقمما كديمكريؾ 

كركزا عمى . حكؿ مشكالت الميارات اإلنتقالية التي يكاجييا المعمـ في مرحمة ما قبؿ المدرسة
 أكدا في دراستيـ عمى أف فقدأىمية تعميـ الميارات االنتقالية لمطالب في مرحمة ما قبؿ المدرسة 

 دكران حيكيان كميمان في تحديد مستقبؿ الشخص تؤدمالمرحمة العمرية منذ الكالدة حتى السادسة 
 معممان في مرحمة ما قبؿ المدرسة ككاف مف نتائج ىذه الدراسة أىمية 140))كتألفت العينة مف 

التركيز عمى مرحمة ما قبؿ المدرسة كفرضيا بشكؿ إجبارم عمى األسر ككاف تكجو المعمميف اف 
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تككف مشاركة لالسر ك المعمميف في اف كاحد مف خالؿ تحديد كتعميـ الميارات االنتقالية الالزمة 
لكؿ فئة عمرية قبؿ البدء بالعاـ الدراسي لتحقيؽ نتائج ايجابية كبيرة خالؿ الفصؿ  

 الميارات االستقاللية كالعناية الذاتية كأحد ؿعاـ(Pountis,2018)  ؼ بكنتيساضاك
العكامؿ الضركرية لنجاح الفرد في مرحمتو االنتقالية، خاصة تمؾ التي تككف في مرحمة ما قبؿ 

 .المدرسة الى المدرسة، فالفرد القادر عمى االعتناء بنفسو بالكامؿ يمتمؾ تقديران اعمى لذاتو
  :السابقةالتعقيب عمى الدراسات 

 امتالؾ مستكل إلىتختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في ككنيا تسعى لمتعرؼ 
كفاءة معممييـ كصفان كميان سكاء فيما عالقتو ب اإلعاقات النمائية لمميارات االنتقالية كماألطفاؿ ذك

 التعامؿ مع المرحمة االنتقالية، كىؿ استخدـ المعمـ فييتعمؽ بالتحديات كالصعكبات التي كاجييا 
 لـ يسبؽ ألم فإنو-الباحثةكبحدكد عمـ . - كفاياتو في الكصكؿ إلى أقصى عممية نجاح لمتعميـ

 اإلعاقات النمائية لمميارات م امتالؾ األطفاؿ ذكتناكلت مستكلمف الدراسات السابقة دراسة 
. االنتقالية في مرحمة ما قبؿ المدرسة كعالقتو بكفاءة معممييـ في األردف

  :واإلجراءاتالطريقة 
 :الدراسةمنهج 

 م امتالؾ األطفاؿ ذكمستكل إلى معرفة ىدفتمسحية كصفية ُتعد ىذه الدراسة دراسة 
اإلعاقات النمائية لمميارات االنتقالية في مرحمة ما قبؿ المدرسة كعالقتو بكفاءة معممييـ في 

 .األردف
 :وعينتهامجتمع الدراسة 

 اإلعاقات النمائية في مرحمة ما قبؿ المدرسة، كمعممي متككف مجتمع الدراسة مف أطفاؿ ذك
كتككنت   في مراكز التربية الخاصة كرياض الدمج في العاصمة عماف،ىاالتربية الخاصة كمعممات

، كتـ اختيار العينة بطريقة عشكائية ان معمـ (44) كنمائية، إعاقة اطفالن ذ (44) الدراسة مف عينة
كتمت مراعاة متغيرات المؤىؿ العممي . في مراكز التربية الخاصة كالرياض داخؿ العاصمة عماف

كسنكات الخبرة لممعمـ كجنس الطفؿ لألطفاؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة كتـ تطبيؽ األداة عف 
 بتقييـ كفاءة المديركف عمى األطفاؿ كقاـ االستبانةف فقد قاـ العمميف بتطبيؽ كطريؽ المعمـ

.  معممييـ
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: أداة الدراسة
:   الدراسةلقامت الباحثة ببناء أدات

 اإلعاقات النمائية لمميارات االنتقالية في مرحمة ما قبؿ المدرسة م األطفاؿ ذكمستكل امتالؾ 
 م تككنت األداة األكلى لقياس مدل امتالؾ األطفاؿ ذك فقدكعالقتو بكفاءة معممييـ في األردف،

البعد :  مكزعة عمى أربعة أبعاد كىي،( فقرة45)اإلعاقات النمائية لمميارات االنتقالية عمى 
 البعد ما قبؿ ،( فقرات7) البعد التكاصمي ،( فقرة14)، البعد االجتماعي ( فقرات7)االستقاللي 
 (. فقرة17)األكاديمي 

 مكزعة عمى ثالثة أبعاد  ( فقرة35) اإلعاقات النمائية مف ممستكل كفاءة معمميف األطفاؿ ذك
بعد الكفايات  ،( فقرة11)، بعد الكفايات التربكية ( فقرة12) بعد الكفايات الشخصية :كىي

 (. فقرة12)المعرفية 
 كالدراسات السابقة لمعرفة  النظرم مف خالؿ االستعانة باألدباالداتيفقامت الباحثة ببناء ك

كبعد جمع المعمكمات   األطفاؿ عمييا خالؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة،يتدربأىـ الميارات الالـز 
.  كتـ التحقؽ مف دالالت الصدؽ كالثبات االداتيف،الالزمة قامت الباحثة ببناء 

:  صدق وثبات األداة
 (10)تـ التكصؿ الى دالالت صدؽ األداة عف طريؽ صدؽ المحتكل كذلؾ باعتماد آراء 

محكميف مختصيف في التربية الخاصة كعمـ النفس كاإلرشاد في الجامعات األردنية، كما تـ التحقؽ 
 كقامت بحساب ان فرد (30) عمى عينة استطالعية مككنة مف االداتيفمف الصدؽ مف خالؿ تطبيؽ 

، كما قامت الباحثة بحساب صدؽ المقياس " الفاكركنباخ "Cronbach-Alphaالثبات بمعامؿ 
بطريقة صدؽ البناء بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف لفقرات المقياس مع المجاؿ المنتمية لو كمع 

  .المقياس ككؿ
مقياس مستوى المهارات االنتقالية لألطفال ذوي االعاقات في مرحمة ما قبل المدرسة : اوالً 

الثبات  .1
 مقياس مستوى المهارات االنتقالية لألطفال لفقراتمعامالت الثبات بطريقة كرونباخ ألفا ( 1)الجدول 

ذوي االعاقات النمائية في مرحمة ما قبل المدرسة 
 كرونباخ ألفاالمجال 

 0.963 المهارات االستقاللية
 0.947 المهارات االجتماعية

 0.946 مهارات التواصل
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 كرونباخ ألفاالمجال 
 0.958 مهارات ما قبل األكاديمية

 0.982المقياس ككل 
أف معامؿ ثبات مجاالت المقياس كمعامؿ الثبات الكمى لممقياس  (1)يتضح مف الجدكؿ 

أما  (0.963-0.946) بيف المجاالت تراكحت درجات ثبات إذيتمتع بدرجة عالية مف الثبات، 
. مما يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة جيدة مف الثبات (0.982)درجة ثبات المقياس الكمى 

الصدق  .2
  ككلومع المقياس المقياس مع المجال المنتمية له فقراتمعامالت ارتباط ( 2)الجدول 

معامل االرتباط مع الفقرة 
 المجال

معامل االرتباط مع 
معامل االرتباط مع  الفقرة المقياس ككل

 المجال
معامل االرتباط مع 

 المقياس ككل
1 .934** .834** 24 .919** .895**0 
2 .881** .796** 25 .911** .806**0 
3 .967** .818** 26 .947** .857**0 
4 .845** .699** 27 .867** .777**0 
5 .907** .781** 28 .916** .838**0 
6 .856** .804** 29 .758** .755**0 
7 .936** .819** 30 .830** .795**0 
8 .783** .710** 31 .769** .732**0 
9 .578** .481** 32 .816** .797**0 
10 .745** .571** 33 .863** .849**0 
11 .741** .607** 34 .806** .815**0 
12 .695** .527** 35 .871** .867**0 
13 .840** .810** 36 .866** .857**0 
14 .860** .799** 37 .894** .880**0 
15 .776** .670** 38 .865** .861**0 
16 .829** .820** 39 .678** .606**0 
17 .838** .766** 40 .734** .648**0 
18 .786** .713** 41 .611** .517**0 
19 .823** .779** 42 .726** .603**0 
20 .672** .731** 43 .740** .662**0 
21 .827** .791** 44 .646** .593**0 
22 .671** .674** 45 .852** .780**0 
23 .823** .822** 
 (α= 0.01)مستكل الداللة   ** (α= 0.05)مستكل الداللة * 

 الميارات االنتقاليةأف جميع معامالت اإلرتباط بيف فقرات مقياس  (2) مف الجدكؿ يتضح
 α)مع المجاؿ المنتمية لو كمع المقياس ككؿ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة اإلحصائية 
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. ، كىذا يدؿ عمى اتساؽ البناء الداخمي لممقياس(0.01=
 مقياس مستوى كفاءة معممي األطفال في مرحمة ما قبل المدرسة: ثانياً 

 الثبات .1
 مقياس مستوى كفاءة معممي األطفال في لفقراتمعامالت الثبات بطريقة كرونباخ ألفا ( 3)الجدول 

مرحمة ما قبل المدرسة 
 كرونباخ ألفاالمجال 

 8720. الكفايات الشخصية
 8500. الكفايات التربوية
 8560. الكفايات المعرفية
 9260.المقياس ككل 

أف معامؿ ثبات مجاالت المقياس كمعامؿ الثبات الكمى لممقياس  (3)يتضح مف الجدكؿ رقـ 
أما درجة  (872. - 850.) تراكحت درجات ثبات الفقرات بيف إذيتمتع بدرجة عالية مف الثبات، 

. مما يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة جيدة مف الثبات (926.)ثبات المقياس الكمى 
الصدق  .2

 معامالت ارتباط مفردات المقياس مع المجال المنتمية له و مع المقياس ككل( 4)الجدول 
معامل االرتباط مع الفقرة 

 المجال
معامل االرتباط 
معامل االرتباط مع  الفقرة مع المقياس ككل

 المجال
معامل االرتباط 
 مع المقياس ككل

1 .559** .546** 19 .630** .516**0 
2 .622** .515** 20 .592** .468**0 
3 .549** .374* 21 .577** .544**0 
4 .505** .369* 22 .616** .635**0 
5 .514** .579** 23 .740** .732**0 
6 .545** .447** 24 .598** .546**0 
7 .552** .471** 25 .620** .549**0 
8 .688** .576** 26 .753** .638**0 
9 .696** .607** 27 .537** .461**0 
10 .672** .560** 28 .811** .624**0 
11 .568** .484** 29 .776** .603**0 
12 .552** .574** 30 .788** .583**0 
13 .585** .617** 31 .579** .469**0 
14 .694** .714** 32 .679** .531**0 
15 .561** .519** 33 .545** .478**0 
16 .740** .674** 34 .583** .528**0 
17 .598** .567** 35 .608** .583**0 

18 .709** .650** 
 (α= 0.01)مستكل الداللة  ** (α= 0.05)مستكل الداللة * 
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أف جميع معامالت اإلرتباط بيف فقرات مقياس الميارات االنتقالية  (4)يتضح مف الجدكؿ 
 α)مع المجاؿ المنتمية لو كمع المقياس ككؿ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة اإلحصائية 

. ، كىذا يدؿ عمى اتساؽ البناء الداخمي لممقياس(α= 0.05)كمستكل الداللة اإلحصائية  (0.01=
 مقياس التصحيح 

:     يمي كؿ فقرة مف فقرات المقياس تدريج خماسي كفؽ طريقة ليكرت عمى النحك األتي
 تحدث بدرجة ضعيفة جدا تحدث بدرجة ضعيفة تحدث بدرجة متوسطة تحدث بدرجة كبيرة

4 3 2 1 
كاعتمادان عمى ما تقدـ فإف قيـ المتكسطات الحسابية التي تكصمت إلييا الدراسة تـ التعامؿ 

: معيا عمى النحك اآلتي كفقان لممعادلة اآلتية
:  القيمة الدنيا لبدائؿ اإلجابة مقسكمة عمى عدد المستكيات، أم– القيمة العميا 

3

41 = 
3

.   كىذه القيمة تساكم طكؿ الفئة1 = 3

 1.99 _1.00كبذلؾ يككف المستكل المنخفض مف 
 3.00_2.00كيككف المستكل المتكسط مف 
 4.00- 3.01كيككف المستكل المرتفع مف 

  :الدراسةإجراءات 
  :اآلتيةقامت الباحثة باإلجراءات 

 قامت الباحثة بحصر كالثبات، الدراسة كالتحقؽ مف دالالت الصدؽ أداتيػ بعد تطكير 
. مجتمع الدراسة كاختيار العينة مف األطفاؿ كالمعمميف

زيارة المراكز الخاصة مثؿ مركز البياف لمتطكير النمائي كمركز تنمية الحياة كالرياض مثؿ 
 كمعممات بالمديريف التي تعمؿ عمى نظاـ الدمج، كااللتقاء  first stepركضة الكاف كركضة

 الفقرات عفالمراكز كالرياض كاطالعيـ عمى اىداؼ الدراسة كالطمب مف المعمميف اإلجابة 
.   بتقييـ استبيانات المعمـالمديركفالمتعمقة باألطفاؿ كقاـ 

 برنامج التحميؿ اإلحصائي  عمىتفريغ البياناتكتـ تحميؿ استجابات افراد الدراسة كتـ 
SPSSكاستخراج النتائج كمناقشتيا لمخركج بالتكصيات المناسبة . 
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 : نتائج الدراسة ومناقشتها
 :النتائج المتعمقة باالجابة عن السؤال األول وهو: اوالً 

ما مستوى امتالك األطفال ذوي اإلعاقات النمائية لممهارات اإلنتقالية في مرحمة ما قبل 
المدرسة في األردن؟  

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية عمى مقياس مستوى المهارات اإلنتقالية ( 5)الجدول 
: لألطفال ذوي االعاقات النمائية في مرحمة ما قبل المدرسة مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرتبة 
 متكسط 0.969 2.89 ميارات التكاصؿ 1
 متكسط 0.861 2.72 ميارات ما قبؿ األكاديمية 2
 متكسط 0.923 2.69 الميارات االستقاللية 3
 متكسط 0.752 2.67 الميارات االجتماعية 4

 متكسط 0.786 2.72 الكمي
 اإلعاقة م أف المتكسط العاـ لمقياس الميارات االنتقالية لألطفاؿ ذك(5 ) الجدكؿيبيف

، في حيف (2.72)النمائية في مرحمة ما قبؿ المدرسة ككؿ كاف متكسطان، كبمتكسط حسابي بمغ 
" ميارات التكاصؿ" جاء مجاؿ فقد، (2.89 ك 2.67)تراكحت المتكسطات الحسابية لممجاالت بيف 

ميارات ما "كبدرجة متكسطة، يميو بالرتبة الثانية مجاؿ  (2.89)بالرتبة األكلى بمتكسط حسابي 
" الميارات االستقاللية"كبدرجة متكسطة ، كجاء مجاؿ  (2.72)بمتكسط حسابي " قبؿ األكاديمية

" الميارات االجتماعية"كبدرجة متكسطة، بينما احتؿ مجاؿ  (2.69)بالرتبة الثالثة بمتكسط حسابي 
 تفصيؿ لفقرات يأتيكبدرجة متكسطة، كفيما  (2.67)الرتبة الرابعة كاألخيرة بمتكسط حسابي 

مقياس مستكل الميارات االنتقالية لألطفاؿ ذكم االعاقات في مرحمة ما قبؿ المدرسة مرتبة حسب 
. المجاالت

: مهارات التواصل
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لفقرات مجال مهارات التواصل مرتبة تنازليًا ( 6)الجدول 

حسب المتوسطات الحسابية 
المتوسط الفقرة الرتبة 

الحسابي 
االنحراف 
المستوى المعياري 

 مرتفع 918. 3.25 يستجيب الطفؿ لمناداتو باسمو 1
 مرتفع 998. 3.07 يفيـ الطفؿ التمميحات المفظية كغير المفظية مع مف يحادثو 2
 متكسط 1.131 2.98 يتعرؼ الطفؿ الى الصكر في الكتاب 3
 متكسط 1.159 2.77 يتكمـ الطفؿ بكممات مفردة ذات داللة 4
 متكسط 1.169 2.73 يطرح الطفؿ أسئمة بسيطة 5
 متكسط 1.193 2.70 يبادر الطفؿ في الحديث مع اآلخريف 6



  سجى سميـ ابكىالؿ......                                                مستكل امتالؾ األطفاؿ ذك

  182 

المتوسط الفقرة الرتبة 
الحسابي 

االنحراف 
المستوى المعياري 

 متكسط 1.212 2.70 يجيب الطفؿ عف األسئمة البسيطة التي تكجو إليو 7
 متكسط 866. 2.77 ميارات التكاصؿ

( 4)الدرجة العظمى مف * 

أف المتكسط العاـ لمجاؿ ميارات التكاصؿ كاف متكسطان كبمتكسط حسابي ( 6) الجدكؿ يبيف
، في حيف تراكحت المتكسطات الحسابية لمفقرات بيف (866.)كانحراؼ معيارم بمغ (2.77)بمغ 
 (.3.25 ك 2.70)

: مهارات ما قبل األكاديمية
لفقرات مجال مهارات ما قبل والرتبة والمستوى المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ( 7)الجدول 

األكاديمية مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية 
المتوسط الفقرة الرتبة 

الحسابي 
االنحراف 
المستوى المعياري 

 مرتفع 759. 3.43 يحرؾ الطفؿ القمـ عمى الكرقة 1
 مرتفع 883. 3.32 يمعب الطفؿ بالمكعبات بشكؿ صحيح 2
 مرتفع 924. 3.27 يطابؽ الطفؿ الصكر كاألشكاؿ المتماثمة 3
 مرتفع 943. 3.25 يصنؼ الطفؿ األشياء 4
 مرتفع 1.002 3.14 يقـك الطفؿ باستخداـ األلعاب بشكؿ مناسب 5
 مرتفع 1.030 3.09 يمسؾ الطفؿ القمـ بالشكؿ الصحيح 6
 مرتفع 1.089 3.02 يحمؿ الطالب الكتاب بالشكؿ الصحيح 7
 مرتفع 1.121 3.00 يقـك الطالب بتصنيؼ االشكاؿ بصكرة صحيحة 8
 متكسط 1.091 2.86 يقـك الطالب بقمب صفحات الكتاب صفحة صفحة 9
 متكسط 1.283 2.57 يستطيع الطفؿ نقؿ الخطكط المستقيمة كالمنحنية 10
 متكسط 1.229 2.45 (طكيؿ، قصير)يعرؼ الطفؿ اطكاؿ االشياء  11
 متكسط 1.180 2.34 يدرؾ الطفؿ أحجاـ األشياء فيرتبيا حسب الحجـ 12
 متكسط 1.238 2.34 يدرؾ الطفؿ الخصائص العامة لألشياء مثؿ ساخف كبارد 13
 متكسط 1.316 2.11 يتعرؼ الطفؿ عمى الحركؼ اليجائية 14
 متكسط 1.265 2.07 (10-1)يقـك الطفؿ بالعد مف  15
 متكسط 1.238 2.05 يستطيع الطفؿ تككيف مجمكعات لألشياء حسب العدد 16
 منخفض 1.153 1.86 (10-1)يميز الطفؿ االعداد مف  17

 متكسط 861. 2.72 ميارات ما قبؿ األكاديمية
( 4)الدرجة العظمى مف * 

أف المتكسط العاـ لمجاؿ ميارات ما قبؿ األكاديمية كاف متكسطان كبمتكسط ( 7 )يبيف الجدكؿ
، في حيف تراكحت المتكسطات الحسابية لمفقرات (861.)كانحراؼ معيارم بمغ (2.72)حسابي بمغ 

 (.3.43ك 1.86)بيف 
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: المهارات االستقاللية
لفقرات مجال المهارات والرتبة والمستوى المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية ( 8)الجدول 

اإلستقاللية مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية 
المتوسط الفقرة الرتبة 

الحسابي 
االنحراف 
المستوى المعياري 

 مرتفع 1.023 3.02 يقـك الطفؿ بطمب جميع الحاجات الرئيسة التي يحتاجيا 1
 متكسط 1.091 2.86 يقـك الطفؿ بمبس حذائو بدكف مساعدة 2
 متكسط 1.081 2.75 يعتني الطفؿ بنظافتو الشخصية بصكرة جيدة كنظافة ثيابو 3
 متكسط 1.042 2.73  كالقميص مثالن قلدل الطفؿ المقدرة عمى خمع الحذاء كما يريد مف مالبس 4
 متكسط 963. 2.66 يرتدم الطفؿ مالبسو 5
 متكسط 972. 2.59 يدرؾ الطفؿ المخاطر كيبتعد عنيا 6
 متكسط 961. 2.23 يصفؼ الطفؿ شعره كحده 7

 متكسط 923. 2.69 الميارات االستقاللية
( 4)الدرجة العظمى مف * 

 أف المتكسط العاـ لمجاؿ الميارات االستقاللية كاف متكسطان كبمتكسط (8 )يبيف الجدكؿ
، في حيف تراكحت المتكسطات الحسابية لمفقرات (923.)كانحراؼ معيارم بمغ (2.69)حسابي بمغ 

 (.3.02ك 2.23)بيف 
: المهارات االجتماعية

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لفقرات مجال المهارات اإلجتماعية مرتبة تنازليًا ( 9)الجدول 
حسب المتوسطات الحسابية 

المتوسط الفقرة الرتبة 
الحسابي 

االنحراف 
المستوى المعياري 

 مرتفع 734. 3.14 يتبع الطفؿ التعميمات المككنة مف خطكة كاحدة 1
 مرتفع 861. 3.05 يتبادؿ الطفؿ االبتسامة مع اآلخريف 2
 متكسط 835. 3.00 يجمس الطفؿ عمى الكرسي بيدكء 3
 متكسط 876. 2.98 يتكاصؿ الطفؿ بصريان مع اآلخريف 4
 متكسط 830. 2.91 ال يظير الطفؿ الخكؼ أماـ الغرباء كاألطفاؿ العادييف 5
 متكسط 1.091 2.70 يرفع الطفؿ يده لطمب المساعدة مف اآلخريف 6
 متكسط 939. 2.66 يقـك الطفؿ بانتظار دكره بيدكء 7
 متكسط 1.036 2.64 يقمد الطفؿ زمالءه في المعب 8
 متكسط 1.017 2.61 يستمر الطفؿ بالمعب مع األطفاؿ لفترة زمنية مقبكلة 9
 متكسط 1.066 2.45 يعبر الطفؿ عف شعكره بعدـ اإلرتياح 10
 متكسط 1.108 2.43 يشارؾ الطفؿ في األنشطة االجتماعية 11
 متكسط 1.006 2.32 يمبي الطفؿ دعكة االخريف ليشاركيـ المعب 12
 متكسط 1.123 2.25 ( عفكان شكران،اسؼ، )يستخدـ الطفؿ المجامالت اإلجتماعية  13
 متكسط 1.063 2.18  االخريف كال يقاطعيـألحاديثيستمع الطفؿ  14
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المتوسط الفقرة الرتبة 
الحسابي 

االنحراف 
المستوى المعياري 

 متكسط 752. 2.67 الميارات االجتماعية
( 4)الدرجة العظمى مف * 

 أف المتكسط العاـ لمجاؿ الميارات االجتماعية كاف متكسطان كبمتكسط (9 )يبيف الجدكؿ
، في حيف تراكحت المتكسطات الحسابية لمفقرات (752.)كانحراؼ معيارم بمغ (2.67)حسابي بمغ 

 (.3.14ك 2.18)بيف 
: النتائج المتعمقة باالجابة عن السؤال الثاني وهو: ثانياً 

كفاءة معممي األطفال ذوي االعاقات النمائية في مرحمة ما قبل المدرسة في  ما مستوى
األردن؟  
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية عمى مقياس مستوى كفاءة معممي األطفال ( 10)الجدول 

: ذوي االعاقات النمائية في مرحمة ما قبل المدرسة مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية
المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرتبة 

 مرتفع 297. 3.60 الكفايات الشخصية 1
 مرتفع 330. 3.60 الكفايات التربكية 2
 مرتفع 335. 3.47 الكفايات المعرفية 3

مرتفع  269. 3.56 الكمي
 أف المتكسط العاـ لمقياس مستكل كفاءة معممي األطفاؿ ذكم االعاقات (10 ) الجدكؿيبيف

، في حيف (3.56)النمائية في مرحمة ما قبؿ المدرسة ككؿ كاف مرتفعان، كبمتكسط حسابي بمغ 
. 3.60ك 3.47)تراكحت المتكسطات الحسابية لممجاالت بيف 

:  الكفايات الشخصية
 لفقرات مجال الكفايات  والرتبة والمستوىالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية( 11)الجدول 

الشخصية مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية 
المتوسط الفقرة الرتبة 

الحسابي 
االنحراف 
المستوى المعياري 

 مرتفع 408. 3.80  اإلعاقةملدل المعمـ الحماس بالعمؿ مع االطفاؿ ذك 1
 مرتفع 424. 3.77 لدل المعمـ المقدرة عمى القياـ بالكاجبات بإخالص كأمانة 2
 مرتفع 471. 3.68 يكجد لدل المعمـ اتجاىات إيجابية نحك تدريس األطفاؿ ذكم اإلعاقة 3
 مف الصبر كالمثابرة كالعمؿ في نقؿ الخبرة ميمتمؾ المعمـ لمقدر الكاؼ 4

 مرتفع 487. 3.64  اإلعاقة مف غير تعبملألطفاؿ ذك

 اإلعاقة عمى تحمؿ ملدل المعمـ المقدرة عمى تعكيد الطفؿ ذك 5
 مرتفع 487. 3.64 المسؤكلية بما يتناسب مع مستكل إعاقتو

 مرتفع 493. 3.61 لدل المعمـ المقدرة عمى العمؿ ضمف الفريؽ متعدد التخصصات 6
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المتوسط الفقرة الرتبة 
الحسابي 

االنحراف 
المستوى المعياري 

لدل المعمـ المقدرة عمى االبتكار كخمؽ مكاقؼ داخؿ المدرسة  7
 مرتفع 493. 3.61 كتعميميا خارج المدرسة بمساعدة األسرة

 مرتفع 497. 3.59  كمعاممتيـ بصكرة جيدةالطمبةلدل المعمـ المقدرة عمى احتراـ  8
 مرتفع 505. 3.52 لدل المعمـ ميارات تقسيـ الكقت لمتعمـ كشمكؿ جميع األطفاؿ باألنشطة 9
 إدارة ، زمالء،)لدل المعمـ الكفاءة العالية لمتعامؿ مع مجتمع المدرسة  10

 مرتفع 550. 3.50 .الطمبةإدارييف لدل المعمـ المقدرة عمى مراعاة الفركؽ الفردية بيف 

يمتمؾ المعمـ سمة المكضكعية في عممو فال يميز بيف األطفاؿ ميما  11
 مرتفع 501. 3.43 اختمفت الفركؽ الفردية بينيـ

مرتفع  497. 3.41  تطكير االتجاىات االيجابية نحك االطفاؿ ذك اإلعاقةالمعمـ عمىيعمؿ  12
مرتفع  297. 3.60 الكفايات الشخصية

( 4)الدرجة العظمى مف * 

 أف المتكسط العاـ لمجاؿ الكفايات الشخصية كاف مرتفعان كبمتكسط (11 )يبيف الجدكؿ
، في حيف تراكحت المتكسطات الحسابية لمفقرات (297.)كانحراؼ معيارم بمغ (3.60)حسابي بمغ 

(. 3.80ك 3.41)بيف 
: الكفايات التربوية

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لفقرات الكفايات التربوية مرتبة تنازليًا حسب ( 12)الجدول 
المتوسطات الحسابية 

المتوسط الفقرة الرتبة 
الحسابي 

االنحراف 
المستوى المعياري 

يعرؼ المعمـ بدراسة الحالة لكؿ طفؿ عمى حدة كيعمؿ عمى معرفة  1
 مرتفع 438. 3.75 احتياجاتو الخاصة

 مرتفع 462. 3.70 لدل المعمـ المقدرة عمى تحديد مستكل األداء االكلي لمطفؿ 2
 مرتفع 487. 3.64  اإلعاقة بطريقة صحيحةميمـ المعمـ بطرؽ بناء شخصية الطفؿ ذ 3
 ذكم اإلعاقة ميارات االطفاؿيمتمؾ المعمـ المقدرة عمى تعميـ  4

 مرتفع 538. 3.61 التعميـ كنقؿ أثر التعمـ

 اإلعاقة كتقييـ مدل م ذكاالطفاؿلدل المعمـ المقدرةعمى فيـ  5
 مرتفع 497. 3.59 إكتسابو لمميارات التعميمية المقدمة إليو

يتمكف المعمـ مف طرؽ التكاصؿ التربكم بيف المدرسة كاألسرة  6
 مرتفع 497. 3.59  اإلعاقةمقدرة عمى مساعدة الطفؿ ذـلؿ

لدل المعمـ المقدرة عمى استيعاب لكافة األنشطة المختمفة المتصمة  7
 مرتفع 583. 3.59 ببرامج اعداد األطفاؿ ذك اإلعاقة لمحياة المدرسية

 مرتفع 497. 3.59 يعطي المعمـ العمؿ في ميداف العمؿ قيمتو الحقيقية 8
لدل المعمـ المقدرة عمى إدارة سمكؾ األطفاؿ ذكم اإلعاقة كذلؾ  9

 مرتفع 497. 3.59  السمكؾ األنسب كتكظيفوأسمكب تعديؿباختيار 

 ميستطيع المعمـ استغالؿ الميارات كالحكاس الكاممة لمطفؿ ذ 10
 مرتفع 505. 3.48 اإلعاقة
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المتوسط الفقرة الرتبة 
الحسابي 

االنحراف 
المستوى المعياري 

لدل المعمـ المقدرة عمى تصميـ كسائؿ تعميمية مناسبة لإلعاقة  11
 مرتفع 627. 3.45 كنكعيا كدرجتيا

مرتفع  330. 3.60 الكفايات التربكية
( 4)الدرجة العظمى مف * 

 أف المتكسط العاـ لمجاؿ الكفايات التربكية كاف مرتفعان كبمتكسط حسابي (12 )يبيف الجدكؿ
، في حيف تراكحت المتكسطات الحسابية لمفقرات بيف (330.)كانحراؼ معيارم بمغ (3.60)بمغ 
(. 3.75ك 3.45)

:  الكفايات المعرفية
 لفقرات مجال الكفايات  والرتبة والمستوىالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية( 13)الجدول 

المعرفية مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية 
المتوسط الفقرة الرتبة 

الحسابي 
االنحراف 
المستوى المعياري 

 لألطفاؿ السنيةلدل المعمـ المعرفة بالخصائص النمائية كالمراحؿ  1
 مرتفع 493. 3.61 ذكم اإلعاقة في مرحمة ما قبؿ المدرسة

لدل المعمـ المعرفة الكافية باستراتيجيات التدريس مع األطفاؿ ذكم  2
 مرتفع 505. 3.52 كاستخداـ الحكاساإلعاقة كخاصة التي تعتمد عمى التكرار 

يستطيع المعمـ عمى تصميـ االلعاب كاالنشطة المغكية التي تتيح  3
 مرتفع 506. 3.51 لمتالميذ الحركة كالعمؿ الجماعي

يستطيع المعمـ اف يقدـ نماذج حية مممكسة عند الطالب حتى يسيؿ  4
 مرتفع 506. 3.50 عمى الطالب إدراكيا بشكؿ صحيح

لدل المعمـ المقدرة عمى تكفير بيئة صفية تختمؼ عف البيئة الصفية  5
 مرتفع 506. 3.50 العادية

يقـك المعمـ بتقكية الطالب لمجكانب االيجابية كنقاط القكة لدل  6
 مرتفع 506. 3.50 الطالب ذك اإلعاقة

7 
لدل المعمـ المقدرة عمى التنكع باستخداـ األساليب التعميمية كطرؽ 

 استخداـ بالنمذجة، التدريس المباشر،التدريس )التدريس المختمفة 
 (االلعاب

 مرتفع 504. 3.45

يركز المعمـ عمى نقاط القكة لدل الطالب كيستخدميا في تحسيف  8
 مرتفع 504. 3.45 نقاط الضعؼ لدل الطالب

لدل المعمـ المقدرة عمى تكييؼ المنياج ليناسب مقدرات األطفاؿ  9
 مرتفع 504. 3.45 ذكم اإلعاقة

لدل المعمـ المقدرة عمى صياغة الدركس بما يتالءـ مع مستكل خبرة  10
 مرتفع 499. 3.42 الطفؿ ذك اإلعاقة

11 
يعتمد المعمـ عمى التدريس بالكسائؿ التعميمية المستندة عمى الحكاس 

استخداـ شاشات )مثؿ السمعية كالبصرية التي تجذب الطالب مثؿ 
 ( تسجيؿ صكتي ، مجسماتالعرض،

 مرتفع 499. 3.42
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المتوسط الفقرة الرتبة 
الحسابي 

االنحراف 
المستوى المعياري 

 مرتفع 601. 3.32 لدل المعمـ المقدرة عمى أساليب القياس كالتشخيص كطرائؽ التطبيؽ 12
 مرتفع 335. 3.47 الكفايات المعرفية

 (4)الدرجة العظمى مف * 
أف المتكسط العاـ لمجاؿ الكفايات المعرفية كاف متكسطان ( 13)الجدكؿ يبيف الجدكؿ 

، في حيف تراكحت المتكسطات (335.)كانحراؼ معيارم بمغ (3.47)كبمتكسط حسابي بمغ 
(. 3.61ك 3.32)الحسابية لمفقرات بيف 

: النتائج المتعمقة باالجابة عن السؤال الثالث وهو: ثالثاً 
هل توجد عالقة بين درجة امتالك االطفال ذوي اإلعاقات النمائية لممهارات اإلنتقالية في 

مرحمة ما قبل المدرسة وكفاءة معمميهم؟ 
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ ايجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجة امتالؾ االطفاؿ ذكم 

 اإلعاقات النمائية لمميارات االنتقالية في مرحمة ما قبؿ المدرسة ككفاءة معممييـ، كما يشير الجدكؿ
(14)  .

معامل ارتباط بيرسون بين امتالك االطفال ذوي اإلعاقات النمائية لممهارات اإلنتقالية ( 14)الجدول 
 .وكفاءة معمميهم

الكفايات المعرفية الكفايات التربوية الكفايات الشخصية الكفايات ككل المقياس 
 **594. **504. **573. **664. الميارات االنتقالية ككؿ
 **592. **502. **588. **661.ما قبؿ األكاديمية 
 **524. **528. **621. **626. الميارات االستقاللية
 **518. **477. **591. **587. الميارات االجتماعية
 **583. **449. **510. **592. ميارات التكاصؿ

( α ≤ 0.01)مستكل الداللة   ** (α ≤ 0.05)مستكل الداللة * 

( α= 0.01) عند مستكل ان  اف ىناؾ عالقة ايجابية دالة إحصائي(14 )يتضح مف الجدكؿ
بيف مقياس درجة امتالؾ األطفاؿ ذكم اإلعاقات النمائية لمميارات اإلنتقالية كجميع مجاالتو كبيف 

 .مقياس كفاءة معممييـ ككؿ كجميع مجاالتو
  :النتائجمناقشة 

:  مناقشة السؤال األول
 اإلعاقة مالدراسة أف الدرجة الكمية لمقياس الميارات االنتقالية لألطفاؿ ذك بينت نتائج

الرتبة في  جاء مجاؿ ميارات التكاصؿ فقدالنمائية في مرحمة ما قبؿ المدرسة ككؿ كاف متكسطان، 
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الرتبة الثانية مجاؿ ميارات ما قبؿ األكاديمية كجاء مجاؿ الميارات االستقاللية في األكلى ك يميو 
اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة  الرتبة الثالثة كمجاؿ الميارات االجتماعية بالرتبة الرابعة، كقدفي 

(Baglama& Demirok ,2017) ركزكا عمى أىمية امتالؾ الطالب لمميارات االنتقالية في إذ 
 في تيا عمى دكرىا الكبير في تطكير مقدرات الفرد المختمفة كتنميامرحمة ما قبؿ المدرسة كأكدك

مراحؿ عمره األكلى، فيذه الميارات تعمؿ عمى تطكير جكانب تنمية الفرد المختمفة مما يؤدم الى 
.  تطكره في مختمؼ نكاحي حياتو القادمة 

  :بالنسبة لنتائج السؤال الثاني
أظيرت نتائج الدراسة في مستكل كفاءة معممي األطفاؿ ذكم االعاقات النمائية في مرحمة ما 

الرتبة في  جاء مجاؿ الكفايات الشخصية بالرتبة األكلى، يميو إذقبؿ المدرسة ككؿ كاف مرتفعان، 
الرتبة الثالثة كىذا يدؿ عمى في الثانية مجاؿ الكفايات التربكية بينما احتؿ مجاؿ الكفايات المعرفية 

ما ناقشتو اغمب الدراسات المكجكدة في الدراسات السابقة كالتي أكدت عمى أىمية كفاءة المعمـ في 
كتكافقت النتيجة بشكؿ كبير مع دراسة .  اإلعاقةمنجاح العممية التعميمية مع األطفاؿ ذك

(Alharaysseh,2016) كدراسة (buken,2018) كأشارت النتيجة الى اف المعمميف ُيعدكف ،
 اإلعاقة، م بكؿ استراتيجيات المراحؿ االنتقالية لألطفاؿ ذكيفانفسيـ عمى معرفة كاطالع مستمر

 مكتعزك الباحثة ىذه النتيجة الى المعرفة الجيدة لعينة الدراسة الستراتيجيات التعميـ لألطفاؿ ذك
 ككنيا مف المساقات المكجكدة لمعمـ التربية الخاصة المبكره،اإلعاقة في مرحمة الطفكلة كالطفكلة 

كما كاف الميداف يعطي الخبرة . ككذلؾ تمقييـ التدريبات الكافية في ىذا المجاؿ. في الجامعات
الكافية في التعمـ كتعمـ كؿ جديد كىذا دليؿ اف الممارسة عادت بشكؿ جيد عمييـ كعمى خبراتيـ 

 . بشكؿ مميز كمطكر
  :الثالثمناقشة نتائج السؤال 

ىناؾ عالقة إيجابية بيف مقياس درجة امتالؾ األطفاؿ ذكم اإلعاقات النمائية لمميارات 
كىذا يؤكد عمى أىمية . اإلنتقالية كجميع مجاالتو كبيف مقياس كفاءة معممييـ ككؿ كجميع مجاالتو

.  الكصكؿ الى الميارات اإلنتقالية لمطفؿ بشكؿ جيدكالمقدرة عمىالعالقة بيف كفاءة المعمـ ككفاياتو 
 النظرم عمى أىمية الميارات االنتقالية التي تمكف الطفؿ كاإلطاركأكدت جميع الدراسات السابقة 

مف الكصكؿ الى النجاح كالتطكر في حياتو كىذا يتجانس مع العالقة اإليجابية التي تكصؿ الييا 
ىميو الكفاءة لدل المعمـ في الكصكؿ الى نتيجو جيدة أ فضالن عفالسكاؿ الثالث في البحث، 
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لمطالب كتعميـ مناسب مع مقدراتو كتطكر كاضح في مياراتو ككؿ ىذا يعتمد عمى قدرة المعمـ في 
تكظيؼ معمكماتو كمياراتو في تعميـ الطالب مراحؿ االنتقاؿ في مرحمة الطفكلة كشتى مراحؿ 

 .الحياة
:  التوصيات

 كتخصيص البحث فييا المبكرة،إعداد دراسات في مجاؿ اإلعاقات النمائية في مرحمة الطفكلة  .1
 تطكيرىا كالبحث فييا بصكرة دقيقة البحث، كالعمؿ عمىكأخذ المعايير التي لـ يتـ ادراجيا في 

.  ، مف حيث خصائص اإلعاقة كالمرحمة السنية لكؿ طفؿ كمقدراتو كنقاط قكتوكمفصمة
 كتكضيحيا ،البحث في مجاؿ الميارات االنتقالية بشكؿ أكضح كأعمؽ في مراحؿ الطفكلة .2

 .الميدافبصكرة أكبر كالعمؿ عمى تطبيقيا في 
 االعاقة، فضالن مالبحث في مجاؿ برامج تدريب المعمميف العادييف في التعامؿ مع األطفاؿ ذك .3

 في الميارات المطمكبة مف الطفؿ أعمؽ برامج تدريبية تمكف المعمـ مف معرفة اعدادعف 
 .الصحيحكالعمؿ عمى تدريب الميارات لمطفؿ بالشكؿ 
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