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 بعممو كنفعني خمقو، بكريـ كسعني الذم جركاف فتحي  الدكتكر الفاضؿ كمعممي
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 .الدكتكر جميؿ الصمادم، كالدكتكر سامي ممحـ
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كاألستاذ الدكتكر أحمد  ،كاخص بالذكر األستاذ الدكتكر جميؿ الصمادم إتمامة عمى

 ،كالدكتكر إحساف الخالدم ،كالدكتكر محمكد ممكاكم ،د مييداتكالدكتكر محـ ،عكاد

             .زكي، كالصديؽ خالد كالسيدة غدير الحارس ،كاألستاذ فكزم الخطيب

 في زمالئي مف المساعدة كقدـ ىـسأ مف لكؿ العميؽ شكرم ُأقدـ كأخيران 

 التربية رةكزا في المشرفيف كزمالئي قيف،االمع األشخاص لشؤكف األعمى المجمس

. الميداني التطبيؽ فترة في مساعدتي في بذكليا التي لمجيكد. كالتعميـ
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إلعاقة العقمية كاضطراب التكحد، أنمكذج مقترح لتطكير البرامج كالخدمات المقدمة لألطفاؿ ذكم ا"
 "في مؤسسات كمراكز التربية الخاصة في األردف، في ضكء المعايير العالمية

 

إعداد  

عاكؼ عبداهلل الخطيب 

المشرؼ 

الدكتكر فتحي جركاف 

ممخػػػػص 

أينمكذجمقترحلتطكيرالبرامجكالخدماتالتربكيةالمقدمةتطكيرىدفتىذهالدراسةإلى

اإلعاقةالعقميةكاألطفاؿذكماضطرابالتكحد،فيمؤسساتكمراكزالتربيةالخاصةلؤلطفاؿذكم

.فياألردف،فيضكءالمعاييرالعالمية

كتككنتعينةالدراسةمفجميعمجتمعالدراسةمفمؤسساتكمراكزالتربيةالخاصةفي

مجكالخدماتالتربكيةلؤلطفاؿكالتيتقدـالبرا(الكسط،كالشماؿ،كالجنكب)أقاليـالمممكةال بل ة

.مؤسسةكمركزان(153)ذكماإلعاقةالعقميةكاألطفاؿذكماضطرابالتكحدكعددىا

ساتكمراكزالتربيةكلجمعالبيانات،عفمستكلفاعميةالبرامجكالخدماتالتربكيةفيمؤس

قميةكاألطفاؿذكمردف،كالتيتقدـبرامجياكخدماتيالؤلطفاؿذكماإلعاقةالعالخاصةفياأل

مستكلفاعميةالبرامجالمقدمةلؤلطفاؿذكمأداةلتتقييـ:فقدتـبناءأداتيفاضطرابالتكحد،

مستكلفاعميةكأداةلتقييـ.رئيسانمؤشران(89) مانيةأبعادككتككنتاألداةمف.اإلعاقةالعقمية

مؤشرات(110) مانيةأبعادةمفكتككنتاألدا.البرامجالمقدمةلؤلطفاؿذكماضطرابالتكحد

.ىمااستخداـرت،ىذاكقدتـالتكصؿإلىدالالتصدؽك باتاألداتيفبرّررئيسة



 

 

 

 ؿ

أفىناؾبيعدانكاحدانكافذامستكلفاعميةمرتفعفيمايتعمؽباإلعاقةالعقميةأشارتالنتائج

أبعادكانتذات بل ةناؾفيحيفأفق(.0.75)كبمتكسطحسابي"بيعدالبرامجكالخدمات:"كىك

،كبيعد(0.66)بمتكسطحسابي"البيئةالتعميمية"بيعد:مستكلفاعميةمتكسطةكىيعمىالتكالي

كباقياألبعاد(.0.47)بمتكسطحسابي"اإلدارةكالعامميف"،كبيعد(0.65)بمتكسطحسابي"التقييـ"

بمتكسط"الرؤيةكالفكركالرسالة"كبيعدبيعد:كانتذاتمستكلفاعميةمتدنيةكىيأربعةكعددىا

ك،"لدمجكالخدماتاإلنتقاليةا"،كبيعدا(0.31)بمتكسط"مشاركةكدعـكتمكيفاألسرة"،ك(0.32)

.لكؿمنيما(0.28)بمتكسط"التقييـالذاتي"

مستكلفاعميةأفىناؾبيعدانكاحدانكافذافيمايتعمؽباضطرابالتكحدأشارتالنتائجك

مستكلتأبعادذا بل ةفيحيفكافىناؾ(.0.68)بمتكسط"الخدماتكالبرامج"بيعد:تفعكىكمر

بمتكسط"البيئةالتعميمية"،كبيعد(0.66)بمتكسط"التقييـ"بيعد:فاعميةمتكسطةكىيعمىالتكالي

أبعادفقدكانتةأربعأمابقيةاألبعادكعددىا(.0.37)بمتكسط"اإلدارةكالعامميف"،كبيعد(0.55)

مشاركةكدعـ"،ك(0.33)بمتكسط"الرؤيةكالفكركالرسالة"بيعد:ذاتمستكلفاعميةمتدنيةكىي

التقييـ"لكؿمنيما،كبيعد(0.31)بمتكسطمقداره"الدمجكالخدماتاإلنتقالية"،كبيعد"كتمكيفاألسرة

 (.0.30)بمتكسط"الذاتي

لتطكيرالبرامجكالخدماتالتربكيةالمقدمةلؤلطفاؿذكمكيقترحاألنمكذجمنظكمةمتكاممة

اإلعاقةالعقميةكاألطفاؿذكماضطرابالتكحدتتككفعناصرىامفأبعاداألداتيفكالتيتتضمف

الرؤيةكالفكركالرسالة،كالبرامجكالخدماتالتربكية،كالبيئةالتعميمية،كالتقييـ،:األبعادالتالية

.ف،كالتقييـالذاتيمشاركةاألسرة،كاإلدارةكالعامميإلنتقالية،كدعـكتمكيفككالدمجكالخدماتا
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Abstracts 
A Proposed Model for Developing  Educational  Programs and 

Services Provided to Intellectually Disabled and Autishc Children in 

Special Education Centers and Institutions in Jordan According to 

International Standards 
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By 
Fathi Jarwan 

This study aimed to propocse the development of educational 

programs and services provided for children with Intellectually disabilities 

and autism in Jordanian centers and institutions in accordance with  

universal standards. 
The study population comprised (153) Jordanian centers and 

institutions in three districts (Middle, North, South) provide educational 

programs and services to children challenged with Intellectually disabilities 

and autism. 
Two tools were designed to gather data related to efficiency levels of  

the educational programs and services provided by Jordanian centers and 

institutions for children with Intellectually disabilities and autism. The first 

tool consisted of (8) dimensions and (89) indicators to determine the 

efficiency of Intellectually disability programs. The second, consisted of 

(8) dimensions and (110) indicators to determine the efficiency of autism 

programs. Both tools were tested for validity and reliability. 

 



 

 

 

 ف

Results showed that there was one aspecf Intellectually disability 

programs that showed high efficiency level; the aspect of programs and 

services, with a mean of (.75).While three aspects had medium efficiency 

level:  educational environment with a mean of (.66), evaluation with a 

mean of (.65), administration and staff with a mean of (.47). The other four 

aspects had lower efficiency levels: vision, philosophy and mission with a 

mean of (.32),  family support, enablement, and participation with a mean 

of (.31), self evaluation and  inclusion and transitional services, both with a 

mean of (.28). 
  Results indicate that there was one aspect of autism programs that 

shouwed with high efficiency level; the aspect of programs and services, 

with a mean of (.68).Whereas three aspects showed medium efficiency 

levels: evaluation with a mean of (.66), educational environment with a 

mean of (.55), administration and staff with a mean of (.37). The remainig 

four aspects showed lower efficiency levels: the aspect of vision, 

philosophy and  mission with a mean of (.33), family support, enablement 

and participation and inclusion and transitional services both with a mean 

of (.31), and then of self evaluation with a mean of (.30). 
The model suggested a comprehensive system to develop 

educational programs and services for children with Intellectually 

disabilities and autism. The aspects of the proposed model include: vision, 

philosophy and mission, educational programs and services, educational 

environment, evaluation, inclusion and transitional services, family 

support, enablement and participation, administration and staff, and self 

evaluation. 
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لفصؿ األكؿ ا

الدراسة كأىميتيا مشكمة 

:  المقدمة

فيىتماـكقدتم ؿىذااالفيالكقتالراىفكاضحاناناىتماـيدافالتربيةالخاصةيشيدـ

جممةفيضكءالقياسكالتشخيصكالتعميـ،كاستراتجياتتطكيرالبرامجكالخدماتكالككادرالعاممة

ركالمؤشراتالتيتضبطعممياتالتربيةالخاصةبيدؼضمافتقديـالخدماتكالبرامجممفالمعام

العقميةكاضطرابالتكحدمفاإلعاقةكتعد.ذكماإلعاقةطفاؿحياةاألكتحسيفنكعيةنكعيةاؿ

بكاحدفتأ يرىمااليقتصرعمىجافإإذ؛الباح يفكالمختصيفاىتماـلبالتيتحظاإلعاقات

كالمغكمجتماعيكاال،بؿيشمؿجكانبمختمفةمنياالمعرفيماإلعاقة؛ذفقطمفشخصيةالطفؿ

.قكؿكالمجتمعطفاؿاألكاليتكقؼىذاالتأ يرعندىذاالحدبؿيمتدليشمؿأسرىؤالء،نفعاليالكا

نتشاراحيثتقدرنسبة،نتشارىمازيادةمعدالتااإلعاقتيفكممايزيدمفخطكرةىاتيف

نقبلنFrith, 2003))كمايشيرفيريثكالدة10,000لكؿحالة (60)اضطرابالتكحدبحكالي

المركزالقكميلبحكثكدراساتاضطرابإحصائاتأما، (Wing, & potter)كنجكبكرترعف

ؤكدفت(National Assessment and Accreditation Council, NAAC,2004)التكحد

كتصؿىذهالنسبةإلى،حالةكالدةتقريبان(250)لكؿ(1)أفنسبةاإلنتشارالراىنةتبمغفيالكاقع

عقميةمعسماتاضطرابالتكحدإعاقةممفلدييـحالةكالدة(10,000)لكؿحالة(30-60)

(Howlin, & Yule, 2002).مفمجمكع%(3)بنسبةحدك ياالعقميةفتقدراإلعاقةأما

،زيدافكعكاد،السرطاكم)فيالعالـالعربيانتشارانأك راإلعاقاتبيفتيعدمفكىي،السكاف

كيزيدمفصعكبةالمكقؼكجكد،(2002،طفكلةكالتنميةؿالعربيؿالمجمس)ك(2011،أحمد
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،اـحدك وإلىالمؤديةكاألسبابمفحيثاشتراكيمافيبعضالعكامؿاإلعاقتيفتداخؿبيف

تشيرك،رفيالقدراتالعقميةكالمعرفيةعضالخصائصأىمياقصكبفيككذلؾاشتراؾأفرادىما

ذكماضطرابالتكحديعانكفمفطفاؿاألسبةكبيرةمفىناؾفأفإلى(Dodd, 2005)دكد

 ,Alloy, L .Acocalla)كيؤكدألكمكآخركف%(70(عقميةحيثتصؿىذهالنسبةإلىاإلعاقةاؿ

J.& Bootzin, R, 2000)ذكماضطرابالتكحدتم ؿمشكمةطفاؿاألاإلعاقةالعقميةلدلأف

.جتماعيباالنسحااالمعرفيةفيحدذاتياكليستناتجةعف

اليقؼعندحدكداألمرالعقميةبمعنىأفإلعاقةؿمتعددةأنماطانفيوأفىناؾكمماالشؾ

كتعكسو،بؿيتخطاهإلىماىكأك رمفذلؾ،فتعدداإلعاقاتم ؿىذهإليونمطكاحدبعينوتشير

بينياعمىمستكلانتشاراناألك رةتعدىي بل ةرئيسأنماطفظمتىناؾاألنماطكاإم ؿىذه

كاستراتيجياتمتنكعةتختمؼكخدماتكحاجتياإلىأساليبمتعددةلمتدخؿتتضمفبرامج.العالـ

اإلعاقةالعقميةال بل ةكالتيتتم ؿفياإلعاقةالعقميةكاضطرابأنماطآخرمفإلى مفنمط

(.2004عبداهلل،)داكفالتكحدكمتبلزمةأعراض

ذكمطفاؿلؤلالمقدمةؿعمميةتطكيرالمعاييرالخاصةبالبرامجكمفىذاالمنطمؽتشؾ

حيثتيدؼتمؾ،لدلالتربكييفاألكلكياتأحدأىـؿذكماضطرابالتكحدااإلعاقةالعقميةكاألطؼ

.ناءعمىالتعميـالمبلئـكالنكعيذكماإلعاقةببلاستثطفاؿاألإلىتأميفحصكؿجميعاإلجراءات

االتالمختمفةباتتحقيؽذلؾتقتضيأفتتضافرجيكدجميعالمعنييففيالمجكبالتاليفإفمتطؿ

كمينيةتتضمفبمكغكتحقيؽإجرائيةكالصحيةلمعمؿمعانكفؽخططعمؿةجتماعياالالتربكيةك

التيتتزايدحاجتياندالحديثعففئاتذكماإلعاقةعاألمرىذاأىميةكتتعاظـ.  األىداؼتمؾ

غيرذكماإلعاقةطفاؿاألمكاصفاتالتقؿعفالبرامجالمقدمةلنظرائيـمفإلىبرامجذات
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حتياجاتالتيتفرضياطبيعةالصعكباتكالمشكبلت،كالتيكضركرةتمبيةاإلأىميةانطبلقانمف

ةكاستراتيجياتتعميميةكتربكيةذاتمكاصفاتكجكدةاجتماعيتتطمبعنايةخاصةكمساندةنفسيةك

مفالمياراتمقبكالنقكامستكلنليحؽطفاؿاألإلىمخرجاتتتم ؿبمساعدةىؤالءعاليةتؤدم

.ديرالذاتستقبلليةكالدافعيةكتؽاإل

تقدمانكبيراناألردففقدشيدكنتيجةلمتحكالتكالتطكراتالتيشيدىاميدافالتربيةالخاصة،

شخاصلؤلةجتماعيااليةكفيمجاؿتقديـالخدماتالتشخيصيةكالصحيةكالتربكيةكالتأىيؿ

كقدتسارعىذاالتقدـخبلؿالسنكاتالقميمةالماضيةمتكجانبصدكرقانكفحقكؽ.قيفاالمع

لشؤكفاألعمىالمجمسإنشاء،كماتمخضعنومف2007لسنة(31)قيفرقـالمعاشخاصاأل

ةعفتقديـقيفلرسـالسياسات،ككمظمةتنسيقيةبيفجميعالجياتالمسؤكؿالمعاشخاصاأل

قيفكالبدءاالمعشخاصلؤلالكطنيةستراتيجةمات،ككذلؾصدكراإلالخد

 (. http://www.mosd.gov.jo)بتنفيذىا

،مفقيفالمعاشخاصلمكاردالبشريةلؤلاألردفتقدمانمممكسانفيمؤشراتتنميةاؽكقدحؽ 

قيـبالحياةالكريمة،كمفقيفحمعاؿلتزاـبالتشريعاتكالسياساتالتيتحفظؿخبلؿالحرصكاال

التيتمكنيـمفةجتماعياالةكخبلؿالتكسعالكميكالتطكرالنكعيفيالخدماتالتعميميةكالصحي

عبلكةعمىالمجاالتالجادةلربط.العصريةندماجفيحياةالمجتمعالكمفاأنفسيـعتمادعمىاإل

كالتدريبالمينياإلعفاءاتديدمفبرامجنجازالعكاإ،اجاتيـبالخططالتنمكيةلمدكلةحقكقيـكاحتي

مناىجتنميةكرعايةتقترفأفحريصانأك رمفذمقبؿعمىاألردفكأصبح.كالتشغيؿكسكاىا

التنمكيةةجتماعياالقتصاديةكبالسياساتاإلقيفالمعا كقدجاءت.العامةلمكطفكاإلداريةكالحـز

الكطنيةليذاالقطاعلتمبيعمىنحكأكفأكأشمؿاإلستراتيجيةالتكجياتالممكيةالساميةبكضع
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كطنيةكك يقةستراتجيةالكطنيةكاحتياجاتيـكتطمعاتيـ،فجاءتاإلاإلعاقاتذكماألفرادحقكؽ

بيا ،اإلعاقاتحدكثدابيركبرامجتحدمفؤيةمستقبميةكأىداؼكتربمؤسساتالدكلةكافةتمتـز

يةنقمةنكعحداثإلتمبياحتياجاتيـكطمكحاتيـ،سعيانكتضمفلممعاقيفحصكليـعمىحقكقيـك

المعكقيف،شخاصاأللشؤكفاألعمىالمجمس)ةجتماعياالكتغيراتايجابيةفيحياتيـاإلقتصاديةك

2007.)

كالذمينصعمىأفمف2007لسنة(31)قيفرقـنظرانلصدكرقانكفاألشخاصالمعاك

ذكماإلعاقاتكدةالبرامجكالخدماتالمقدمةلؤلشخاصمياـالمجمسكضعالمعاييرالبلزمةلج

بيذهالمسؤكليةضطبلعخذالمجمسعمىعاتقواإلفقدأ،معالجياتذاتالعبلقةبالتنسيؽ

عتمدةكتنفيذىابمايحقؽرؤيتوكرسالتوانطبلقانمفالحاجةالفعميةإلىتطكيرمعاييركمؤشراتـ

بيئةاألردنيةبيدؼضبطالعممياتالمتعمقةببرامجمؤسساتكاقعاؿك،تتناسبمعكاقعالعمميات

عاـلمؤسساتكبرامجعتماداؿاإلفقدقاـالمجمسبإطبلؽمعاييركليذا.كمراكزالتربيةالخاصة

، ـاتبعيابإطبلؽمعاييراإلعتمادالخاص(2009)قيففياألردفسنةاألشخاصالمعا

2010طرابالتكحدفياألردفلسنةاضذكمالعقميةكلمؤسساتكبرامجاألشخاصذكماإلعاقات

(.2010المجمساألعمىلشؤكفاألشخاصالمعكقيف،)

خدماتالتشخيصكالتعميـكالتدريبمفقبؿكزاراتاألردنيتربكمؿااإلصبلحكقدشمؿ

زاتنجاكالخاصكىناؾإ،لؾالقطاعالتطكعي،ككذةجتماعياالالتعميـكالتنميةكبيةالصحةكالتر

فيخدماتىناؾنقصانكاضحانأفإالفيالجانبالكمي،كاضحةفيىذاالمجاؿكخاصة

،األردنيةةئمكالمقاييسالمقننةكالمناسبةلمباألدكاتالتشخيصكالتقييـالنفسيالتربكملعدـتكافر
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نـجراءإلكعدـتكافراختصاصييفمؤىميف نبايقتصرالتشخيصعمىالجاعممياتالتشخيص،كاإ

(.2009الصمادم،)تعددالمرجعياتفيىذاالمجاؿإلىاإلضافةبالطبي

كمنيامايقدـذكماإلعاقةطفاؿامجكالخدماتالتربكيةالمقدمةلؤلفيمايتعمؽبالبرأما

طريؽعففتقدـبالطريقةالتقميديةذكماضطرابالتكحد،طفاؿكاأل،العقميةلؤلطفاؿذكماإلعاقة

،كالتكجداستراتيجيةكاضحةلدلىذهالمراكزجمعياتكمؤسساتمنفصمةمراكزكإنشاء

بياالمحاكالتالعادية،فيماعدابعضمفيمتحؽبيافيالمدارسإلدماجكالمؤسسات التيتقـك

اضطرابالتكحدذكمكالعقميةإلعاقةذكماطفاؿاألىناؾزيادةفيعددأفكمع.بعضالمراكز

ىناؾتساؤالتمشركعةحكؿنكعيةالبرامجأفإالامجكالخدماتالتربكية،ليـالبرالذيفتقدـ

(.2009الصمادم،)كالخدماتالتيتقدـليـمفقبؿمراكزكمؤسساتالتربيةالخاصة

فاعميةالبرامجكالخدماتالمقدمةفيمستكلؼعمىكمفىناتأتيىذهالدراسةلمتعرّر

المقدمةعمىحقيقةككاقعالبرامجكالخدماتبيدؼالكقكؼ.األردفمؤسساتالتربيةالخاصةفي

،كمعرفةمااضطرابالتكحدذكمطفاؿاألالعقميةكذكماإلعاقةطفاؿفيالمؤسساتالتيتعنىباأل

كمفىناالبدمف.نكعيةذاتجكدةعاليةليذهالفئةكالعمؿعمىتطكيرهلتحقيؽخدمةتـتحقيقو

طفاؿاألذكماإلعاقةالعقميةكطفاؿلدكؿالمتقدمةلؤللتيتقدمياالعالميةافيالبرامجاالنظرإمعاف

فيمؤسساتكمراكزالبرامجكالخدماتالتربكيةالتيتقدـاضطرابالتكحدكالحكـعمىذكم

ةكالمجتمعيةبكصفياملحككـفدكؿالعالـتعتمدبعضالمؤسساتافياألردف،التربيةالخاصة

ذكماإلعاقةطفاؿلؤلالمراكزكالمؤسساتكالبرامجكالخدماتالتيتقدميامادأساسيةالعتمرجعية

كجدالمتحدةتكالمممكةاألمريكيةالكالياتالمتحدة،فيؼاضطرابالتكحدذكمطفاؿاألالعقميةك

ذكمطفاؿسساتكالمراكزالتيتعنىباأللممؤالمتخصصةبمنحاإلعتمادالجمعياتمفالعديد
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 Autism)ىاالجمعيةاألمريكيةلمتكحدكمف.اضطرابالتكحدذكمطفاؿاألليةكالعؽاإلعاقة

Society of America) كالجمعيةالكطنيةلمتكحدفيالمممكةالمتحدة،((National Society 

for Autismغيرالعادييفطفاؿ،كمجمساأل(Council for Exceptional Children)

  .ذكماإلعاقاتطفاؿالتيتعنىباألكغيرىامفالمؤسساتكالجمعيات

ذكماإلعاقةطفاؿيككفالسعينحكتطكيرالبرامجكالخدماتالتربكيةالمقدمةلؤلكبذلؾ

المكا يؽماأقرتواضطرابالتكحدكتحسيفجكدتياضركرةممحةفيضكءذكمأقرانيـمفالعقميةك

كرةتمبيةاحتياجاتىذهالفئاتمف،كضرباألشخاصذكماإلعاقةتفاقياتالدكليةالخاصةكاال

ذكمطفاؿكالعمؿعمىتطكيرىالتحقيؽخدمةنكعيةذاتجكدةعاليةلؤل.البرامجكالخدمات

.ذكماضطرابالتكحدطفاؿاإلعاقةالعقميةكاأل


: مشكمة الدراسة

مقدمةنمكذجمقترحلتطكيرالبرامجكالخدماتاؿبناءأيىكإفالغرضمفىذهالدراسة

ممؤسساتكمراكزالتربيةالخاصةذكماضطرابالتكحدؼطفاؿذكماإلعاقةالعقميةكاألطفاؿلؤل

.فيضكءالمعاييرالعالمية،فياألردف

 



 

 

 

8 

:  عناصر مشكمة الدراسة

:آلتيةاسةفيمحاكلتيااإلجابةعفالتساؤالتارمشكمةالدتتم ؿ

مؤسساتذكماإلعاقةالعقميةفيطفاؿألالمقدمةؿالتربكيةماتالبرامجكالخدمستكلفاعميةما-1

؟لميةعااؿفيضكءالمعاييرالتربيةالخاصةفياألردفكمراكز

ذكماضطرابالتكحدفيطفاؿألالمقدمةؿالتربكيةالبرامجكالخدماتمستكلفاعميةما-2

عالمية؟فيضكءالمعاييراؿاألردفالتربيةالخاصةفيكمراكزمؤسسات

العقميةعاقةذكماإلطفاؿألالمقدمةؿالتربكيةالمقترحلتطكيرالبرامجكالخدماتاألنمكذجما-3

فيضكءاألردفمراكزالتربيةالخاصةفيمؤسساتكفياضطرابالتكحدكاالطفاؿذكم

المعاييرالعالمية؟

 

 :أىمية الدراسة

ذكمطفاؿألالمقدمةؿلمبرامجكالخدماتانمقترحاننمكذجـأيتأتيأىميةالدراسةككنياتقد

كجيةنظرالخبراءفاضطرابالتكحدبشكؿشمكليمتكامؿـذكمطفاؿاألاإلعاقةالعقميةك

مةالخدماتلمستكياتكخصائصىذهالفئاتالمقدمةليا،كالتعرؼعمىنقاطمدلمبلءةلمعرؼ

التيىدفتإلىتقييـحدكدعمـالباحثفيكلقمةالدراسات.القكةكالضعؼفيالعمميةالتربكية

ةفقدالبرامجكالخدماتالمقدمةلذكماإلعاقةالعقميةكاضطرابالتكحدفيضكءالمعاييرالعالمي

حيثتم ؿالمعاييرأىميةكبيرةفيمجاؿتقييـنكعيةالبرامج.م ؿىذهالدراسةجاءتالحاجةإلى

كما.عمكماتعفمدلتقدـالطمبة،كمايحتاجكفتعمموكالخدماتالمقدمةألنياتزكدالميتميفبـ
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لذافإفأىميةىذهالدراسةتتم ؿفيتحقيؽ.تساعدفيعمميةالتقييـأنياتعتبربم ابةمؤشرات

:الجكانبالنظريةكالتطبيقيةالتالية

: ةالنظرم األىمية: أكالن 

اإلعاقةالعقميةكذكماضطرابذكممفطفاؿالتركيزعمىدراسةالخدماتالمقدمةلؤل

.الدكليبتمؾالفئاتىتماـزيادةنسبةانتشارىما،كزيادةاالكذلؾؿالتكحد

ذكملتطكيرالبرامجكالخدماتالتربكيةالمقدمةلذكماإلعاقةالعقميةكانمقترحانتقدـأنمكذجكماأنيا

عطياتاإليجابيةلتمؾالبرامجأىميتياكمدلالحاجةإلييافيضكءالـكتبرز.اضطرابالتكحد

فيضكءالمعاييرالعالميةكذكماضطرابالتكحدذكماإلعاقةمفتالمقدمةلؤلشخاصكالخدما

.تكشؼعنوىذهالدراسةمفنتائجالدكؿالمتقدمة،كماسكؼفي

يؤمؿأفتساعدىذهالدراسةفيرسـالسياساتالعامةالمتعمقةبمجاؿالبرامجكالخدماتك

اضطرابالتكحدفياألردف،كفيتطكيركتنفيذالبرامجذكممقدمةلذكماإلعاقةالعقميةكاؿ

.كالخدماتبكفاءةكفاعمية

اجديدةأماـالباح يفإلجراءالمزيدمفالدراساتأفتفتحىذهالدراسةآفاؽنكمايمكف

لالخدماتالمقدمةنيكضبمستكجؿاؿعاقةالعقميةكاضطرابالتكحدمفأالمتعمقةبميدافاإل

.فياألردفلياتيفالفئتيف

:   ةالتطبيقي األىمية: ان ثاني

تقييـالبرامجتأتيأىميةالدراسةألنيامفالدراساتالحدي ةالتيتقدـبياناتعف       

ذكماإلعاقةالعقميةفياألردفطفاؿاألك،ذكماضطرابالتكحدطفاؿالمقدمةلؤلالتربكيةكالخدمات

تقديـأنمكذجمقترحك،لخبراءفيمجاؿالتربيةالخاصةمفكجيةنظراكءالمعاييرالعالميةفيض
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ـنلتطكيرالخدماتالمقدمةليذهالفئة،كيتكقعمفىذهالدراسةأفتقد ليذهالبرامجامتكامبلنـتقيي

ماتسيـفيؾالتيتعيؽتقديـأفضؿرعايةليـ،المشكبلتلتعرؼعمىباإلضافةإلىاالخدمات،ك

فيضكءخبراتكتجاربطكيرالبرامجكالخدماتالتعميميةكضعإستراتيجيةيمكفمفخبلليات

الدكؿالمتقدمة،ككفىذهالدراسةتعتمدالمعاييرالعالميةلتقييـالبرامجكالخدماتفيمراكزالتربية

تحسيفتمؾالبرامجبمابحيثيفيدالميتمكفكأصحابالقرارمفنتائجيافي.الخاصةفياألردف

فيدفميةكالخدماتالمقدمةليذهالفئةحيثمفالممكفأيتبلءـمعاالحتياجاتالتعميميةكالتدريب

جيةكالخدماتالمقدمةليذهالفئةالمسؤلكففيإعدادالبرامجالتربكيةكالعبل:مفنتائجىذهالدراسة

حيثتقدـليـاألسرىذهالبرامجكالخدمات،كةطبيعحقيقيةحكؿليـرؤيةتفراتكا،إذالمعممكفك

فيمؤسساتكبرامجالتربيةالمقدمةألبنائيـالممتحقيفالتربكيةمعرفةعامةعفالبرامجكالخدمات

رأداةتقييـمبنيةعمىأساساؼتكمبناءالبرامجالمقدمةألبنائيـ،كليككنكاشركاءؼالخاصة

طفاؿاألذكماإلعاقةالعقميةكطفاؿلبرامجالتربكيةالمقدمةلؤلمؤشراتضبطالجكدةفيالخدماتكا

اضطرابالتكحد،لمكاكبةالتطكرالعمميكالعممي،كالكقكؼعمىالكضعالحاليلممؤسساتذكم

كالمراكز؛بيدؼتحديدنقاطالقكةكاالحتياجفيالبرامجكالخدماتالمقدمة؛لمكصكؿبتمؾالبرامج

  .ةكالخدماتإلىالم الي

: مبررات الدراسة

لبرامجكتقييـاقمةالدراساتالعربيةعامة،كاألردنيةخاصةفيمجاؿالمؤشراتالنكعية -1

بحسبالطفاؿذكماإلعاقةالعقميةكاألطفاؿذكماضطرابالتكحدالمقدمةؿخدماتاؿك

 .عمـالباحث
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ألطفاؿؿالمقدمةخدماتاؿبرامجكؿتطكيرأدكاتمناسبةتعتمدعمىمؤشراتضبطالجكدةؿ -2

 .ذكماألعاقةالعقميةكاألطفاؿذكماضطرابالتكحد

تسيـفيتفادمأيةسمبياتممكنةالحدكثكتقكيةجكانبالقصكرفيالبرامجالمقدمة -3

 .لؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقميةكاألطفاؿذكماضطرابالتكحد

لؤلطفاؿذكماألعاقةندرةتكافرأدكاتمرجعيةأكمعاييرلمبرامجكالخدماتالمقدمة -4

العقميةكاألطفاؿذكماضطرابالتكحد،تمكفالمسؤكليفكصانعيالقراركالسياساتمف

عتمادىاكمعاييرمرجعيةلمحكـعمىفاعمية جراءاتكالمصادقةعمييا،كاإ كضعسياساتكاإ

 .البرامجالمقدمة

نعداـفرصا،كبالتاليغيابعنصرمالتقييـكالمراجعةلمبرامجالمقدمةفيالتربيةالخاصة -5

 .تطكيرالبرامجكالخدماتكالتكسعكالتنكعفييا

–الحاجةإلىمككفالمساءلةكالمراقبةفيبرامجالتربيةالخاصةحيثيمعبىذاالمككف -6

دكرانىامانفيتعديؿكتصكيبأكجوالقصكركالخمؿفيالبرامج-كماتشيرالدراسات

 .المقدمة

 .مفيمجاؿاإلعاقةالعقميةكاضطرابالتكحدإ راءمجاؿالبحثالعمـ -7

 
 :التعريفات النظرية كاإلجرائية

 :اإلعاقة العقمية

اإلعاقةالعقمية" (AAIDD, 2008)الجمعيةاألمريكيةلئلعاقاتالعقميةكالتطكريةتعرؼ

ماذيفتم موؿكيفياؿكؿمفاألداءالعقميكالسمكؾالتإعاقةتتميزبانخفاضممحكظفيبأنيا
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كىذهاإلعاقةتظيرقبؿبمكغالفردال امنةعشرةمف.كالتكيفيةةجتماعياالالمياراتالمفاىيميةك

."عمره

كزبمؤسساتكمراالممتحقكفطفاؿفيىذهالدراسةبأنيـاألإجرائيان  اإلعاقة العقمية عرؼكتُ 

 .مراكزمتحصصةامفقبؿالتربيةالخاصةفياألردف،كتـتشخيصيـعمىأنيـمعاقكفعقمين

 :التكحداضطراب 

أفتظيرقبؿأفأكمتبلزمةتعرؼسمككيان،كأفالمظاىراألساسيةيجبىكاضطراب

،ضمفاضطرابانفيالكبلـكالمغة،كالسعةالمعرفيةتشيرانمفالعمر،كم(36)يصؿالطفؿإلىسف

 Autism Society of ).ثشياءكالمكضكعاتكالناسكاألحداانفيالتعمؽكاإلنتماءلئلكاضطراب

American, 2003).
كفالتكحديكفالممتحؽطفاؿىـاألبأف:لغاياتىذهالدراسةاالتكحد إجرائين اضطراب  كيعرؼ

كامفقبؿ،ةفياألردففيمراكزالتربيةالخاص .المتخصصةالمراكزكشيخّرصى

 :تقييـ البرامج كالخدمات

يـالبرامجكالخدماتتقي(Gargiulo & Kilgo, 2000)يعرؼكؿمفجارجيمكككيمجك

برنامجكأنشطتوالمختمفةلؤلغراضعمىأنياعمميةمكضكعيةمنظمةلجمعالمعمكماتالمتعمقةباؿ

قتراحإمأقيـمفأجمياككالخدماتعمىتحقيؽالغاياتكاألىداؼالتقدرةالبرامجلتأكدمفؿ

.فيالبرنامجالخدماتمإلىتحسيفنكعيةكفاعميةالتعديبلتالتيقدتؤد

  (Gargiulo & Kilgo, 2003)
بأنوجيدمنظـيشتمؿعمىكصؼالبرامجكالخدماتكتقييـالنتائجتقييـ البرامج إجرائيان  عرؼكمُ 

تخاذقراراتمناسبةفيماالراجعةالمفيدةالةالمترتبةعمىإجراءاتوبغيةتقديـالمعمكماتكالتغذم

.قولؤلىداؼالمتكقعةمنومليؿمدلتحؽيتعمؽبجدكلالبرامجكتح
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: المعايير العالمية

درجةىدؼلةأكمعترؼبيابشأفتكلالمتكقعالذمكضعتوىيئةمسؤكالمسبيافىي

( Nationalأكالتميز(Quality)مفالجكدةانمنشكدكيحقؽقدرنامعيفيرادالكصكؿإليو

Quality Assurance and Accreditation, 2004) 

القكاعدكالمكجياتالمنشكرةكالمعتمدةمجمكعةالمبادئكبأنياكتعرؼ المعايير إجرائيان 

كىي.عتمادالدكليةذكماضطرابالتكحدمفقبؿمنظماتاإلاإلعاقةالعقميةكذكملبرامجتعميـ

طفاؿتمؾالمكاصفاتكالخصائصكالشركطالتيينبغيتكافرىافيالبرامجالتربكيةالمقدمةلؤل

الباحثطفاؿالتكحدييفكاأل ذكماإلعاقةالعقميةفيالعالـ،كالتيتم ميااألداةالتيسيقـك

.بتطكيرىا

: األنمكذج

يتضمفجميعالعناصرلمحاكرالتييتككفمنياالنظاـكتصكرإدراكيلممجاالتأكا

سانيأكاديميكخبلصةفكرإف،مصداقيتياأكاديميناتلنظريات بتالمككنةلمنظاـكىكترجمة

لتطبيؽمتخصصكجيدعممييستندإلىالتجربةكالمقارنةكيعتمدعمىمعاييرإداريةكفنيةتدعـا

 (.2010،طيبالخك،الخطيب)العمميلؤلنمكذج

ـمعكاقعنيعمىأىداؼمعينة،تنطمؽكتتبلءبأنوالتصكرالمب:كيعرؼ األنمكذج اجرائيان 

اضطرابالتكحدكالمستندذكمطفاؿاألذكماإلعاقةالعقميةكاؿطؼالبرامجكالخدماتالمقدمةلؤل

تمبيةحاجاتإلىكالتيتحددفيضكءمعاييرتسعى.مساندةلياعمىمحاكرأساسيةكأخرل

 .اضطرابالتكحدكمتطمباتأسرتوذكمطفاؿاألذكماألعاقةالعقميةكطفاؿاأل

:  كمؤسسات التربية الخاصة مراكز
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كالمنشآت،التيتقدـمجمكعةالبرامجكالخدماتكالنشاطاتالمعدةالمؤسساتأىي

كالمخططةخصيصانلكؿطفؿحسبحالتو،كتتضمفتمؾالخططعددانمفاألىداؼ،طكيمة

ستقبلليةإلالمدلكقصيرةالمدل،التيتيدؼفيالنيايةإلىإيصاؿالفردإلىأقصىدرجةمفا

(2009الخطيب،عاكؼ)لمتربيةالخاصةمألساسمادعمىالنفس،كىكاليدؼاكاإلعت

بأنيامؤسسات:في ضكء الدراسة الحالية التربية الخاصةك مراكز  كيعرؼ مؤسسات

طفاؿالتربكيةالمتخصصةلؤلكالخدماتفيتقديـالبرامج)التربيةالخاصةالمتخصصةكمراكز

.كةاألردنيةالياشميةالممؿفي(اضطرابالتكحدذكمطفاؿاألذكماإلعاقةالعقميةك

 
 :الدراسة كدحد

:الدراسةالحاليةعمىتقتصرإ         

كالخاصةالحككميةقميةعمراكزذكماإلعاقةاؿمؤسساتكبرامجتقييـمستكلفاعمية -1

قميـإ)ةالمتخصصةكغيرالمتخصصةداخؿالمممكةاألردنيةالياشميةفيأقاليمياال بلث

 .فكجيةنظرالخبراءـ(الكسطكالشماؿكالجنكب

الحككميةاضطرابالتكحدمراكزخدماتذكممؤسساتكبرامجتقييـمستكلفاعمية -2

ةالياشميةفيأقاليمياال بلثكالخاصةالمتخصصةكغيرالمتخصصةداخؿالمممكةاألردنية

 .مفكجيةنظرالخبراء(قميـالكسطكالشماؿكالجنكبإ)

 .ذكماألعاقةالعقميةكاألطفاؿذكماضطرابالتكحدتعميـنتائجالدراسةعمىاألطفاؿ -3

تتحددنتائجالدراسةبالفترةالزمنيةالتيتـتطبيؽأدكاتالدراسةخبلليا،كىيالعاـالدراسي -4

(2010–2011.) 
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الفصؿ الثاني 

اإلطار النظرم كالدراسات السابقة 



 

 

 

17 

الفصؿ الثاني

اإلطار النظرم كالدراسات السابقة 

: اإلطار النظرم: أكالن 

: مقدمة

 Council for)ذكمالحاجاتالخاصةطفاؿمريكيلؤلةسنكات،بادرالمجمساألمنذعد

Exceptional Children)المعركؼبالرمز(CEC) كىكالمجمسذكالتأ يرالكبيرعمىالتربية

الخاصةبمافيياالخاصةفيالعالـ،إلىتبنيجممةمفمعاييرالممارسةالمينيةفيميدافالتربية

يرضمفكتندرجىذهالمعام.اضطرابالتكحدذكمطفاؿاألاإلعاقةالعقميةكذكمطفاؿاألميداف

رالمتصمةالمعايي(2)عاييرالممارسةالمينيةلممعمميف،ـ(1):كىيعددمفالمجاالتاألساسية،

ف،اإلدارة،كالمعممك(4)،المعاييرالمتصمةبالتعاكفكالتكاصؿ(3)،فيتعميـذكماإلعاقات

الدمجكالخدمات(7)،استراتيجياتالتدريس(6)،البيئةالتعميمية(5)ءاالمكر،ف،كأكليادككالمرش

ذكماضطرابطفاؿذكماإلعاقةالعقميةكاألطفاؿالبرامجكالخدماتالمقدمةلؤل(8)،نتقاليةاإل

.التكحد

فقد.سسةمراعيةلتمؾالمعاييركاألمريكيكأصبحتالمكادالدراسيةفيالجامعاتاأل

المشتقةمفمعاييرالممارسةالمينيةألىداؼبتمؾاأفتستيؿخططالمكادالدراسيةصبحمألكفانأ

مريكياتالخاصةبالتعاكفمعالمجمساألذكماإلحتياجطفاؿالتييتبناىاالمجمساألمريكيلؤل

  National Council for Accreditation of Teacher)العتمادتدريبالمعمميفالكطني

Education)ػالمعركؼب(NCATE)(،2010الخطيب.)
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: ذكم اإلعاقة في الكطف العربي طفاؿاأل كاقع خدمات

ب تحظىالتربية بكصفياك،غيرمسبكؽفيالتاريخاإلنسانياىتماـالخاصةفيعالـاليـك

الحاجاتالخاصة، ذكمطفاؿقتصاديةلؤلكاإلةعيجتمااالتعنىبتطكيرالكفاءاتاألكاديميةك مينة

كذلؾفيي.عمىحدّرسكاءفيالتنميةالبشريةالتيتحتاجإليياالمجتمعاتالمتقدمةكالناميةتسيـ

الفرص،كحقكؽاإلنساف،كالمشاركةتعمؿعمىتحقيؽالمبادئالمتعمقةبالتعميـلمجميع،كتساكم

التربيةالخاصةفيالعقكداألربعةالماضيةكقدحققت.ةاعيجتـاالفيحياةالمجتمع،كالعدالة

الحاجاتالخاصةعمىاكتسابمياراتكانتتعدّرفيماإنجازاتىائمة،كساعدتاألشخاصذكم

عمىمفترؽطرؽالتربيةالخاصةفيمطمعاأللفيةال ال ةتقؼ كلكف.مضىغيرقابمةلمتحقيؽ

عادةبناءقدينجـعنيماتغيرجكىرمكطكيؿتحميؿ عمميةإلىفييتخضع.تاريخي ذاتيكاإ

عبلقةالتربيةالخاصةبالتربيةالعامة،:المطركحةحاليانفيىذاالمجاؿ كمفأىـالقضايا.المدل

كالعبلقاتمعأكلياءاألمكركاألسر،كالتشريعاتكالقكانيف،كعبلقة،إعدادالمعمميف كدكربرامج

مقابؿالفصؿنكلكجياالحدي ة،كخدماتالكقايةكالتدخؿالمبكر،كالدمجالبحثبالممارسةكدكرالتؾ

فيي،عمىسبيؿالم اؿال.نسبيان فيالدكؿالعربية،ماتزاؿالتربيةالخاصةحدي ةالعيدك.كالعزؿ

تكجدمعاييركاضحةكمتفؽعمييالمممارسةإذال.الحصر،لـترؽإلىمستكلالميفالعريقةبعد

قميؿمفالجامعاتالعربيةيطرحبرامجفيالتربية كىناؾعدد.ةيةالفعالةكاألخبلقيالميداف

المجبلتالعمميةالمتخصصةبيذاالمجاؿكفيالدراساتالمتعمقة ك مةنقصىائؿفي.الخاصة

"خاصة"الخاصةالعربيةإلىك يرمفالمقكماتالبلزمةلمنظرإلييابكصفيا كماتفتقرالتربية.بو

http://www.dr-soby.com/handicaped/toall.htm .حقا

http://www.dr-soby.com/handicaped/toall.htm
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ةجتماعياالكجامعةالدكؿالعربيةككزارةالشؤكف المنظمةالعربيةلممعاقيفقامتكقد

طفالعربيالكاقعكالمأمكؿ،مؤتمراإلعاقةفيالكبتنظيـ(إسككا )ةجتماعياالكالمجنةاإلقتصاديةك

حدةاألمـالمتفرعفيمقر(2002)تشريفاألكؿ5-2ربعةأياـمفأعمىمدلالمؤتمرعقدك

كفكمختصكفميمأكاداكراؽالعمؿشارؾفيوأمفانكعددانبحاثأفيبيركت،حيثقدمتدراساتك

المؤتمركبيافالعقد عفمفبعضالدكؿالعربيةكاألجنبية،كفيمايميالتكصياتالتيصدرت

 :(2012–2003)العربيلممعاقيف

العربيةالىالمشاركةفيمناقشاتاإلتفاقيةالدكليةحكؿاإلعاقةالمزمعإقراراىا دعكةالدكؿ -

 الجمعيةالعامةلؤلمـالمتحدةكالعمؿمعالمؤساتاإلقميميةكالعالميةكاألشخاصمف

  .المعاقيفعمىسرعةإقرارىا

 .المختمفة يععمؿاألشخاصالمعاقيففيكسائؿاإلعبلـتشج -

 .النقؿالعاـ ستعماؿكسائؿاإصدارالتشريعاتالتيتضمفحؽالشخصالمعاؽفي -

عمى،مؿالخاصةبالتأىيؿكالعحثالدكؿالعربيةالتيلـتكقععمىاإلتفاقياتالدكلية -

 .لتكقيععميياكاإللتزاـبياا

عمؿبالتقنياتالفنيةالبلزمةلتسييؿأداءالشخصالمعاؽلعمموالتأىيؿكاؿ تجييزمراكز -

تقانو  .ؿسبلمةالمينيةكتجنبإصاباتالعـمفكاؿلضمافاألك ،كاإ

 .صحابالعمؿكت ميفدكرىـفيتكفيرفرصعمؿلممعاقيفأ تعزيزالشراكةمع -

األشخاصالعامميففيمجاؿالتأىيؿالمينيكتكعيتيـبقضاياتدريبكتطكيرميارات -

حتياجاتيـعاالـ   .كحقكقيـ قيفكاإ
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كأالضركرةتفتحصفكؼ المعاقيففيالمدارسالعاديةكمماأمكفذلؾ،كعندطفاؿجاألدـ -

  .فالمعاقي طفاؿمدارسخاصةتؤىؿبالمستمزماتالتيتسيؿعمميةالتعميـلؤل

 .المناىجالدراسيةالخاصةبإعدادمعمميالمعاقيفالبرامجكتطكير -

حتياجاتإحككميةكاألىميةالقائمةلتمبيةاؿ فيالمؤسساتيركتحسيفالخدماتكالبرامجتطك -

 .األشخاصالمعاقيف

البرامجكالتجاربالعربيةالناجحةفيمجاالتتأسيسمراكزمعمكماتلتسييؿتبادؿالخبرات -

 .كغيرىا التعميـكالتأىيؿكالعمؿكالدمجكالخدماتك

فيالتعميـ،كتكعية كعيةالمجتمعبقضايااإلعاقةكحقكؽالمعاقيفتنظيـحمبلتمك فةلت -

  .عالذاتكاإلندماجفيالمجتـ األسركالمعاقيفبأىميةالتعميـكدكرهفيتحقيؽاإلعتمادعمى

اإلعاقةفيالريؼكالحضركتزكيدىا التكسعفيإنشاءكحداتلمكشؼالمبكرعف -

 .لمحدمفمضاعفاتاإلعاقة تدخؿالمبكربالمتخصصيفالمؤىميفالقادريفعمىاؿ

نشطةالصيفيةالتيالبلمنيجيةكاألالتأكيدعمىإشتراؾاألشخاصالمعاقيففياألنشطة -

 .تنظمياالمؤسساتالتعميمية

جؿالنيكضأىميكالمؤسساتالرسميةمفمعاألعمىالشراكةبيفمنظماتالمجت التأكيد -

 .الترفيييةكالرياضةكغيرىاالخدماتالصحيةكالتعميميةك بمستكل

قيفكأسرىـفيتخطيطكتنفيذالبرامجالمخصصةليـكمتابعةاالمع شخاصمشاركةاأل -

 .تنفيذىا
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كسائؿ تنظيـلقاءاتبيفاألشخاصالمعاقيفكالعامميفمعيـكبيفاإلعبلمييفكالعامميففي -

نجازالرسائؿاإلعبلميةالـ .الحقائؽ بنيةعمىاإلتصاؿالجماىيرملتعزيزالشراكةكاإ

(www.nrdc.homestead.com) 

بكجوعاـ،تتسـبرامجالتربيةالخاصةكالخدماتالمقدمةفيالدكؿالعربيةبالتكقعاتك

الذمتستحقو،كعدـمركنةالنظاـالتربكمالعاـكعدـىتماـالمتدنيةكعدـإعطاءالمخرجاتاال

بالكـعمىحسابالنكعكضعؼىتماـةالخاصة،كاالاتالمساندةلمتربيكفايةالدعـاإلدارمكالخدـ

كىناؾنقصكبيرفيالككادرالفنية.العبلقةبيفالممارساتالتعميميةكنتائجالبحكثالعممية

المدربةكأدكاتالتقييـكالمناىجكالمصادرذاتالفائدةالعممية،كنقصأكبرفيبرامجماقبؿ

قتصارالبرامجكالخدماتعمىبعضفئاتكفاإلشارةإلىإكيـ.بعدالمدرسةالمدرسةكبرامجما

لبرامجكتنفيذىالمحددة،كعدـمشاركةاألسرةفيتخطيطاكمستكياتاإلعاقةكالمناطؽالجغرافيةا

 (.2008الخطيب،)ىا،كظركؼالعمؿالميدانيالصعبةكتقييـ


: في األردف التربية الخاصة تاريخ

ؿمفخبلذكماإلعاقةطفاؿفيمجاؿالخدماتالمقدمةلؤليمكفالتأريخلتجربةاألردف

:ىيمراحؿأربع

البدايةالحقيقيةلظيكرالخدماتالمنظمةلتربيةكىيات،مكتشمؿفترةالستيف:كلىالمرحمة األ

غا ةالفرديةفيالمؤسسةالسكيديةلئلم ؿت،قيفمفخبلؿالمؤسسااكتأىيؿالمع

ةلمصـفيمدينةالسمط،كمعيدالمكفكفيففيعماف،كمؤسسةاألراضيالمقدس

.عماف
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كتشمؿفترةالسبعينياتالتيشيدتظيكرالجمعياتاألىميةكالييئاتالتطكعية:المرحمة الثانية

فلذكماإلعاقاتالحركية،جمعيةالحسيالميتمةبشؤكفذكماإلعاقات،كأبرزىا

نشاءالمعاىدكالمرا كزالتدريبيةم ؿكميةالخدمةكجمعيةالصداقةلممكفكفيف،كاإ

.السمط-،كمركزاألميرةرحمةبعبلفةجتماعياال

قيف،التيحققتلمعالدكليةؿسنةااؿبعدإعبلفاتخاصةمكتم ميامرحمةال مانيف:المرحمة الثالثة

كلـ.ىميكالتطكعيكالحككمينكعيةفيالخدماتالمقدمةمفالقطاعاألنقمة

بؿأصبحتالخدماتالتعميميةكالتأىيميةالتقميدية،ماتيقتصراألمرعمىالخد

الدمجألخذبالمفاىيـالمعاصرالمقدمةتسعىإلىا اةكمبدأالمساكةم ؿمفيـك

يحيةباألنشطةالتركىتماـلممرةاألكلىفيتاريخاألردفاالتـك.كتكافؤالفرص

قيفسنةرياضةالمعاياـاإلتحاداألردنيؿقيفكذلؾبؽكالرياضيةلؤلشخاصالمعا

1981.

برزكتمتدإلىيكمناىذاكشيدتقفزةنكعيةكبيرةأبدأتمعبدايةالتسعينيات:المرحمة الرابعة

:معالميا

 .1993لسنة(12)قيفرقـاقانكفخاصلرعايةالمعإصدار -

إلست ماريةالقطاعحيثيبمغعددالمؤسساتاالخاصكالمست مريففيىذاحماسالقطاع -

جديدةفيالمجتمعةعصريةاجتماعيكرافؽذلؾبمكرة.مركزانكمؤسسة(35)ىذاالقطاعمؼ

رصةلياكامؿالحؽفيؼاجتماعيعاقاتكفئةاألردنيتنظرإلىاألشخاصذكماإل

 .( http://www.mosd.gov.jo)متكافئةأيسكةبأفرادالمجتمعاآلخريف
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كصدكرقانكفحقكؽاألشخاصالمعكقيف1993ةلسف(12)قيفرقـلغاءقانكفرعايةالمعاإ -

 (.2007قيف،لمجمساألعمىلشؤكفاألشخاصالمعاا)2007لسنة(31)رقـ

 .2009قيفلسنةشخاصالمعاألإطبلؽمعاييراإلعتمادالعاـلمؤسساتكبرامجا -

داضطرابالتكحذكمإطبلؽمعاييراإلعتمادالخاصلبرامجكخدماتذكماإلعاقةالعقميةك -

 .2010فيعاـ

-2010لؤلعكاـةتنفيذالمرحمةال انيةلئلستراتيجيةالكطنيةلؤلشخاصذكماإلعاؽبدء -

2015. 

2010فيعاـمراكزالتشخيصفيالمممكةاألردنيةالياشميةعتمادإطبلؽمعاييرإ -

(.2010قيف،لمجمساألعمىلشؤكفاألشخاصالمعاا)

 
: كاقع ذكم اإلعاقات في األردف

مفالميتميفبمكضكعاإلعاقاتفياألردفمفنقصالمعمكماتأكغيابياك يركاؿيشؾ

فيىذاالمجاؿ،ممايجعؿمفالصعبرسـصكرةكاضحةكجميةعفىذاالقطاعكقدعمؿ

كاستنادان(2004)مىذاالنقصمفخبلؿالتعدادالعاـلمسكافكالمساكفعمىتبلؼجاىداناألردف

%2قؿمفتم ؿأ،(2006)ألؼفردعاـ(70)بحدكدقيفشخاصالمعااأللىذلؾ،يقدرعددإ

%4-3يةالىنسبةماتالدكؿىذاكيرتفعتقديربعضاألجيزهاألردنيةكالمنظ.مفعددالسكاف

.ؽالؼمعأ(144)تقاريرالبنؾالدكليإلىدنىحسبليصؿفيحدهاأل
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: م اإلعاقات في األردفذك طفاؿاأل أىـ المشكالت التي تكاجو تعميـ

إلحصائياتإلىاإلفتقارعاقاتفياألردف؛اإفأىـالمشكبلتالتيتكاجواألفرادذكماال

ضعؼجكدةك،مفالتخطيطالسميـلتقديـالبرامجالتربكيةكالخدماتلذكماإلعاقةالدقيقةالتيتحد

ةعمىنكعيةالخدمةالمقدمةكضعؼالرقاب،البرامجكالخدماتالمقدمةكعدـخضكعياإلىتقييـ

نقصالككادرالمتخصصةكالمدربةفيمجاؿتقديـالبرامجالتربكيةكالخدمات.فيكافةالمجاالت

شخيصتنقصخدماتاؿعميـالعاـغيرالمؤىمةكالمدربة،كلذكماإلعاقةكاإلعتمادعمىككادرالت

كعدـليفكالمدربيفإلجراءالتشخيصمؤهاؿمبسببعدـتكافرالمختصيفكالتقييـالنفسيالتربك

اإلفتقارإلىالمبانياقتصارالتشخيصعمىالجانبالطبي،كالمقننةكتكافراألدكاتكالمقاييس

قمةالبحكثفيمجاؿتعميـك.المناسبةكعدـمطابقتيالممعاييركالمكاصفاتالخاصةبذكماإلعاقة

ليةكجكدآعدـإضافةإلى.تالحككميةالمعنيةفالمؤسساعــلقمةالدكذكماإلعاقاتلحدا تيا

كضعؼالتشخيصلكافةفئاتعاقاتعفاإلتنسيقيةكاضحةبيفالجياتالمعنيةلمكشؼالمبكر

مسؤكليةغياب،كتكضيحآلياتاإلحالةممرحمةماقبؿالمدرسةكالحاجةإلىؼكخاصةاإلعاقات

كبثخطأكتغييرالمفاىيـاؿفيتكعيةالمجتمعلذكماإلعاقاتعبلـعفساحةالتعميـكسائؿاإل

معمميفمفالبرامجالتعميميةالخاصةبذكماإلعاقات،كدعـبرامجالتعميـلمعامميففيالمجاؿ

 .كمديريفكمشرفيفكمتخصصيف

راؼكذكماإلعاقة،كذلؾبتطفاؿردنيفقدشمؿبرامجكخدماتاألأمااإلصبلحالتربكماأل

كضمفىذااإلطارفإفكزارةالتربيةكالتعميـ.ؿعمىتحقيؽمبدأالتعميـلمجميعبرامجتعميميةتعـ

تقبؿفئاتالطمبةذكماإلعاقةفيمدارسياكمراكزىاكتضعكؿفئةمفةجتماعياالككزارةالتنمية

  .حتياجاتيافيالبرامجالمناسبةالتيتمبيإىذهالفئات
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 :أماالخدماتالتعميميةفتشمؿ

.تعميـكتقديـالمعيناتالسمعيةكالبصريةلمطمبةذكماإلعاقاتمجاناناؿ.1

قيفلمعالجةكؿحالةبمااكضعاألنظمةكالتعميماتالخاصةبالنجاحكالرسكبلمطمبةالمع.2

.يناسبيا

.ست مارمكاإلشراؼعميياالتربيةالخاصةلمقطاعالخاصاإلترخيصمدارسكمراكز.3

مكيتـبالتنسيؽمعالعديدمفالجياتلتشخيصحاالتالطمبةالمعكقيف،التشخيصالتربك.4

دراجذلؾفيسجؿالطالب .بيدؼتكزيعيـعمىالبرامجالتيتمبياحتياجاتيـكاإ

ؿالخدمة،كالتدريبأ ناءالخدمةكيشمؿإعدادأكاديميماقب:تأىيؿالككادركتدريبيا.5

(.2010اإلعاقات،اإلستراتيجيةالكطنيةلؤلشخاصذكم)

:اإلعاقة العقمية -1

تعتبراإلعاقةالعقميةمفالظكاىرالمألكفةعمىمرالعصكر،كاليكاديخمكمجتمعمنيا،

اتالعديدمفمياديفالعمـكالمعرفة،اىتماـكماتعتبرىذهالظاىرةمكضكعانيجمعبيف كعمـك

سببفيذلؾإلىتعددالجياتالعمميةالتيجتماعكالقانكف،كيعكداؿالنفسكالتربيةكالطبكاإل

ىمتفيتفسيرىذهالظاىرةكأ رىافيالمجتمع،كلذافميسمفالمستغربأفنجدتعريفاتأس

(.2010الركساف،)مختمفةليذهالظاىرة
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: لإلعاقات العقمية كالتطكرية تعريؼ الجمعية األمريكية

إعاقةبأنيااإلعاقةالعقمية"،(2008)لتطكريةكاالعقميةاألمريكيةلئلعاقاتعرفتالجمعية

ذيفتم ميماالمياراتؿداءالعقميكالسمكؾالتكيفياؿاألتتميزبانخفاضممحكظفيكؿمف

"عاقةتظيرقبؿبمكغالفردال امنةمفعمرهاإلكىذه.كالتكيفيةالعمميةةجتماعياالالمفاىيميةك

(AAIDD, 2008).لكقت،النقكدالكتابة،ا،القراءة،المغة:ىيميةفيكتتم ؿالمياراتالمفا،

،المسؤكليةةجتماعياالعبلقاتاؿ:ةجتماعياالكتشتمؿالميارات.الذاتيعداد،كالتكجيواإل

:ماالمياراتالعمميةفييأ.،كاتباعالتعميماتةجتماعياال،تقديرالذات،حؿالمشكبلتةجتماعياال

سبلمةؿ،المياراتالمينية،الرعايةالصحية،السفركالتنقؿ،ا(يةبالذاتالعنا)مياراتالحياةاليكمية

(.2010الخطيب،)الياتؼاستخداـ،النقكداستخداـالعامة،

 : نسبة انتشار اإلعاقة العقمية

،كماتختمؼتبعانلعددمفرتختمؼنسبةانتشاراإلعاقةالعقميةمفمجتمعإلىآخ

ركالجنسكالعـاإلعاقةالعقميةختبلؼمتغيردرجة،فييتختمؼبإراتفيذلؾالمجتمعالمتغي

ختبلؼالبرامجالكقائيةلعقمية،ككماتختمؼتمؾالنسبةبإكالمعيارالمستخدـفيتعريؼاإلعاقةا

التقاريرالصادرةعفالمنظماتفإفمفاإلعاقةالعقمية،كميمايكفمفأمراختبلؼتمؾالنسبة،

حدكثاإلعاقةعمىالمستكلفنسبةأعمى مةإجماعانأفتبيفيةالمختمفةكالمؤسساتالدكؿ

-13)بمغتكأفىذهالنسبةفيالدكؿالناميةتزيدؿ.مفمجمكعالسكاف%(10)مىيحكاليالعالـ

كثدتقاريرأشارتإلىأفنسبةحفمعظـاؿ)إالأفالتقاريرالمنشكرةتفيدبعكسذلؾ%(.15

ذلؾأفىذهكلعؿالسببالرئيسكراء(.أكأقؿمفذلؾ%(1)ؿالعربيةتبمغعاقةفيالدكاإل

مابيففإنياتتراكحمفالناحيةالنظريةك.كاألقؿانتشارانةعاقاتالظاىرالتقاريرتركزعمىاإل
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فحالةمفحاالتاإلعاقةالعقميةفسكافأممجتمعيم مكـ)%3)مانسبتوأم%(%3-2.5)

.)2010الخطيب،؛2005الركساف،)

 :اإلعاقة العقمية ذكم طفاؿخصائص األ

فكافيكازمنمك.عقميانقادركفعمىالتعمـكالنمكإفاألشخاصالمعاقيف كلكفنمكىـكاإ

قالحقيقةفإففمسفةرعايةيتصؼبككنوبطيئانكاستنادانإلىىذفيكذكماإلعاقةاألشخاصغير

امجالتربكيةكالتأىيميةالماضيةمفاإليكاءإلىتطكيرالبراألشخاصقدتغيرتفيالعقكدىؤالء

.( 2009الخطيبكالحديدم،)الةالفعّر

:بمايميذكماإلعاقةالعقميةكتتم ؿأىـخصائصاألفراد

 :الخصائص العقمية

بقصكرقدراتيـعمىالتفكيرالمجرد،كيمجأكفإلىاإلعاقةالعقميةذككطفاؿيتصؼاأل

ءالمحسكسةفيتفكيرىـ،كمياراتاستيعابيةضعيفة،كصعكبةفيالتمييزكتحديداألشيااستخداـ

نتباهكالقابميةالعاليةلمتشتت،عقميانمفضعؼفيالقدرةعمىاإلالمتشابيات،كمايعانيالمعاقكف

ةقصيرةالمدل،كمايكاجيكفضعؼكماأنيـيكاجيكفمشكبلتفيالتذكرخاصةالذاكر

العكامؿاستخداـلتعمـخاصةفيمايتعمؽبالتجميعكفؽالخصائصالمتشابيةكستراتيجياتاإ

.(2005عبيد،لكيحي)البسيطة

 
 :الخصائص المغكية

صعكباتفيالتعمـالمغكمكفيتأديةالميماتالمعتمدةاإلعاقةالعقميةكذكطفاؿاأليعاني

ذكماإلعاقةلكبلميةأك رشيكعانلدلكتبيفالدراساتأفالمشكبلتا.عمىالتعمـالمفظيكالمغكم
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خرمختمفةم ؿالتأكبخاصةمشكبلتالتيجئةكمشكبلتلغكيةذكماإلعاقةمنيالدلغيرالعقمية

الخطيب)خطأالقكاعدالمغكيةبطريقةاستخداـالمغكمالتعبيرمكالذخيرةالمغكيةالمحدكدةك

 (.2009كالحديدم،

إلىالخصائصالمغكية(Hallahan & Kauffman, 2002)كأشارىاالىافكككفماف

.التاليةلؤلشخاصالمعاقيفعقميان

قمينتشارالمشكبلتالكبلميةكالمغكيةكشدةىذهالمشكبلتبشدةالتخمؼالعيرتبطمدلإ -

زدادتشدةالمشكبلتالكبلميةكأصبحتفكمماإزدادتشدةاإلعاقةإ.عانىمنوالفردمالذم

 .أك رانتشاران

 .إلعاقةالعقميةلغكيةباختبلؼالفئاتالتصنيفيةلذكماختمؼالمشكبلتالكبلميةكاؿالت -

،ذكماإلعاقةالبناءالمغكملدلغيرذكماإلعاقةالعقميةطفاؿاألتشبوالبنيةالمغكيةلدل -

 .فييليستشاذة،بؿىيلغةسكيةكلكفبدائية

 :نفعالياإل -جتماعيالنمك اال

نفعاليةةكاإاجتماعيتعرضةلمشكبلذكماإلعاقةالعقميةؿاطؼألايجعؿالضعؼالعقمي

ذلؾإلىدكاليعك.الخصائصالميمةلئلعاقةالعقميةفالعجزفيالسمكؾالتكيفيمفمختمفة،كاإ

تجاىاتاآلخريفنحكالمعاقيفعقمياكطرؽعقميفحسبكلكنويعكدأيضانإلىإلضعؼاؿا

إتجاىاتكالتكقعاتتؤدماإلكىذه.عاممتيـكتكقعاتيـمنيــ طفاؿالذاتلدلاأللىتدنيمفيـك

الذاتلدييـبخبراتالفشؿكاإلخفاؽالتييكاجيكنوكيرتبطإ.ذكماإلعاقةالعقمية .انخفاضمفيـك

عبلقاتصعكباتبالغةفيبناءةغيرمناسبةكيكاجيكفاجتماعيكيظيركفأيضاأنماطانسمككية

(.Crane, 2001)خريفمناسبةمعاآلةاجتماعي
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 :التحصيؿ األكاديمي

يستطيعكفالتقدـفيالعمميةالتعميميةاألكاديميةكغيرىـالذكماإلعاقةالعقميةإفاألفراد

كالغرابةفيذلؾف مةعبلقةبيف.مفاألفرادفيـالينجحكففيالمجاالتاألكاديميةكغيرىـ

كىـ(ستيعابالقرائيكخاصةاإل)مشكبلتفيالقراءةمفـيعانكففو.التحصيؿاألكاديميكالذكاء

 (.2009الحديدم،الخطيبك)قدراتيـالمتكقعةاليحصمكفأكاديميانبمايتكافؽك

 
 :الخصائص الجسمية

فيالنمكالمعاقيفتشيرأدبياتالمكضكعإلىكجكدفرؽبيفالمعاقيفعقميانكغير

ىـالأقؿتطكرانككزنانإذاماقكرنكابالعادييف،كماأففالمعاقكفعقميان.الجسميكالحركيكالميارم

فيالمياراتالحركيةكالمشيكالقفزكالشدّرغيرذكماإلعاقةأفيككنكابمستكلإلىيرقكف

عندإصابةالجيازالعصبيالمركزم،كالفرؽكاضحه.غيرذكماإلعاقةكحركتيـأقؿتناسقانمف

بدنيةإلىالضعؼالعاـ،أكأسباببيئيةبعدالكالدةكسكءالتغذيةكقديعكدالتأخرمفالناحيةاؿ

(.2008الظاىر،)عرضلياالطفؿ،كقمةالنكـتمكاألمراضالتي

 
 ذكم اإلعاقة العقمية طفاؿالبرامج كالخدمات المقدمة لأل

قدـتالمعاقيفغيرـابالمعاقيفأكافخاصنأالتربكيةفيأمنظاـتربكمسكاءنإفالبرامج

راعىفيياقدراتىؤالءالطمبةةلذلؾالغرضكالتييجبأفتعفطريؽالمناىجالمصمـليـ

فالمناىجكمدلقابميتيـلمتأىيؿكالتدريب،إةجتماعياالـالتعميميةكسماتيـالنفسيةككخصائصو

ىاىؤالءمنذالبدايةالمادةالتعميميةأكالتدريبيةالتييجبأفيتعمـالتربكيةيجبأفتحدد

دكفاألخذبعيفطفاؿيجبأفاليتعمـىؤالءاألكعتباطا،يجبأفالتقررإكالتي،طفاؿاأل
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مىذااألساسيجبتحديدالغاياتكاألىداؼالتربكيةالتعمىكبناءن،االعتبارمايمكنيـتعممو

اإلعاقةالعقميةذكمطفاؿلؤللؤلىداؼالتربكيةالمقدمةكيتم ؿاليدؼاألساس.تتناسبكقدراتيـ

ركتيـفيأنشطةالمجتمعستقبلليتيـكمشاىـبالمياراتالتيتزيدمفدرجةإبتنميةقدراتيـكتزكيد

الفمسفيةمعفيطبيعتياكأصكلياذكماإلعاقةالعقميةطفاؿاألإذتمتقيأىداؼتعميـالمختمفة؛

كيختمؼ.فمسفتوكتطمعاتوالمستقبميةرتضاىاالمجتمعكاشتقيامفقيموكالتيإأىداؼالتعميـالعاـ

عاقتيـقيفعقميانباختبلؼدرجةإةلممعامضمكفالجكانبالتيتتضمنياالبرامجالتربكيةالمقدـ

معالتذكيربأفالبرامجالتربكيةالخاصةتقكـعمىمبدأالخطةالتربكيةالفردية.كمستكاىـالعمرم

مالقريكتي،السرطاك)ةقكاحتياجاتوالتربكمتشخيصدقيؽلقدراتعمىلكؿطفؿ،المستندة

(.1995كالصمادم،

 American Association  on)كتتبنىالجمعيةاألمريكيةلئلعاقاتالعقميةكالتطكرية

Intellectual & Developmental Disabilities, 2008)ذكمطفاؿمكقفانمطالبانبدعـاأل

النمكاإلنساني،:رامجخاصةفيتسعةمجاالتىيبمفخبلؿمعينةبأنشطةاإلعاقةالعقمية

،جتماعيالتعميـ،الحياةالمنزلية،الحياةالمجتمعية،العمؿ،الصحةكالسبلمة،السمكؾ،النمكاال

ةاإلعاقةالعقميةصارتالحاجةإلىكمفالطبيعيأنوكمماقمتشدّر.كالدفاععفالنفسالحماية

.لدعـفيالمجاالتأقؿا

لنمك اإلنسانيأنشطة ا  -1

الجسميبمافيذلؾالتناسؽالبصرماليدكم،تطكيرفرصالنمكىذهاألنشطةتتضمف

الكمماتكالصكراستخداـ:رفرصالتطكرالعقميم ؿاؼكتك.كالمياراتالحركيةالكبيرةكالدقيقة
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جتماعياالرفرصالتطكراؼالماديةالمممكسة،كتكلتم يؿالعالـكالتعميؿالمنطقيحكؿاألحداث

.كاإلنفعاليمفخبلؿتطكرعبلقاتال قة،كاإلستقبللية،كالمبادرة

األنشطة التربكية كالتعميمية   -2

كالمشاركةفيصنع،تتم ؿفيتفاعؿالطالبمعالمعمميفكالمديريفكالمدربيفكالطمبة

كتعمـ،ىااستخداـككتعمـأساليبحؿالمشكمة،القراراتالمتعمقةباألنشطةالتعميميةكالتدريبية

(م ؿقراءةاإلشارات)ىااستخداـمياراتاإلعتمادعمىالنفس،كتعمـالمياراتاألكاديميةالكظيفيةك

.التكنكلكجيافيالتعميـاستخداـك

ة جتماعياالنشطة األ  -3

المناسبمعاألفرادالمحيطيف،كالمشاركةفيجتماعيالتفاعؿاال:كتشمؿىذهاألنشطة

اتالحاج،كتككيفعبلقاتصداقةكالمحافظةعمييا،كالتعبيرعفةجتماعياالفيييةكاألنشطةالتر

.الشخصيةلآلخريفكتقديـالمساعدةكالعكفليـ

أنشطة الحياة المجتمعية   -4

راء،التسكؽكالشالمبانيالعامة،المكاصبلت،استخداـ:نشطةتتضمفم ؿىذهاأل

.معالناسفيالمجتمعالمحمي،كزيارةاألصدقاءالمشاركةفياالنشطةالترفيييةكالتفاعؿ

األنشطة السمككية   -5

المناسبةفيالمكاقؼكاألكضاعالعامة،ةجتماعياالتشمؿالمحافظةعمىالسمككاتك

تخاذقراراتمناسبة،كاؿ تخاذقراراتمناسبة،كدمجاألشياءالمفضمةإكتعمـتحكـبالعدكاف،كاإ

.شخصيانفياألنشطةاليكمية
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أنشطة الحياة المنزلية   -6

المنزؿكتنظيفو،إعدادترتيبكتنظيؼالجسـ،العنايةالشخصيةالحماـ،استخداـ:تتضمف

.التعامؿمعاألجيزةالكيربائيةكالتقنية،كالعنايةبالمبلبسالطعاـكتناكلو،إرتداءالمبلبس،

أنشطة الدفاع عف النفس   -7

لالحصكؿعؿستغبلؿ،عفالنفس،حمايةالذاتمفاالالدفاعكتشمؿم ؿىذهاألنشطة

كصرؼؾإدارةاألمكاؿكالمصاريؼالشخصية،كالتعامؿمعالبنكالخدماتالقانكنيةعندالحاجة،

.الشيكات

نشطة المينية األ  -8

اراتذاتالعبلقةبالعمؿتماـالموإمياراتالزمةألعماؿمعينة،استخداـتتضمفتعمـك

عؿمعالزمبلءكالمشرفيفعمىالعمؿ،كمعرفةكيفيةالحصكؿعمىالمساعدةلتفااتقاف،بسرعةكاإ

.عندةالحاجة

األنشطة ذات العالقة بالصحة كالسالمة  -9

لالخدماتالعبلجيةالحصكؿعؿتناكؿالعقاقيرالطبيةالبلزمة،تتضمفم ؿىذهاألنشطة

لتفاعؿمعمقدميالخدمةاطرالصحيةعمىالسبلمةالشخصية،تجنبالمخاعندالمزكـ،

المحافظةعمىالمياقةالبدنية،كالمحافظةكؿعمىالخدماتالطبيةالطارئة،كيفيةالحصالصحية،

. (AAIDD, 2008)عمىالصحةالنفسيةكالعاطفية

ضمفمنياجيتناسبكقدراتيـالعقميةذكماإلعاقةالعقميةطفاؿألؿكتقدـالبرامجالتربكية

حيثيعرؼالمنياج.ستكاىـالعمرم،كالذميحقؽاألىداؼالتربكيةالمنشكدةكدرجةإعاقتيـكـ

الخطةالتربكيةقيؽاألىداؼالتربكيةكالمتم مةفيبأنوالطريؽالذمتسمكوالعمميةالتربكيةلتح
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كذلؾمفخبلؿالخطةالتعميميةالفرديةIndividualized Educational Plan (IEP)الفردية

Individualized Instructional Plan (IIP)قيفعقميانيتضمفمحتكلمنياجالمعاك

(Content Curriculum)البرامجالتعميمية،كىذهعددانمفاألبعادكالمياراتالمتم مةفي

:ىياألبعاد

(Independent Functioning Skills):ستقبلليةالمياراتاإل

 (Motor Skills):المياراتالحركية

 (Language Skills):المياراتالمغكية

 (Academic Skills):المياراتاألكاديمية

 (Vocational Skills):المياراتالمينية

 (Social Skills):ةجتماعياالالميارات

 (Safety Skills ):مياراتالسبلمة

 .(2005الركساف،)                           (Economic Skills):قتصاديةالمياراتاال

 
: ذكم اإلعاقة العقمية طفاؿكالبرامج المالئمة لمعمر الزمني لأل ةالكظيفي البرامج

ذكمطفاؿادةمستكلإعتماداألعمىالمياراتالحياتيةاليادفةإلىزمجالبراـعندماتركز

كظيفيةبمعنىأنياتركزعمىالمياراتالبلزمةلؤلداءتصبحبرامج،ليةعمىأنفسيـعاقةالعؽاإل

التيتستخدـعمىنطاؽالبرامجتمع،كىيالحياةاليكميةفياألسرةكالمجاؿكالمستقؿفيالفعّر

الكظيفيمفاألعمىعقمية،كتتسمسؿاألىداؼفيالبرنامجذكماإلعاقةاؿطفاؿيباألكاسعفيتدر

كليس،إلىاألسفؿحيثيتـتحديداألىداؼبناءنعمىمتطمباتاألداءالمستقؿفيمرحمةالرشد
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كاإلنسانيالطبيعيكمافيالتسمسؿالمنطقيلممياراتتبعانلممراحؿالعمريةالمتعاقبةفيالنـ

كتشمؿعمميةتطكيرىذه.ألعمىقالمياراتمفاألسفؿإلىاالتطكرمالذمتتسمسؿفيلبرنامجا

مسحالبيئاتالطبيعية(2)،برنامجالمجاالتالتييغطييااؿتحديد(1:)الخطكاتالتاليةالبرامج

البيئاتمسح(4)تجزئةىذهالبيئاتإلىبيئاتفرعية،(3)الحاليةكالمستقبميةالميمةلمشخص،

(6)،نشطةلتحديدالمياراتالبلزمةاألتحميؿتمؾ(5)ىامةفييا،الفرعيةلمتعرؼإلىاألنشطةاؿ

الدليؿالمكحدلمصطمحات)عميـالمياراتالتيتـتحديدىاتطكيرالبرامجالتدريبيةالمبلئمةلت

(.2001اإلعاقةكالتربيةالخاصةكالتأىيؿ،

يركزالمعممكفماإلعاقةالعقميةلمبلئـلمعمرالزمنيلمطفؿذمجافيمايتعمؽبالبرناأما

عمىالتدريبالذميراعيالعمرالتطكرمأكالعمرالعقميكليسالعمرالزمنيلمطفؿذماإلعاقة

استخداـكيميؿالمعممكففيىذهالحالةإلى.التطكرميستخدمكفمايسمىبالبرنامجالعقميةؼ

كعندئذ،فيـقد.كالتطكرمكالتتناسبكأعمارىـالزمنيةالعمرالعقميأكأدكاتتتناسبمعأنشطة

خمسسنكاتأكذماإلعاقةالعقميةكافالعمرالزمنيلمطفؿأاتسكاءنيستخدمكفنفساألدك

كتمؾممارسةغيرمقبكلةإذينبغيعمىمعمميالتربيةالخاصةمراعاةالعمر.رةسنةخمسعش

ىالوكالمجمكعةالتيسيدرسيدالمياراتالتيسيتـتعميـدتطاععندتحالزمنيلمطفؿقدرالمس

.فإففعمكاذلؾتصبحبرامجيـبرامجمناسبةلمعمرالزمني(2005الحديدمكالخطيب،)معيا

ككفؽىذه.متسمسمةكتراكميةفتراضمفادهأفالمياراتمجالمناسبةلمعمرالزمنيإلىإكتستندالبرا

اتالتييستطيعنظراؤىـغيرذكماإلعاقاتالعقميةالميارطفاؿلتركيزعمىتعميـاألالبرامج،يتـا

بيعيلمنمكفيمجاالتولتسمسؿالطتستندإلىاقيفمفنفسالعمرتأديتياأمأفالبرامجالمعا

(.2001عاقةكالتربيةالخاصةكالتاىيؿ،الدليؿالمكحدلمصطمحاتاإل)المختمفة
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ة ذكم اإلعاقة العقمي طفاؿلأل قدمةالخدمات الـ

ذكماإلعاقةالعقميةفيمؤسساتكمراكزالتربيةطفاؿإذاتحد ناعفالخدماتالمقدمةلؤل

:كمايميذكماإلعاقةالعقميةطفاؿأىـالخدماتالكاجبتقديميالؤلفيمكفإجماؿالخاصة

ة جتماعياالالخدمات   -1

الذميتحمؿمسؤكليةاإلشراؼجتماعيئياالكتقدـم ؿىذهالخدماتمفقبؿاإلخصا

اإلخصائيبتزكيدالمعمـالمختصلمعاقيفداخؿالمؤسسةكخارجيا،كمتابعةا،كالتكجيو كيقـك

كالبيتجسكرالتكاصؿبيفالمؤسسةماتعفكيفيةالتعامؿمعىكالءالمعاقيف،كمدّركبمعؿ

كاست مارىااألمرالذميعزز قتو،داتوماإلعاقةالعقميةكاستعدالمكقكؼعمىقدراتالطفؿذ

. (2005الخطيب،الحديدمك)جتماعيؽالقبكؿاالحؽّرملىذاتوكإكنظرتو،بنفسو

الخدمات التربكية   -2

رةمراعاةذكماإلعاقةالعقميةتمتقيجميعانبضركطفاؿإفالخدماتالتربكيةالمقدمةلؤل

األساليبالتعميميةاستخداـةكفئاتيـمفخبلؿذكماإلعاقةالعقميطفاؿالفركؽالفرديةبيفاأل

المناسبة،كالكسائؿالتعميميةالمتنكعةكالمناسبةلكؿطفؿ،كالتنكعفياألنشطةكالخبراتالتي

استخداـضمفبرامجتربكيةفردية،كىـتناسبقدراتيـكتتناسبمعالعمرالزمنيلمطفؿ،كتعميـ

.(2010الخطيب،)سمسؿكالنمذجةعزيزكالتشكيؿكالتفنياتالحثكالت
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الخدمات النفسية   -3

قدراتومرانفيغايةاألىميةلكييكجوالفردتكجييانصحيحانكفؽالتشخيصالنفسيأعدُّدمي

كاإلختبارات،ؿذكماإلعاقةاطؼختباراتالذكاءلمكقكؼعمىقدراتاألإاستخداـفيتـ.الحقيقية

كعمميةالتشخيصىذهتساعدعمىالتكجيوكالتخطيط.ـق،كىكاياتـالشخصيةلمكقكؼعمىميكلو

كمايسعى.قميةالحقيقيلمطفؿالمعاؽمفخبلؿتكفيربرنامجتعميميينسجـكقدراتوالع

دتوعمىعحالةمفحاالتالخكؼكالقمؽكالترددكمساةإبعادالطفؿعفأماإلخصائيالنفسيإلى

.(2008الظاىر،)فيـنفسوكقبكؿإعاقتو

   الترفييية الخدمات  -4

الحفبلتةكتتـمفخبلؿاألنشطةالترفيييةالتييتـتقديميافيالمؤسسةالتعميميةإقاـ

ماكفالسياحية،كالتاريخية،ألكالرحبلتالترفيييةاليادفةإلىاةجتماعياالفيالمناسباتالكطنيةك

.(2010ب،الخطي)قامةالعركضالمسرحيةنزىات،كاإمتكالحدائؽالعامة،كاؿ

    الخدمات الرياضية  -5

ماإلعاقةكتنشئتوكتدريبذؿطؼتعتبرالبرامجالرياضيةمفالكسائؿاليامةفيتربيةاؿ

يحيى) جتماعيحكاسوكتنميةقدراتوكاستعداداتوبشكؿسميـمماينعكسعمىكضعوالنفسيكاال

.(2005كعبيد،

الخدمات التاىيمية   -6

ستغبلؿإفىدؼالخدماتالتأىيميةإ ذكماإلعاقةكالتيطفاؿاتكقدراتاألمكافتنميةكاإ

خدماتالرعاية(2)خدماتالتأىيؿالطبيكالرعايةالطبية،(1:)مؿالخدماتالتأىيميةالتاليةتش
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الظاىر،)خدماتالتأىيؿاألكاديمي(4)ني،خدماتالتأىيؿالمو(3)كالنفسية،ةجتماعياال

2008). 

ؽ غة كالنطؿخدمات اؿ  -7

تتضمفقياـأخصائيالنطؽبالتشخيصكالتقييـلمحاالتمفحيثالنمكالمغكم

كدراسةالعكامؿالعضكية.الخ...،كالتمع ـكالمجمجةالنطؽ،كالحذؼ،كعيكبالكبلـكاضطراب

ككضعالبرنامجالعبلجيالمناسبلنكع.كالنفسيةالمسببةلبلضطراباتالمغكيةكالنطقية

.(2009الخطيب،)،كتنفيذهكمتابعتوكتقكيموتواالضطرابكحدّر

خدمات العالج الكظيفي   -8

صابيفبإعاقات،كالـذكماإلعاقةالعقميةطفاؿلباألكىيمينةفيالحقؿالطبي،تيعف

تعمؿعمىتأىيؿأكإعادةالقدراتالتيتساعدعمىخدماتكىي.ةاجتماعيأكجسدية،حسية،

تطكيربيدؼ.كذلؾمفخبلؿعمؿىادؼذكماإلعاقةاؿطؼملؤلالتكيؼالكظيفيكالسمكؾ

كالمينيةكالعمؿعمىدمجالطالبفيمجتمعو،كىيمينةةجتماعياالإستقبلليةالفردالشخصيةك

عادةالتأىيؿ، الخطيب،)كالتدريبكالدمجالمدرسيكالمينيتعمؿفيمجاؿالكقاية،كالتأىيؿ،كاإ

2009).

 
ذكم اإلعاقة العقمية  طفاؿخاصة ببرامج األاؿ عتباراتكاال المككنات

ذكماإلعاقةالعقميةعمىتعميـالمياراتاألكاديميةم ؿطفاؿتركزالبرامجالتربكيةلؤل

القراءةكالكتابةكالحساب،كالمياراتالحياتيةاليكمية،كالمياراتالمينية،كمياراتالتكاصؿ،
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كاإلنفعالية،كالمياراتاإلستقبللية،ةجتماعياالىاراتكالمياراتالمغكية،كالمياراتالحركية،كالـ

(.2005الخطيبكالحديدم،)امةكمياراتالسبلمةالع

مكجز ذكمطفاؿصةبتصميـكتنفيذالبرامجلؤلاألىـاإلعتباراتالخكفيمايميكصؼه

:اإلعاقةالعقمية

ؿالقراءةكالكتابةتعميـالمياراتاألكاديميةاألساسيةمثتصميـالبرامجالمناسبةؿ .1

ستعدادالطفؿلمتعمـتركزىذهالبرامجعمىتنميةإالتيكالحساب،كالمياراتالمينية

 .كتنميةالمظاىرالسمككيةالتكيفية

التعبيرمكاإلستقباليكعدـكضكحمشكبلتالتكاصؿم ؿالتأخرالمغكمالتركيزعمى .2

لذاتشكؿميارات.الكبلـالكبلـكمشكبلتالنطؽ،كفيبعضاألحيافالعجزعف

 .ةفيبرامجالتربيةالخاصةصؿأحدأىـالمجاالتالرئيسالتكا

كاإلنفعاليةكالتيتؤ رسمبانعمىاألداءاألكاديميةجتماعياالبالمياراتىتماـاال .3

كالمينيلذافمفاألىداؼالتيتتضمنياالبرامجالتربكيةجتماعيكالمدرسيكالتكيؼاال

ةجتماعياالاؼالمتصمةبمعالجةأشكاؿالعجزالمختمفةفيالمياراتالفرديةاألىد

 .كاإلنفعاليةكتطكيرالمياراتالمقبكلةكالتكيفية

ذكماإلعاقةالعقميةالمياراتطفاؿبالبرامجكالمناىجاليادفةلتعميـاألىتماـاال .4

ادهعمىاآلخريفعتـالتقميؿكمياراتالسبلمةالعامة،كالمياراتالحركية،اإلستقبللية

 .عمىتحمؿمسؤكليةإدارةشؤكنيـالذاتيةطفاؿكزيادةقدرةىؤالءاأل

 .ماإلعاقةالعقميةكالمبلئمةلمعمرالزمنيلمطفؿذالبرامجالتدريبيةالكظيفيةاستخداـ .5
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قيفليتسنىليـتعمـالمياراتاذكماإلعاقةالعقميةمعأقرانيـغيرالمعطفاؿدمجاأل .6

 .كالتكاصميةكاألكاديميةالمناسبةلمقبكؿفيالمجتمعةجتماعياال

ذكماإلعاقةالعقميةعمىطفاؿألعتمادنمكذجالتدريبالمستندإلىالمجتمعلمساعدةاا .7

كتسابالمياراتكممارستيافيالمكاقؼالمجتمعيةالطبيعيةالتيتمارسفيياتمؾإ

 .المياراتكلبسفيمكاقؼمصطنعةغيرطبيعية

يجابيةغيرالمنفرةم ؿالتعزيزاإليجابيلتدعيـؼأساليبتعديؿالسمكؾاإلتكظي .8

لخفضاإلستجاباتغير(التجاىؿ)المناسبةكالمحكةجتماعياالكاديميةكاإلستجاباتاأل

تحميؿ)لتعميـمياراتجديدة،كالتسمسؿ(التقريبالتتابعي)المرغكبة،كالتشكيؿ

 .التعزيزالرمزمكالتفاضمي،كالعقكدالسمككية،(الميارات

عمىطفاؿاإلنتقاؿمفخبلؿتركيزالبرامجعمىمساعدةاألخدماتكالدمجكؿالتخطيطؿ .9

ةجتماعياالاإلنتقاؿمفمرحمةالمدرسةإلىمرحمةمابعدالمدرسةكتطكيرالكفاءة

 .لمطفؿ،كمساعدةالطفؿعمىفيـذاتوكتقبميا

فبالكفاياتالبلزمةلمعمؿمعمميفكالمتخصصيركةاألسريةمفخبلؿتمتعاؿالمشا .10

فيتطكيرتقييـحاجاتاألسرة،كمعرفةأدكارالكلديف:التعاكنيمعأكلياءاألمكركمنيا

رمكر،كالتعاكفمعاألسرتالتكاصؿالفعالةمعأكلياءاألميااستخداـالفردية،كالبرامج

رشاداطفاؿفيتقييـاأل  .لكالديفكتدريبيماكالبرامجالمقدمةليـ،كاإ

العمؿالتعاكنيفيتنفيذالبرامجالتربكيةكالتدريبيةكعندتقديـالخدماتليؤالء .11

 .طفاؿاأل

 .ذكماإلعاقةالعقميةطفاؿييـاألالتقييـمفخبلؿمعرفةأساليبتؽاستخداـ .12



 

 

 

40 

 .ذكماإلعاقةالعقميةطفاؿالةلؤلساليبكاستراتيجياتالتدريسالفعّرأاستخداـ .13

 

: التكحدراب اضط -1

ةمفحيثتأ يرىاحداإلضطراباتالنمائيةكىيمفأك راإلضطراباتشدّرالتكحدأعدُّدمي

كاحدفقطمفشخصيتوعمىسمكؾالفردالذميعانيمنياكذلؾألفتأ يرىااليقتصرعمىجانب

نمايتسعليشمؿجكانبمختمفومنياالجانبالمعرفيكالجانباال لغكمكالجانباؿجتماعيكاإ

،خميؿ)العمميةالنمائيةبأسرىاخرعاـفيمايؤدمبطبيعةالحاؿإلىحدكثتأكاإلنفعاليـ

 (.2009،ىابمإ

 
: التكحد اضطراب تعريؼ

ىكاضطرابأكمتبلزمةتعرؼسمككيان،كأفالمظاىراألساسيةيجبأفتظيرقبؿأف

مالكبلـكالمغة،كالسعةالمعرفية،شيرانمفالعمر،كيتضمفاضطرابانؼ(30)يصؿالطفؿإلىسف

 Autism Society.)شياءكالمكضكعاتكالناسكاألحداثلاألؿكاضطرابانفيالتعمؽكاإلنتماءإ

of American, 2003.)

يتسـبقصكرطرابنمائيعاـفيعرؼالتكحدبأنواض( ,2003Colman)أماككلماف

أنويتسـبمجمكعةمفلالتكاصؿكمارةعؿكالقدجتماعيلىالتفاعؿاالعكاضحفيالقدرة

نماطالسمككيةالنمطيةالمحددةمعكجكداضطراباتفيالمغةكالكبلـاتكاألىتماـاألنشطةكاال

.(Colman, 2003)لعمركتبدأقبؿسفال ال ةمفا
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التكحدبأنوإعاقةنمائيةتظيرعادةخبلؿالسنكاتال بلثاألكلى(2010)كيعرؼعكاد

العمر،كىكاضطرابعصبييؤ رعمىنمكككظيفةالدماغ،ممايسببصعكبةلدلالطفؿمف

.،كييظيرالعديدمفالسمككاتالنمطيةالمتكررةجتماعيالتكحدمفيالتكاصؿكالتعمـكالتفاعؿاال

 
 :نتشار التكحدنسبة إ

مفالتبايفحكؿنتشارالتكحد،كىناؾالك ير يرمفالدراساتحكؿتحديدنسبةإالؾىناؾ

رابكالمحكاتضطالتعريؼالمعتمدفيتحديدىذااإلتحديدىذهالنسب،كذلؾبناءنعمى

كالدة10.000حالةلكؿ (60)تقدرنسبةإنتشاراضطرابالتكحدبحكاليك.التشخيصيةالمعتمدة

زالقكميأماالمرؾ، (Wing & potter)نقبلنعفكنجكبكرترFrith, 2002))كمايشيرفيريث

تؤكدأفنسبةاإلنتشارالراىنةتبمغفي(NAAR, 2003)لبحكثكدراساتاضطرابالتكحد

(10.000)حالةلكؿ(60-30)حالةكالدةتقريبانكتصؿىذهالنسبةإلى(250)لكؿ(1)الكاقع

كفي (Howlin & Yule, 2002)ممفلدييـإعاقةعقميةمعسماتاضطرابالتكحدحالةكالدة

 & Chakrabarty)ىذاالسياؽفقدأشارتإحدلالتقاريرالتيذكرىاشاكراباتيكفكمبكف

Fombonne, 2005)ستيمااضطرابفيتزايدحيثتكصبلمفخبلؿدرأفتقديرانتشاراإل

راألضطرابلدلالذككركأفانتشاحالةكالدة(10.000)لكؿ(62.6)المسحيةأفنسبةاإلنتشار

كآخركف،الخطيب،)ك(2008عبداهلل،)ك(2009الظاىر،()4:1)ثناأعمىمفاإل

2009.)

 

: التكحدييف طفاؿخصائص األ
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جكانبالنمكالتكحديكفبعددمفالخصائصاألساسيةذاتالعبلقةبطفاؿيتصؼاأل

كصؼمكالتيفيمجممياتميزىـعفاآلخريفكفيمايؿ،كالمعرفيجتماعيالمغكمكالسمككيكاال

:صألىـىذهالخصائ

 : ةجتماعياالالخصائص   -1

كالمحافظةةجتماعياالالتكحدمفصعكباتفيالعبلقاتاضطرابكذكطفاؿيعانياأل

أشخاصعمييامعأقرانيـ،رغـاحتماليةارتباطيـبشكؿأفضؿمعكالدييـ،كمقدميالرعايةك

متمؾآخركفىذهالقدرة،بينماالم.كقراءةمشاعرىــحتياجاتوآخريفممفيستطيعكفتكفيرإ

ذكمطفاؿفاألكاليمكفالحكـبأ.اعؿمعأقرانواضطرابالتكحديحاكؿجاىدانالتؼكالطفؿذك

ببفيالقصكرلتككيفالعبلقاتاضطرابالتكحداليستطيعكفتككيفصداقات،بؿيعكدالس

كماأفتعميـالميارات.كفذلؾفيك يرمفاألحياف،كيؼيفعؿألنيـاليعرفكفةجتماعياال

طفاؿكمايعانياأل.لنمكىـعتبرمفالمسائؿالميمةذكماضطرابالتكحدمطفاؿلؤلةجتماعياال

 ,Marshall)آلخريفأكتفسيرىـلتعابيرالكجواضطرابالتكحدمفمشكبلتفيفيـاكذك

2004.)

 : الخصائص المغكية  -2

التعبيرالشفكمكمشكبلتفيمايعانكفمفمشكبلتؼيبنالتكحدييفتقرطفاؿإفنصؼاأل

عمىعممياتانكعدـالقدرةعمىإتباعالقكاعدالمغكيةممايؤ رسمب،التكاصؿالمفظيكغيرالمفظي

امفمستكلالكبلـالعادملقريبنكفيحاالتمعينةبإمكانيـأفيحققكامستك،جتماعيالتكيؼاال

.(2010الزارع،)

 : ات، األنشطةىتماـصائص في مجاؿ السمكؾ، االالخ -3
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عزؿ:أطفاؿالتكحدبمعياريفكىما(2005الحساني،)كماأكرده(Kanner)كصؼكانر

البيئةىكمقاكمةالتغييرفي،النفسالشديد،كاإلصرارعمىالتما ؿكالسمكؾاآلخرالذميظيره

ؿألطفاؿالتكحدييفلدييـضعؼفيالتكاصفانمطيةمتكررةكيرلأتاكالركتيفاليكميمعسمكؾ

اضطرابالتكحدتعمقانككمايبدماألطفاؿذك.بالعيفحيثيتجنبالطفؿالنظربالعيفمباشرة

عمىأنشطةمحددةىتماـزاالطبيعيةكلفترةغيرطبيعية،كتركيكارتباطانبأشياءمحددةكغير

ظيارإنشغاؿعاؿفييا،باإلضافةإلىتعمؽشديد ببعضاألشياءأكاأللعابكعدـالتنكيعفيكاإ

المعبكالتركيزعمىلعبةكاحدة،كاإلحتفاظبمفاتيحمعينةكجمعاألشياءكاإلحتفاظبيا،كقديككف

(.2010الزارع،)شديدالكلعبأشياءكمكاضيعمعينة

:  الخصائص في مجاؿ التخيؿ، كالمعب كالتقميد  -5

المعب،م ؿاألطفاؿالذيفيمعبكفبالدمىأكقيادةكرسيكأنوإفالتخيؿأكالتظاىرب        

فسيارة،ىكأمريجبإعتبارهمفالمسمماتكجزءمفنمكالطفؿ،كاليككفلدلاألطفاؿالذم

المعببيذهالطريقةأبدان،كىـيفتقركفإلىالك يرمفأشكاؿيعانكفمفاضطرابالتكحدرغبةفي

لعبلدييـغيرىادؼكغيرمقصكد،كيتسـلعباألطفاؿالتكحدييفالمعباإلستكشافي،كأفاؿ

(.2010الزارع،)بعدـالقدرةعمىاإلبتكار

 
 : الخصائص المعرفية  -6

يتميزاألطفاؿالتكحديكفبعددمفالخصائصالمعرفيةالتيتختمؼمففردإلىآخر،

ممكية،)ءكالتكحد،كيذكركىيتتفاكتفيالمستكياتالمعرفيةفيمابينيـحسبدرجةالذكا
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منيـ%(50)مفاألطفاؿالتكحدييفيعانكفمفتكحدكتخمؼعقميشديدك%25أف(1998

.يعانكفمفتكحدكتخمؼعقميبسيط

مفاألفرادالتكحدييفىـمعاقكف%(75–70)إفمانسبتومف(2004ذيب،)كيضيؼ

لىلشديدةجدان،كتم ؿالنسبةالباقيةدرجاتذكاءتزيدعا،كتتراكحنسبةاإلعاقةبيفالبسيطةكاعقمين

ختباراتالذكاءفيالجانباألدائيأعمىمنوفيكفإنجازاألفرادالتكحدييفعمىإكيؾ%(.70)

ختباراتالذكاءعمييـ،باإلضافةاالعتبارصعكبةكبيرةفيتطبيؽإالجانبالمفظيمعاألخذبعيف

مكاىبمكسيقية،كفنية،:لدييـمكاىبغيرعاديةم ؿ%(10)إلىنسبةبسيطةالتتجاكز

 .كقدراتحسابيةعالية

: الخصائص في المجاؿ الحسي  -7

يضعكفاألشياءفيرتباطيةعندمامرحمةإنتقاليةأكمرحمةإطفاؿعادةمايكاجواأل

تطكيرحكاسكماأفىذهالمرحمةىيالعمميةالتيتساعدالطفؿعمى.ربعةأشيرأفكاىيـبعمرأ

اضطرابالتكحدتككفضعيفة،كذكطفاؿلدلاألـكالبصركالتذكؽ،كىذهالعمميةالممسكالش

ضطرابالتكحدتأخرانفياذككطفاؿكبالتاليعمميةدمجالحكاستككفلدييـشائعة،كيبدماأل

اكحبيفالنشاطاكتسابالخبراتالحسيةالمناسبةكأشكاالنغيرمتناسقةمفاإلستجاباتالحسيةتتر

.(Kirk, Gallagher & Anastasiow, 2003)المرتفعإلىالنشاطالمنخفض
 

 التكحدييف  طفاؿالمقدمة لأل البرامج

الطفؿؿمعتعاـالعديدمفالطرؽكاألساليبالعبلجيةالتييتـمفخبلليااؿىنالؾ

يميبعضىذهكفيماةكالحركيةكالمعرفيةكالمغكمةجتماعياالدمإلكسابوالمياراتكالخبراتالتكح

.البرامج
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: ةجتماعياال البرامج -1

التحدياتصعكبةبالنسبةلؤلفرادالذيفيعانكفمفأك رمفالناجحةةجتماعياالالتفاعبلت

مااغالبن-يتمتعكفبمياراتكظيفيةلدرجةكبيرة-الذيف،كالراشدكفالتكحديكفطفاؿاألؼ،التكحد

(.2004زريقات،)ةجتماعياالىاراتصعكباتفيالـمفانكفيع

 :البرامج التربكية -2

العديدتتعتبرالبرامجالتربكيةمفأىـبرامجالتدخؿفيعبلجالطفؿالتكحدمكلقدظير

سكؼنستعرضالبرامجالتربكيةالتكحدييفكطفاؿألرامجالتربكيةالمختمفةالمكجيةإلىامفالب

 Treatment and)ؿالكسائؿالتعميميةكىكبرنامجتيتشالعالميةالتيأ بتتفاعميتيامفخبل

education of autistic and relatedcommunicationhandcapped children 

TEACCH)كلكفاس(LOVAAS)كدكغبلس(DOUGLASS)،كبعضالمدارسالشييرة

(.HIGASHI)اشيم ؿىيج

 Treatment and)بيةالتكحدييفكمشكبلتالتكاصؿالمشاطفاؿعبلجكتربيةاأل -

education of autistic and related communication handcapped children: 

TEACCH)(،2004الشامي.) 

 :برامج تعديؿ السمكؾ  -3

بتطبيؽاألساليبالتيإالعبلجالسمككيىكالعمـ نب قتعفقكانيفالنظريةالذميقـك

يجابيفيالسمكؾ،بتقديـاألدلةالتجريبيةجؿإحداثتغييرجكىرمفأالسمككيةبشكؿمنظـ، مكاإ

(.2003،الخطيب)يبعفالتغيرالذمحدثفيالسمكؾالتيتؤكدمسؤكليةتمؾاألساؿ



 

 

 

46 

 :البرامج الترفييية -4

التكحدييف؛لماتكفرهمفطفاؿأ بتتالعديدمفالدراساتأفالبرامجالترفيييةضركريةلؤل

كتشمؿختبلطمعاآلخريف،مفخبلؿاإلجتماعياعؿاالرصالتؼفرؼابيجةكسركر،كتك

 (.2001نصر،)العادييفطفاؿالرحبلت،كاألنشطةالمختمفة،كالمخيماتالمشتركةمعاأل

مةالبرامجالتربكيةالمقدبالرغـمفالتقدـالكاضحالذمشيدهالعصرالحاليفيميدافك

كالتربكييفكجمعياتكجدبيفعددمفالباح يفاضطرابالتكحدإالأفجدالنكبيرانذكمطفاؿلؤل

كلعؿذلؾالجدؿناشىء.كلياءاألمكركصانعيالقرارحكؿفاعميةبعضتمؾالبرامجالمقترحةأ

تقديـخدماتلؿإاضطرابالتكحد،كالحاجةزيادةانتشار:منياأساساننتيجةلعكامؿمتعددة

النظرمحكؿتعدادالبرامجالمقدمة،كالنقصالكاضحفيالتدخؿالمبكر،كالزيادةالكبيرةفياألدب

،كالخدماتالمقدمةكجكدضكابطعمميةليتـمفخبللياالحكـعمىمدلفاعميةالبرامجالتربكية

.اضطرابالتكحدذكمطفاؿاسبانكفعاالنمعاألأكعمىاألقؿاإلتفاؽعمىمنحىبرامجيليككفمف

نشكءحركةجديدةأخذتتيتـبضركرةاستنادالبرامجالتربكيةكنتيجةلذلؾكجدتالحاجةإلى

 المقدمةعمىنتائجاألبحاثالعمميةالمك قةفيالميدافمفقبؿأبحاثتجريبيةمحكمة

(Romanczyk & Gillis, 2008).

 
: نتائج البحكث العممية إلىالمستندة  البرامج كالخدمات

اإل نتائجكمبنيةعمىنسانيةبممارساتعمميةمك كؽبياظيرىذاالمبدألرفدميدافالعمـك

كجاءتىذهالحركةلتنادمبضركرةتكظيؼاستراتيجياتتربكيةتستند.حاثعمميةمحكمةأب

ىميةالبحكثالعمميةالمحكمةكالتييراعىفيياأأساسانعمىنتائجاألبحاثالعممية،كمادعتإلى



 

 

 

47 

عتياالتربكيةكنجاصمدلفاعميةتمؾالبرامجأكاإلستراتيجياتأدؽالمعاييرالبح يةاإلجرائيةلفح

عاقاتكأسرىـفيذكماإلطفاؿؿعمىحمايةحقكؽاألىداؼالمرجكةمنيا،كالعـفيتحقيؽاأل

(.(Simson, 2005ضركرةالحصكؿعمىممارساتتربكيةفعالة

عالةضمفىذهاآلليةالجديدةفبلبدستراتيجيةتربكيةؼحتىيتـإعتبارأمبرنامجتربكمأكإك

:ىياألىداؼكىذه.أساسيةتتعاقبكتتداخؿفيمابينياأىداؼةلمبرنامجأفيطبؽضمف بلث

 ىااستخداـتحديدالبرنامجأكاإلستراتيجيةالتربكيةالمراد. 

 كالبرنامجتكظيؼأكتطبيؽاإلستراتيجيةأ. 

 فيإحداثالتغييراتالمرغكبفييامعالتأكيدعمىتقييـفاعميةالبرنامجأكاإلستراتيجية

فالتغييرالحاصؿإنماىكنتاجتطبيؽاإلستراتيجيةيـاألدلةالكاضحةكالعمميةعمىأتقد

(Detrich, 2008). 

حمؿلؤلدبالنظرميبلحظأفالمحاكالتالتيتمتفيكلتحقيؽتمؾاألىداؼفإفالـ

الئمةممارساتوالتربكيةلمبادلءالممارساتالمبنيةعمىميدافذكماإلعاقةلمتأكدمفمدلـ

.البحكثالعمميةقداشتممتعمى بل ةأنكاعمفالدراسات

دراسة المعايير العامة   -1

أكالتقاريرإلىتطكيرمعاييرعامةأكمكجياتلمدراساتالعمميةىدفتىذهالدراسات

ؿذكماالتربكيةالمكظفةلؤلطؼةالممارساتـرادمفخبللياالحكـعمىمدلمبلءالتجريبيةالـ

فيالميدافعبلـالمستفيديفمفالخدماتكالعامميفإضافةإلىإ.ةكاضطرابالتكحدعاقةالعقمياإل

حكؿجممةالمكجياتأكالمعاييرالعامةأكالتكصياتلما(الخدماتمزكدك)مفباح يفكمعمميف

 .(Romanczyk & Gillis, 2008)،لنتائجالبحكثيجبأفيتـاعتبارهممارساتمستندةعؿ
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مج التربكية كتحديد مدل فعاليتيا دراسات تحميؿ البرا  -2

تكظيؼالمعاييركالمكجياتالعامةالتيتـتقديميافياألدبىدفتىذهالدراساتإلى

.التربكيةساتلمعمؿعمىتقييـالبرامجأكالمناحياالنظرمكنتيجةلمنيجيةالنكعاألكؿمفالدر

مفالمكجياتةحيثعمدتىذهالدراساتفيىذاالسياؽإلىتطكيرمحكاتعمميةكعمميةمستقا

اففيظيكرىذهالدراساتؾكلعؿالسببالرئيسلتقييـمدلفاعميةىذهالبرامج،العامة،كذلؾ

أفلىعكصانعيالقراراتحكؿمدلقدرةىذهالبرامج(األسر)ألغراضإفادةمتمقيالخدمات

تكافقيامعالممارساتالمبنيةعمىنتائجتتضمفتمؾالمكجياتالعامةكالتيتدلؿعمىمدل

البرامجالتربكيةكماىدفتىذهالدراساتإلىرصدجممةمفاإلستراتيجياتأك.األبحاثالعممية

منيجيةمتياؿكالعمؿعمىفحصيالمعرفةمدلمبلءذكماضطرابالتكحدطفاؿالمكظفةمعاأل

الممارساتالمستندةعمىنتائجالبحكثالعمميةكفقانلمعاييركمحكاتتـتبنييامفقبؿالباح يف

فاعميةمعك رإلىتحديدأمىذهالبرامجىكاألكتيدؼىذهالمنيجية.فيىذهالمنيجية

.التربكيةمجكالخدماتفتتضمنياالبراىيالمككناتاألساسيةالتييجبأكما.اضطرابالتكحد

(الخدماتالمعممكف،كمقدمك)لىالعامميففيالميدافميجبعإلىتكضيحالمعاييرالتإضافة

 ,Hurth)كالخدماتالمقدمةليذهالفئةتضمينيالمعمؿعمىإعدادأكتطكيرالبرامجالتربكية

Shwa, Whaley, &Rogors, 2000).
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دراسات المصداقية العممية   -3

كبيفالممارساتالعمميةفيالدراساتفيالنكعال انيإلىالربطبيفىدفتىذهالدراسات

كلياءأ)اءالمستفيديفمفىذهالبرامجالنكعاألكؿلمتأكدمفمدلالمصداقيةالعمميةعبرتناكؿآر

مدلفاعميةتمؾالبرامج،لمتعرؼعمى(،كاألسر،كغيرىـالمختصكف،المديركف،المعممكفاألمكر،

 ,Hurth)كةمفحيثأحداثالتغييرالمبلئـمتياالعمميةلتحقيؽتمؾاألىداؼالمرجءكمدلمبل

et al., 2000).

امجالتدخؿالمبكرالتابعلدائرةالصحةفيكاليةنيكيكرؾكم اؿذلؾالتقريرالصادرعفبر

 New York State Department of helth (NYSDOLL) Eerly)1999األمريكيةسنة

Intervention Porgram (etp), 1999)كالتقريرالصادرعفمجمسالبحثالكطنيفي

كقد،(National Research Coucil (NRC), 2001)2001الكالياتالمتحدةاالمريكيةسنة

عمىضركرةتضميفالمككنات((NRC, 2001مريكييرالصادرعفمركزالبحكثاألركزالتقر

:لتربكيةلذكماضطرابالتكحداألساسيةالتاليةفيالبرامجا

أطفاؿكضعأىداؼتتناكؿتطكيرالتكاصؿالكظيفيكالتمقائيلدلاألخذبعيفاإلعتبار -1

كظؼفيىذهالبرامجحيثيجبأفت.رحمةالتدخؿالمبكرالتكحدكخاصةفيـ

جالبحكثلنتائااستراتيجياتتعميميةلتعميـالمغةأكالتكاصؿالبديؿكالتييتـاشتقاقياكفؽن

 .العمميةالتجريبية

ميةلدلأفرادالتكحدكالتيتكظؼاستراتيجياتعؿجتماعيالعمؿعمىتطكيرالتفاعؿاال -2

ملمطفؿكعمىشكؿأىداؼصكرةتتناسبكالعمرالنمائمدعكمةبنتائجالبحثالعمميب

 .ةاجتماعي
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بمافاؽكدعـذلؾبصكرةتركزعمىكيفيةالمعبمعالرالعمؿعمىتدريسمياراتالمعب -3

 .لعابمناسبةأاستخداـىكمناسبمفتعميماتتدريسيةكب

ىداؼتدريسيةتتناكؿالمياراتالمعرفيةبصكرةتأخذبعيفاإلعتبارالعمؿعمىتضميفأ -4

لكبرلىميةااأليبلءإآلياتالتعميـكالمحافظةعمىذلؾعبراألكضاعالتدريسيةالطبيعيةك

لكالمحافظةعؿيئاتالطبيعيةبكالعمؿعمىتعميميافياؿراتلكيفيةتدريستمؾالميا

 .استمراريتيا

استراتيجياتتربكيةتأخذبعيفاإلعتباراستخداـالتعامؿمعالمشكبلتالسمككيةب -5

ستراتيجياتذاتااستخداـمتحدثفيياالسمككات،كاستراتيجياتالبيئاتكاألكضاعالت

العمميةالمدعكمةباألدبسمشتقةمفنتائجالبحكثاؿمبنيةعمىأسمنحىإيجابيكفعّر

 .النظرم

 .حتياجاتالطفؿمناسبإليةالكظيفيةكفقانلماىكالعمؿعمىتدريسالمياراتاألكاديـ -6


 ,Iovannone, Dunlp, Hubor & Kincaid)أماأكفانكنيكدنبكىيبرككنكيد

لذكماضطرابجالتربكيةكالخدماتالمقدمةساسيةفيالبراـفقدأشاركاإلىالمككناتاأل (2003

:التكحد

الكظيفية ـتحديدك،مفتحديداألىداؼالتعميميةالذميتض:تدريس الفعاؿ كالمنظـاؿ -1

،متابعةكمفتقييـك،األساليبالتدريسيةالتيسيتـمفخبللياتدريستمؾاألىداؼ

بالتدريسيكأخيرانتنفيذاألسمكك،ككسائؿكأدكاتتعميميةمناسبةلميدؼالتعميمي

،كلعؿعمىالمعمكماتالتيتـجمعياءنالتعديبلتالمناسبةلضماففاعميةالتدريسبنا
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ملتقدـالتدريجالتيتدؿعمىاستمراريةفيجمعالمعمكماتكاالىناىكالمككفاألساسي

كىذه،ككيفيةالمحافظةعمىىذاالتقدـالتدريسكمدلفاعمية،الحاصؿلدلالطفؿ

 .يةعبرإجراءالتعديبلتالمناسبةالفاعؿ

:مايميطفاؿالتربكيةالمقدمةلؤلالبدأفتتضمفالبرامج:الدعـ كالخدمات الفردية -2

مكضحكماىكطفاؿخطةتعميميةتمبيالحاجاتالفرديةلؤلإعدادخطةتربكيةفرديةك–

.(القكةنقاطالضعؼكتمبية)ـالحاليفيمستكلأدائو

 .األىداؼالمرادتدريسيالمطفؿاختيارتفضيبلتيـالخاصةعندسرةكمراعاةحاجاتاأل–

ميةالفرديةلمطفؿأ ناءاتوفيالخطةالتعمياىتماـتفضيبلتوكتضميفنقاطقكةالطفؿك–

 .التدريس

ؼالمرادطفؿكنكعاألىدامةمابيفأساليبالتدريسكقدراتاؿالمكاءمراعاةالمطابقةك–

 .تدريسيا

عدادميماتاختيارالمرادتدريسيابدماجمعالميماتفالطفؿعمىاالتدعيـقدرات– كاإ

تكظيؼأساليبالتدريسية،ككأنشطةتزيدمفدافعيةالطفؿمفخبلؿتعديؿالبيئة

 .األنشطةالمحببةلمطفؿاستخداـ،كالتعزيز

سياتتضمفاؼيتـالعمؿعمىتدرمريةكأىدمحكتضميفالمياراتاألساسيةأكاؿ–

ستجابةكذلؾمفخبلؿاال.لمم يراتالمتعددةستجابة،كاالكالمبادرةالذاتية،الدافعية

بتعميماتكاضحةتزكيدالطفؿلمكادالتعميميةالمحببةلمطفؿكااستخداـك،لمبادرةالطفؿ

تزكيدالطفؿبيعيةكيسالميارةفيبيئتياالطىاتعددالم يراتكتدرفيكمحددةيراعي
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راتالمدرسيةخبلؿبعددمفاإلختباراتكتعزيزجميعاستجاباتالطفؿكالتنكعفيالميا

الدراسي  .اليـك

كيتـذلؾمفخبلؿترتيبالبيئةالتعميميةعمىشكؿأركاف:مناسبةتكفير بيئة تعميمية  -3

المعمـالقياـبيابشكؿأكمحطاتتعميميةمنظمةتحددمنياالميماتالمرادمفالطفؿك

تسيؿتعمـيئةالتعميميةبيئةتدعـكتكلدكيتحقؽذلؾفبلبدأفتككفالبحتىك.كاضح

 :لمرادتدريسياكىذايتضمفمايميالطفؿلممياراتا

ؿاإلعدادمعرفةالطفؿبمايجبعميوعمموداخؿالصؼكأ ناءالحصةمفخبل-أ

 .ىااستخداـالكسائؿالمرادالمكادكالمسبؽلمحصةالصفيةك

الجداكؿكالمحدداتاستخداـتنميةقدرةالطفؿعمىالتنبؤبماىكآتمفخبلؿ-ب

 .البصرية

 .كبصكرةتسيؿعمىالطفؿاتباعياتكضيحالتعميماتالمعطاةبمغةكاضحةكمحددة-ج

 .ميـكاإلحتفاظبالميارةالمتعممةتدعيـآلياتالتع-د

 .اليبالتعزيزالمتنكعةتكظيؼأس-ق

ةكالتكاصميةجتماعياالكالتيتتضمفالمياراتالجكىريةتدريس الميارات األساسية ك -4

ميةمألكادكاكالمياراتاإلستقبلليةكالحركيةكالمغكية.كمياراتالمعباليادؼكالمقصكد

.قتصاديةكمياراتالسبلمةالعامةاإلك

كالذميتضمف:ل دعـ السمكؾ اإليجابيمنحبيقي كتحميؿ السمكؾ التطتكظيؼ منحى  -5

الفيـالصحيحلكظائؼالسمكؾالمشكؿكالتعاكفمعيابصكرةكظيفةتحميميةكالعمؿعمىتعميـ
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أساليبتدعـالسمكؾاستخداـاتالمشكمةعبرسمككاتأخرلإيجابيةبديمةلسمكؾالطفؿ

.اإليجابي

 .ةاألسر كتمكيف بمشاركة كدعـ ىتماـاال -6

اضطرابالتكحدذكمطفاؿالبرامجالتربكيةالفعالةلؤلإلىأفيمكفالكصكؿكبشكؿعاـ

:لبرامجالتيتمتازكتتضمفمايميىيتمؾا

أفتتناسبةالمدلعمىطكيمةكقصيرانرديةتتضمفأىداؼالعمؿعمىإعدادبرامجتربكيةؼ -1

:تمؾاألىداؼمعمايمي

 طبيعةحاجاتاألسرةكالطفؿ. 

 اءالحاليلمطفؿمستكلاألد.

 العمرالزمنيلمطفؿكطبيعةالمرحمةالنمائيةالتييتـاإلعدادليا.

 طبيعةاحتياجاتالمجتمعكقيكده. 

 ميةمعمىتعمـالمياراتاألكادطفاؿتؤكدعمىزيادةقدرةاأل.

 ادةالقدرةعمىالعيشبإستقبلليةتؤكدعمىزم.

 لتحقيؽالكظيفةالفرديةةتماعيجاالالفعاليةتؤكدعمىزيادةالقدرةك.

 تضمفالحصكؿعمىمينةمات.

:تدريسالمياراتالتاليةتكجيواألىداؼطكيمةكقصيرةالمدلنحك -2

 ةجتماعياالدريبكتحسيفالمياراتت.

 تدريبكتحسيفالمياراتالمغكية.

 ستجاباتالحسيةحسيفالقدراتكاالتدريبكت.
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 دارةالسؿ .كؾضبطكتعديؿكاإ

 اإلندماجفيكاإلنتباهكالمتضمنةلمياراتالدافعيةريةكتدريبالمياراتالمحكريةالجكه

.ذجةدةكالقدرةعمىالتقميدكالنـلمم يراتالمتعدستجابة،كاالالميمات،المبادرة

 معبياكاإلحتفاظ(عبراألشخاصكالمكاقؼكاألدكات)اتالتعميـدائمانبآليىتماـاال

.الكقت

منحىاستخداـستقبلليةكذلؾبعمىاالطفاؿالتخطيطلتطكيربرامجشاممةكعمميةلمساعدةاأل -3

:فالسمكؾالتطبيقيكالذميتضـتحميؿ

 كالمياراتجتماعيأىداؼمحددةككاضحةكمتسمسمةفيمجاؿالتكاصؿكالتفاعؿاال

.ـمععمرالطفؿكطبيعةقدراتوءالالكظيفيةكالتيتت

 فيبيئةمنظمة تدريبالمحاكالتالمنفصمةأكأسمكبسمكبالتدريسالمباشرأاستخداـ

 .كمتنبأبيا

 (.الكظيفيكتعديؿالسمكؾتحميؿالسمكؾ)سمكبإدارةالسمكؾتكظيؼأ

 البيئةلبناءالمياراتالكظيفيةسمكبتقييـتكظيؼأ.

 اإلحتفاظبالمياراتالتعميـكساليبتكظيؼأ.

:مفالمتضرالدعـالبيئيالمخططلوكالعمؿعمىتكاؼ -4

 لكؿميارةقالزمنيكتسمسؿتحديدالكقت.

 يـالبيئةكترتيبياتنظ.

 المستخدمةعبلقتيامعاألشخاصكالمكادكاألدكاتتحديدكتكضيحاإلجراءاتك. 

 مفخبللياالتدريبتحديداألدكاتكالكسائؿكالطرؽالتيسيتـ.
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 بعمميةالتدريب .تحديدمفسيقـك

:نظيـالبيئةالصفيةكذلؾمفخبلؿبناءكت -5

 ةعمىشكؿأركافأكمحطاتتعميميةتنظيـالبيئةالصفي. 

 (غيرىاكالكراسيكركفكؼالكسائؿكالطاكالت):مفحيثتنظيـالبيئةالفيزيائيةلمصؼ. 

 الجداكؿكالركتيفكذلؾبإنشاءركتيفصفيمحدديمكفتدريبالطفؿاستخداـالتنظيـب

:بحيثيتضمفنكعيفمفالركتيف(الصكرأكالكمماتاستخداـإماب)عميو

بخمعالمعطؼأكحقيبةالكت،لىالصؼالدخكؿإ):الركتيفالعاـالذميتكرركؿيكـم ؿ(1)

لصؼمرةالعكدةإلىا،الطابكرالصباحيب،اإللتحاؽىافيالمكافالمخصصلياككضع

مغادرةالصؼ،تناكؿالطعاـفياإلستراحة،ماتالبدءفيالمو،الجمكسفيالمقعد،أخرل

(.لرككبالباص

الركتيفالخاصكالذميم ؿالبرنامجالدراسيلمطفؿأكنكعالميماتالمرادالقياـبيامف(2)

ىذاكجكدم ؿ(الخ...طبيعي،تمفاز،رياضة،تعميـفردم،لعبجماعي،إدراكي):م ؿ

نتقاؿبيفالركتيفيساعدالطفؿعمىالتنبؤباألنشطةالمرادالقياـبياليسيؿعميوعمميةاإل

.األنشطة

 ضيحكيفيةأداءالميمةـاألدكاتكالدالئؿالبصريةلتكاستخداالتنظيـب.

 منحىتحميؿالسمكؾالتطبيقياستخداـتنظيـالتدريسبABA.

 الطفؿكالتقييـالختاميلمبرنامجداءلتنظيـمفخبلؿالقياسالمستمرألا.

 

 :    األىداؼ لتحقيؽ المخرجات التاليةصياغة  -6
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 جتماعيضمفمياراتالتقميد،البدءبالتفاعؿاالكالتيتتةجتماعياالمياراتتطكيراؿ،

رمياراتالمعبالنشطمع،تطكمالمقدـمفقبؿاآلخريفجتماعيااللمتفاعؿستجابةاال

.اآلخريف

 ةتطكيرالمياراتالمغكيةالمرتبطةبالمغةاإلستقباليةكالتعبيريةكالمياراتغيرالمغكم

 .تعابيرالكجو:التكاصميةم ؿ

 مياراتالحياةاليكميةكالمياراتالذاتيةالمياراتاإلستقبلليةكالمتضمنةتطكير.

 الصكرأكلغةاإلشارةأكاستخداـ:كسائؿالتكاصؿالكظيفيةم ؿاستخداـتطكيرميارات

 .أدكاتالتكاصؿ

 الكتابة،كالحساب،كالمفاىيـمياراتالقراءة،ك:المياراتاألكاديميةكتتضمفتطكير. 

 كمياراتالسبلمةالعامةتطكيرالميارتالمينية،كاإلقتصادية،.

 الزمنيكالتطكرمالعمرزيادةالقدرةعمىاالندماجفيميماتمتناسبةمع.

 بيرةبمايتناسبمعالعمرالزمنيتطكيرالمياراتالحركيةالدقيقةكالؾ.

 المعبمياراتحؿالمشكبلتكمياراتيةكبالسبالعبلقات: ؿتطكيرالمياراتالمعرفيةـ

.التظاىرمالمقصكد

 اتأخرلتكيفيةبداليابسمكؾةكاإاتغيرالتكيفيتعديؿالسمكؾ.

 اتباعالتعميمات،ك،ستقبلليةبام ؿانجازالميماتداءالمستقؿتطكيرمياراتالعمؿأكاأل

.طمبالمساعدةك

 

 :الذم يتضمف ما يميباشر كالمكثؼ كالتدريس الـ -7
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 يكميانساعات5ساعةتدريبأسبكعيانعمىاألقؿأك25الذميتضمفالتدريبالمك ؼك

.أياـ5لمدارعؿ

 15تدريساألىداؼالسابقةفيجمساتتعميميةمخططةكمنظمةتتراكحمدتيامابيف-

 .كالمجمكعاتالصغيرةريبالفرديةخبلؿجمساتالتددقيقةمف20

 نسبةالمعمميفلمطمبةاعاةمر.

 عبياناتالقياسبشكؿمستمرقياسمستكلاألداءالحاليلكؿميارةكاإلستمرارفيجـ

.زمةالتعديبلتالبلجراءداءالمياراتكاإتحسفالتدريجيفيأاؿلمتعرؼعمىمقدار

 لمبيئةالطبيعيةتدريسالمياراتفيالبيئاتالطبيعيةأكأك رالبيئاتقربان.

 لتأديةالميمةالمطمكبعمموكماالكقتالبلإعدادالميماتبحيثتكضحلمطفؿماىك ـز

.حقانفعمواليجبعميوكمتىسينتييالطفؿمفالميمةكماذا

 ياموبالميماتالمطمكبة ناءؽداءالطفؿأتعزيزأؿنكاعمختمفةمفالمعززات،أاستخداـ

تقديـالتعزيزك.(شاطر،ممتاز،حسنت،أرائع):كمماتبسيطةمفم ؿاستخداـكب،الفظين

،ميتوؾ)قمؿتدريجيامفالتعزيزالمقدـميبمركرالكقتك،عندمايستجيبالطفؿلمميمات

 .داءالمستقؿكذلؾلمتقدـنحكاأل(نكعو

لنشطةفيالتدريسمفالةكاعّرسركالعمؿعمىضمافمشاركتياالؼاؿمعاألالتكاصؿالفعّر -8

:خبلؿمايمي

 كمف ـاإلنتقاؿالطفؿفعموظيارمايستطيعإكالطفؿالبدءبالتركيزعمىنقاطالقكةلدل

ظيارالتحسفالتدريجيالحاصؿفيىذهمعضركرةإلىنقاطالضعؼالتدريجيلئلشارةإ

 .النقاط
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 فؿفيتحقيؽلطؿبيافكرةالتقدـالتدريجيلتدعـكجازالطفؿفإأدكاتمفـمكادكاستخدا

كفأفتككفعيناتمفأكراؽألدكاتمفالمـىذهالمكادأكا.ألىداؼالمكضكعةلوا

بذلؾسيظيرلؤلىؿالقياـكفيديك،صكر،كغيرىاكالتيتؤكدإنجازالطفؿ،مقاطعالعمؿ

نياتبؿعمىحقائؽـةعمىإفتراضاتأكأمفؿأداءالطفؿليستمبستنتاجاتؾحكأفا

.مك كقة

 ئيبلناأكضظيرهالطفؿحتىكلككافبسيطنفأمإنجازمم ـت.

 ىؿرفيالحديثطيمةالكقتمعطيالؤلالتستـ،إجعؿحدي ؾمعاألىؿحدي امتبادال

،الكافيلبلستماعىؿالكقتمنحاألكا،بنيـالحقائؽحكؿاامفالحديث،كاكبيرنقدرن

.كمف ـالحكار،سئمتؾألستجابةاالالتفكير،

 تككفمتخصصةالفمغتؾيجبأفىؿ،تستخدميافيالحديثمعاألراقبالمغةالتي

.المشترككفبوفرادتذكرأفلكؿمقاـمقاؿيحددهاألاكالمبتذلةجدن،كاك يرن

 أكتحريؾكيزرأسؾ)يماءاتؾاك،استخدـتعابيركجيؾ،ألىؿاإلىااجيدنكفمستمعن

تفاعؿمعالحالةاإلنفعاليةالتي،ألىؿقبؿاتفيـمايقاؿلؾمفسمعكنؾتلتؤكدأ(عينيؾ

.ىؿعندالحديثقديظيرىااأل

 فيالحاالت،كخر،فكجكدأحدىمادعـلآلاعمىحضكركبلالكالديفمعادائـنحرصإ

ستككفالشريؾفييامفالصعبتحقيؽذلؾتذكربأنؾستمعبالدكرالمقابؿكالتييككف

.طمئنافاإلحةكبالراخرغائبالذميعمؿعمىتزكيداآلاؿ

 ـنأكدلؤل ارلجيدؾلمساعدتونؾتبذؿقصابأنؾحريصعمىمصمحةالطفؿكأىؿدائ

.قدرماتستطيع
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 يمكف،سيةعفالطفؿمفخبلؿمقابمتؾلؤلىؿساحرصعمىجمعالمعمكماتاألا

كأداةلتمكنؾمفجمعىذه(فيممحؽ)لكالديفسئمةالمكجيةإلىانمكذجاألاستخداـ

.اتالمعمكـ

 ىؿلمتكاصؿمعاألخطط،اشيرمنكأاسبكعيناأكأىؿيكمينإحرصعمىالتكاصؿمعاأل

م ؿدفاترالتكاصؿاليكمي،لتحقيؽذلؾ،استخدـكسائؿمختمفةكالعطؿ،جازاتخبلؿاإل

.رىاغي،المكالماتالياتفيةكالرسائؿالبريدية،إرساؿاإليميبلت

 
 طفاؿر الكفايات التالية لدل معممى األؼايجب تكالة فعّع يتـ تكظيؼ تمؾ المككنات بصكرة حتى 

: التكحد اضطرابذكم 

التمقيفالذم،ك،نكعالحثؿ باتالمعمـعمىركتيفصفيماالذميظيرمفخبلال باتك .1

تسمككاالنتائجالمترتبةعمى،كالتعميماتالتييصدرىالمطفؿتالطمبا.يزكدالطفؿبو

.لطفؿا

،عباءالعمؿمعىذهالفئةتحمؿأكطفاؿتعميـىذهالفئةمفاألاإلصرارعمىأىمية .2

.ائؿلدمجيـفيالعمميةالتعميميةىؿبشتىالطرؽكالكساإلصرارعمىالتعامؿمعاألك

سمكبجديدةمختمفةعفأساليبأساليبتدريسمتنكعةأكتجريبأاستخداـالمركنةفي .3

.المعمـ

ـاستخداعمىخمؽفرصتعمـجيدةكمتنكعة،ـالذميظيرفيقدرةالمعؿاإلبداعك .4

اتكمحاكلةتعديمياأكتغييريؿعمىالسمكؾتعميميةجديدة،التحاالمكقؼلتمريرميارات

.مفمحاكلةمعالجتيابعضأشكاليابدالن
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جراءاتالتدريسبحيثلبيئةالصفيةكاإتنظيـا(1):نظيـكالذميظيرقدرةالمعمـعمىالت .5

ؿمكصكفةكمتسمسمةبشؾمحددةكاألىداؼيجبأفتككف(2)بيا،متنبأاتككفدائـن

عمؿمعمميالخدماتاألخرلمراقبة(3)،بيقيادقيؽيمكفألمأحدالعمؿعمىتط

جراءالتقييـالمستمرإ(4)دمفإتباعنفساألسمكبالمتبعداخؿغرفةالصؼ،كالتأؾ

.معرفةالحاجةإلىالتعديؿكمدلالتقدـبطلض

التنبؤبمقاصدكفالمعمـمفمعرفةطفموجيدانكالتيتـك،المرىفةالفطنةكالذكاءكالحساسية .6

،التفاعؿاليكميك،ذلؾمفخبلؿالخبرةك،سمككورغـغيابالقدرةعمىالتكاصؿ

.ظركؼالمكقؼك،يماءاتالطفؿإد،كالكجوكلغةالجسكالمبلحظةالمباشرةلتعابير

.ىداؼالمرجكةدريبىذهالفئةكمحاكلةتحقيؽاألمؿالدؤكبعمىتالنشاطكالحيكيةكالع .7

لفةكالمحبةكالحرص،كأجكاءاألالعمؿمعيـلخمؽركحالدعابةمحبة،كطفاؿمحبةاأل .8

.عمييـ

لمعمؿىـكمؿإسرىـأكطفاؿةاألمدلحاججديةالعمؿالذميقكمكفبوككىميةيمافبأاإل .9

.الذميقكمكفبو

 .فيالعمؿكالجدخبلصاإل .10

ضبط الجكدة في التعميـ 

كتنكعتاإلنجازاتالفكريةكالعمميةكال قافية،اإلنسانيةنعيشعصرانتدفقتفيوالمعرفة

،كتعاظمتاإلبداعاتالتكنكلكجيةكالطمكحاتاإلقتصادية،كأصبحتالحصيمةالمعرفيةلمجتمعما

.ىيالمعياركالقكةالتيتصكغحاضرهكتؤمفمستقبمو
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كبيرفيمعظـدكؿالعالـإلىحدجعؿاىتماـحظيتعممياتإصبلحالتعميـبالذ

إحدلالركائزاألساسيةابإعتباره(عصرالجكدةالشاممة)المفكريفيطمقكفعمىىذاالعصر

لمسايرةالمتغيراتالدكليةكمحاكلةالتكيؼمعيا،فأصبحالمجتمعالعالميينظرإلىالجكدة

لتربكمبإعتبارىماكجييفلعممةكاحدة،بحيثيمكفالقكؿإفالجكدةىيالشاممةكاإلصبلحا

(.2005سبلمة،)يكاجواألمةفيالعقكدالقادمةالتحدمالحقيقيالذم

 
: مفيـك ضبط الجكدة في التعميـ

أفالجكدةفيالتعميـ(2003)كرالزكاكملىمعنىضبطالجكدةفيالتعميـيذلمكقكؼع

لى قافةاإلتقافكالتميز،نتقاؿمف قافةالحداألدنىإكاالعتراؼلمقياسكاالىيمعاييرعالمية

.كاعتبارالمستقبؿىدفاننسعىإليوجميعان

أفالجكدةفيالتعميـمرتبطة(Avid & Stanly, 2004) مكيضيؼأيفيديؿكستانؿ

عميميةبحيثتتطابؽمعبالمنتجاتالماديةكالخدماتكالبرامجكباألفرادكالعممياتكالبيئةالت

.التكقعات

الجكدةفيالتعميـ(2002)كعكاد(2007)كيذكرمحمد متعدداألبعادأفمفيـك مفيـك

:ينبغيأفيشمؿجميعكظائؼالتعميـكأنشطتوم ؿ

 .المناىجالدراسية -1

 .البرامجالتربكيةكالتعميمية -2

 .الخدماتالتربكية -3

 .دـالمصادركالتسييبلتكالمكادكالتجييزاتبيئاتتعميميةآمنةتكفرالحمايةكتؽ -4
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لممشاركةفيالتعميـذكممستكلجيدمفالصحةكالتغذيةجاىزيف(طبلب)متعمميف -5

 .يتمقكفالدعـكالمساندةمفاألسرةكالمجتمع

عممياتيتـتنفيذىامفخبلؿككادرتعميميةكاختصاصيفمؤىميفكمدربيفيستخدمكف -6

لالمتعمـضمفإستراتيجياتصفيةمخططليا،باإلضافةإلىطرؽالتعمـالمتمركزعؿ

 .فرالتقييـالمبلئـلتسييؿالتعمـكتقميؿالتفاكتكالتبايفبيفالطمبةاتك

 .تقنياتفعالةلمتعمـ -7

 .إدارةكتنظيـعمىأساستشاركي -8

 .تطكيرفيالسياساتكالنظـ -9

.رالخدماتلؤلسركالمجتمعالمحميتكاؼ -10

 .لمساءلةنظـلممعياريةكا -11

 (.تفكيرعالميكتصرؼمحمي)الحياةمحميانكعالميانربط -12

 .تحديدمعاييرمقارنةلمجكدةمعترؼبياعالميان -13

 
  :إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ

كسيمةممتدةالتنتييإالىيأفالجكدةالشاممةفيالتعميـما،(2006)كيذكردياب

دخاليـفيمنظكمةتحسيفالجكدةالمستـ،التعميميةككؿفردفيالمؤسسة،كتشمؿكؿمككف ر،كاإ

أفاألعماؿالتيأيديتبالصكرةالصحيحةمفأكؿمرةك،كتركزعمىتبلفيحدكثاألخطاء

كبالتاليتشمؿإدارةالجكدةالشاممةفيمضمكنيا.كاإلرتقاءبوبشكؿمستمر،لضمافالمخرج

:المبادلءالتالية
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(: متمقي الخدمة)ز عمى العميؿ التركي: ألكؿالمبدأ ا

الئياكتكافحلتحقيؽحتياجاتكالتكقعاتالحاليةكالمستقبميةلعـالمؤسسةااليجبأفتفيـ

.كسكؽالعمؿالذميستكعبالخريجيف،كالعميؿىناالطالبكالمجتمعكؿالتكقعات

 : القيادة: المبدأ الثاني

يجاتداخؿمنظكمةالتعميـكتييئةاإلستراتتيتـقياداتالتعميـبتكحيدالرؤيةكاألىداؼك

 .لتحقيؽىذهاألىداؼكبأقؿتكمفةالتعميميجالمنو

 (:الككادر التعميمية كاإلدارية)يف مشاركة العامؿ: المبدأ الثالث

الةكالمنصفةلجميعالعامميفبالتعميـمفالقيادةإلىالقاعدةكؿالتأكيدعمىالمشاركةالفعّر

كؿاستخداـألىميةسيؤدمإلىإندماجيـالكامؿفيالعمؿكبالتالييسمحببمكقعوكبنفساسح

 .ةلمصمحةالمؤسسةالتعميميةالكامفقدراتيـكطاقتيـ

 :التركيز عمى الكسيمة: المبدأ الرابع

فالجكدةالتيتركزضماكىكالفرؽالجكىرمبيفمفاىيـإدارةالجكدةالشاممةكمفاىيـ

 .بأكؿتالتيتظيرأكالنؿالمشكبلعمىالمنتجكح

 :ساس مف الحقائؽاتخاذ القرارات عمى أ :المبدأ الخامس

كضعاإلستنتاجاتفيإنماالةتركزليسفقطعمىجمعالبياناتكتحميمياكالقراراتالفعّر

 .خدمةمتخذمالقرار

 :لتحسيف المستمرا: المبدأ السادس

ـنيجبأفيككفالتحسيفالمستمرىدؼن مفخبلؿالتقييـالذاتياتالتعميميةالممؤسسادائ

(.2006دياب،)كالمستمرلمبرامجكالخدماتالتيتقدمياالمؤسسة
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: أىمية تطبيؽ الجكدة في المؤسسات التعميمية

رساءمبدأداةقياسيةكتقكيميةمتكاممةفيإأؾم ؿأىميةالجكدةفيالمؤسساتالتعميميةتت

افيابدرجةالعمميةالتربكيةكالتعميميةكتفعيمياكتحقيؽأىدتحقيؽالجكدةالمتم ؿبتطكيرمسار

بياالمؤسسةالتعميميةفيعاليةمفالكفاءةكالؼ عاليةكالجكدةكتخفيؼاألعباءكالجيكدالتيتقـك

كتؤكدالجكدةعمىالمشاركةكالتخطيطاإلستراتيجي،كلياالتزاـشديد،اإلشراؼكالمتابعةكالتقييـ

تفيدكتكجييوكالحفاظعمىالصدارةفيالتنافسكماتسعىإلىتحسيفنكعيةالبرامجبأىميةالمس

مفأجؿلمؤسسةعمىحمؿالمسؤكليةكالخدماتالتربكيةالمقدمة،كخمؽبيئةتشجعالعامميففيا

(.2001البكر،؛Asher, 1999)تحسيفالجكدةكبالتاليتشجيعالجميععمىأخذأدكارىـ

كدةعمىالقضاءعمىاليدرفيالماؿكالجيدكالكقتمفخبلؿتحسيفكذلؾتعمؿالج

كالخدماتكاألنشطة،استعماؿالمكاردكتقميؿالكمؼ،كتسعىإلىالتحسيفالمستمرلمعمميات

لمؤسسةكالتصدمليا،كتحسيفمستكياتأداءاكالبرامجالمقدمة،كتبلفياألخطاءقبؿحدك يا

اؿيكفرفرصالنجاحكالتمكفمفحؿالمشكبلتالتيمإيجابيفعّرالتعميميةكخمؽمناختنظيـ

لمنعتعيؽالعمؿالتعميميبالطرؽالعمميةكالتعامؿمعيامفخبلؿاإلجراءاتالتصحيحيةكالكقائية

(.2000الخمؼ،)كتحقيؽالترابطكالتكامؿبيفجميعالعامميفبأسمكبركحالفريؽحدك يامستقببلن

:كىي، بلثفئاتؼمميزاتالجكدةفيالتعميـإلىكماكيمكفتصني

:  المؤسسة( 1

المنتجةفيالمؤسساتمميزاتالجكدةفيالمؤسسةفيتجانسجكدةالكحداتم ؿكتت

مفاليدرفيالكقتكالجيدكالمكارد،كالتركيزعمىمتطمباتكالحدّر،تخفيضالتكاليؼكالتعميمية،
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قدمةليـكالحفاظعمييـ،كخمؽجكعمؿأفضؿ،كتعزيزالتكاصؿالزبائفمفالبرامجكالخدماتالـ

فأداءىامنظـهألكظيكرىابمظيرحضارم؛بيفأقساـالمؤسسة،كنمكالمؤسسةالتعميميةكتطكرىا

،كمفخبلؿاألسمكبالكاقعيفيصياغةالقرار،كمفخبلؿاعتمادالقراراتالتيتعتمدككاضح

البدأفتتضمفاحتياجاتالطبلبك،تكخاصةتمؾالمرتبطةبالجكدةعمىالتحميؿالعميؽلمبيانا

جكىرؼىـ،كالمشاركةالجماعيةأطفاؿكأصحابالمصمحةالبرامجكالخدماتالتيتتناسبكقدرات

(.2006دياب،)الخدمةفيالمؤسسةالتعميميةكالعاممكفكمتمقكطفاؿاألىـعمميةالتعميـ
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: لتعميميةالعاممكف في المؤسسة ا( 2

مفخبلؿنظاـالجكدةككصبلحياتيـبشكؿأفضؿ،لياتيـكفمفخبلؿتفيميـلمسؤ

نيـ،كمساعدتيـعمىتفيـرضائيـلزبائمفالكظيفي،كاإالمك ؽ،كرفعمعنكياتيـ،كشعكرىـباأل

فيحؿالمشكبلت،كتكعيتيـحكؿالحاجةإلىاإلسياـكالعمميات،كتشجيعيـعمىاألنشطة

ؼالعامميفعمىاألعماؿالمطمكبةمنيـبسرعة،ككفالتفاصيؿالخاصةبياأىميتو،كتيعرّرالتدريبك

استغبلؿلقدراتيـبماىـىيجكىرعمميةالتعميـفمشاركتفيمك قةبكضكح،كمشاركتيـالجماعية

.(2007محمد،)يعكدعمييـكعمىمتمقيالخدمةكعمىالمؤسسةالتعميميةبالفائدة

(: الخدمة متمقك)سرىـ أكالطالب ( 3

عمىمستكلالجكدةالذميريدكنو(الخدمةمتمقك)يتضمفحصكؿأصحابالمصمحة

ىـ،كزيادة قتيـبالمؤسسةالتعميمية،طفاؿبشكؿدائـلمبرامجكالخدماتالتعميميةالمختمفةالمقدمةأل

ةنظاـالجكدةفيالمؤسسةككسيمةلمتفاضؿبيفالمؤسساتالتعميميةالمتنافسة،ككسيمةلتحديدمقدر

الخطيب،كالخطيب،)التعميميةعمىتقديـبرامجياكخدماتيامفحيثالجكدةكالنكعية

2008.)

 
معايير اإلعتماد كضبط الجكدة  

 بتتبمجمميافاعميةفيتحسيفكتطكيرالمؤسساتأإفأنظمةإدارةالجكدةالعالمية،

،التيطبقتياداخؿالبمدافاإلعاقاتدذكماتعميميةالتيتعنىباألفرالتعميميةكمنياالمؤسساتاؿ

أمنظاـمفأنظمةإدارةإفتطبيؽ.كخارجيامفالدكؿالتيقامتبتطبيقيا،التينشأتفييا

مؤسسةتعميميةكالحصكؿعمىشيادةمفجيةمانحة،ةالجكدةالعالميةبفاعميةمفقبؿأم
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مؤسسةتعميميةةإالأفاستمرارأم،لىزيادةال قةبجكدةنشاطوكأدائودمإكمعتمدةعالميان،يؤو

كيرالمستمرطلتزاـالمؤسسةبالتحسفكالتإيككفبالمحافظةعمىاإلعتمادالعالميمنكطبمدل

كقدتختمؼمؤشراتكمعاييرضبط.كالكفاءبمتطمباتنظاـالجكدةالدكليالذمأيعتمدبناءنعميو

مادفيإعدادىاكصياغتياكعمقياكاتساعياباختبلؼالدكؿالتيتطبقيا،إالأفالجكدةكاإلعت

(.2010الخطيب،كالخطيب،؛2007عكدة،)كالمضمكفكالتكجياتجميعياتتفؽفيالمحتكل


الجكدة كالنكعية في برامج كخدمات التربية الخاصة في الدكؿ العربية 

تقديـأدلةدالحاجةإلىالتربيةالخاصةتزدابرامجكخدماتبتطكيرىتماـمعتزايداال

مةلفئاتذكماإلعاقةقدّرالـليفكلمتمقيالخدمةكالمجتمععمىأفالبرامجكالخدماتكمقنعةلممسؤ

كلفيتحقؽذلؾإالبالتقييـالعممي.الةكذاتجكدةعاليةتستحؽالدعـىيبرامجكخدماتفعّر

بؿإفالقائميفعمىكؿالبرامجكليسذلؾفحسب.قدمةكالمكضكعيلمبرامجكالخدماتالـ

تحقؽأفبرامجيـذاكانكايرغبكففيالتأكدمفإأفتتضمفبرامجيـعمميةالتقييـيحرصكفعمى

،كتحقيؽمتطمباتضبطنكعيةىذهالبرامجممتزميفبتحسيفكاذاكافكاإ،نياـاألىداؼالمتكقع

تقييـالبرامجكالخدماتعممية فتعكسأ(1):لجكدةكمفأىـمؤشراتضبطا.الجكدةكمعاييرىا

فأ(2)،إلعاقةكالمعمميفكمقدميالخدماتذكماطفاؿتكقعاتمتخذمالقراراتكأسراألحاجاتك

،كمستكلرضاطفاؿكالتغييرفيأداءاألالبرامجذىتـالبرامجفيالمجاالتالمختمفةم ؿتنفيت

تقييـاؿأفيشارؾفي(4)،ييـأدكاتمتعددةلجمعالبياناتأفيتضمفالتؽ(3)،أكلياءاألمكر

العامميففيفيطمعكؿمفأ(6)،التقييـمراجعةذاتيةسنكيةفيتضمفأ(5)،كؿذكمالعبلقة
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نتائجفتستخدـأ(7)،لوعبلقةبالبرنامجعمىنتائجالتقييـالمؤسسةكأكلياءاألمكرككؿمف

(.2009،الخطيب)ةبرامجياكخدماتياالتيتقدميادائياكنكعيفأالتقييـلممؤسسةفيتحسي

،فالجيكدغيرمرضيةتزاؿكمنيااألردفماإفأكضاعالتربيةالخاصةفيالدكؿالعربية

،كالتستكعبإالكتفتقرإلىالنضجالمينيمتنا رةكغيرمتكاممةكينقصياالتنسيؽكاإلستمرارية،

،ممالةكالتك يؽلتقييـكالمساءتخضعإلىااما،كنادرنعاقةالمستيدفةضئيمةمففئاتاإلنسبة

،الحقيقيةالنكعيةكالكميةمالقراركالميتميفتحميؿالتغيراتمفالصعكبةبمكافعمىصانعيجعؿ

معاييرمينيةممايستكجبتبني،المستندإلىالبياناتالمكضكعيةطالمستقبميالكاعيكالتخطي

الخطيب،)يـمزاكلةمينةالتربيةالخاصةفعالةإلعتمادبرامجإعدادالمعمميفكتنظكآلياتعمؿ

2007.)

كمفخبلؿىذهالمكجياتكالمعاييرفإنوباإلمكافإعتمادىاكمكجياتكضكابطلمخدمات

المينيةبالممارسةبالمؤسسةالتعميميةكأفىناؾمعاييرخاصةكبخاصةالمقدمة،التربكيةكالبرامج

،رفةأسستعميـالطمبةذكماإلعاقةالعقميةبمعاإلعاقاتكمنيامايتصؿلمعامميففيمجاؿ

ستراتيجياتالتعميـ،كاضطرابالتكحد، كالتطكر،كخصائصالمتعمّرـ،كالفركؽالفرديةالتعميمية،كاإ

المتصمةعايير،كالمغة،كالتخطيطلمتعمّرـ،كالتقييـ،كالـةجتماعياالكبيئاتالتعمّرـ،كالتفاعبلت

.اضطرابالتكحدذكمقيةفيتعميـالطمبةذكماإلعاقةالعقميةكخبلبالممارساتالمينيةكاأل

دعفطريؽقياسمدلتحقيؽاألىداؼحدّرألففاعميةبرامجالتربيةالخاصةتيكنظرنا

فإفكعميو،المكضكعة،فإفضبطالجكدةأيضانييقاسعفطريؽمدلتحقيؽاألىداؼالمكضكعة

ضبطالجكدةفيالتربيةالخاصةيقاسمفخبلؿالبرامجالمقدمةعفطريؽمدلتحقيؽتمؾ

البرامجلؤلىداؼالمكضكعةكفؽمقاييسمصممةخصيصانلتقييـتمؾالبرامجاعتمادانعمىمعايير
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دةضبطالجكتحقيقو،كىكمايطمؽعميولؿإلسعيامايتـاتقديـالخدمةفيتمؾالبرامج،كىذ

(Hallahan & Kauffman, 2006).

كفيىذاالجزءيعرضالباحثبإيجازالمؤشراتكالمعاييرالعالميةالخاصةبكيانات

طفاؿذكماإلعاقةالعقميةكاألطفاؿالمؤسساتالتعميميةكالبرامجكالخدماتالتربكيةالتيتقدميالؤل

ىاتىاكاستخدـأعدتفاتالتيكتضـىذهالمعاييرالخصائصكالمكاص.ذكماضطرابالتكحد

فرادذكماإلعاقةكمنياماأعدهمجمسالمجالسكالجمعياتالتيتعنىباألالييئاتكالمؤسساتك

مف(2003)عاـ(Council for Exceptional Children)ذكمالحاجاتالخاصةطفاؿاأل

بالتعميـكالتشخيصتقديـالخدماتالمختمفةلذكمالحاجاتالخاصة،كالمتعمقةؿمعاييرخاصة

بعنكافماذايجبأفيعرؼكؿمعمـتربيةدليبلنصدرالمجمسأحيث.كالككادرالعاممةكغيرذلؾ

 What Every Special)األخبلقياتكالمعاييركالدليؿلمعمميالتربيةالخاصة:خاصة

Educator Must Know: Ethics, Standards and Guidelines for Special 

Educators).تيفالدليؿخمسةأقساـشممتاآلتضَّـم:

 معاييركأخبلقياتمعمميالتربيةالخاصة.

 معاييرالممارساتالمستخدمةمعالمستفيديف. 

 المعاييرالمكضكعةاستخداـأدكاتكاستراتيجيات. 

 منياجكالتخطيطككؿإعاقةعرضشامؿلممعاييرالمتعمقةبالمياراتالمعرفيةالخاصةباؿ

 .عمىحدة

 معاييرمتعمقةبمساعدمالمختصيفكغيرىـمفمقدميالخدمات. 



 

 

 

70 

، (CEC, 2003)حدّردالمجمسالمعاييرالمتعمقةبتقديـالخدماتالمختمفةلذكماإلعاقة

كمفخبلؿتمؾالمعاييرالتياقترحياالمجمسيمكفلممختصيفاإلعتمادعمييافيضبطالنكعية

ذكماضطرابطفاؿذكماإلعاقةالعقميةكاألطفاؿقدمةلؤلفيالبرامجكالخدماتالتربكيةالـ

كتعتبركمرجعلجميعالباح يف–عمىمستكلالعالـ–المجمسيعتبرأكبرمنظمةكالتكحد،

.(CEC,2003)كالمختصيفكالمعمميفكاآلباءكغيرىـمفذكمالعبلقةبذكمالحاجاتالخاصة

 National council forعدادالمعمميفإنيالعتمادبرامجكقدصادؽالمجمسالكط

Accreditation of Teacher Education (NCATE)عمىالمعاييرالتيكضعيامجمس

الخاصةباألداءبالنسبةلئلعدادكالترخيصلمعمميالتربية(CEC)غيرالعادييفطفاؿاأل

المجمسالقكميلتعميـالخاصة،كالتيتككنتمفعشرةمعايير،كىيمكازيةلتمؾالخاصةبمعايير

(INTASC)تمؾالخاصةبالمجمسالكطنيلممعاييرالنمكذجيةأيضان،ك (NCATE)المعمميف

(.2009يكنس،)

ككذلؾالمعاييرالعالميةالتيكضعتياالمؤسساتالكطنيةالعتمادخدماتالتربيةالخاصة

     (National Commission for the Accreditation of Special Education 

Services) (NCASES).                                                              

اضطرابالتكحدفيجامعةمذكطفاؿكالمعاييركاإلجراءاتاإلرشاديةلتقييـكتشخيصاأل

.ككلكمبيا،كىيالدراسةالمعدةلكزارةالتخطيطالصحيفيبريتشككلكمبيا

   (Standards  and  Guidelines  For  the Assessment  and Diagnosis  of 

Children  with  Autism Spectrum Disorder  in  British  Columbia )
مركز)اييرىاكاعتمادىافيكاليةالينكمكالترخيصالخاصببرامجالتربيةالخاصةكمع

(.التربيةالخاصة
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(Special Education Certification Structure and Content Area Standards 

Illinois State Board of Education Center for Special Education). 

.كالعناصراألساسيةلمبرامجالتعميميةلمطمبةذكماضطرابالتكحدكمعاييرالتربيةالخاصة

(Standards for Special Education – Essential  Components for Students 

with Autism Spectrum Disorders). 

(Council for Exceptional Children)ذكمالحاجاتالخاصةطفاؿكأعدّرمجمساأل

خاصةبتقديـالخدماتالمختمفةلذكمالحاجاتالخاصة،كالمتعمقةمعايير (2003)سنةفي

 .بالتعميـكالتشخيصكالككادرالعاممةكغيرذلؾ

: راسةالمعايير المتعمقة بمكضكع الد

كالتيتضـالخصائصالمتعمقةبمكضكعالدراسةلممعاييركفيمايميعرضمكجز

فيتحديددرجة.كالمكاصفاتالتيتستخدـمفقبؿالييئاتالعالميةفيمجاؿالتربيةالخاصة

:اكعناصرهالمعاييرافؽالمكسسةالتعميميةمعتك

الرؤية كالفكر كالرسالة : األكؿ معياراؿ( 1

غرضيافيمجاؿالتعميـكتكضحرسالةتحددرؤيةكككفلممكسسةالتعميميةيجبأفم

كالكيفيةالتيستحقؽبياأىدافيا،كتستخدـفيبو،لمفتقدـخدماتيا،كماالذمتنكمالقياـ

.ىاكتطكيربرامجياكخدماتياكممارستياكتقييـفعاليتياتصياغ
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  اإلدارة كالعاممكف: الثاني معياراؿ( 2

السياساتكاتخاذالقراراتمفخبلؿىيكميةالمؤسسيأدكاراإلدارةفيإعدادددالنظاـيح

مفاعمةلتأكيدالتكامؿالمؤسسيكالكفاءبرسـالسياساتكتخصيصالمكاردبمايتفؽمعرسالة

كالمؤىمةلتحقيؽرسالة،كالتعميميةالمدربة،كتكفرالككادرالبشريةالفنية،المؤسسةالتعميمية

التقييـىذهالمكاردكجزءمفعمميةاستخداـالمؤسسةالتعميميةكليتـتحميؿكتقييـفعاليةككفاءة

.المستمرلممؤسسةالتعميمية

التعميمية  البيئة  :الثالث المعيار( 3

نجازتوالمؤسسيجكدةالمبنىتتم ؿفي فادةكقدرتوعمىتحقيؽاألىداؼكمدلإكاإ

فجميعالتجييزاتالخ،...كتبةكمبلعبكمختبراتالتعميميةمفـالطبلبمفمرافؽالمؤسسة

ضاءةكأ اثمدرسيككسائؿكمكادتعميميةلو جكدةاتأ يركبيرعمىالماديةمفقاعاتكتيكيةكاإ

فرتم ؿىذهالتجييزاتالماديةكافليادكرإيجابيعمىالمعمميفافكمماتك،مخرجاتوالتعميـك

ذلؾبشكؿكبيرفرتاإلمكاناتكالمكادالماديةيساعداكماأنوكمماتك.يحكالطبلبكالعكسصح

.كمف ـتحقيؽاألىداؼالمخططلياعمىتمكيؿالتعميـكتنفيذالبرامجكالخطط

التقييـ  :الرابع معياراؿ( 4

المؤسسةبتقييـالطمبةلتحديدمست كتحديدجكانبالقكةلاألداءالحاليليـكيجبأفتقـك

تالزمةلفئاؿاالخدماتؼلمبدءبتقديـالخدماتالتربكيةكبناءالبرامجالتربكيةكتقديـكالضع

ضطرابالتكحدكتكفيرأدكاتالتقييـالنفسيةكالتربكيةالمناسبةذكماإلعاقةالعقميةكاطفاؿاأل

لتحديديـطرؽالتقياستخداـلتحديدمعاييرأىميةالطفؿ،كتفعيؿدكراألسرةفيعمميةالتقييـ،ك

مراعاةجكدةعمميةالتقييـألنيااألساسلذلؾيجب.كياتالطبلبكقياسمخرجاتالتعميـمست
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الذمتبنىعميواستراتيجاتتطكيرالطبلب،ككضعالخططالمستقبميةالتيتستيدؼجكدةالعممية

.ةالتعميميةالتعميميةمفخبلؿتصميـنظاـتقييـفعاؿلمبرامجكالخدماتالمقدمةفيالمؤسس

الخدمات كالبرامج : معياراؿ( 5

يجبأفتتسـالبرامجالتربكيةكالخدماتالمقدمةبالعمؽكالشمكؿكالتكامؿ،كتكضح

ىـمفمياراتأكاديميةىداؼتعمـالطبلبكتعميـأالمحتكياتالتعميميةكالمؤسسةالتعميمية

قتصاديةكمياراتصميةكالحركيةكالمينيةكاالالتكاةكالمياراتاجتماعيستقبلليةكلغكيةككمعرفيةكا

ككذلؾمركنةالبرامجبتطكيعيابمايتناسبمعالمتغيراتالبيئيةالمتبلحقةاألمر.السبلمةالعامة

ؽتدريسيابعيدةتمامانعفالتمقيفكم يرةلمتفكيرمفخبلؿائالذممفشأنوأفيجعؿطر

.ؽتدريسياكتعميمياعمىالمكاقؼالمشابيةلياائكطرامجالممارساتالعمميةكالتطبيقيةلتمؾالبر

ؽالتدريسفيذايعتمدأساسانعمىتكامؿالمفاىيـكالمياراتائيتعمؽبطرأمافيما

اإلستقبلليةإلىـفيتطكيرميارتكمعارؼكقدراتالطبلبكصكالنقكالممارساتكاألنشطةلتس

التيتسيـفيتككيفشخصيتوداؼالتعميميةلمطالبمفخبلؿاستراتيجياتتدريسيةتتناسبكاأله

كيتـالتحقؽ.مفخبلؿخطةتمبيحاجاتوإستراتيجياتتعديؿالسمكؾاستخداـكذلؾ.المتكاممة

منيامفخبلؿممفاتالطالبكالبرنامجالتربكمكالسجبلتكخططتعديؿالسمكؾكنتائجالتقييـ،

.مدلتقدـالطالبالتيتظير
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. مشاركة دعـ كتمكيف االسرة: السادس معياراؿ

اإلجراءاتالتيتتيحلؤلسرةالمشاركةيتـمفخبلؿمشاركةكدعـكتمكيفاألسرةباتباع

كاإلسياـكمفخبلؿمشاركةاألسرةفيعمميةالتقييـ،ىاطفاؿالفاعمةفيتقديـالخدماتالتربكيةأل

كالنشرات قيؼكالتكعيةبرامجالتسسةمفخبلؿعـالذمتقدموالمؤفيكتابةالبرنامجالتربكمكالد

.رشادكالدعـالنفسياإلرشاديةكخدماتاإل

نتقالية الدمج كالخدمات اال: السابع معياراؿ

بيا يضمفىذاالمعيارلممؤسسةالتعميميةجممةمفاإلجراءاتالتييجبأفتقـك

ؿخطةمعدةمفخبللتكحدلمدمجقةالعقميةكاضطراباذكماإلعاطفاؿألاالمؤسسةالتيتعنىب

األساليبالمستخدمةإلنجاحمدرسةالدمجكاختيارؤسسةدمجوكـلمطفؿالذمتنكماؿمسبقان

نتقاليةكالتيتكضعبالتنسيؽمعمدرسةالدمجلتنفيذالدمجمفخبلؿخطةالخدماتاالعممية

كالتعميميةاإلداريةافةالككادراألىداؼكالتكصياتالمكتكبةفيخطةالطفؿكالتييشترؾفيياؾ

.سرةفيالمؤسستيفباإلضافةإلىمشاركةاألكالمختصكف

التقييـ الذاتي لممؤسسة التعميمية: الثامف المعيار

بياالمؤسسةالتع ليميةالتيتعنىيتضمفىذاالمعيارجممةمفاإلجراءاتالتيتقـك

كؿمنظـلتقييـالبرامجكالخدماتلمكقكؼعمىعاقةالعقميةكاضطرابالتكحدبشذكماإلطفاؿباأل

فادةبالتيتؤ رعمىتقديمياكتحقيؽأىدافياكرسالتيالئلنقاطالقكةكالضعؼفيجميعالجكاف

اكرالسابقةالذكرمفمؿجميعالمعاييركالمحكىذاالتقييـيش.رأداءالمؤسسةمنيامستقببلنلتطكم

قيؽكالمكضكعيلممؤسسةدضمفالتقييـاؿتأساسعمميتداةلمتقييـمبنيةعمىخبلؿبناءأ

.التعميمية
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لذافإفالحاجةممحة؛مماسبؽنرلأفىناؾأىميةكبرلليذهالمعاييرالسابقةالذكرك

لضمافاألردففيالتربيةالخاصةتطبيؽم ؿىذهالمعاييرالعالميةعمىمؤسساتكمراكزإلى

ىذهالمؤسساتىاكالخدماتالتيتقدـكالفعاليةلمبرامجكالكفاءةمفالجكدةكالنكعيةعاؿمستكل

.اضطرابالتكحدذكمطفاؿاألكةذكماإلعاقةالعقميطفاؿالتيتخدـاأل


 
: السابقةالدراسات  :ثانيان 

اإلعاقةالعقميةكاضطرابفيمجاؿلدراساتالسابقةتـاإلطبلععمىالعديدمفالبحكثكا

كتبيفلمباحثقمة.الرسائؿكالبحثفيالشبكةالمعمكماتيةكمستخمصاتلدكرياتبمراجعةاالتكحد

ذكمطفاؿاألذكماإلعاقةالعقميةكطفاؿاألالدراساتذاتالصمةبمكضكعجكدةبرامجكخدمات

الرجكعكتـاضطرابالتكحدالتيتناكلتمؤشراتضبطجكدةنكعيةبرامجالتربيةالخاصةعمكمان،

اضطرابذكمطفاؿاألذكماإلعاقةالعقميةكطفاؿاألاتالتيبح تفيتقييـبرامجلدراسإلىا

.البرامجالمقدمةلياتيفالفئتيفالتكحدمم مةفيتقييـفعالية

أربعةمحاكركقدتـعرضالدراساتكالبحكثالسابقةالتيتـالتكصؿالييامفخبلؿ

:كىيةرئيس

 ذكماإلعاقةالعقميةاؿطؼدراساتتقييـبرامجكخدماتاأل. 

 ذكماضطرابالتكحدطفاؿدراساتتقييـبرامجكخدماتاأل. 

 ذكمطفاؿضبطالجكدةفيبرامجالتربيةالخاصةالمقدمةلؤلالمعاييرالعالميةكدراسات

 .ذكماضطرابالتكحدطفاؿاإلعاقةالعقميةكاأل
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: ذكم اإلعاقة العقمية طفاؿت األالتي تناكلت محكر تقييـ برامج كخدما الدراسات: أكالن 

مراكزتربكيةالمقدمةلممعاقيفعقميانفيإلىتقكيـالبرامجاؿ )2005)الشمكؿ ىدفتدراسة

كتككفأفرادالدراسةمفجميع.التربيةالخاصةفيمدينةعمافمفكجيةنظرالمديريفكالمعمميف

الممتحقيفبمراكزالتربيةالخاصةفيالمعاقيفعقميانطفاؿمديرمكمديراتكمعمميكمعمماتاأل

(34:)مكزعيفعمىالنحكالتاليفردنا(230)لغعددأفرادالدراسةحيثب.مدينةعمافالكبرل

فركؽذاتداللةكقدأظيرتنتائجالدراسةعدـكجكد.معممانكمعممة(196)مديرانكمديرةك

األربعةلمبرامجالتربكيةالمعمماتعمىاألبعاد/المديرات،المعمميف/المديريفإحصائيةفيتقييـ

،كماأشارت(أساليبالتدريس،أساليبالتقكيـالخطةالتربكيةالفردية،الخطةالتعميمية،):كىي

.عدـكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةعمىمتغيراتالدراسةإلى

 (Bradshaw, Tennant & Lydiatt, 2004)كليدات براد شك تنانتكماأجرل

كىيتصؼ.القمؽكاإلتجاىاتكالطمكحاتكطرؽتشخيصاإلعاقةالعقمية:دراسةنكعيةبعنكاف

بشكؿخاصالبرامجكالخدماتالتيتقدـلؤلفرادذكماإلعاقةالعقمية،مفأجؿتطكيربرامجإعداد

ذكمطفاؿكاناتلدلالمعمـعمىتشخيصاألاإلضافةإلىقياسمدلتكافراإلـب.المعمميف

ذكمطفاؿالدراسةمفجميعمعممياألكقدتككنتعينة.درتوعمىتدريسيـاإلعاقةالعقميةكؽ

كتككنتأداةالدراسةمفقائمةبالكفاياتالبلزمةلمعممي.اإلعاقةالعقميةفيالقطاعالعاـكالخاص

ىرتنتائجالدراسةكأظ.اإلعاقةالعقميةباإلضافةإلىأسئمةمفتكحةتتعمؽبالجزءاألكؿمفالدراسة

بحاجةإلىتدريبأ ناءالخدمةفيمجاؿالتشخيصذكماإلعاقةالعقميةطفاؿأفمعممياأل

أساليبالتدريسالفعالةمعيـ،استخداـذكماإلعاقةالعقمية،كتطكيركفاياتيـفيطفاؿلؤلرامجبكاؿ

ذكماإلعاقةالعقميةطفاؿليـاأل،فإفالتغيراتفيتعالدكلةتشيدتغيراتكتطكراتميمةكنظرانألف
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مفالقياـبجمعالمعمكماتحكؿكمفأجؿنجاحعمميةالتغييرالبدّر.سكؼتتحقؽبسرعةكبيرة

راؼإضافةإلىتك،بيذهالفئةىتماـطرؽالتشخيصكالبرامجالمقدمة،كأكصتالدراسةبضركرةاال

ىـفيعمميةتسمطكيركافةالبرامجالتفيتشخيصالطمبة،كتكافةالكسائؿكالخدماتالمساندة

 .تدريسىذهالفئةفيالمدارسالعامة

فاعميةالخطةالتربكيةالفرديةفيتدريس"بعنكاف(2004)العنزم كفيدراسةأعدىا

ىدفتإلىإستقصاءفعاليةالخطةالتربكيةالفردية"المياراتالرياضيةلممعاقيفعقميانفيالسعكدية

فيالسعكدية،كتألؼمجتمعالدراسةممنطقةتبكؾلممعاقيفعقميانؼىاراتالرياضيةفيتدريسالـ

مفجميعالطمبةذكماإلعاقاتالبسيطةكالمتكسطةكالممتحقيففيبرامجالتربيةالخاصةفيإدارة

فيالخطةالتربكيةالفرديةكربكمالفردمكأظيرتالنتائجفعاليةالبرنامجالت.تعميـمنطقةتبكؾ

.لممعاقيفعقميانتدريسالمياراتالرياضية

ىدفتإلىتحميؿآراءدراسة(Aysun and Yildiz, 2004) إيسف ك يمديزكماأجرل

.كمقترحاتمعمميالتربيةالخاصةبشأفطرؽتعميـالقراءةكالكتابةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقمية

كتـ.خبرةفيتعميـاألطفاؿالمعاقيفعقميانسنة(11)معممانلدييـ(17)كتـجمعالبياناتمف

اناستخداـكأشارتالدراسةإلىأفأك راألساليبالتعميمية.تحميؿالبياناتعمىمحاكرالدراسة

كالتعميـالفردمكالجمعيكالتم يؿكلعباألدكاركأسمكبالتكرار،أسمكبتحميؿالميمات:ىي

كماأظيرتالدراسةعدـتفعيؿاألساليب.اراتالصعبةكاإلنتقاؿمفالميارتالبسيطةإلىالمو

أماأىـالمشكبلتالتيكانكا.التعميميةبصكرةإيجابية،كماأنياتترؾإلجتياداتالمعمميف

ثكمركزاألبحاالتربيةالكطنيةككزارةسرمشكبلتمعاألفيينقصالتدريبكالتأىيؿكيكاجيكنيا
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بإجراءمقاببلتأك رمعالمشاركيفكفيسياقاتمختمفة،الدراسةكأكصت.المدارسرممكمدر

 .المؤسسات،كاألسركالمعمميفكمراكزالبحث،كالجامعات،كمديرمكالتعاكفبيفكزارةالتربية،

إجراءات تطبيؽ أىمية مدل عمى التعرؼ إلى بدراسةىدفت (2003) الكابمي قاـ كما

الفكرية التربية برامج قبؿ مف الفردية التربكية تياجاتيـكاح العقمي التخمؼ ذكم الطمبة عمى التعرؼ

 البرامجالتي مجمكع مف(%68) تم ؿ برامج (109)مف الدراسة عينة تككنت كقد .السعكدية في

 كالحاجة األىمية مف عالية درجة كجكد إلى النتائج السعكدية،كأشارت في العقمية اإلعاقة لذكم قدـتي

جراءات اإلحالة إجراءات فييا بما المختمفة بصكرىا رؼالتعّر إجراءات تطبيؽإلى  األىمية تحديد كاإ

جراءات .الفردية التربكية حتياجاتاإل تحديد كاإ

ىدفتإلىبحثمحتكلالخططكالبرامج(2003)عبداهلل فقد قاـ بدراسة عاـ أما

تكمراكزكمعاىدالتربكيةالفرديةالمقدمةلممعاقيفعقميانكأساليبتعميميـالمطبقةفيمؤسسا

كشممتالعينة.مناطؽجنكبالسعكديةةفيالتربيةالفكريةكالفصكؿالممحقةفيالمدارسالعادم

.العامميففيالفصكؿالخاصةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقميةفيمراكزكمعاىدالتربيةالفكرية

أظيرتالنتائجأفمعمميك.معممانكأخصائيانفيالتربيةالخاصة(83)كتألفتعينةالدراسةمف

التقييـكالمعمكمات:التربيةالخاصةيطبقكفالبرنامجالتربكمالفردمبعناصرهكمحتكياتوالمختمفة

كعمميةالتقييـالمرحميكتسمسؿالتطبيؽ(العامةكالخاصة)األىداؼالتربكيةالعامةكالتشخيصك

ليبالمستخدمةفيعمميةالسمكؾأكاألسلتعديؿاانإالأنيالـتتضمفبرامجأكخطط.كالنيائي

أمابالنسبة.تقييـالسمكؾ،كذلؾلـتتضمفاألساليبالمستخدمةفيعمميةتقييـالقدراتالمغكية

كأفطرؽكأساليبمشاركةاألسرةفيتنفيذالبرنامجلتنفيذالخطةالتربكيةالفرديةفقدتبيفضعؼ

.كاألىداؼالتعميميةالتدريستفتقرإلىالتنكيعبمايتناسب
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طفاؿفرةلؤلابعنكافمستكلكضعالخدماتالمتك(UNICEF, 2002)دراسة اليكنسيؼكفي   

لىتقييـالمراكزكالمؤسساتالتيتقدـإالخاصةفياألردف،ىدفتالدراسةذكماالحتياجات

ااكبيرنأفلممراكزأ رنكأظيرتنتائجالدراسةب،عاقاتالمختمفةالخدماتالمختمفةلؤلشخاصذكماإل

صالمتعمؽ،كأظيرتالنتائجعدـرضااألىؿعفالنؽلماليةعمىالنكاحيالتعميميةكالعاطفيةكا

.كظيفيكعبلجالنطؽكتعديؿالسمكؾاؿالعبلجالتعميميكجانباؿب

ذكمطفاؿالخدماتالتربكيةالمختصةباألتنظيـ"دراسةبعنكاف(2002) الخطيبكأجرل

ىدفتالدراسةإلىبيافأكضاع".اتكالمراكزالنياريةفياألردفقةالعقميةفيالمؤسساإلعا

ذكماإلعاقةالعقميةكتقييميا،مفنكاحيالمكقعكالممكيةطفاؿالمراكزالنياريةالمختصةباأل

أجؿفلييئات،كاألىداؼالتيأينشئتـ،كممحقاتياكمرافقياكانتسابياإلىااكسيكلةالكصكؿاليو

كالخدماتاألساسيةةرامجالتربكمبنياجكالمياراتالتعميميةكاؿـكاؿتحقيقيا،كأساليبالتشخيص،

شادكتكجيوؽالتعميـ،كبيافكيفيةإكتشاؼحاالتاإلعاقة،كمايتعمؽبذلؾمفإرائالمساندة،كطر

كخبراتيـالميدانيةلىالعامميففيالمراكزمفحيثالمؤىبلتالعمميةككذلؾالتعرؼع،كتمكيؿ

كقدأشارتنتائجالدراسةإلىأفكؿ.أ ناءالعمؿكالدكراتالبلزمةليـكالمشكبلتالتيتكاجييـ

ذكماإلعاقةتحتاجإلىتقكيـباإلعتمادطفاؿباألتقدمياالمراكزالنياريةالمختصةالخدماتالتي

تطكيرىامفكالضعؼفييا،عمىأدكاتقياسعممية،فيسبيؿتشخيصكاقعياكتممسجكانب

عادةتنظيـخدماتيااألنكاحيالبناء ساسيةكالمساندة،حتىتتكافؽمعضمفمكاصفاتمحددة،كاإ

فياألردف،كمعالتكجياتالعالميةفيىذاالمجاؿ،كيجبذكماإلعاقةالعقميةطفاؿحتياجاتاألا

،كسائرمؤسساتالكطف،عمىاألقؿأفتككفمكممةلمخدماتالتيتقدميامراكزاإلعاقةعمكمان

 .تعميمانكتربيةنكتدريبانكتأىيبلن:ستكماؿإعداداإلنسافالمعاؽمامفنكاح
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ىدفتإلىدراسةمستكلالمعرفةكالمياراتالبلزمة(Lin, 2002)أجراىا ليف كفيدراسة

.(Taiwan)تايكافكالضركريةلمعمميالتربيةالخاصةمفأجؿتعميـالطمبةذكماإلعاقاتفي

كقدتـتطبيؽأداة.معممانمفمعمميالتربيةالخاصةفيتايكاف(175)كتككنتعينةالدراسةمف

ظيرتالنتائجأفمعمميأحيث.التقييـعدخاصبمسحيةتضمنتأبعادانمتعددةمفضمنيابي

عاؿالتربيةالخاصةفيتايكاف كالمعرفةفيمجاؿالتقييـمفالميارةيركفأنفسيـيتمتعكفبمستكلن

.كالتشخيص

 
: ذكم اضطراب التكحد طفاؿالدراسات التي تناكلت محكر تقييـ برامج كخدمات األ: ثانيان 

البرامجالمقدمةلمتبلميذالتكحدييففيدراسةىدفتإلىتقييـ (2007) الشمرمأجرل

سكاءنكبيافماإذاكافالتقييـ،البرامجؾكديةمفقبؿالكادرالعامؿفيتؿالمممكةالعربيةالسع

ختبلؼالخبرةالتعميميةأكمفناحيةأكافحككميانأـأىميان،يختمؼباختبلؼطبيعةالبرنامجأكبا

أفرادعينةالدراسةلمبرامجالمقدمةأشارتنتائجالدراسةإلىأفتقييـك.جنسالفئةالمستيدفة

كماأشاراتالنتائجإلىكجكدتأ يرداؿإحصائيانبيفتقديراتلمتبلميذالتكحدييفكافإيجابيان،

إطارىذهالخاصةلبرامجالتكحدالتيتقدـفيالعامميففيالمراكزالحككميةكالعامميففيالمراكز

كدكراألسرة،كالخطةالتعميميةالفردية،أبعادأساليبالتقييـ:المراكزفيجكانبالبرامجالتالية

،فيحيفأشارتالنتائجإلىعدـكجكدتأ يرداؿإحصائيان(القطاعاألىمي)لكميةلصالحكالدرجةا

المممكةيذالتكحدييففيـلمتغيرالخبرةعمىاآلراءالتييبديياالعاممكفحكؿالبرامجالمقدمةلمتبل

عامميففيكذلؾأشارتالنتائجإلىكجكدتأ يرداؿإحصائيانلمتغيرجنساؿ.العربيةالسعكدية

آرائيـالتقييميةحكؿالبرامجالمقدمةلمتبلميذالتكحدييففيأبعادأساليبالتقييـكالخطةالتربكية
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غيرجنسائجكجكدتأ يرداؿإحصائيانلمت،كمالـتظيرالنت(لصالحاإلناث)سرةالفرديةكدكراأل

المممكةالعربيةالسعكديةكحدييففيامجالمقدمةلمتبلميذالتالعامؿعمىآرائيـالتقييميةحكؿالبر

.فيأبعادالخطةالتربكيةالفرديةكالخدماتالمساندةكأساليبتعديؿالسمكؾكالدرجةالكمية

طفاؿدراسةىدفتإلىتقييـالبرامجالتربكيةكالعبلجيةالمقدمةلؤل( 2006)العمكاف كأجرل

(120)تككنتعينةالدراسةمفك،معمميفالتكحدييففياألردفمفكجيةنظرأكلياءاألمكركاؿ

(60)ك،التكحدييفطفاؿايم مكفأكلياءأمكراألشخصن(60)تـتكزيعيـعمىالنحكالتاليفردنا

(70)رالباحثأداةتككنتمفاتطكّركلجمعالبياف،معممامفالعامميففيمراكزالتربيةالخاصة

كمجاؿتعديؿفقرة،(20)كتككفمفجتماعياالجاؿالـ:فقرةاشتممتعمىأربعةمجاالتكىي

الترفيييكتككفمفكالمجاؿ،فقرة(20)،كالمجاؿالتربكمكتككفمففقرة(20)السمكؾكتككفمف

كقدتـاستخراجمعامؿالصدؽلؤلداةمفخبلؿعرضياعمىمجمكعةمففقرات،(10)

لفاككافمعامؿمعادلةكركنباخأاستخداـلمقياسبإضافةإلىاستخراجمعامؿال باتؿ،المحكميف

كقاـالباحثبتطبيؽاالستبانةالتي(.0.90)،كلعينةالمعمميف(0.94)ال باتلعينةأكلياءاألمكر

فاعميةالبرامج:كأشارتنتائجالدراسةإلى.أعدىاعمىكؿمفأكلياءاألمكركالمعمميف

كعدـ،تكحدييفمفكجيةنظرأكلياءاألمكركالمعمميفاؿطفاؿلمقدمةلؤل،كالترفيييةاةجتماعياال

 .التكحدييفطفاؿالبرامجالسمككيةالمقدمةلؤلالبرامجالتربكيةكفاعمية

عمىمستكل(Education Service Center Region, 2004)دراسة مسحية  كفي

يفالذيفيتمقكفكاليةتكساسقاـبيامركزريغفلمعرفةمدلرضاأكلياءأمكرالطمبةالتكحدم

األىميةكاإلحالة،الدخكؿفيالبرنامجكمناقشتو،:بيةالخاصةعفالجكانبالتاليةخدماتالتر

الخدماتالتعميمية،التك يؽكالسجبلت،الخدماتاإلنتقالية،النظاـ،مصادرالمعمكمات،الرضا
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ستةأسئمةمفتكحةلؿإافةتـاإلجابةعنيابنعـأكال،باإلضتاستماراتخاصةاستخداـب،العاـ

كتككنت.تغطينكعيةكمصادرالمعمكماتكطرؽالتزكدبيا،كأفضؿالطرؽإليصاؿالمعمكمات

إلىمستكياتمنخفضةمفتكحدييف،كأشارتالنتائجطفاؿكليأمرأل(233)عينةالدراسةمف

ك يؽكالسجبلتالرضافيمايتعمؽبالخدماتالتعميمية،كدرجاتمتكسطةمفالرضاعفالت

أمابالنسبةلمرضاالعاـ.كمستكياتعاليةمفالرضاعفمصادرالمعمكماتكفائدتيا،كالمساعدات

مفاآلباءأظيركامستكياتعاليةمفالرضاعفبرامجالتربيةالخاصةالمقدمة%(54)فإف

غير%(13)أظيركادرجاتمتكسطةمفالرضاعفالخدماتك%(33)ىـبشكؿعاـكطفاؿأل

أىيؿتدرجاتاؿ:كقداختمفتمستكياتالرضاتبعانلمتغيراتم ؿ.مقتنعيفبالخدماتالمقدمة

كبالنسبةلكجكدالطفؿفيالمركز،فإنوكمما.أقؿرضاناكانكفاآلباءاألك رتعميمانإالعممي،حيث

.زادتمدةكجكدالطفؿفيالمركزكافالرضاأقؿ

دراسةبعنكافكاقعخدماتالتربيةالخاصةالمقدمةلمطمبة(2002)ثماف أجرل العكما

التكحدييففيالسعكدية،بيدؼتقييـكاقعخدماتالتربيةالخاصةمفكجيةنظرمعمميالطمبة

كتككفمجتمعالدراسةمفمعمميالطبلبالتكحدييففيمدارسالمممكة.التكحدييففيالسعكدية

معممانفي(38)معممان،حيثكاف(48)عينةعشكائيةتككنتمفاختيارتـالعربيةالسعكدية،ك

كاستخدـالباحثاختبار.معمميففيمؤسساتالتعميـالحككمي(10)مؤسساتالتعميـالخاصك

كقدأشارت.لتحديدالفرؽبيفتقييـمعمميالطمبةالتكحدييففيالمدارسالحككميةكالخاصة(ت)

لىكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفكمتاالمجمكعتيففيمايتعمؽبتقييميـنتائجالدراسةإ

لخدماتالتربيةالخاصةالمقدمةلمطمبةالتكحدييفلصالحمعمميالمدارسالخاصة،كماأشارت
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لطبلبؿاليةكخصائصالخدماتالمقدمةالنتائجإلىعدـكجكدفركؽدالةإحصائيانفيمايتعمؽبفعّر

.كفمفالتكحدبيفالبرامجالحككميةكالخاصةالذيفيعاف

التكحدييففيطفاؿبدراسةتناكلتكاقعالخدماتالمقدمةلؤل(2000)المغمكث  كقاـ

المممكةالعربيةالسعكدية،بيدؼمعرفةنسبةالفئةالمخدكمةفيالمراكزكالمشكبلتالتيتعاني

بيعةالخدماتالمقدمةليـكمدلإشباعياإلىمعرفةطمنياىذهالفئة،كاحتياجاتيـباإلضافة

دلتالنتائجعمىك.مركزان(22)كزعتعمىأداةمفتصميـالباحثاستخداـبلحاجاتيـ،كذلؾ

سنكاتكأفاإلناثدكفال بلثسنكاتأك ر(8-2)مابيفطفاؿأفالمراكزالمختصةتقبؿاأل

سةعمىأنوليسىناؾاتفاؽبيفالمراكزمفالذككرمفحيثالقبكؿفيالمركز،كمادلتالدرا

كما.عمىنكعيةالخدماتالمقدمةلمطفؿالتكحدمبالرغـمفالتداخؿفيمابينيامفحيثالخدمات

صرارالعامميفإدعاءكإمفرغـاؿعمىفرةعممياناالخدماتغيرمتكالك يرمفالدراسةأفأظيرت

أفأك راؿ.فيالمراكزعمىكجكدىا .خدماتتقديمانىيخدماتتعديؿالسمكؾكمعمـك


 :لألفراد ذكم اإلعاقةمؤشرات ضبط الجكدة ت التي تناكلت دراسااؿ: ثالثان 

بدراسةىدفتإلىبناءمؤشراتلضبطالجكدةفيالبرامجالتربكية(2008) الزارعقاـ

مممكةالعربيةالتكحدييففياؿطفاؿالتكحدييفكتحديددرجةانطباقياعمىمراكزاألطفاؿلؤل

التكحدييفالذككرطفاؿمركزانحككميانتقدـخدماتيالؤل(20)كتككنتعينةالدراسةمف.السعكدية

كلجمعالنتائجتـبناءمقياسمؤشراتضبطالجكدةفيالبرامج.بحيثم متمناطؽالسعكدية

كفالمقياسمفكتؾالتكحدييفبعدالتكصؿإلىالعناصراألساسية،طفاؿالتربكيةالمقدمةلؤل

اتلعنصريفكأشارتالنتائجإلىأفىناؾمؤشر.فرعيةاتمؤشر(107)انكمؤشرانرئيس(175)



 

 

 

84 

البرنامجالتربكمكالخطة"ىيمؤشراتعنصرعاليةطبقتبدرجةفمفعناصرضبطالجكدةأ

فىناؾأفيحيف."تحميؿالسمكؾالتطبيقيتعديؿالسمكؾ"صراكمؤشراتعف"التربكيةالفردية

طرؽ"مؤشراتعنصر:مؤشراتألربعةعناصرانطبقتبدرجةمتكسطةكىيعمىالتكالي

ؤشراتعنصركـ"التييئةلمدمج"كمؤشراتعنصر"المنياجالمرجعي"كعنصر"التدريسكالتدريب

مؤشرات:نطبقتبدرجةمتدنيةكىيتالعناصركعددىاخمسةاكباقيمؤشرا".التقييـكالتشخيص"

"كمؤشراتعنصر"تقييـالبرنامجالمقدـكالمركز"كمؤشراتعنصر"البيئةالتعميمية"عنصر

ىيمؤشراتككانتأقؿالمؤشراتانطباقان"الككادرالعاممة"كمؤشراتعنصر"الخدماتالمساندة

".مشاركةاألسرة"عنصر

راتالنكعيةلبرنامجالتيىدفتإلىالكشؼعفالمؤش(Carol, 2007)كاركؿ أمادراسة          

قؽمف بل ةمنيجيةدراسةالحالةلمتحاستخداـكتـفييا،الدمجالكامؿفيمرحمةماقبؿالمدرسة

كالتحقؽمفاإللتزاـفيتطبيؽمنياجتـالتعميـالجامعامجماقبؿالمدرسة،نكعيةفيبرأبعاد

اناتمفخبلؿالمبلحظاتالرسميةمقاييسنكعيةلجمعالبياستخداـتـحيثقلمبرنامج،اختيار

راسةعمىاشتممتعينةالدك.كغيرالرسمية،كالمسكحات،كالمقاببلتالشخصية،كمراجعةالك ائؽ

مساعدمك،كمعمميالتربيةالخاصة،كمعمميمرحمةماقبؿالمدرسة،مشاركانمفالمديريف(40)

برامجالتعميميةالمبكرةعاليةالجكدةعمى،كاآلباء،كقدتـتحديدالخصائصالمتعمقةباؿالمعمميف

فإلىالطبلبمؤىؿ،كصفكؼصغيرة،كنسبةالمعمميمظاىرنكعيةالبناء،ككادر:النحكالتإلى

الممارساتالتعميميةالتيتنميالتفكيركتشجعاستخداـكمؤشراتنكعيةلمعممياتم ؿ.منخفضة

ياتتكجيوإيجابية،كتركيزقكمعمىمساعدةإستراتيجاستخداـاألطفاؿعمىطرحاألسئمة،ك

ظياراالاألطفاؿعمىتط كأظيرتالنتائجبأفأنشطة(.حتراـلآلخريفكيرميارةحؿالمشكبلتكاإ
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تيتحتاجإلىالتعميـالمستندإلىالمحتكل،كممارساتالتقييـالمستمرلمطفؿكانتمفالجكانباؿ

تكفردمجالتربيةالخاصةمعبيةلدلاآلباءكالمعمميفإليجابرزالمظاىراكقدكافمفأ.تطكير

فيمايتصؿبمشاركةاألسرة،كذلؾكافتطبيؽالمنياجقكيان.خدماترعأيةالطفؿفيمكافكأحد

نيةالصؼكالركتيفكتفاعبلتالمعمـمعالطفؿكتكجيوتعمّرـالطفؿ،لكفكاشتممتكذلؾعمىبي

.فعّراؿذاتينظاـتقييـاستخداـكالماديةلبيئةافيمايتصؿباالتطبيؽكافضعيؼن

 

قيف، في قسـ افي المراجعة التي قاـ بيا مكتب الخدمات التعميمية كالمينية لألفراد المعك       

جكدةكمكجياتاؿكالتيىدفتإلىتطكيرمؤشرات(2007)تربية في جامعة كالية نيكيكرؾ اؿ

،ىامفقبؿمركزالمصادراستخداـالخاصةبيدؼتعميميةفيالتربيةمصادرالممارساتاؿ

كالتدريبلمتربيةالخاصةفيكاليةنيكيكرؾ،كبيدؼتكجيوالعمؿفيمايتعمؽبتقييـالبرامجكبرامج

أشارالتقرير.اقاتالتطكيرالمينيكتقديـالمساعدةالفنيةلممدارسلتطكيرقدراتالطمبةذكماإلع

فحصكتقييـنكعية:تقديـالدعـفيالجكانبالتاليةمكجياتىكىذهاؿاستخداـبأفاليدؼمف

كتقديـخدماتخؿالسمككي،البرامجالتعميميةكالممارساتفيمايتعمؽبجكانبالقراءة،كالدعـكالتد

الممارساتكصؼكتخطيطاألنشطةلتغيير،حتياجاتتحديداألكلكلياتكاإل،كالتربيةالخاصة

:كقدتككنتىذهالمككناتمف.ةذكماإلعاقاتكتحسيفالنتاجاتلمطمب

عدادالبيئة(1) البيئةالتعميميةكالمؤشراتالنكعيةالخاصةبياكالتيتتم ؿفيتصميـكاإ

،كمشاركةالطالبفيبيئةالتعميـالعاديةبمافيبيةاحتياجاتالطالبالفرديةؿالتعميميةلت

كذلؾحسبقدراتوكامكاناتو،كتحديدةجتماعياالطةذلؾالمنياج،كالتعميـ،كالتقييـ،كاألنش

.التكقعاتالعاليةمفجميعالطمبةكتعزيزالمناخالصفيالتعمّرمي



 

 

 

86 

كالمؤشراتالنكعيةالخاصةبياكالتيتتم ؿ،كالتعميـالفعاؿ،التخطيطالممارسةالتعميميةك(2)

مكجواؿكالتعميـالمخطط،بالتخطيطالفردملمتعميـمفأجؿتحديداحتياجاتالطاؿ:في

كاديمية،كالمياراتاأل،لمحتكلؿكالتعميـالصريح،أساليبالتعميـالمباشراستخداـباليدؼ،ك

إضافةإلىإجراءالة،تراتيجياتكالعاداتالفعّرسكالكظائؼالتنفيذية،كتعميـاإل،ـالذاتيالتعؿك

.شكؿفردمالتعديبلتكالتكييفاتعمىالتقييـكالتعميـلمطالبب

كضكحكتنفيذأدكار:اؿلمتربيةالخاصةفقداشتممتالمؤشراتالنكعيةعمىالتطبيؽالفعّر(3)

كتقديـالتعميـالذميست مرقدراتالطالب،،كمسئكلياتمقدميخدماتالتربيةالخاصة

الخدماتالداعمةاستخداـكتجميعالطمبةلمتعمّرـبشكؿمناسبلدعـنتاجاتالمتعمّرـ،ك

.كالمساندةلمتعمّرـ

سمكبأاستخداـ:التقييـالمستمرلتطكركتقدـالطالبفقداشتممتالمؤشراتالنكعيةعمى(4)

استخداـدـالطالب،كربطعمميةالتقييـبالتعميـ،كـالمستندإلىالمنياجلمراقبةتؽالتقيي

ذلؾفيالتخطيطالمعمـألساليبالتقييـالرسمية،كتسجيؿالبياناتكتحميمياكتكظيؼ

.لمتعميـ

الفتراضاتالتيبنيتعمييامؤشراتالجكدةلبرامجالتربيةالخاصةككمايشيرالتقريرأماا

نكعيةعاليةتعميـذك،(لتربيةالعاديةكالتربيةالخاصةا)مبنيعمىمعاييرالتعميـاؿالمنياج:فيي

عطاءقيمةتقديركاإارلممدرسة،كحتياجاتىكمعياتكاإللجميعالطمبةبغضالنظرعفالقدر

لتقديـالتعميـالفردمكالمك ؼ،انفالتربيةالخاصةىيخدمةكليستمكاك،معالجالممارساتالتعميـ

اإلختبلفاتال قافية،مراعاةكالجميعالطمبة،كممارساتيادعـنكرؤيتيياسةتظيرسياساتالمدرك

.اثكالدراساتالمدعكمةبإألدلةتستندالممارساتالتعميميةإلىنتائجاألبحك
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بدراسةىدفتإلىتقديـنمكذجمقترحلتطكيرخدماتالتدخؿ(2006)عقركؽ قامت

البرامجالعاممةرساتالعالميةكنتائجتقييـالمبكرلؤلطفاؿذكماضطرابالتكحدفيضكءالمما

:زعيفعمىالنحكالتاليحاليافياألردف،اشتممتالعينةالقصديةلمدراسةعمىسبعيففردنامك

فردنامفاألسرالمستفيدة(44)عامبلنمفبرنامجيبكرتيجكجمعيةالحسيفلمتدخؿالمبكر،(26)

.مفبرنامجيبكرتيجكجمعيةالحسيفلمتدخؿالمبكر

حصكؿمحكرتمبيةالحاجاتعمىأدنىمعدؿعمى:كمفأبرزالنتائجالتيظيرت

حصكؿمحكرلاستبانةتقكيـالعامميفلمخدمة،كك انيأدنىمعدؿعؿاستبانةتقكيـاألسرلمخدمة

ظيكرمؤشراتعمىلاستبانةتقكيـالعامميفلمخدمة،كإعدادكتطكيرالعامميفعمىأدنىمعدؿعؿ

ةنتقاؿمفنمكذجتمركزالخدـتعمؿفيمراحؿمتكسطةفياإلتزاؿفيالبرامجماةأفالخدـ

.كزالخدمةحكؿاألسرحكؿاألخصائييفإلىتمر

كالتيىدفتالىالتحقؽمف(,Robertson 2006)ربكرتسكف  كأماالدراسةالتيأجراىا

مدلكبيةلكاليةكستفيرجينيامفمراقبةمكتبالتربيةالخاصةفيقسـالترجكدةاليةنظاـفعّر

ؿعمىبياناتالدراسةمفتـالحصكفقدلتزاـبرامجالتربيةالخاصةبالمعاييرالفيدراليةلمكالية،إ

(2410)كخاصة،اؿتربيةلؿانمعمـ(848)كفيالتربيةالخاصة،انمدير(22)خبلؿمسح

كقدتـتحميؿفيالكالية،انمدرسياننظاـ(22)كذلؾفيفرادذكمالحاجاتالخاصة،آباءاألعف

،كماتـ1999-1989عكاـكاأل1998-1979 اصباألنظمةالمدرسيةلؤلعكاـمفالتقريرالخ

تحميؿتقريرمراقبةبرامجالتربيةالخاصةلممكتبالفيدراليفيالكالية،كقدأكضحتالنتائجبأنوقد

دارةكالمتعمقةبالخططالتربكيةالفردية،،تحسفكتطكرعمىخدماتالتربيةالخاصةالمقدمةأطر كاإ

فنظاـالمساءلةالحاليالدراسةأتكماأكضحفرادذكماالحتياجاتالخاصة،األخدمات
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مبلحظتياتالمستخدـفيالكاليةلمراقبةخدماتكبرامجالتربيةالخاصةقدأصمحاألخطاءالتيتـ

التربيةمفقبؿقسـالتربيةفيمكتببرامجدّرهكالذمأع1997-1996فيمراجعةتقريراألعكاـ

.الخاصة

تالتعرؼإلىكاقعإدارتالمدارسالممحؽبياىدؼ(2006)الدكيش كفيدراسةقاـبيا

برامجالتربيةالخاصةفيالسعكدية،كالتعرؼإلىاإلتجاىاتالعالميةفياإلدارةالتربكيةكالتربية

تالمدارسالممحؽبيامراكزاالخاصة،كتحديدالبرامجالتييمكفاإلفادةمنيافيتطكيرإدار

كبناءتصكرمقترحلتطكيرإداراتالتربيةالخاصة،،الدراسةالتربيةالخاصةمفكجيةنظرأفراد

(711)كمديريف(206)كبمغعددىـعمىعينةالدراسةكىـالمديركفـتطبيؽأداةالدراسةكت

كأظيرتالنتائجأفالييكؿالتنظيميالحاليلممدارسالممحؽ.كليأمرطالب(1000)معممانك

كظائؼإداريةتتعمؽببرامجالتربيةيتسـبالمركنة،كيفتقدإلىلخاصةالبيابرامجالتربيةا

الممحؽبيابرامجالتربيةالخاصةبناءنعمىسالعامميففيالمداراختيارالخاصة،كأنواليتـ

معاييرمحددة،كعدـإعداددكراتتأىيميةلمعامميففيالمدرسةقبؿالبدءبعمميةالدمج،كأف

لتكاصؿكالتفاعؿبيفذكماإلعاقةظركؼذكماإلعاقة،كضعؼفرصاـمعالمدارسالتتبلء

كأقرانيـالعادييفنتيجةلمحدكديةمرافؽالمدارس،كضعؼإسياـالقطاعالخاصفيتمكيؿ

تالخاصة،كماإلحتياجاخاصةباألجيزةكالكسائؿالخاصةبذالمدارسالممحؽبيابرامجالتربيةاؿ

دعـاألنشطةكالبرامجالتربكية،كضعؼتكاصؿعمىلمجتمعالمحميالمدارستشجعاكأفإدارات

فررؤيةاالمؤسسةالتعميميةمعالمؤسساتالتعميميةاألخرلالتيتعنىبالتربيةالخاصة،كعدـتك

كرسالةكاضحةلممؤسسةالتعميميةتميزىاعفغيرىا،كىناؾالعديدمفالصعكباتالتيتحدمف

فيبيابرامجالتربيةالخاصة،كضعؼخبرةمديرمكككبلءالمدارسفاعميةالمدارسالممحؽ
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لماميـبعمميةالدمج،كعدـ ،الكفاءاتالمناسبةلمعمؿمعذكماإلعاقاتاختيارالتعميـالعاـكاإ

فيكعدـتكافرالمركنةفيالصبلحياتالممنكحةإلدارةالمدرسة،كك افةأعدادطبلبالتعميـالعاـ

.ية،تقمؿمفكفاءةتطبيؽعمميةالدمجالمدرسةالعاد

،(Tietjens, McCray, and Co-chair, 2005) أما تايتجنز كماؾ كارم كككتشير

تقييـالبرامجكاألنشطةالمقدمةلمطبلبالتكحدييففيمدارسالتربيةإلىفقدأجركدراسةىدفت

بيؽمقياسألمريكية،حيثتـتطفيالكالياتالمتحدةا"ككنترملكيس"الخاصةفيكاليةمكنتانا

(Autism Program Quality Indicators, APQI)مؤشراتالجكدةالنكعيةلبرامجالتكحد

يفيريتبناهالذم  Crimmins, Durand, Kafman andكريزمافكديكراندكككفمافكاإ

Everett (2001)قدمة،كذلؾمفأجؿقياسكتقييـكتحميؿالخدماتكالبرامجكاألنشطةالـ

–2004أيمكؿ)لمطبلبالتكحدييففيتمؾالمنطقةكتـتطبيؽالمقياسخبلؿالفترةمابيفشير

حيثأكردتالدراسةتفاصيؿالعمميةالتعميميةمفنتائجكنصائحتؤدمإلىتحسيف(.2005شباط

تكحيدييففيطالبانمفالطبلباؿ(78)تككنتالعينةمف.األنشطةالمستقبميةلمطبلبالتكحيدييف

أسمكبتحميؿالتبايفاألحادملتحميؿبياناتبرنامجاختيار،كتـ"كنترملكيس"البرامجفيمقاطعة

فمف.التقييـ،كأظيرتنتائجالدراسةنقاطالقكةكالضعؼفيالبرامجالمقدمةلمطبلبالتكحيدييف

كتعامؿمعمميالبرامج،يئةالتدريسيةنقاطالقكةفييام بلن،مبلحظةاآلباءعمكمانالمعيارالنبيؿهلل

كمفنقاطالضعؼفيالبرامج.ىـباحتراـكتكقعنتائججيدةمنيـبعكسالعامةأطفاؿالخاصةمع

كالتقييـتدنيمستكلالدعـالتقنيكالتدريبي،كعمميةالمراقبةعدـالشمكليةلمبرامجالمقدمة،ك

.فيالبرامجالعامةبخاصةكمستكياتمتدرجة،كتصنيؼالطبلبإلىالذاتي
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بدراسةىدفتإلىمعرفةمدلتحقيؽمعمميكمعممات(2003)الغزك كالقريكتي  قاـككما

كقدبمغعددأفرادالدراسة.دكلةاإلماراتالعربيةالمتحدةلممعاييرالعالميةفيالتربيةالخاصة

مدلتحقيؽ:الدراسةعفكمعممةممفيعممكففيالمدارسكالمراكزحيثأجابتانمعمـ(120)

اإلماراتالعربيةالمتحدةفيالمدارسكالمراكزفيمعمميكمعمماتالتربيةالخاصةالعامميف

،كأ رعامؿالخبرة،كعامؿالجنسباإلضافةإلىعامؿ(CEC)لمعاييرجمعيةالتربيةالخاصة

اإلناث،كبيفالعامميففيكقدأظيرتالنتائجعدـكجكدفركؽبيفالذككرك.مكافالعمؿفيذلؾ

عشرسنكاتلدييـالقدرةلىالمدارسكالمراكز،كماأظيرتالدراسةأفاألفرادالذيفتزيدخبراتيـع

تكحدييفمفكجيةلؿالذيفتقؿخبرتيـعفعشرسنكاتعمىتحقيؽالمعاييرالعالميةأك رمف

.نظرأكلياءاألمكركالمعمميف

يفيريت دكرانددراسة كريمنز ك  كىدفتكما  ,Crimmins, Durandكككفماف كا 

Kaufman and Everett (2001)مؤشراتالجكدةالكاجبتكافرىافيإلىالتعرؼعمى

كخمصالباح كف.برامجالتكحد،كتقييـاإلرشادالنكعيكتحسينولمبرامجالتيتقدـلمطمبةالتكحدييف

طفاؿاستجريبيانعمىمجمكعةمفاألإلىتطكيرمقياستقييمي،كقامكابتطبيؽىذاالمقي

كتستخدـمؤشراتالجكدةلبرامجالتكحدنظامان.التكحدييففيبرامجالتكحدفيكاليةنيكيكرؾ

األكلىىيتصنيؼ:عشرمجاالن،حيثنظمتىذهالمجاالتفيفئتيفةمفأربعتصنيفيان

كالخطةالتربكيةالفردية،كالمنياج،التقييـالفردم،:)كىيمحددةفيالعمميةالتربكيةالجكانباؿ

(كمراجعةكمراقبةعمميةالتقدـكالمخرجاتؽالتدريس،كالبيئةالتعميمية،ائكاألنشطةالتعميمية،كطر

،دكراألسرة):مميزاتكدعاماتالبرنامجكىيىيتصنيؼيرجعإلىكالفئةال انية

لسمكؾ،كتقييـفبيئةإلىأخرل،كطرؽتعديؿاكاإلنتقاؿـ،كالكادر،كدكرالمجتمع،كالدمج
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اؿجدان،إذلكحظتحسفمممكسعمىالطبلبحتالنتائجأفالبرنامجفعّركقدأكض(.البرنامج

لبرنامجالذميعمؿكفؽالمؤشراتالنكعية،فقدكانتىناؾفركؽإلىااالتكحدييفالذيفخضعك

  .لبرنامجإلىالـيخضعكاكاضحةبيفىؤالءالطبلبكالطبلباآلخريفالذيف

فيدراسةحكؿإعداددليؿمؤشراتالبرنامج( ,Kleinert 2000)كمينيرت  كقدأشار

بيدؼتقييـكتحسيفالبرامجالمقدمةفي.قيفإعاقةبسيطةكمتكسطةاالنكعيةلمطمبةالمع

القائمةقيمتفىذهلشديدةفيكنتاكيكيشيرإلىألمطمبةذكماإلعاقةالمتكسطةكا،الصفكؼ

فرصالتفاعؿكسمككاتالمعمـالداعمةلدمج)الدمج(1):فعاليةالبرنامجفيمككناتستةجكانب

أنشطةمناسبةلمعمر،مشاركةالكالديف،)المنياجالكظيفي(2()لطمبةكنتائجدمجالطالبالفرديةا

التعميـالفردم،تحميؿ)ةالنظاميةاإلجراءاتالتعميمي(3)،(التقييـ،أىداؼالبرنامجالتربكمالفردم

،إدارةالبرنامجكتصميـجتماعيالبياناتكالمعمكماتالمتعمقةبالبرنامج،برامجتغييرالسمكؾاال

التكرار،التطبيؽ،إجراءاتاألىداؼ،اختيار)البرامجالمستندةإلىالمجتمع(4)،(ةالبيئةالتعميمي

التكقيتكالتنظيـ،تضميفأىداؼالخدمات)لعبلجالتكاممينتقاليةكادماتاإلالخ(5)،(الطكارئ

بادؿالمساندة،تنظيـتقديـالخدمات،تنظيـالتكييفاتأكالمكائمات،االستشارةكالنشرات،ت

فمفىذهفلكؿمككِّوإ.ـالمينيكخططاالنتقاؿالفرديةالتعمي(6)،(المعمكماتكاجتماعاتالفريؽ

ىناؾتقديـمكجزكمبررلنمكذجالمككفممحؽبأفضؿالممارساتك.قمؤشراتتدؿعميالمككنات

لىالعبلقةكيشيرالباحثإ،حؾنمكذجيلمتطبيؽكـ،كلكؿمقياسمصدرلمبيانات.الجيدةلمقياس

اإلرتباطيةبيفىذهالمؤشراتالنكعيةكأىداؼالمنياجفيكنتاكيمعحركةتطكيركتفعيؿ

.لجميعالطمبةلتككفالمدارس
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غراضقائمةمؤشراتالبرامجالنكعيةألاستخداـلىإ( ,1999La Paro)ال بارك  كيشير

فرادكاألسرذكماإلعاقاتكقداشتممتىذهاألداةعمىأللممؤسساتكاتقييـاالحتياجاتالفنية

كامديرن(17)ػفقرةلمممارساتالمكصىبياكقدتـتنظيـكتطكيرىذهالقائمةباالستعانةب(143)

مفخبلؿاألدبالمتصؿبخدماتذكماإلعاقاتكتم متالقائمة.نتاجاتلؤلسرةكالطالب(7)

،كتكجياتياالمؤسسةفمسفة)التعميميةالمؤسسة(1)بصكرتياالنيائيةبستةأبعادعمىالنحكالتالي

ـ،الجدكلة،جمعالتنظي)البيئةالصفية(2)(تقديـالخدمة،الدمج،كالتقييـالبرامج،ككالعامميف،

(4)(الكضعيةالدمج،األدكاتالمساعدةكالمعدلة،المعمكماتالطبية،)الطالب(3)،(البيانات

/االستقبلليةالذاتيةاالستراتيجياتالتعميمية،التكاصؿ،الركتيفاالعتيادم،)التعميـ(5)األسرة،

.التقييـالذاتي(7)نتقاؿ،الدمجكاإل(6)الكفاية،التغذيةالراجعةكالتقييـ،

".كاقعالتقييـفيالتربيةالخاصةفياألردف"دراسةبعنكاف(2007) البستنجي أجرل

كىدفتإلىالتعرؼعمىكاقعالتقييـفيالتربيةالخاصةفياألردف،مفحيثاألىداؼ،كفريؽ

قعمميةالتقييـ،التقييـ،كمصادرالمعمكماتالتييتـجمعيالغاياتالتقييـ،كالجانبالذمتغطي

لمتقييـالرسمي،ةكاالختباراتكالمقاييسالتيتستخدـفيعمميةالتقييـ،كممارساتالتقييـالبلحؽ

كأساليبالتقييـالبديؿ،كالمشكبلتالتيتكاجوالقائميفعمىعمميةالتقييـ،كمستكلمعرفةمعممي

ضافةإلىمعرفةالفركؽفيمستكلالتربيةالخاصةبأساسياتالتقييـفيالتربيةالخاصة،باإل

(255)كبمغتعينةالدراسة.المتغيراتالمؤىؿالعممي،كالخبرة،كسنةالتخرج،كالعمرمعرفتيـتبعن

ـن(301)افيالتقييـ،كأخصائين امفمعمميالتربيةالخاصة،ممفيعممكففيمراكزكمدارسمعم

كالحركيةكالعقميةةكاإلعاقةالسمعيةكالبصرمالتربيةالخاصةالتيتعنىبذكمصعكباتالتعمـ

كقدتـجمعالمعمكماتمفخبلؿأداتيفأعدىماالباحث.كالمراكزالتيتخدـفئاتمتعددة
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علىأفرادالعينةـكقاـبتطبيقيماع(االستبانةكاالختبارالتحصيمي)ألغراضالدراسةالحالية

عينةأفأك راألىداؼالتييسعىأفرادلنتائجاكأظيرت.التحقؽمفدالالتصدقياك باتيما

كماأظيرت".متابعةتقدـكتحسفأداءالطالب"، ـ"التخطيطلمتدريس"الدراسةإلىتحقيقياىك

فنسبةمرتفعةمفعالية،كأالنتائجأفمعمـالتربيةالخاصةيتكاجدكعضكفيفريؽالتقييـبنسبة

بالتقييـفييافيالدراسةاليكجدفييافريؽتقييـ،المراكزكالمدارسالتيتمتتغطيتيا حيثيقـك

.كعدـتكافرأدكاتمناسبةلمتقييـ،أخصائيكاحدفقط

فيدراسةىدفتالتعرؼإلىأىـالبرامجكالخدماتالتي (Estes, 2004)إستيز كيشير

التعميـالخاصفيتكفرىاالمؤسساتلذكماإلعاقاتفيكاليةتكساس،حيثقيمتالدراسةمستكل

المؤسساتالخاصةكأىـالحاجاتلدلاألطفاؿذكماإلعاقاتمفالناحيةاألكاديمية،مفحيث

مكافتعميـالطمبةضمفب اتيـ،كقدأشارتنتائجالدراسةإلىحاجةرنامجفردميراعيقدراتيـكاإ

،كالتنقؿ،كالتفاعؿ،ىؤالءإلىتكييؼالمبانيكالبيئةالماديةلتمبيحاجاتيـمفحيثالحركة

مف%(6.3)طالبمفذكماإلعاقاتكم مكمانسبتو(300)كشممتعينةالدراسة.كالتكاصؿ

ضطراباتاإلنفعاليةأمااإلعاقاتاألك رإنتشارانفكانتاإلعاقةالعقمية،كاالمجمكعاإلعاقات

إلعاقاتالحسية،كالشمؿكالسمككية،كالتكحد،كاضطراباتالمغةكالكبلـ،كصعكباتالتعمـ،كا

 .الدماغي

ىدفتإلىدراسةمستكلالمعرفةكالمياراتالبلزمةدراسة (Lin, 2002)ليف كأجرل

كالضركريةلمعمميالتربيةالخاصةمفأجؿتعميـالطمبةذكماإلحتياجاتالخاصةفيتايكاف

(Taiwan)كقدتـ.خاصةفيتايكافمعممانمفمعمميالتربيةاؿ(175)كتككنتعينةالدراسةمف

حيثأظيرتالنتائجأف.تطبيؽأداةمسحيةتضمنتأبعادانمتعددةمفضمنيابيعدخاصبالتقييـ
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عاؿمعمميالتربيةالخاصةفيتايكا مفالميارةكالمعرفةفيفبركفأنفسيـيتمتعكفبمستكلن

.مجاؿالتشخيصكالتقييـ

تقكيـبناءكمحتكلالبرامجالتربكيةالفرديةفقدىدفتإلى(2003)أما دراسة الخشرمي 

كانتيتالدراسة.مدينةالرياضفيلذكماإلحتياجاتالخاصةفيمراكزكمدارسالتربيةالخاصة

لىنتائجأشارتفيمجممياإلىعددمفالمشكبلتالمتصمةبالبرنامجالتربكمالفردم،تتم ؿفيإ

فيإعدادالبرامجالفردية،ـتكظيؼنتائجالتقييـتخصصات،كعدعدـكجكدفريؽعمؿمتعدداؿ

فكجدتفييغيرمبلئمة،كتشيرالدراسةإلىصكماأفمعظـاألىداؼؽ يرةالمدلمفقكدة،كاإ

تالدراسةعفعدـرضاالمعمماتعفمبرنامجالطفؿالفردم،ككذلؾكشؼعدـإشراؾاألسرةؼ

كحاجتيفإلىدكراتتدريبية،كبرامجحاسكبية؛لتذليؿخبراتيففيإعدادالبرامجالتربكيةالفردية،

.الصعكباتالتيتكاجييففيالبرامجالتربكية

دراسةىدفتإلىالتعرؼعمىمدلفاعميةمراكز(2001)كأجرل الصمادم كآخركف 

عمراكزالتربيةالخاصةالدراسةجميشممتك.التربيةالخاصةفيدكلةاإلماراتالعربيةالمتحدة

(82)تمؾالمراكزكعينةمفمعمميياكعددىـكمفجميعمديرم(8)تطكعيةكعددىاكاؿحككميةاؿ

فقرةم متسبعةأبعادىي(119)كلقياسمدلالفاعمية،تـتطكيرأداةتككنتمف.معممانكمعممة

،المنياج،كاإلدارة،كخصائصالمركز،كالجكالتربكم،كالمجتمعالمحمي،كالتدريسكالتدريب

كأشارتالنتائجإلىأفمتكسطكؿمفمركزمالشارقةكخكرفكافعمىأداة.معممكفكالعاممكفؿكا

بشكؿداؿإحصائيانممايشيرإلىفاعميتيا(3)الدرجةالمعتمدةلمفاعميةلىالدراسةككؿيزيدع

فأشارتإلىكذلؾأشارتنتائجالدراسةإلىالتبايففيفاعميةالمراكزحسبأبعاداألداة.ككؿ

رة،كخصائصالمركزفاعميةمركزأبكظبيفيالجكالتربكمكمركزالشارقةفيأبعاداإلدا
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أمافيمايتعمؽ.يبكمركزالعيففيبعدمخصائصالمركزكالمجتمعالمحميكالتدريسكالتدر

فركؽذاتدكجككماأشاراتنتائجتحميؿالتبايف.باألبعاداألخرللـتكفالنتائجدالةإحصائيان

ركزعمىالدرجةالكميةكعمىدرجاتمتغيرالـإلىلفاعميةالمركزتعزلفيمدداللةإحصائية

كأشارتنتائجالتكراراتكالنسبالمئكيةلممشكبلتالتيتحدمف.األبعادالفرعيةاألخرلجميعان

كنقصالدكراتفاعميةالتدريسإلىأفأىـتمؾالمشكبلتكانتالتبايففيقدراتالطمبة،

 .أكلياءاألمكراىتماـالتدريبيةلممعمميف،كاإلدارةغيرالمؤىمة،كالغرؼالصفيةالضيقة،كعدـ

مراكزالتربيةالخاصةفيسمطنةةبدراسةحكؿمستكلفاعمي(2000)المعمرم قامت

نتتكك.مراكزالتربيةالخاصةفيسمطنةعمافةعماف،ىدفتإلىالتعرؼعمىمستكلفاعمي

عينةالدراسةمفجميعمراكزكمدارسالتربيةالخاصةالحككميةفيسمطنةعمافكالبالغعددىا

استخداـعفالفاعميةبتجمعتالبيانا.معمماكمعممة(136)مديريف،ك(4)مراكز،كتضـ(4)

:ىيدأبعا(6)فقراتم مت(106)مراكزالتربيةالخاصة،كالتيتككنتمفةاستبانوفاعمي

،اإلدارة،كالجكالتربكم،كخصائصالمركز،كالتدريسكالتدريب،كالمعممكفكالعاممكففيجالمنيا

كأشارتالنتائجإلىأفجميعمراكزالتربيةالخاصةفيسمطنةعماففعالةفيجميع.المركز

،كبعدفقدكافأعمىالمتكسطاتلبعدالجكالتربكماألبعاد،ماعدابعدالمعمميفكالعامميف،

كماأشارتالنتائجإلى.كبعداخصائصالمركزكالتدريسكالتدريبكبعداإلدارة،المنياج،

النقصفي:منياةالخاصةمفكجيةنظرالمعمميفكمراكزالتربيةالمشكبلتالتيتحدمففاعمي

،كعدـالمناسبةالتعميميةكالكسائؿكالمكاـز،لمعمـتدريبالمعمميف،كعدـكجكددليؿؿإعدادكتأىيؿك

.كقصكرفيالجانبالمادمكمعدات،تكافرمختبرات،كعدـتكافرأجيزة
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 :التعقيب عمى الدراسات

: يتناكؿ الباحث الدراسات السابقة مف خالؿ محكريف ىما

 تقييـبرامجكخدماتاالطفاؿذكماإلعاقةالعقميةكاألطفاؿرالدراساتالتيتناكلتمحك

ناكلتالدراساتالسابقةمكضكعاتكقضايافيغايةاألىمية،ت.ذكماضطرابالتكحد

م ؿتقييـالبرامجالمقدمةلؤلطفاؿالمعاقيفعقميانمفكجيةنظرالمديريفكالمعمميفكمدل

رقتبعضالدراساتإلىطرؽكماتط.تربكيةكمحتكلىذهالخططفاعميةالخططاؿ

.التدريسالمتبعةفيتعميـاألطفاؿؽائكطررأدكاتالتقييـالمناسبةاؼالتشخيصكتك

تالتيتكاجوالمعمميفكبعضيااآلخرالبدراسةكتحديدالمشؾباإلضافةإلىقياـالباح يف

تناكلتأكضاعالمراكزالتيتقدـخدماتيالؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقميةكاألطفاؿذكم

 اضطرابالتكحد

 رامجالمقدمةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالدراساتالتيتناكلتمحكرضبطالجكدةفيالب

حيثبح تىذهالدراساتفيالمؤشراتالنكعية.العقميةكاألطفاؿذكماضطرابالتكحد

لمبرامجالتعميميةفيالتربيةالخاصة،كتحديددرجةانطباقياعمىمؤسساتكمراكز

طبلععمىإضافةإلىاإل.األطفاؿذكماإلعاقةالعقميةكاألطفاؿذكماضطرابالتكحد

ةمفقبؿمخرجاتكنتاجاتالبرامجالمتخصصةفيالمدارسكالمؤسساتكالمراكزالمعتمد

فادةمفالممارساتالناجحةفيمجاؿتعميـاألطفاؿذكمالجياتالمتخصصة،كاإل

عتمادبعدككنياقدحصمتعمىدرجةاال.اإلعاقةالعقميةكاألطفاؿذكماضطرابالتكحد

فادةفيضبطبياجياتاإلعتماد،ككؿذلؾلئلطؿتالمتطمباتالتيتحقيقيالمشركطك

.نكعيةالخدماتالمقدمةفيبرامجىاتيفالفئتيفمففئاتاإلعاقة
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لقتأأنياىاطبلععمىنتائجاإلكالمراجعةالسابقةلمدراسات،يستنتجالباحثمفكما

البرامجكالخدماتنمكذجلتطكيرأيقتراحاكمختمفةفيمكضكعالدراسةالحاليةعمىنكاحوالضكء

الدراساتأفمراجعةكما.ذكماإلعاقةالعقميةكاضطرابالتكحدفياألردفطفاؿالمقدمةلؤل

البرامجفيتقييـكتطكيرفيالتربيةالخاصةمؤشراتضبطالجكدةإلىأىميةتشيرالسابقة

كماأفالدراسات.كماضطرابالتكحدذطفاؿذكماإلعاقةالعقميةكاألطفاؿكالخدماتالمقدمةلؤل

السابقةقامتبتقييـالبرامج،ككاقعمراكزالتربيةالخاصةكمنظكمةمتكاممةدكفالتركيزعمىأبعاد

كممادذكماإلعاقةالعقميةكاضطرابالتكحطفاؿيخصالبرامجكالخدماتالمقدمةلؤلامعينةفيـ

لتطكيرالبرامجكالخدماتانمقترحانأنمكذجتقدـأنياعفالدراساتالسابقةيميزالدراسةالحالية

المقدمةلمطمبةذكماإلعاقةالعقميةكاضطرابالتكحد،كتطكيرأداةتشمؿمؤشراتضبطالجكدة

زاضطرابالتكحدكتطبيقياعمىمراؾذكمطفاؿاألذكماإلعاقةالعقميةكطفاؿبرامجاألالخاصةب

لذكماإلعاقةالعقميةكاضطرابالتكحدةكالخدماتالبرامجالتربكمالتربيةالخاصةالمعنيةبتقديـ،

.دففياألر(العاـكالخاص)فيالقطاعيف

لمؤشراتالعاممةإستنادانإلىاالخدماتالبرامجكمستكلفاعميةتقييـعمىلدراسةالحاليةكتعمؿا

بينماكءالمعاييرالعالميةمفكجيةنظرالخبراءفيضالةالتيتقدمياالدراساتالسابقةالفعّر

تختمؼالدراسةالحاليةعفالدراساتالسابقةفيككنياتقدـأنمكذجانخاصانلتطكيرالبرامج

بالتالي،فإفك.كالخدماتبمايتماشىمعنتائجالتقكيـكالحاجاتكاإلمكاناتالمتكافرةفياألردف

المقدمةالبرامجمستكلفاعميةمتقييـىذهالدراسةتعتمدعمىاتباعأدلةالدراساتالسابقةؼ

.كالتخطيطلمنمكذجالمقترح
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الفصؿ الثالث

الطريقة كاإلجراءات 


ة،كماكمجتمعالدراسةكالعينةكأدكاتالدراسىذاالفصؿكصفانلمنيجيةالدراسةيتناكؿ

اتالكميةالمتعمقةكيتناكؿشرحإجراءاتالدراسة،كطريقةمعالجةالبينات،كطريقةمعالجةالبياف

طفاؿذكماإلعاقةالعقميةكاألطفاؿالبرامجكالخدماتالمقدمةلؤلمستكلفاعميةسئمةباإلجابةعفأ

.ذكماضطرابالتكحد

 
  :كعينتيا مجتمع الدراسة

ماألردفعمؤسساتكمراكزالتربيةالخاصةؼعمىجميكعينتياشتمؿمجتمعالدراسةا

تقدـالبرامجكالمتم مةفيمؤسساتكمراكزالتربيةالخاصةالتي(،تطكعي،دكليحككمي،خاص)

تكحدفيأقاليـالمممكةذكماضطراباؿطفاؿذكماإلعاقةالعقميةكاألطفاؿلؤلكالخدماتالتربكية

مؤسسة(286)صؿمفأمؤسسةكمركز(153)كعددىا(الكسط،كالجنكبإقميـالشماؿ،)ةال بلث

حسبدليؿالمؤسساتالتيتعنىباألشخاصذكم.المختمفةتخدـجميعفئاتاإلعاقةكمركز

.(2010)قيفسنةاعمىلشؤكفاألشخاصالمعفيالمممكةالذمأصدرهالمجمساألاإلعاقات

.ينةحسبمتغيراتاألقاليـكنكعاإلعاقةيكضحتكزيعأفرادالع(1)كالجدكؿرقـ
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( 1) الجدكؿ

تكزيع أفراد العينة حسب متغيرات األقاليـ كنكع اإلعاقة 

 المراكز التي تقدـ خدماتيا لذكم اضطراب التكحدالمراكز التي تقدـ خدماتيا لذكم اإلعاقة العقمية 

 اإلقميـ
المؤسسات ك المراكز 
المتخصصة في اإلعاقة 

 العقمية

سسسات كالمراكز المؤ
فئات مختمفة التي تخدـ 

مف ذك اإلعاقة 

المؤسسات كالمركز 
 المتخصصة في التكحد

المؤسسات كالمركز التي 
تخدـ فئة اإلعاقة العقمية 

 كاضطراب التكحد
 المجمكع

 85 27 36166الكسط

 47 13 -14 20الشماؿ

 21 7 -122الجنكب

المجمكعالكمي
68 326 47 153 




 :ات الدراسةأدك

ذكمطفاؿالبرامجكالخدماتالتربكيةالمقدمةلؤلمستكلفاعميةلجمعالبياناتعفكاقع

فقدذكماضطرابالتكحدفيمؤسساتكمراكزالتربيةالخاصةفياألردفطفاؿاإلعاقةالعقميةكاأل

ذكماإلعاقةطفاؿبرامجاألمستكلفاعميةتقييـؿأداة:ىماتيفألغراضىذهالدراسةتـإعدادأدا

 .ذكماضطرابالتكحدطفاؿبرامجاألمستكلفاعميةتقييـؿكأداةالعقمية،

كترجمةالمعاييراستنادانإلىاألدبالتربكمالمتصؿبالمكضكع،داتيفتـتطكيراألك

تمفأجموكبحسبفيضكءاليدؼالذمكضعمقياسالعالمية، ـتحديداألبعادالخاصةبكؿ

عدالرجكعإلىالمعاييرالعالميةعد،بىالخاصةبكؿبيالمؤشراتصياغةتتـ.اسةأسئمةالدر

:ايميبـلباحثفيعمميةالبناءبشكؿرئيسسترشدااقدك،المعتمدة

 Council for)ذكماإلحتياجاتالخاصةطفاؿالمجمساألمريكيلؤلمعايير -1

Exceptional Children, CEC) أ يرالكبيرعمىالتربيةالمجمسالمعركؼبالتكىك
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الخاصةفيالعالـ،كالذمتبنىجممةمفمعاييرالممارسةالمينيةفيميدافالتربية

 .ذكماإلعاقةالعقميةطفاؿالخاصةبمافيياميدافاأل

 National Council for)معاييرالمجمساألمريكيالكطنيالعتمادتدريبالمعمميف -2

Accreditation for Teacher Education)ػالمعركؼاختصارانب(NCATE) 

 يةالعتمادخدماتالتربيةالخاصةمعاييرالعالميةالتيكضعتياالمؤسساتالكطفاؿ -3

(National Commission for the Accreditation  of Special Education 

Services) (NCASES)
 Interstate New Teacher) مراجعةك يقةالمجمسالكطنيلممعاييرالنمكذجية، -4

Assessment and Support Consortium Special Education Sub- 

Committeee, INTASC) 
اضطرابالتكحدفيجامعةمذكطفاؿالمعاييركاإلجراءاتاإلرشاديةلتقييـكتشخيصاأل -5

   .ككلكمبيا،كىيالدراسةالمعدةلكزارةالتخطيطالصحيفيبريتشككلكمبيا

(Standards  and  Guidelines  For  the Assessment  and Diagnosis  of 

Children  with  Autism Spectrum Disorder  in  British  Columbia )
مركز)كممفؿةكمعاييرىاكاعتمادىافيكاليةإالترخيصالخاصببرامجالتربيةالخاص -6

 Special Education Certification Structure and Content)(.التربيةالخاصة

Area Standards Illinois State Board of Education Center for Special 

Education). 

.كالعناصراألساسيةلمبرامجالتعميميةلمطمبةذكماضطرابالتكحدمعاييرالتربيةالخاصة -7

(Standards for Special Education – Essential  Components for 

Students with Autism Spectrum Disorders). 
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كمعاييرمعاييراإلعتمادالخاصلمؤسساتكبرامجاألشخاصذكماإلعاقاتالعقمية -8

عتمادالخاصلمؤسساتكبرامجاألشخاصذكماضطرابالتكحدالتيكضعياالمجمسالا

 .قيفاعمىلشؤكفاألشخاصالمعاأل

خارجية،عفالدراساتكالمقاالتالبحثمفخبلؿقكاعدالبياناتالتابعةلمجامعةكأخرل -9

العمميةذاتالعبلقةبمكضكعاألطركحةأكالمكاضيعالفرعيةلؤلطركحة،كاإلطبلععمى

ةلتمؾالدراساتخيصيابيدؼتحديدالعناصرالرئيستمؾالدراساتكالمقاالت،كتؿ

.كالمقاالت


ذكم  طفاؿألقدمة ؿالـ كالخدمات التربكية برامجاؿمستكل فاعمية  تقييـ أداة: أكالن 

: في مؤسسات كمراكز التربية الخاصة في األردف اإلعاقة العقمية

لجمعالبياناتحكؿمستكلالفاعميةلمبرامجكالخدماتالتربكيةالمقدمةلؤلطفاؿذكماإلعاقة

العقميةفيمؤسساتكمراكزالتربيةالخاصةفياألردف،فقدتـالتكصؿإلىمؤشراتتحديد

بناءمقياسمؤشراتلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقمية،كالمقدمةليةفيالبرامجالتربكيةمستكلالفاع

:فاعميةالبرامجالتربكيةالمقدمةليذهالفئةكفقانلمخطكاتالتاليةتحديدمستكل

 : مرحمة جمع المعمكمات كالبيانات  - أ

قةالعقمية،كتحديدمدللجمعالبياناتالمتعمقةبالمؤشراتالنكعيةلبرامجاألطفاؿذكماإلعا

انطباقياعمىالبرامجالمقدمةليؤالءاألطفاؿفياألردف،فقدتـالتكصؿإلىإعدادكبناءأداة

المؤشراتكتحديددرجةانطباؽىذهالمؤشراتعمىمايقدـلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقميةمفبرامج

 :لئلجراءاتكالخطكاتالتاليةكفقان،لتحديدمستكلفاعميةىذهالبرامجتربكيةكتعميمية
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التيمسحكتمخيصمعاييرالممارسةالمينيةفيمجاؿتعميـاألطفاؿذكماإلعاقةالعقمية -1

 Council for) المجمساألمريكيلؤلفرادذكماإلحتياجاتالخاصةاعتمدىا

Exceptional Children)كالخاصةبفئةاألطفاؿذكماإلعاقةالعقميةكىيمفأكبر

كتيعنىبتطكيرالمخرجاتالتربكيةلؤلفرادذكم المنظماتالمينيةالمتخصصةالتيتمتـز

 .اإلعاقاتكالمكىكبيف

،كالتيتتم ؿبمعاييرإعدادمعاييرالمجمسالكطنيالعتمادبرامجإعدادالمعمـمراجعة-2

 National Council for Accreditation of Teacher Educationمعمميالتربيةالخاصة

(NCATE) .

 Interstate New Teacherمراجعةك يقةالمجمسالكطنيلممعاييرالنمكذجية، -3

Assessment and Support Consortium Special Education Sub- 
Committee (INTASC) . 

فيفمكريدا،دائرةالتعميـطكرتيالتعميـالفرديةكالتيمراجعةمؤشراتالجكدةالخاصةببرامجا -4

قسـالمدارسالخاصةالحككميةكالتعميـالمجتمعي،مجمسمساندةالتدريسكالخدمات

كالتيتـاقتباسيابتصريحمفدائرةالتعميـفينيكيكرؾ،مكتب(.1997)المجتمعية

مفأنظمة(200)الخدماتالمينيةكالتربكيةلذكماإلعاقات،استكماالنلمتطمباتالجزء

(.2000)يـفيكاليةنيكيكرؾلمتعميـالعاـ،فبرايرمفكضالتعؿ

اإلطبلععمىبرامجاألكاديمياتكالمراكزكالمدارسالعالميةالمعتمدةفيتقديـالبرامج-5

كالخدماتلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقميةعمىكجوالتحديد،كالتيتتم ؿفيمعاييرمحتكل

المساندة،كتعديؿالبيئةالتعميمية،كاستراتيجياتالبرنامجالتربكم،كالمنياج،كالخدمات
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:التدريس،كالدمجكاإلطارالعاـلبرامجاألطفاؿذكماإلعاقةالعقميةفيمؤسساتالتعميـفي

كاليةنيكجرسي،كفرجنيا،كفمكريدا،كاستراليا،ككذالؾاإلطبلععمىمعاييراإلعتمادالخاص

قيففيامالمجمساألعمىلشؤكفاألشخاصالمعلبرامجكخدماتذكماإلعاقةالعقميةؼ

(.2010)األردف،

اإلطبلععمىالمعاييرالعالميةالتيكضعتياالمؤسساتالكطنيةالعتمادخدماتالتربية-6

 National Commission for the Accreditation of Special) الخاصة

Education Services) (NCASES)كقابمةلمقياسكالتيكضعتمعاييركاضحة

تتعمؽبخدماتكبرامجالتربيةالخاصة،كتيعدُّدىذهالمؤسسةمفالمؤسساتالرائدةفياعتماد

برامجالتربيةالخاصةكخدماتيا،كىناؾالعديدمفمؤسساتالتربيةالخاصةفيالكاليات

ماكتتم ؿمعاييرىذهالمؤسسةفي.المتحدةقدحصمتعمىاإلعتمادمفىذهالمؤسسة

المؤسسة،اإلدارة،العامميف،الخدمات،البرامج،كالعبلقةمعالمجتمع،كالدمج،كالتقييـ،:يمي

.كالجكانبالصحية،كشركطالسبلمةالعامةكاإلدارةالمالية

مراجعةالدراساتالسابقةذاتالصمةبمكضكعاتالمؤشراتالنكعيةلبرامجاألطفاؿذكم-7

الدراساتالسابقةذاتالعبلقةبمكضكعجكدةالبرامجالتربكيةاإلعاقةالعقميةكالبحكثك

.كتعميميـ

مرحمة تحديد مككنات كأبعاد البرامج كالخدمات التربكية المقدمة لألطفاؿ ذكم اإلعاقة   - ب

: العقمية

ناتكأبعادالبرامجالتربكية .1 بناءنعمىماتـفيالمرحمةاألكلىتكصؿالباحثإلىمككّر

أبعادأساسية،(8)اؿذكماإلعاقةالعقمية،كقدتككنتىذهاألبعادمفكالتعميميةلؤلطؼ



 

 

 

105 

الرؤيةكالفكر:تضمنتياالبرامجكالخدماتالتربكيةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقمية،كىي

كالرسالة،اإلدارةكالعاممكف،البيئةالتعميمية،التقييـ،الخدماتكالبرامج،مشاركةكدعـ

 .كالخدماتاإلنتقالية،كالتقييـالذاتيكتمكيفاألسرة،الدمج

عمىمجمكعةمفالمحكميفذكمالخبرةفي(1)قاـالباحثبعرضاألبعادممحؽرقـ .2

 .التربيةالخاصة،بيدؼدراسةىذهاألبعادكتحديدارتباطيابمكضكعالدراسةالحالية

جراءالتعديبلتفيضكءآرائ .3 خراجاألبعادقاـالباحثبمراجعةمبلحظاتالمحكّرميفكاإ ىـكاإ

كالفكرالرؤية:ىيأبعادك(8)بالصكرةالنيائية،إذتككنتاألبعادبصكرتياالنيائيةمف

كالرسالة،اإلدارةكالعاممكف،البيئةالتعميمية،التقييـ،الخدماتكالبرامج،مشاركةكدعـ

  .كتمكيفاألسرة،الدمجكالخدماتاإلنتقالية،كالتقييـالذاتي

 :ديد المؤشرات الرئيسة كالفرعية لممقياسمرحمة تح - ج

قاـالباحثفيىذهالمرحمةبتحديدالمؤشراتالرئيسةكالفرعيةلممقياسمفخبلؿدراسة

كؿبيعد،كاإلطبلععمىمعاييركك ائؽالمنظماتالمتخصصةفيكضعالمعاييركالمؤشرات

لتيتتككفمنيااألداة،كذلؾبشكؿعدمفاألبعاداعبرعفكؿبيكصياغةالمؤشراتالتيتقيسكتي

أبعادالمقياسكالمؤشراتالرئيسة،كالمؤشرات(3)إجرائيقابؿلمقياس،كيكضحالممحؽرقـ

الفرعية،باإلضافةإلىالمصادرالتيتـالرجكعإلييالصياغةالمؤشراتالرئيسةكاشتقاؽالمؤشرات

.الفرعية
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 :مرحمة بناء األداة -د

إلىقياسدرجةانطباؽالمؤشراتالنكعيةلبرامجاألطفاؿذكماإلعاقةتيدؼىذااألداة

لتقييـمستكلفاعميةىذهالبرامجالعقميةعمىالبرامجكالخدماتالتربكيةالمقدمةليـفياألردف

:،كقدقاـالباحثببناءىذهاألداةمفخبلؿاإلجراءاتالتاليةالمقدمة

أبعادأساسية،(8)كقدتككفالمقياسمف(3)ممحؽرقـقياسبصكرتواألكليةإعدادالـ -أ

 :ان،كذلؾعمىالنحكالتاليمؤشرانرئيس(94)ك

.ةرئيسمؤشرات(8)كيتككفمف:الرؤيةكالفكركالرسالة:عد األكؿالبُ  .1

.مؤشرانرئيسان(14)يتككفمف:اإلدارةكالعاممكف:عد الثانيالبُ  .2

.انرئيسمؤشران(12)يتككفمف:يةالبيئةالتعميـ:عد الثالثالبُ  .3

.ةرئيسمؤشرات(10)كيتككفمف:التقييـ:عد الرابعالبُ  .4

.انمؤشرانرئيس(20)كيتككفمف:امجالخدماتكالبر:عد الخامسالبُ  .5

.ةرئيسمؤشرات(10)مشاركةكدعـكتمكيفاألسرةكيتككفمف:عد السادسالبُ  .6

.انمؤشرانرئيس(14)كيتككفمف:ليةالدمجكالخدماتاإلنتقا:عد السابعالبُ  .7

.ةرئيسمؤشرات(6)كيتككفمف:التقييـالذاتي:عد الثامفالبُ  .8

قاـالباحثبعرضاألداةعمىمجمكعةمفالمحكميفذكمالخبرةاألكاديميةكالميدانية -ب

 يكضحذلؾ(1)فيمجاؿالتربيةالخاصةكعمـالنفسكالممحؽرقـ

فيياتكزيعاألداةفبطريقةمما مةلمطريقةالتيتـاةمفالمحكميقاـالباحثبجمعاألد -ج

عمييـ،كقدقاـالباحثبدراسةاقتراحاتكتكصياتالمحكميف،كأخذببعضالتعديبلت
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خراجيابالصكر ة،أبعادرئيس(8)ةالنيائيةبكاقعالجكىريةكاليامةكتـإدخالياعمىاألداةكاإ

.انمؤشرانرئيس(89)ك

.ؤشراتالرئيسةيكضحأبعاداألداةلبرامجاألطفاؿذكماإلعاقةالعقمية،كعددالـ(2)كؿرقـكالجد

( 2)الجدكؿ 

 أبعاد أداة البرامج كالخدمات التربكية، كالمؤشرات الرئيسة لإلعاقة العقمية



حيثيتـتحديد(ال)أك(بنعـ)ارات،يجابعنياكقدصيغتفقراتاألداةعمىشكؿعب

درجةإنطباؽكؿمؤشرعمىالبرامجكالخدماتالتربكيةالمقدمةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقمية

مقابؿالمؤشرالذمينطبؽعمىالبرنامجالتربكمبدرجة(نعـ)فيخانة(:√)بكضعإشارةصح

ؿكؿمؤشرإذالـينطبؽعمىالبرنامجبدرجةمقاب(ال)فيخانة(:×)ككضعإشارة(كاحدة)

 (صفر)

 رئيسةعدد المؤشرات اؿ البعد الرقـ
8الرؤيةكالفكركالرسالة1:البيعد
10رةكالعاممكفاإلدا2:البيعد
12البيئةالتعميمية3:البيعد
10التقييـ4:البيعد
20البرامجكالخدمات5:البيعد
10مشاركةكدعـكتمكيفاألسرة6:البيعد
13الدمجكالخدماتاإلنتقالية7:البيعد
6التقييـالذاتي8:البيعد

89-المجمكع 
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 :تعميمات تطبيؽ كتصحيح المقياس

يتـتحديددرجةانطباؽكؿمؤشرعمىالبرامجالتربكيةالمقدمةلمطمبةذكماإلعاقة

فيخانةنعـ،مقابؿالمؤشرالذمينطبؽعمىالبرنامجالتربكمبدرجة(:√)العقمية،بكضعأشارة

رجةفيخانةال،مقابؿكؿمؤشرإذالـينطبؽعمىالبرنامجالتربكمبد(:√)ضعأشارةكاحدة،كك

 ـصنفتالتقديرات.(انصفر)لمفقرة،كالدرجةالدنيا(1)لمفقرةصفر،بحيثتككفالدرجةالعميا

:كجرلترتيبياكفقانلممتكسطالحسابيلمتقديرإلىالفئاتالتالية

 .فأك ر(0.67)،(درجةاإلنطباؽ)حسابيمرتفعإذاكافالكسطاؿ -

  (0.66)إلى(0.34)مابيف(درجةاإلنطباؽ)الحسابي متكسطإذاكافالكسط -

 .فأقؿ(0.33)،(درجةاإلنطباؽ)إذاكافالكسطالحسابيمتدفو -

 
صدؽ األداة 

عرضوعمىنخبةعدتـالتكصؿإلىصدؽاألداةلقياسالغرضالذمأيعدتمفأجمو،ب

كتـعرضاألداةعمى مانيةمحكميفمفذكم.لمحكميفإلبداءالرأمحكؿصدؽالمحتكلمفا

بداءالرأمحكؿإلالخبرةاألكاديميةكالمينيةفيمجاؿالتربيةالخاصةكعمـالنفسكاإلرشاد،

كقدكانت.مناسبةاؿمبلحظاتاؿعدالخاصبياكحكؿكضكحيالغكيانكتقديـمبلءمةالمؤشراتلمبي

نسبةمفالمحكميفب(7)حيثتـاإلبقاءعمىالفقراتالتيأجمععمييا:يجةالتحكيـكالتالينت

كتـإضافةمؤشرات،كتقسيـبعض(سبعةمف مانية)بيفالمحكميف%(87)قدرىاإتفاؽ

بعضالمؤشرات،كدمجبعضإعادةصياغةتكماتـ.المؤشراتإلىأك رمفمؤشرفرعي
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أبعادكعدد(8)ةإلىدكصؿعدداألبعادالرئيسكؽ.اإلىأبعادأيخرلالمؤشراتكنقؿبعضو

(.5)الممحؽرقـيظيرفيمؤشرانكما(88)ةإلىالمؤشراتالرئيس

ثبات األداة  

طريقةاتفاؽاستخداـاستخراج باتاألداةبةفقدلجأالباحثإلىلمتحقؽمف باتاألدا

لتربيةالخاصةمفككادركزارةالتربيةكالتعميـ،كالذيفاطمعكاالمقدريف،إذطمبمفأحدمشرفيا

بتقديردرجةانطباؽالمؤشراتالنكعية عمىأداةالدراسةكتعرفكاعمىأبعادىاكفقراتيا،أفيقـك

برامجمفبرامجاألطفاؿذكماإلعاقةالعقميةالمقدمةفيمؤسساتكمراكز(6)الرئيسةعمى

أداةالدراسة،كبعداستخداـب(الجنكب،الكسطكالشماؿ)ةاليـالمممكةال بلثخاصةفيأؽالتربيةاؿ

ذلؾقاـالباحثبتقديردرجةانطباؽمؤشراتالجكدةعمىنفسىذهالبرامج،كتـحسابمعامؿ

.يكضحذلؾ(3)االرتباطبيفتقديرالمشرؼكالباحث،كالجدكؿرقـ

( 3)الجدكؿ 
رؼ التربية الخاصة كالباحث معامؿ االرتباط لدرجات مش

معامؿ الباحث مشرؼ التربية الخاصة  الُبعد
االرتباط   االنحراؼ المعيارم المتكسط االنحراؼ المعيارم المتكسط

1.650.431.60.440.7 الرؤيةكالفكركالرسالة
1.750.361.70.370.96 اإلدارةكالعاممكف

1.90.540.84 0.36 1.89 البيئةالتعميمية
1.650,351.70.461 التقييـ

1.80.40.98 1.810.32 الخدماتكالبرامج
1.750.361.1 0.33 1.69 مشاركةكدعـكتمكيفاألسرة

1.633.81.3 1.560.36 الدمجكالخدماتاإلنتقالية

 1.20.251.40.350.98التقييـالذاتي
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رتباطبيفدرجاتتقديرالمقيـاألكؿكالمقيـأفمعامبلتاإل(3)يبلحظمفالجدكؿرقـ

كىيقيـمرتفعة،كبذلؾفقدتحقؽليذهاألداة بات(0.70)عمىال انيأنياجميعياقدزادت

.تقديرالمقيميف

 
ذكم اضطراب التكحد  طفاؿاألبرامج  مستكل فاعمية تقييـ أداة: ثانيان 

تالتربكيةالمقدمةلؤلطفاؿذكماضطرابلبرامجكالخدمالجمعالبياناتحكؿمستكلفاعميةا

فقدتـالتكصؿإلىمؤشراتتحديدمستكلالتكحدفيمؤسساتكمراكزالتربيةالخاصةفياألردف،

الفاعميةفيالبرامجالتربكيةلؤلطفاؿالتكحدييف،كبناءمقياسمؤشراتتحديدمستكلالفاعميةفي

:لمخطكاتالتاليةالبرامجالتربكيةالمقدمةليذهالفئةكفقان

 : مرحمة جمع المعمكمات كالبيانات - أ

تّـرجمعالبياناتالمتعمقةبالمؤشراتالنكعيةلبرامجاألطفاؿذكماضطرابالتكحد،كتحديد

تـالتكصؿإلىإعدادكبناءأداةكالءاألطفاؿفياألردف،انطباقياعمىالبرامجالمقدمةليؤدرجة

باؽىذهالمؤشراتعمىمايقدـلؤلطفاؿذكماضطرابالتكحدمفىذهالمؤشراتكتحديددرجةانط

 :برامجتربكيةكتعميميةكفقانلئلجراءاتكالخطكاتالتالية

مسحكتمخيصمعاييرالممارسةالمينيةفيمجاؿتعميـاألطفاؿذكماضطرابالتكحد -1

 Council for) كالمعتمدةمفقبؿالمجمساألمريكيلؤلفرادذكماإلحتياجاتالخاصة

Exceptional Children)كالخاصةبفئةاألطفاؿذكماضطرابالتكحدكىيمفأكبر

كتيعنىبتطكيرالمخرجاتالتربكيةلؤلفرادذكم المنظماتالمينيةالمتخصصةالتيتمتـز

.اإلعاقاتكالمكىكبيف
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ماألطفاؿذكاإلطبلععمىأىـالمعاييرالمبادئ،كاإلجراءاتاإلرشاديةلتقييـكتشخيص -2

اضطرابالتكحدفيجامعةككلكمبيا،كىيالدراسةالمعدةلكزارةالتخطيطالصحيفي

.بريتشككلكمبيا

   (Standards  and  Guidelines  For  the Assessment  and Diagnosis  of 

Children  with  Autism Spectrum Disorder  in  British  Columbia )
.يةالخاصةكالعناصراألساسيةلمبرامجالتعميميةلمطمبةذكماضطرابالتكحدكمعاييرالترب

(Standards for Special Education – Essential  Components for Students 

with Autism Spectrum Disorders).كاإلطبلععمىالمبادئإليأكصتبياجمعية

ةلمتكحدفيالمممكة،كالجمعيةالكطني(American Society of Autism)التكحداألمريكية

فيمايتعمؽبتقديـالبرامجالتربكيةلؤلطفاؿذكم،(National Socity for Autism )المتحدة

.اضطرابالتكحد

التكحدعتمادالخاصلبرامجكخدماتاألطفاؿذكماضطراباإلطبلععمىمعاييراإل -3

(.2010)قيففياألردف،افيالمجمساألعمىلشؤكفاألشخاصالمع

مراجعةالدراساتالسابقةذاتالصمةبمكضكعاتالمؤشراتالنكعيةلبرامجاألطفاؿذكم  -4

اضطرابالتكحدكالبحكثكالدراساتالسابقةذاتالعبلقةبمكضكعجكدةالبرامجالتربكية

.كتعميميـ
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ة لألطفاؿ ذكم اضطراب مرحمة تحديد مككنات كأبعاد البرامج كالخدمات التربكية المقدـ  - ب

: التكحد

ناتكأبعادالبرامجكالخدمات .1 بناءنعمىماتـفيالمرحمةاألكلىتكصؿالباحثإلىمككّر

أبعادأساسية،(8)،إذتكصؿإلىاضطرابالتكحدلؤلطفاؿذكمالمقدمةالتربكية

لرؤيةكالفكرا:تضمنتياالبرامجكالخدماتالتربكيةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقمية،كىي

كالرسالة،اإلدارةكالعاممكف،البيئةالتعميمية،التقييـ،الخدماتكالبرامج،مشاركةكدعـ

 .كتمكيفاألسرة،الدمجكالخدماتاإلنتقالية،كالتقييـالذاتي

عمىمجمكعةمفالمحكميفاألكاديمييفكذكم(2)قاـالباحثبعرضاألبعادممحؽرقـ .2

بالتكحدكالتربيةالخاصة،بيدؼالحصكؿعمىآرائيـحكؿتمؾالخبرةفيمجاؿاضطرا

 .األبعاد،كتحديدمدلارتباطيابمكضكعالدراسةالحالية

تحكيـالعناصرالمقترحةمفالمحكميف،كاألخذبآراءالمحكميفنتائجقاـالباحثبجمع .3

خراجأبعاداألداةبالصكرةالنيائية أبعاد(8)نيائيةمفإذتككنتاألداةبصكرتيااؿ.كاإ

الرؤيةكالفكركالرسالة،اإلدارةكالعاممكف،البيئةالتعميمية،التقييـ،:كعمىالنحكالتالي

الخدماتكالبرامج،مشاركةكدعـكتمكيفاألسرة،الدمجكالخدماتاإلنتقالية،كالتقييـ

  .الذاتي

 :مرحمة تحديد المؤشرات الرئيسة كالفرعية لممقياس - ج

فيىذهالمرحمةبتحديداألبعادكالمؤشراتالرئيسةلؤلداةمفخبلؿدراسةقاـالباحث

عد،كاإلطبلععمىمعاييركك ائؽالمنظماتالمتخصصةفيكضعالمعاييركالمؤشراتكؿبي

عدمفاألبعادالتيتتككفمنيااألداة،كذلؾبشكؿكصياغةالمؤشراتالتيتقيسكتعبرعفكؿبي



 

 

 

113 

أبعادالمقياسكالمؤشراتالرئيسة،كالمؤشرات(4)س،كيكضحالممحؽرقـإجرائيقابؿلمقيا

.الفرعية،باإلضافةإلىالمصادرالتيتـالرجكعإلييالصياغةالمؤشراتالرئيسة

 :مرحمة بناء األداة - د

تيدؼىذهاألداةإلىقياسدرجةانطباؽالمؤشراتالنكعيةلبرامجاألطفاؿذكماضطراب

لتقييـمستكلفاعميةالبرامجرامجكالخدماتالتربكيةالمقدمةليـفياألردفالتكحدعمىالب

:،كقدقاـالباحثببناءىذاالمقياسضمفاإلجراءاتالتاليةالمقدمة

أبعادأساسية،(8)كقدتككفالمقياسمف(4)إعدادالمقياسبصكرتواألكليةممحؽرقـ-1

 :كىي،مؤشراترئيسة(108)ك

 .ةمؤشراترئيس(8)الرؤيةكالفكركالرسالةكالذمتككفمفبيعد -

 .انمؤشرانرئيس(17)فحيثاشتمؿعمىبيعداإلدارةكالعاممي -

 .مؤشراترئيسة(10)بيعدالبيئةالتعميميةكالذماشتمؿعمى -

 .مؤشراترئيسة(10)أماالبيعدالرابعالتقييـكالذمتككفمف -

 .انرئيسمؤشران(32)اشتمؿعمىبيعدالخدماتكالبرامجكقد -

 .انمؤشرانرئيس(12)بيعدمشاركةكدعـكتمكيفاألسرةكالذماشتمؿعمى -

 .انمؤشرانرئيس(13)أماالبيعدالسابعالدمجكالخدماتاإلنتقاليةفقدتككفمف -

 .ةمؤشراترئيس(6)بيعدالتقييـالذاتيكالذمتككفمف -

كعةمفالمحكميفذكمالخبرةاألكاديميةقاـالباحثبعرضالمقياسعمىمجـ -2

بمغعددىـحيثيكضحذلؾ(2)كالميدانيةفيالتربيةالخاصةكعمـالنفسكممحؽرقـ

 .محكميف(10)
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فيياتكزيعتفبطريقةمما مةلمطريقةالتيتـقاـالباحثبجمعاألداةمفالمحكمي -3

اتالمحكميف،كأخذببعضاألداةعمييـ،كقدقاـالباحثبدراسةاقتراحاتكتكصي

خراجيابالصكرةالنيائيةبكاقع (8)التعديبلتالجكىريةكاليامةكتـإدخالياعمىاألداةكاإ

 .رئيسةمؤشرات(110)،كرئيسةأبعاد

بالتكحد،كعدديكضحاألبعادالنكعيةلبرامجاألطفاؿذكماضطرا(4)كالجدكؿرقـ

.المؤشراتالرئيسة

( 4)الجدكؿ 
البرامج كالخدمات التربكية، كالمؤشرات الرئيسة أبعاد 

 

 





 

 

 


حيثيتـتحديد(ال)أك(بنعـ)كقدصيغتفقراتاألداةعمىشكؿعبارات،يجابعنيا

اضطرابالتكحدةلؤلطفاؿذكمدرجةإنطباؽكؿمؤشرعمىالبرامجكالخدماتالتربكيةالمقدـ

مقابؿالمؤشرالذمينطبؽعمىالبرنامجالتربكمبدرجة(نعـ)فيخانة(:√)بكضعإشارةصح

مقابؿكؿمؤشرإذالـينطبؽعمىالبرنامجبدرجة(ال)فيخانة(:x)ككضعإشارة(كاحدة)

 .(صفر)

 رئيسةعدد المؤشرات اؿ الُبعد الرقـ
8الرؤيةكالفكركالرسالة1:البيعد
11اإلدارةكالعاممكف2:البيعد
12البيئةالتعميمية3:البيعد
9التقييـ4:البيعد
43البرامجكالخدمات5:البيعد
11مكيفاألسرةمشاركةكدعـكت6:البيعد
9الدمجكالخدماتاإلنتقالية7:البيعد
7التقييـالذاتي8:البيعد

110-المجمكع 
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 :تعميمات تطبيؽ كتصحيح المقياس

ألطفاؿذكماضطرابمؤشرعمىالبرامجالتربكيةالمقدمةؿيتـتحديددرجةانطباؽكؿ

مبدرجةفيخانةنعـ،مقابؿالمؤشرالذمينطبؽعمىالبرنامجالتربك(:√)شارة‘التكحد،بكضع

فيخانةال،مقابؿكؿمؤشرإذالـينطبؽعمىالبرنامجالتربكمبدرجة(:x)شارةكاحدة،ككضعإ

 ـصنفتالتقديرات.(صفر)لفقرة،كالدرجةالدنياؿ(1)لفقرةؿعمياصفر،بحيثتككفالدرجةاؿ

:كجرلترتيبياكفقانلممتكسطالحسابيلمتقديرإلىالفئاتالتالية

 .فأك ر(0.67)،(درجةاإلنطباؽ)مرتفعإذاكافالكسطالحسابي -

  (0.66)إلى(0.34)مابيف(درجةاإلنطباؽ)الحسابي متكسطإذاكافالكسط -

 .فأقؿ(0.33)،(درجةاإلنطباؽ)إذاكافالكسطالحسابيمتدني -



 

: صدؽ األداة

األداةفيقياسالغرضالذمأيعدتمفأجمو،استخدـالباحثأسمكبصدؽلمتأكدمف

كتـعرضاألداةعمىعشرة.عرضوعمىنخبةمفالمحكميفإلبداءالرأمحكؿصدؽالمحتكل

كالمينيففيمجاؿالتربيةالخاصةكعمـالنفسكاإلرشاد،كطمبمحكميفمفاألساتذةالجامعييف

إلييـإبداءالرأمحكؿصبلحيةكمبلءمةالمؤشرلمبعدالخاصبياكحكؿكضكحيالغكيانكتقديـ

ضافةكبعدالتحكيـ.مناسبةاؿمبلحظاتاؿ تـنقؿبعضالمؤشراتإلىأبعادأخرلذاتالصمةكاإ

حيثتـاإلبقاءعمىالفقراتالتي.ـاستبعادمؤشراتمفاألداةبعضالمؤشراتذاتاألىميةكت

 مانيةمفعشرة)بيفالمحكميف%(80)قدرىاإتفاؽمفالمحكميفبنسبة(8)أجمععمييا

بعضإعادةصياغةتكماتـ.،كتـتقسيـبعضالمؤشراتإلىأك رمفمؤشرفرعي(محكميف

(110)رئيسةأبعادكعددالمؤشراتاؿ(8)إلىرئيسةاؿككصؿعدداألبعاد.الفقراتعمىالمقياس

 .(6)الممحؽرقـكمايظيرفياتمؤشر
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: ثبات األداة

تفاؽالمقدريف،إذااستخراجال باتبطريقةالباحثإلىلمتحقؽمف باتاألداةفقدلجأ

كالذماطمعقيف،عاطمبمفرئيسقسـالمتابعةكالتقييـفيالمجمساألعمىلشؤكفاألشخاصالـ

بتقديردرجةانطباؽالمؤشراتالنكعيةعمىأداةالدراسةكتىعّر رؼعمىأبعادىاكفقراتيا،أفيقـك

برامجمفبرامجاألطفاؿذكماضطرابالتكحدالمقدمةفيمؤسساتكمراكز(6)الرئيسةعمى

أداةالدراسة،كبعدخداـاستب(الجنكب،الكسطكالشماؿ)ةالتربيةالخاصةفيأقاليـالمممكةال بلث

ذلؾقاـالباحثبتقديردرجةانطباؽالمؤشراتعمىنفسىذهالبرامج،كتـحسابمعامؿاإلرتباط

 .يكضحذلؾ(28)بيفتقديررئيسقسـالمتابعةكالتقييـ،كالباحث،كالجدكؿرقـ

( 5)الجدكؿ 
ـ في المجمس األعمى لشؤكف األشخاص يبيف معامؿ اإلرتباط لدرجات تقدير رئيس قسـ المتابعة كالتقيي

قيف كالباحث االمع

 البعد

رئيس قسـ المتابعة 
الباحث  كالتقييـ

 

معامؿ 
االرتباط 

االنحراؼ  المتكسط
االنحراؼ  المتكسط المعيارم

 المعيارم

1,700.41.760.320.79 الرؤية كالفكر كالرسالة
1,600.321.70.260.78 اإلدارة كالعاممكف

1,770.20.86 0.36 1,65 دمات كالبرامجالخ
1,550,351.50.301.1 مشاركة كدعـ كتمكيف األسرة

1,700.201.1 1,800.32 التقييـ
1.850.151.2 0.34 1,75 البيئة التعميمية

 الدمج كالخدمات االنتقالية
1,500.3 1.90.030.85

 1.10.21.780.330.84التقييـ الذاتي 
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أفمعامبلتاالرتباطبيفدرجاتتقديرالمقيـاألكؿكالمقيـ(5)حظمفالجدكؿرقـيبل

كىيقيـمرتفعة،كبذلؾفقدتحقؽليذهاألداة بات(0.70)لىال انيأنياجميعياقدزادتع

.تقديرالمقيميف

حديديثيتـتح(ال)أك(بنعـ)عمىشكؿعبارات،يجابعنياكقدصيغتفقراتاألداة  

ذكماضطرابالتكحدطفاؿقدمةلؤلعمىالبرامجكالخدماتالتربكيةالـدرجةإنطباؽكؿمؤشر

الذمينطبؽعمىالبرنامجالتربكمبدرجةمقابؿالمؤشر(نعـ)فيخانة(:√)بكضعإشارةصح

إذالـينطبؽعمىالبرنامجبدرجةمقابؿكؿمؤشر(ال)فيخانة(:×)ككضعإشارة(كاحدة)

(.صفر)

 
إجراءات الدراسة 

:عدةمراحؿتم متفيمايميدراسةبتعمميةإعدادىذهاؿرّرـ

اإلطبلععمىاألدبالتربكمكالمعاييركالممارساتالعالميةفيمايخصتـفيىذهالمرحمة .1

.اإلعاقةالعقميةكاضطرابالتكحد

دماتالتربكيةفيمؤسساتتـفيىذهالمرحمةإعدادأداةلتقييـمستكلفاعميةالبرامجكالخ .2

بعدمراجعةلؤلدبالنظرمالمتعمؽبمكضكعالدراسة،.كمراكزالتربيةالخاصةفياألردف

 .كترجمةالمعاييرالعالميةذاتالصمةبالدراسةالحالية

الدراسةعفطريؽعرضيماعمىمجمكعةمفتـالتحقؽمفصدؽك باتأداتي .3

ية،دريسيةفيجامعةعمافالعربية،كالجامعةاألردفالمحكميفكىـمفأعضاءالييئةالت

كجامعةآؿ،كجامعةالبمقاءالتطبيقية،كجامعةمؤتة،كجامعةاليرمكؾ،كجامعةجدارا
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فيكجامعةدمشؽ،كجامعةالقصيـفيالمممكةالعربيةالسعكدية،كمختصيفالبيت،

 .قيفاؤكفاألشخاصالمعالمجمساألعمىلش

قدـلمحصكؿعمىمكافقةجامعةعمافالعربيةلمدراساتالعميالمبدءبتطبيؽقاـالباحثبالت .4

ذكماضطرابطفاؿاألبرامجذكماإلعاقةالعقميةكطفاؿعمىبرامجاألإجراءاتالدراسة

 .التكحدفيمؤسساتكمراكزالتربيةالخاصةفياألردف

ية،ككزارةالتربةجتماعياالةقاـالباحثبالتقدـلمحصكؿعمىمكافقةكؿمفكزارةالتنمي .5

تحادالعاـلمجمعياتالخيريةلتطبيؽالدراسةفيضكءكتابرئيسجامعةكالتعميـ،كاال

مف(لباحثاىمةتسييؿـى)تبعمافالعربيةلمدراساتالعميا،حيثحصؿالباحثعمىؾي

كزكالمدارسكالمرالممؤسساتتحادالعاـلمجمعياتالخيريةلمجمعياتتمؾالكزارت،كاال

 .(7)ممحؽرقـىاصفكؼلئلعاقةالعقميةكاضطرابالتكحدالممحؽب

ذكمطفاؿتـحصرالمؤسساتكالمراكزكالمدارسالتيتقدـبرامجياكخدماتياالتربكيةلؤل .6

ماكفتكزيعيابالرجكعمفحيثأعدادىاكأذكماضطرابالتكحدطفاؿاإلعاقةالعقميةكاأل

،ككزارةالتربيةكالتعميـ،ةجتماعياالالخاصةفيكؿمفكزارةالتنميةإلىمديرياتالتربية

كاإلستعانةبدليؿمؤسساتكمراكزالتربيةالخاصةالذم.كاإلتحادالعاـلمجمعياتالخيرية

 (.2010)قيفسنةاأصدرهالمجمساألعمىلشؤكفاألشخاصالمع

(5)رةالتربيةكالتعميـكعددىـاـالباحثباإلتصاؿمعمشرفيالتربيةالخاصةفيكزاؽ .7

يحممكفالتربيةالخاصةكا نيفمشرفيفمتخصصيف بل ةمنيـيحممكفدرجةالدكتكراةفي

متخصصيففيمجاؿالمتابعة(3)إضافةإلى.الماجستيرفيالتربيةالخاصةدرجة
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قيفامعجمساألعمىلشؤكفاألشخاصاؿـاؿفيكالتقييـلمراكزكجمعياتالتربيةالخاصة

.كيحممكفدرجةالماجستيرفيالتربيةالخاصة

ليفإلطبلعيـعمىمككناتأداتيكسؤجتماعمعىؤالءالمشرفيفكالـالاكقاـالباحثب

ذكمطفاؿذكماإلعاقةالعقميةكاألطفاؿالبرامجكالخدماتالتربكيةالمقدمةلؤلمستكلفاعميةتقييـ

المتعمقةبكؿبعدمفاألبعاد،ككيفيةتطبيقو،شراتماكالمؤاضطرابالتكحد،كتكضيحأبعاده

.عدمفأبعاداألداتيفحقؽمفكؿبيكطرؽالت

ؿمفكزارةالتربيةفيؾىـكتدريبيـاختيارالذيفتـكالمختصيفقاـالباحثبتزكيدالمشرفيف.8

البياناتكجمعىاقيفبأداةالدراسةلتطبيؽاالمجمساألعمىلشؤكفاألشخاصالمعكالتعميـك

.البلزمةلتحقيؽأىداؼالدراسة

اصةلقياسكمشرفيكمسؤكليالتربيةالخزيارةمؤسساتكمراكزالتربيةالخاصةبقاـالباحث.9

(6)ستغرقتمدةالتطبيؽمجالقائمةكقدااعمىكاقعالبر(المؤشرات)درجةإنطباؽاألبعاد

ف،كقدتمكفالباحثـ2010/2011كالعاـالدراسي2009/2010أشيرلمعاـالدراسي

ذكمطفاؿذكماإلعاقةالعقميةكاألطفاؿتقدـبرامجيالؤلانمؤسسةكمركز(153)الكصكؿإلى

كتشكؿمانسبتو(.إقميـالجنكب،كالكسط،كالشماؿ)ةاضطرابالتكحدفيأقاليـالمممكةال بلث

.مفمجتمعالدراسة%(100)

البرامجمستكلفاعميةبتقييـجابةعفأسئمةالدراسةالمتعمقةلئلتحميؿنتائجاألداتيف.10

ذكماضطرابالتكحدمفطفاؿذكماإلعاقةالعقميةكاألطفاؿكالخدماتالتربكيةالمقدمةلؤل

.كجيةنظرالخبراء
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ذكمطفاؿذكماإلعاقةالعقميةكاألطفاؿقترحلتطكيرالبرامجكالخدماتلؤلمكذجـيفإعدادأي.11

فيضكءالمعاييركالممارساتالعالميةكنتائجتقكيـالبرامجالعاممةحاليان،.بالتكحداضطرا

ليوالدكؿالمختمفةمفطرؽلمكاجيةالقضاياالمشتركةفيتقييـإكاإلسترشادبماتمجأ

.الخدمات

 
  :كالتحميؿ اإلحصائي منيجية الدراسة

بحثكصفيتحميمييعتمددراسةتصنؼىذهالدراسةمفحيثطريقةإجرائياعمىأنيا

كيفان،كىذاالمنيجاليقؼعندكعبيرعنياكمانالظاىرةالتربكيةككصفيا،كماتكجدفيالكاقعكالت

بؿيعمد.جمعالمعمكماتالمتعمقةبالظاىرةالتربكيةمفأجؿاستقصاءمظاىرىاكأنشطتياالمختمفة

كيرهمفخبلؿتحميؿالظاىرةكتفسيرىاكبيافلمكصكؿإلىاستنتاجاتتسيـفيفيـالكاقعكتط

كىذهالدراسةتيدؼإلىكصؼتقييـالخبراءلمبرامج.الكسائؿالبلزمةلتطكيرالكاقعكتحسينو

كالخدماتالمقدمةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقميةكاألطفاؿذكماضطرابالتكحدفيمؤسسات

جالمقترحلتطكيرالبرامجكالخدماتلياتيفكمراكزالتربيةالخاصةفياألردف،ككصؼاألنمكذ

ييدؼإلىتقييـالعممياتفيانميمتقيانكمفحيثالغاياتتعتبرىذهالدراسةبحث.الفئتيففياألردف

لؤلبحاثالتيثلغاياتالتطكير،فاليدؼالرئيسكماأنيابح.البرامجمفكجيةنظرالخبراء

كىذا.ستخدـلتمبيحاجاتمحددةكفؽمكاصفاتالةتيفعّرجلغاياتالتطكيرىكالخركجبنتائتجرم

ماييدؼإليوالجزءاألخيرمفالدراسةكالمتعمؽبتقديـأنمكذجمقترحلتطكيرالبرامجكالخدمات

المقدمةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقميةكاألطفاؿذكماضطرابالتكحدفيمؤسساتكمراكزالتربية

.الخاصةفياألردف
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: ؿ اإلحصائيالتحمي

لتحميؿا ـإخضاعىذهالبياناتالكميةإلى.قاـالباحثبتحميؿالبياناتبعدجمعيا

لفقراتاألداة،كقدتـاستخراجالمتكسطاتالحسابية(SPSS)البرنامجاإلحصائياستخداـب

ةالخاصاةكاألد،ذكماإلعاقةالعقميةطفاؿالمقدمةلؤلةبتقييـالبرامجكالخدماتالتربكمةالخاص

، ـصنفتالتقديراتذكماضطرابالتكحدطفاؿبتقييـالبرامجكالخدماتالتربكيةالمقدمةلؤل

:كفقانلممتكسطالحسابيلمتقديرإلىالفئاتالتاليةكجرلترتيبيا

 .فأك ر(0.67)،(درجةاإلنطباؽ)كافالكسطالحسابيمرتفعإذا -

  (0.66)إلى(0.34)مابيف(نطباؽدرجةاإل)الحسابي متكسطإذاكافالكسط -

 .فأقؿ(0.33)،(درجةاإلنطباؽ)إذاكافالكسطالحسابيمتدفو -
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الفصؿ الرابع 

الدراسػة  نتػائج
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الفصؿ الرابع 

النتائج 

نمكذجمقترحلتطكيرالبرامجكالخدماتالتربكيةالمقدمةلؤلطفاؿىدفتالدراسةإلىبناءأي

قميةكاضطرابالتكحدفيمؤسساتكمراكزالتربيةالخاصةفياألردففيضكءذكماإلعاقةالع

كيتضمفىذاالفصؿكصفانلنتائجتحميؿالبياناتالكمية،لئلعاقةالعقمية:المعاييرالعالمية

.كاضطرابالتكحد

 :اإلعاقة العقمية: أكالن 

المقدمة لألطفاؿ  التربكية اتما مستكل فاعمية البرامج كالخدـ: عف السؤاؿ األكؿفي اإلجابة 

ذكم اإلعاقة العقمية في مؤسسات كمراكز  التربية الخاصة في األردف في ضكء المعايير 

 العالمية؟

.كالفرعيةرئيسةلممؤشراتاؿاستخراجالمتكسطاتالحسابية،كتحديدمستكلالفاعميةفقدتـ

ىيالمستكلالمرتفع،ةمستكياتلمفاعميةتـاعتماد بلثليذهاألبعاد،فقدالفاعميةكلتحديدمستكل

أعمىاستخداـكالمستكلالمتكسط،كالمستكلالمتدنيكذلؾبتحديدنقاطالقطعبيفىذهالمستكياتب

صفر(0)،كناقصأدنىقيمةيمكفالحصكؿعميياكىي(1)قيمةيمكفالحصكؿعميياكىي

(0.67)بحيثتـاعتمادالمتكسط(اعميةتكياتتـاعتمادىالمستكلالؼمس)مقسكمةنعمى بل ة

متكسط،كأقؿفاعميةمستكل(0.33)كأعمىمف(0.66)،كأقؿمف"مرتفعفاعميةمستكل:"فأعمى

كمستكل،الحسابية يكضحالمتكسطات(6)كالجدكؿرقـ.متدففاعميةمستكل(0.33)مف

الجكدةفيالبرامجالتربكيةالمقدمةلؤلبعادالرئيسةلؤلداة،كدرجةانطباؽعناصرضبطالفاعمية
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ذكماإلعاقةالعقميةفيمؤسساتكمراكزالتربيةالخاصةفياألردف،مرتبةنتنازليانحسبؿلؤلطفا

 .درجةانطباقيا

(  6)الجدكؿ رقـ 
دمة لمبرامج التربكية المؽ رئيسةلجميع أبعاد األداة اؿ الفاعمية مرتبة تنازليان  المتكسطات الحسابية كمستكل

 .لألطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية

 فاعميةمستكل اؿالمتكسط الحسابي  رئيسةأبعاد األداة اؿـ
مرتفع 75. الخدماتكالبرامج5
متكسط 66.البيئةالتعميمية3
متكسط 65.التقييـ4
متكسط 47.اإلدارةكالعاممكف2
متدني 32. الرؤيةكالفكركالرسالة1
متدني 31. سرةاألمشاركةكدعـكتمكيف6
متدني 28. االنتقاليةالدمجكالخدمات7
متدني 28.التقييـالذاتي8
متكسط  48. داة ككؿاألأبعاد *


المتكسطاتالحسابيةلجميعأبعادأداةالبرامجالتربكيةالمقدمةأف(6)يبيفالجدكؿرقـ

لخاصةفياألردفقدتراكحتمابيفلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقميةفيمؤسساتكمراكزالتربيةا

طفاؿعمىبرامجمؤسساتكمراكزاألكاحدانكانتدرجةانطباقوبيعدانفحيثإ،(0.28-0.75)

(.0.75)بمتكسط"الخدماتكالبرامجبيعد:"ذكماإلعاقةالعقميةمرتفعكىك

البيئةعدبي:"بدرجةمتكسطةىيعمىالتكاليانطبقترئيسةأبعاد بل ةدككجفيحيف

دارةاإلبيعد"ك،(0.65)بمتكسط"التقييـ"بيعدك،(0.66)بمتكسطحسابيمقداره"التعميمية

(.0.47)بمتكسط"كالعاممكف
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بيعد"ك:امتدنيةىيكانتدرجةانطباقوأبعاداربعةإلىأف(6)كمايشيرالجدكؿرقـ

بيعد"،ك(0.31)بمتكسط"سرةمكيفاألمشاركةكدعـكت"،(0.32)بمتكسط"الرؤيةكالفكركالرسالة

.لكؿمنيما(0.28)بمتكسطمقداره"التقييـالذاتيبيعد"ك"نتقاليةاإلالدمجكالخدمات

كالفرعيةلكؿبيعدمفأبعاداألداة،فقدتـرئيسةدرجةانطباؽالمؤشراتاؿعمىكلمتعرؼ

 .كالجداكؿالتاليةتكضحذلؾيسكمستكلالنكعيةلكؿمؤشررئاستخراجالمتكسطاتالحسابية

الرؤية كالفكر كالرسالة : عد األكؿالبُ 

( 7)الجدكؿ رقـ 
 .لمبعد األكؿ  كمستكل الفاعميةالمتكسطات الحسابية 

 الفاعميةمستكل المتكسط الحسابي رئيسة المؤشرات اؿ ـ
المؤسسةبالقكانيفكاألنظمةكالتعميماتالصادرةعفالجيات8 تمتـز

.ةذاتالعبلؽ
متكسط36.

الخدماتكالبرامجالمقدمةاختيارتحكـرؤيةالمؤسسةكرسالتيا6
.لؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقمية

متكسط 36.

متدني 32..مةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقميةلممؤسسةأىداؼمبلئ2
تعكسرؤيةكرسالةالمؤسسةكجياتنظرذاتبعدإنساني5

.كحقكقي
متدني 32.

المؤسسةرؤيةكفكركرسالةخاصةبالخدماتكالبرامجتتبنى1
.المقدمةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقمية

متدني 32.

تحددالمؤسسةبالتعاكفمعالييئةاإلداريةكالفنيةكالتعميمية3
.األىداؼالعامةلتحقيؽرسالتيا

متدني 31.

لتعاكفتعمؿالمؤسسةعمىمراجعةفكرىاكرسالتيابصكرةدكريةبا7
.معالمديريفكأعضاءالييئةاإلداريةكالتعميمةكأكلياءاألمكر

متدني 31.

متدني 31..تضعالمؤسسةبرنامجانتنفيذيالتحقيؽاألىداؼالمكضكعة4



المتكسطاتالحسابيةلبعدالرؤيةكالفكركالرسالةقدتراكحتأف(7)يبيفالجدكؿرقـ

كانتدرجةانطباقياعمىبرامجمؤسساترئيسيفمؤشريفؾىنافإ،حيث(0.36-0.31)مابيف
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المؤسسةبالقكانيفكاألنظمةكالتعميمات"ىيتكسطةـكمراكزاألطفاؿذكماإلعاقةالعقمية تمتـز

الخدماتكالبرامجاختيارتحكـرؤيةالمؤسسةكرسالتيا"ك"الصادرةعفالجياتذاتالعبلقة

لكؿمنيما(0.36)بمتكسط"العقميةالمقدمةلؤلطفاؿذكماإلعاقة

لممؤسسةأىداؼمبلئمة"ىيمتدنيةىماانطبقاستةمؤشراتكانتدرجةفيحيفأنويكجد

تعكسرؤيةكرسالةالمؤسسةكجياتنظرذاتبعدإنساني"ك"لؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقمية

مجالمقدمةلؤلطفاؿذكمتتبنىالمؤسسةرؤيةكفكركرسالةخاصةبالخدماتكالبرا"ك"كحقكقي

تحددالمؤسسةبالتعاكفمعالييئةاإلدارية"كمؤشر.لكؿمنيما(0.32)بمتكسط"اإلعاقةالعقمية

تعمؿالمؤسسةعمىمراجعةفكرىاكرسالتيا"ك"كالفنيةكالتعميميةاألىداؼالعامةلتحقيؽرسالتيا

تضع"ك"األمكرةكأكلياءمداريةكالتعميـبصكرةدكريةبالتعاكفمعالمديريفكأعضاءالييئةاإل

.لكؿمنيـ(0.31)بمتكسط"لتحقيؽاألىداؼالمكضكعةتنفيذيانالمؤسسةبرنامجان
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اإلدارة كالعاممكف : عد الثانيالبُ 

( 8)الجدكؿ رقـ 
 .لمبعد الثاني كمستكل الفاعميةالمتكسطات الحسابية 

 الفاعميةمستكل المتكسط الحسابي  رئيسةالمؤشرات اؿ ـ
أدكاتالتقييـالمناسبةكتعديؿىذهاستخداـيتـتدريبالمعمميفعمى7

.األدكاتكفقانلمحاجة
مرتفع 72.

يتـتدريبالككادرالعاممةفيالمؤسسةأ ناءالخدمةلتأىيميـكتدريبيـ8
.كتطكيرمياراتيـالمينية

مرتفع 69.

التربكمالمتعمقةباإلعاقةالعقمية.تتابعالككادرالعاممةمستجداتالميداف9
(.الخ....حضكرندكات،كمؤتمرات،كقراءةالدراساتكاألبحاثالحدي ة)

متكسط 62.

المتكسطفيمجاؿالتربية4 يحمؿالمعممكفالمساعدكفدرجةالدبمـك
.الخاصةلدييـخبرةكدكراتفيمجاؿاإلعاقةالعقمية

متكسط 57.

كفبيفالفريؽمتعددالتخصصاتضمفآليةكاضحةيتـالتنسيؽكالتعا6
كمحددةفيمايخصالبرامجكالخدماتالمقدمةلمطمبةذكماإلعاقة

.العقمية
متكسط 54.

يحمؿالمعممكفدرجةالبكالكريكسفيالتربيةالخاصةلدييـخبرة3
كدكراتفيمجاؿاإلعاقةالعقمية

متكسط 51.

متكسط 46..ؤكفالمكظفيفالمتعمؽبسياسةالتكظيؼيتكافرفيالمؤسسةدليؿلش10
أخصائيعبلج:)يتكافرفيالمؤسسةمتخصصكفمساندكفكمايمي5

(.طبيعي،عبلجكظيفي،عبلجنطقي،نفسي،طبيب،ممرض
متدني 33.

متدني 0.32يشرؼعمىالمؤسسةإدارةلدييامعرفةكخبرةفيمجاؿاإلعاقة1
التعميميمشرؼفنييحمؿدرجةالماجستيرفييشرؼعمىالكادر2

خبرةكدكراتفيالتعامؿمعاألطفاؿذكماإلعاقة.التربيةالخاصةلديو
.العقمية

متدني 31.



المتكسطاتالحسابيةلبيعداإلدارةكالعاممكفقدتراكحتمابيفأف(8)يبيفالجدكؿرقـ

درجةانطباقياعمىبرامجمؤسساتكفكانتمرئيس،حيثإفىناؾمؤشريف(0.31-0.72)

أدكاتالتقييـاستخداـيتـتدريبالمعمميفعمى:"مراكزاألطفاؿذكماإلعاقةالعقميةمرتفعةىي

يتـتدريبالككادرالعاممةفي"ك(0.72)بمتكسط"المناسبةكتعديؿىذهاألدكاتكفقانلمحاجة

(.0.69")رمياراتيـالمينيةالمؤسسةأ ناءالخدمةلتأىيميـكتدريبيـكتطكم
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كانتدرجةانطباقيابدرجةمتكسطةكىيعمىرئيسةمؤشراتخمسةفيحيفأنوتكجد

حضكرندكات،)تتابعالككادرالعاممةمستجداتالميدافالتربكمالمتعمقةباإلعاقةالعقمية":التكالي

يحمؿالمعممكف"ك(0.62)طبمتكس"(الخ....كمؤتمرات،كقراءةالدراساتكاألبحاثالحدي ة

المتكسطفيمجاؿالتربيةالخاصةلدييـخبرةكدكراتفيمجاؿاإلعاقة المساعدكفدرجةالدبمـك

يتـالتنسيؽكالتعاكفبيفالفريؽمتعددالتخصصاتضمفآليةكاضحة"ك،(0.57)"العقمية

ك(0.54)بمتكسط"العقميةكمحددةفيمايخصالبرامجكالخدماتالمقدمةلمطمبةذكماإلعاقة

يحمؿالمعممكفدرجةالبكالكريكسفيالتربيةالخاصةلدييـخبرةكدكراتفيمجاؿاإلعاقة"

"يتكافرفيالمؤسسةدليؿلشؤكفالمكظفيفالمتعمؽبسياسةالتكظيؼ"ك(0.51)بمتكسط"العقمية

(.0.46)بمتكسط

يتكافرفيالمؤسسة:"مامتدنيةكهاقوكانتدرجةانطبرئيسةمؤشرات بل ةكمايكجد

أخصائيعبلجطبيعي،أخصائيعبلجنطؽكلغة،أخصائي:)متخصصكفمساندكفكمايمي

شرؼعمىالمؤسسةإدارةت"ك،(0.33)بمتكسط(.عبلجكظيفي،أخصائينفسي،طبيبكممرض

شرؼعمىالكادرم"،ك(0.32)بمتكسطحسابي"لدييامعرفةكخبرةفيمجاؿاإلعاقةالعقمية

التعميميمشرؼفنييحمؿدرجةالماجستيرفيالتربيةالخاصةلديوخبرةكدكراتفيالتعامؿمع

 (.0.31)بمتكسط"األطفاؿذكماإلعاقةالعقمية

يتكافر في المؤسسة متخصصكف "،(5)كلمتعرؼعمىدرجةانطباؽالمؤشرالرئيسرقـ

الفاعميةكمستكلاستخراجالمتكسطاتالحسابيةقدتـؼفيبيعداإلدارةكالعامميف"مساندكف

.يكضحذلؾ(9)كؿلممؤشراتالفرعيةكالجد
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(9)جدكؿ رقـ 
 :يتكافر في المؤسسة متخصصكف مساندكف كما يمي(: 5) المؤشر الرئيس

 الفاعميةمستكل المتكسط الحسابي  المؤشرات الفرعية ـ
متكسط 61.(.نطؽكلغة)أخصائيعبلجب

متكسط 55..صائيعبلجطبيعيأخأ
متكسط 46..أخصائيعبلجكظيفيج
متدني 13..ممرضك
متدني 12..طبيبعاـىػ
متدني 10..أخصائينفسيد

 

،حيثجاء(0.61-0.10)المتكسطاتالحسابيةقدتراكحتمابيفأف(9)يبيفالجدكؿ

فيالمرتبةاألكلى"نطؽكلغةأخصائيعبلج"كالذمينصعمىكجكد(ب)المؤشرالفرعي

"أخصائينفسي"الذمينصعمى(د)بينماجاءالمؤشرالفرعي،(0.61)كبمتكسطحسابيبمغ

(.0.10)المرتبةاألخيرةكبمتكسطحسابيبمغفي
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البيئة التعميمية : عد الثالثالبُ 

( 10)الجدكؿ رقـ 
 لمبعد الثالث كمستكل الفاعميةالمتكسطات الحسابية 

 الفاعميةمستكل المتكسط الحسابي  رئيسةاؿ تمؤشرااؿـ 
مرتفع 93..يكجدفيالغرؼالصفيةبرنامجيكضحأنشطةالصؼاليكمية9
أطفاؿلكؿ(6-5)يتراكحعددالطمبةالمعكقيففيالصؼالكاحدمف7

معمـكمساعدفيالحاالتالشديدة
مرتفع 91.

مرتفع 85..فيةتكفرعناصرالسبلمةالعامةلمغرؼالص3
أطفاؿ(10-8)يتراكحعددالطمبةالمعكقيففيالصؼالكاحدمف6

.لكؿمعمـكمساعدفيالحاالتالبسيطةكالمتكسطة
مرتفع 85.

يتكفرفيالمؤسسةالتسييبلتالبيئةالصفيةالبلزمةلتحقيؽأىداؼ1
.البرامجكالخدماتالمقدمةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقمية

مرتفع 82.

معاألقرافالمحيطيفجتماعيتكفرالبيئةالتعميمةفرصانلمتفاعؿاال4
.بالطفؿ

مرتفع 81.

تتكفراألدكاتكالكسائؿالتعميميةالبلزمةكالتجييزاتالمختمفةالمبلئمة11
.لؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقمية

مرتفع 81.

يراتبصريةيكجدمكافلحفظأغراضكمستمزماتكؿطفؿمزكدةبمث5
(.صكرتو،اسمو)

متكسط 52.

ركفالتعميـ:)يتـتنظـالغرفةالصفيةعمىشكؿأركافتعميمية،م ؿ2
كالمعب،كالمكسيقى،كالرسـ، ...الجماعي،الفردم،اإلسترخاء،كالنـك

(.الخ
متدني 31.

بصريةتكضحأماكفأداء(حدكد)يتكافرفيالغرفةالصفيةم يرات8
.لتعميميةالميماتا

متدني 26.

متدني 20..يكجدفيالصؼجدكؿتعميميخاصلكؿطفؿ10


المتكسطاتالحسابيةلبيعدالبيئةالتعميميةقدتراكحتمابيفأف(10)يبيفالجدكؿرقـ

كانتدرجةانطباقياعمىبرامجمؤسساترئيسةفىناؾسبعةمؤشرات،حيثإ(0.93–0.20)

يكجدفيالغرؼالصفيةبرنامجيكضحأنشطة:"طفاؿذكماإلعاقةالعقميةمرتفعةىيكمراكزاأل

(6-5)قيففيالصؼالكاحدمفاالمععددالطمبةيتراكح"،ك(0.93)بمتكسط"الصؼاليكمية
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فرعناصرالسبلمةالعامةاتك"،ك(0.91)بمتكسط"أطفاؿلكؿمعمـكمساعدفيالحاالتالشديدة

أطفاؿلكؿ(10-8)قيففيالصؼالكاحدمفاالمعيتراكحعددالطمبة"كمؤشر"لصفيةلمغرؼا

فرفياكتت"ك.لكمييما"،(0.85)بمتكسط."معمـكمساعدفيالحاالتالبسيطةكالمتكسطة

ةالصفيةالبلزمةلتحقيؽأىداؼالبرامجكالخدماتالمقدمةلؤلطفاؿذكممالمؤسسةالتسييبلتالبيئ

معجتماعيلمتفاعؿاالفرالبيئةالتعميمةفرصاناكتت"ك،(0.82)بمتكسطحسابي"ةالعقميةاإلعاؽ

فراألدكاتكالكسائؿالتعميميةالبلزمةكالتجييزاتالمختمفةاتتك"كمؤشر".األقرافالمحيطيفبالطفؿ

.لكمييما(0.81)بمتكسط"المبلئمةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقمية

يكجدمكاف:"كاحدمؤشركانتدرجةانطباقوبدرجةمتكسطةكىكفيحيفكجدمؤشر

(.0.52)بمتكسط(".صكرتو،اسمو)لحفظأغراضكمستمزماتكؿطفؿمزكدةبم يراتبصرية

:إلىأفىناؾ بل ةمؤشراتكانتدرجةانطباقيامتدنيةىي(10)كمايشيرالجدكؿرقـ

ركفالتعميـالجماعي،الفردم،:)تعميمية،م ؿـالغرفةالصفيةعمىشكؿأركافميتـتنظ"

كالمعب،كالمكسيقى،كالر تكافرفيالغرفةت"ك(0.31)بمتكسط(."الخ...سـ،االسترخاء،كالنـك

يكجد"ك(0.26)بمتكسط"بصريةتكضحأماكفأداءالميماتالتعميمية(حدكد)الصفيةم يرات

(.0.20)كسطبمت"فيالصؼجدكؿتعميميخاصلكؿطفؿ
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التقييـ: عد الرابعالبُ 

( 11)الجدكؿ 
 لمبعد الرابع كمستكل الفاعميةالمتكسطات الحسابية 

المتكسط  رئيسةاؿ تالمؤشرا ـ
الحسابي 

مستكل 
 الفاعمية

مرتفع 88.تستخدـالمؤسسةنتائجالتقييـفيتصميـالبرنامجالتربكمالفردملمطفؿ5
مياراتالعنايةبالذات:)العقميةجميعالمجاالتالتاليةيتضمفتقييـحاالتاإلعاقة2

،التكاصؿ،األكاديميةكالمعرفية،كالسبلمةجتماعيكالمياراتاالستقبللية،التفاعؿاال
(.العامة،الحركية،المينيةكاإلقتصادية

مرتفع 88.

عمىبياناتيتـتحديدالبديؿالتربكمالمبلئـلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقميةاعتمادان7
.التقييـكالحاجةالفرديةلمطفؿ

مرتفع 83.

مرتفع 83..تجرمعمميةالتقييـفيأكاسطبيئةمناسبة4
المؤسسةبإجراءدراسةحالةشاممةتتضمفالتاريخالنمائيكالتربكملؤلطفاؿ1 تقـك

.ذكماإلعاقةالعقميةقبؿالتحاقيـبالمؤسسة
متكسط 64.

يارأىميةالطفؿذكماإلعاقةالعقميةمفقبؿفريؽالتقييـمتعدديتـتحديدمع6
.التخصصات

متكسط 64.

متكسط 57..يتـتزكيدأكلياءاألمكربنتائجالتقييـ8
متدني 32..يتكافرفيالمؤسسةأدكاتتقييـالنفسيةكالتربكيةالمناسبة3
متدني 32..العقميةأطفاليـذكماإلعاقةتشارؾاألسرةفيعمميةتقييـ9


0.32)أفالمتكسطاتالحسابيةلبيعدالتقييـقدتراكحتمابيف(11)يبيفالجدكؿرقـ

اقياعمىبرامجمؤسساتكمراكزبكانتدرجةإنطرئيسةمؤشراتأربعةفىناؾحيثإ(0.88–

ـفيتصميـالبرنامجتستخدـالمؤسسةنتائجالتقيي":كىياألطفاؿذكماإلعاقةالعقميةمرتفعة

ميارات:)يتضمفتقييـحاالتاإلعاقةالعقميةجميعالمجاالتالتالية"ك"التربكمالفردملمطفؿ

األكاديميةالمياراتالتكاصؿ،ميارات،جتماعيستقبللية،التفاعؿاالاإلالعنايةبالذاتكالميارات

يتـتحديدالبديؿ"ك("قتصاديةالمينيةكاإلتالمياراالحركية،المياراتمةالعامة،كالمعرفية،كالسبل

"يةلمطفؿالتربكمالمبلئـلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقميةاعتمادانعمىبياناتالتقييـكالحاجةالفرد
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يتـتحديدالبديؿ"ك"تجرمعمميةالتقييـفيأكساطبيئةمناسبة"كلكؿمنيـ(0.88)بمتكسط

"ةاعتمادانعمىبياناتالتقييـكالحاجةالفرديةلمطفؿاإلعاقةالعقميالتربكمالمبلئـلؤلطفاؿذكم

.(0.83)بمتكسط

يتـتحديدمعيارأىمية:"انطبقتبدرجةمتكسطةكىيرئيسة بل ةمؤشراتكجدفيحيفت

المؤسسةبإجراءدراسة"ك"الطفؿذكماإلعاقةالعقميةمفقبؿفريؽالتقييـمتعددالتخصصات تقـك

"الةشاممةتتضمفالتاريخالنمائيكالتربكملؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقميةقبؿالتحاقيـبالمؤسسةح

(.0.57)بمتكسطمقداره"يتـتزكيدأكلياءاألمكربنتائجالتقييـ"ك،(0.64)بمتكسطمقداره

:إلىأفمؤشريفكانتدرجةانطباقيمابدرجةمتكسطةىما(11)كمايشيرالجدكؿرقـ

تشارؾاألسرةفيعمميةالتقييـ"ك"تقييـالنفسيةكالتربكيةالمناسبةاؿتكافرفيالمؤسسةأدكاتت"

.لكمييما(0.32)بمتكسط"ألطفاليـذكماإلعاقةالعقمية

يتضمفتقييـحاالتاإلعاقة"،(2)كلمتعرؼعمىدرجةانطباؽالمؤشرالرئيسرقـ

كمستكلحسابيةبيعدالتقييـفقدتـاستخراجالمتكسطاتاؿفي"العقميةجميعالمجاالتالتالية

.يكضحذلؾ(12)لممؤشراتالفرعية،كالجدكؿرقـالفاعمية
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( 12)الجدكؿ رقـ 
: يتضمف تقييـ حاالت اإلعاقة العقمية في جميع المجاالت التالية(: 2)المؤشر الرئيس رقـ 

 ليةالفاعمستكل المتكسط الحسابي  المؤشرات الفرعية ـ

مرتفع94..(المفظيةكغيرالمفظية)مياراتالتكاصؿج
مرتفع 92..جتماعيمياراتالتفاعؿاالب
القراءةالكتابة)المياراتاألكاديميةاألساسيةد

.كالمعرفية(كالحساب
مرتفع 92.

مرتفع 91..االستقبلليةتمياراتالعنايةبالذاتكالمياراأ
مرتفع 87..المياراتالحركيةك
مرتفع 85..المياراتاالقتصاديةح

مرتفع 85..مياراتالسبلمةالعامةىػ
مرتفع 77..المياراتالمينيةز


،حيث(0.94–0.79)المتكسطاتالحسابيةقدتراكحتمابيفأف(12)يكضحالجدكؿ

ميارات:"كىي.قميةجاءتجميعالمؤشراتالفرعيةبدرجةانطباؽمرتفعةلتقيـحاالتاإلعاقةالع

"جتماعيمياراتالتفاعؿاال"،ك(0.94)بمتكسطحسابيمقداره("المفظيةكغيرالمفظية)التكاصؿ

لكؿمنيما،(0.92)بمتكسط"كالمعرفية(القراءةالكتابةكالحساب)المياراتاألكاديميةاألساسية"ك

ك"المياراتالحركية"،ك(0.91)بمتكسط"ستقبلليةاإلتمياراتالعنايةبالذاتكالميارا"ك

ك(0.85)بمتكسط"مياراتالسبلمةالعامة"لكؿمنيـ،ك(0.87)بمتكسط"قتصاديةالمياراتاإل"

(.0.77)بمتكسطحسابيمقداره"المياراتالمينية"
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الخدمات كالبرامج : عد الخامسالبُ 

المنياج كالبرنامج التربكم : أ

( 13)الجدكؿ رقـ 
 .كمستكل النكعية لمبعد الخامستكسطات الحسابية الـ

المتكسط  رئيسةالمؤشرات اؿ ـ
الحسابي 

مستكل 
 الفاعمية

مرتفع 94..يركزالمنياجعمىتحقيؽاألىداؼالمكتكبةبالخطةالتربكيةالفردية3
مرتفع93..يعمؿالمنياجعمىتعزيزقدراتالطمبةعمىالتعمـبشكؿفعاؿكمناسب6
اتوكقدراتوىتماـمـالمنياجلمساعدةالطفؿعمىتطكيرالمياراتكالمعارؼالمناسبةاليص5

.كاحتياجاتوالفردية
مرتفع 88.

المياراتاإلستقبللية،المغكية،األكاديمية،:)يتضمفمنياجاإلعاقةالعقميةالمجاالتالتالية1
(.ىنيةة،السبلمةالعمة،الحركية،اإلقتصادية،الـجتماعياال

مرتفع 86.

مرتفع 73..يشتمؿالمنياجعمىبرامجكأنشطةشاممةكمتسمسمةنمائيانتناسبالفئةالعمريةالمخدكمة2
يتـتقديـالدعـكالخدماتالمساندةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقميةضمفمناىجتدريبية4

.إضافية
مرتفع 68.


المنياج : أ")الخدماتكالبرامج"بيةلبيعدأفالمتكسطاتالحسا(13)يبيفالجدكؿرقـ

كانتدرجةرئيسةفىناؾستةمؤشراتإحيث(94-68)قدتراكحتمابيف(كالبرنامج التربكم

:كىيعمىالتكالي.انطباقياعمىبرامجمؤسساتكمراكزاألطفاؿذكماإلعاقةالعقميةمرتفعة

بمتكسطحسابيمقداره"ةالتربكيةالفرديةيركزالمنياجعمىتحقيؽاألىداؼالمكتكبةبالخط"

بمتكسط"يعمؿالمنياجعمىتعزيزقدراتالطمبةعمىالتعمـبشكؿفعاؿكمناسب"،ك(0.94)

اتوىتماـيصمـالمنياجلمساعدةالطفؿعمىتطكيرالمياراتكالمعارؼالمناسبةال"،ك(0.93)

:ضمفمنياجاإلعاقةالعقميةالمجاالتالتاليةيت"،ك(0.88)بمتكسط"كقدراتوكاحتياجاتوالفردية

قتصادية،،السبلمةالعامة،الحركية،اإلةجتماعياالستقبللية،المغكية،األكاديمية،اإلالميارات)

يشتمؿالمنياجعمىبرامجكأنشطةشاممةكمتسمسمةنمائيان"،ك(0.86)بمتكسطمقداره"نيةالمو
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يتـتقديـالدعـكالخدماتالمساندةلؤلطفاؿ"،ك(0.73)متكسطب"تناسبالفئةالعمريةالمخدكمة

(.0.68)بمتكسطحسابيمقداره"ذكماإلعاقةالعقميةضمفمناىجتدريبيةإضافية

يتضمفمنياجاإلعاقةالعقمية"،(1)كلمتعرؼعمىدرجةانطباؽالمؤشرالرئيسرقـ

كمستكلاستخراجالمتكسطاتالحسابيةامجفقدتـفيبيعدالخدماتكالبر"جميعالمجاالتالتالية

.يكضحذلؾ(14)لممؤشراتالفرعية،كالجدكؿرقـالفاعمية

المنياج كالبرنامج التربكم الفردم : أ

( 14)الجدكؿ رقـ 
: يتضمف منياج اإلعاقة العقمية جميع المجاالت التالية(: 1)رقـ  المؤشر الرئيس

المتكسط  المؤشرات الفرعية ـ
سابي الح

مستكل 
 الفاعمية

القراءة،كالكتابة،كالحساب،)المياراتاألكاديميةاألساسيةكالمعرفيةج
.(كالمفاىيـ

مرتفع 94.

مرتفع 94..ةجتماعيالمياراتاالد
مرتفع 93.(.مياراتالحياةاليكمية،كالعنايةبالذات)المياراتاإلستقبلليةأ

مرتفع 93.(.باليةكالتعبيريةالمغةاالستؽ)المياراتالمغكيةب
مرتفع 87..مياراتالسبلمةالعامةىػ
مرتفع 80.(.العامةكالدقيقة)المياراتالحركيةك
مرتفع 77..المياراتالمينيةز
مرتفع 74..المياراتاإلقتصاديةح



،(0.94–0.74)المتكسطاتالحسابيةقدتراكحتمابيفأف(14)رقـيبيفالجدكؿ

المياراتاألكاديميةاألساسية:"كىي.حيثجاءتجميعالمؤشراتالفرعيةبدرجةانطباؽمرتفعة

بمتكسطحسابيمقداره"ةجتماعياالالميارات"ك("القراءة،كالكتابة،كالحساب،كالمفاىيـ)كالمعرفية

الميارات"ك("كالعنايةبالذاتمياراتالحياةاليكمية،)ستقبلليةاإلالميارات"لكؿمنيما،ك(0.94)

ميارات"لكؿمنيما،ك(0.93)بمتكسطحسابيمقداره("ستقباليةكالتعبيريةةاإلالمغ)المغكية
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،(0.80)بمتكسطمقداره(:العامةكالدقيقة)المياراتالحركية"،ك(0.87)بمتكسط"السبلمةالعامة

بمتكسطحسابيمقداره"قتصاديةمياراتاإلاؿ"،ك(0.77)بمتكسطحسابي"المياراتالمينية"ك

(0.74.)

التخطيط لمتدريس : ب 

( 15)الجدكؿ رقـ 
 لمبعد الخامس الفاعميةكمستكل المتكسطات الحسابية 

 الفاعميةمستكل المتكسط الحسابي  رئيسةالمؤشرات اؿ ـ
:تستخدـمجمكعةمفاإلجراءاتفيعمميةالتخطيطلمتدريسكمنيا1

كتحديداألىداؼالتعميمية،اختياراألداءالحالي،تحديدمستكل)
اختيارالكسائؿ،اختيارصياغةاألىداؼ،تحميؿالمياراتالتعميمية،

(.األنشطة،تحديدأسمكبالتقكيـ

مرتفع 83.


لمتكسطالحسابيلممؤشرالرئيساأف (التخطيط لمتدريس: ب)(15)يبلحظمفالجدكؿ

تحديدمستكلاألداءالحالي،:)ءاتفيعمميةالتخطيطلمتدريسكمنياتستخدـمجمكعةمفاإلجرا"

الكسائؿ،اختياركتحديداألىداؼالتعميمية،صياغةاألىداؼ،تحميؿالمياراتالتعميمية،اختيار

 .كبدرجةانطباؽمرتفعة(0.83)قدبمغ("األنشطة،تحديدأسمكبالتقكيـاختيار

تستخدـمجمكعةمفاإلجراءات"،(1)ؤشرالرئيسرقـكلمتعرؼعمىدرجةانطباؽالـ

فيبيعدالخدماتكالبرامجفقدتـاستخراجالمتكسطاتالحسابية":فيعمميةالتخطيطلمتدريس

.يكضحذلؾ(16)كؿرقـلممؤشراتالفرعية،كالجدالفاعميةكمستكل
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( 16)الجدكؿ 
: ءات في عممية التخطيط لمتدريس منياتستخدـ مجمكعة مف اإلجرا(: 1)المؤشر الرئيس رقـ 

المتكسط  المؤشرات الفرعية ـ
الحسابي 

مستكل 
 الفاعمية

مرتفع94..ماإلعاقةالعقميةديدمستكلاألداءالحاليلمطفؿذتحأ
مرتفع 89.كتحديداألىداؼالتعميميةاختيارب

ج
صياغةاألىداؼالتعميميةبطريقةإجرائيةتتضمف

(.كط،المعيارالسمكؾ،الشر)
مرتفع 87.

مرتفع 82.ماإلعاقةالعقميةحميؿالمياراتالتعميميةلمطفؿذتد
مرتفع 82..الكسائؿالتعميميةالتيتناسباليدؼالتعميمياختيارىػ
مرتفع 79..األنشطةالتعميميةالمرتبطةباألىداؼالتعميميةاختيارك
مرتفع 71..التعميميتحديدأسمكبالتقييـالمناسبلميدؼز


،حيث(0.94–0.71)المتكسطاتالحسابيةقدتراكحتمابيفأف(16)يبيفالجدكؿ

يدمستكلاألداءتحد:"جاءتجميعالمؤشراتالفرعيةبدرجةانطباؽمرتفعةكىيعمىالتكالي

داألىداؼكتحدماختيار"،ك(0.94)بمتكسطحسابيمقداره"ماإلعاقةالعقميةالحاليلمطفؿذ

السمكؾ،)صياغةاألىداؼالتعميميةبطريقةإجرائيةتتضمف"،ك(0.89)بمتكسط"التعميمية

"ؿذكماإلعاقةالعقميةاطؼتحميؿالمياراتالتعميميةلؤل"،ك(0.87)بمتكسط("الشركط،المعيار

اختيار"،ك(0.82)بمتكسطحسابي"الكسائؿالتعميميةالتيتناسباليدؼالتعميمياختيار"ك

تحديدأسمكب"،ك(0.79)كبمتكسطحسابيمقداره"األنشطةالتعميميةالمرتبطةباألىداؼالتعميمية

(.0.71)بمتكسطمقداره"التقييـالمناسبلميدؼالتعميمي
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أساليب التدريس : ج

( 17)الجدكؿ 
 .لمبعد الخامس كمستكل الفاعميةالمتكسطات الحسابية 

المتكسط  ئيسةرالمؤشرات اؿ ـ
الحسابي 

مستكل 
 الفاعمية

مرتفع 88..يربطالمعمـالتعمـالحاليبالتعمـالسابؽ2
مرتفع 86..يستخدـالمعمـالتعزيزالمناسبمعالطفؿ3
مرتفع84..ينكعالمعمـفياألنشطةكيعطيالكقتالمناسبلكؿنشاط4
مرتفع 84.(.نماذجالبصرية،السمعية،الممسية،الحركيةاؿ)ستخداـتشتمؿأنشطةالتعمـفرصانمتاحةال6
ينتقؿالمعمـتدريجيانمفالمياراتالبسيطةإلىالمياراتالصعبةحسبماتقتضيقدراتالطفؿ8

.المعاؽعقميان
مرتفع 82.

مرتفع 76..يراعيالمعمـالفركؽالفرديةمفخبلؿتكييؼطرؽالتدريسكتحديدالمياـ5
تعدديةالحكاس،:)دـأساليبتدريسمتنكعةكمناسبةلحاجاتالطفؿالفرديةمفم ؿتستخ1

(.الخ....تحميؿالميمة،النمذجة،التعميـالفردم
مرتفع 69.

مرتفع 68.(.1:1)يتـتقديـتعميـفردممك ؼلؤلطفاؿالذميحتاجكفلذلؾ7


أفالمتكسطاتالحسابيةلبيعدالخدمات(أساليبالتدريس:ج)(17)يبيفالجدكؿرقـ

كانتدرجةرئيسةفىناؾ مانيةمؤشراتإحيث(0.88–0.68)كالبرامجقدتراكحتمابيف

كىيعمى.انطباقياعمىبرامجمؤسساتكمراكزاألطفاؿذكماإلعاقةالعقميةبدرجةمرتفعة

يستخدـ"،ك(0.88)متكسطحسابيمقدارهب"يربطالمعمـالتعمـالحاليبالتعمـالسابؽ:"التكالي

ينكعالمعمـفياألنشطةكيعطيالكقت"،ك(0.86)بمتكسط"المعمـالتعزيزالمناسبمعالطفؿ

النماذجالبصرية،السمعية،)ستخداـمؿأنشطةالتعمـفرصانمتاحةنالتش"ك"المناسبلكؿنشاط

المعمـتدريجيانمفالمياراتالبسيطةإلىينتقؿ"،ك(0.84)بمتكسطحسابي("الممسية،الحركية

يراعيالمعمـ"،ك(0.82)بمتكسط"المياراتالصعبةحسبماتقتضيقدراتالطفؿالمعاؽعقميان

،ك(0.76)بمتكسطحسابي"الفركؽالفرديةمفخبلؿتكييؼطرؽالتدريسكتحديدالمياـ
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تعدديةالحكاس،تحميؿ:)لفرديةمفم ؿتستخدـأساليبتدريسمتنكعةكمناسبةلحاجاتالطفؿا"

يتـتقديـتعميـفردم"،ك(0.69)بمتكسطحسابي("الخ....الميمة،النمذجة،التعميـالفردم

(.0.68)بمتكسطحسابيمقداره("1:1)مك ؼلؤلطفاؿالذميحتاجكفلذلؾ

اإلجراءاتتستخدـمجمكعةمف"،(1)كلمتعرؼعمىدرجةانطباؽالمؤشرالرئيسرقـ

تكسطاتالحسابيةفيبيعدالخدماتكالبرامجفقدتـاستخراجالـ":فيعمميةالتخطيطلمتدريس

.يكضحذلؾ(18)لممؤشراتالفرعية،كالجدكؿرقـفاعميةكمستكلاؿ

( 18)الجدكؿ 
تستخدـ أساليب تدريس متنكعة كمناسبة لحاجات الطفؿ الفردية(: 1)رقـ  المؤشر الرئيس

المتكسط  شرات الفرعيةالمؤ ـ
الحسابي 

مستكل 
 الفاعمية

مرتفع 92..أسمكبالتعميـالجماعيط
مرتفع 85..النمذجود
مرتفع 84..أسمكبتحميؿالميمةج
مرتفع 81..االنتقاؿمفالمحسكسإلىشبوالمحسكسإلىالمجرد-ب
مرتفع 76..أسمكبالتعميـالمباشرز
مرتفع 73..أسمكبتعدديةالحكاسأ

مرتفع 71..أسمكبالتعميـالفردمح
مرتفع 67..أسمكبالتم يؿكلعباألدكارع
متكسط 57..أسمكبالحثكالتمقيفك
متكسط 49..أسمكبتعميـكتدريباألقرافظ
متكسط 45..أسمكبالتشكيؿىػ
متكسط 43..استراتيجياتالتذكركانتقاؿأ رالتعمـغ


،حيث(0.92-0.43)المتكسطاتالحسابيةقدتراكحتمابيفأف(18)ؿيبيفالجدك

فيالمرتبةاألكلىكبمتكسط"أسمكبالتعميـالجماعي"كالذمينصعمى(ط)جاءالمؤشرالفرعي

الذمينصعمى(غ)بينماجاءالمؤشرالفرعي،كبدرجةانطباؽمرتفعة،(0.92)حسابيبمغ
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كبدرجة(0.43)المرتبةاألخيرةكبمتكسطحسابيبمغفي"قاؿأ رالتعمـاتالتذكركانتاستراتيجي"

.انطباؽمتكسطة

 
تعديؿ السمكؾ : د

( 19)الجدكؿ رقـ 
 .لمبعد الخامس كمستكل الفاعميةالمتكسطات الحسابية 

المتكسط  رئيسةالمؤشرات اؿ ـ
الحسابي 

مستكل 
 الفاعمية

متدني 31.اإلعاقةالعقميةفرخطةتعديؿسمكؾخاصةبالطفؿذكماتتك1
تحميؿالميارة)تستخدـاستراتيجياتتعديؿالسمكؾكمنيا2

الصحيحة،تشكيؿالسمكؾالتدريجي،ستجابةالتعميمية،تعزيزاال
(الخ..،النمذجة،ضبطالم يراتالمشتتةلمطفؿستجابةتسمسؿاال

متدني 31.


فكانتدرجةمرئيسفىناؾمؤشريفأ(تعديؿالسمكؾ:د)(19)يبيفالجدكؿرقـ

فرخطةاتتك:"انطباقيماعمىبرامجمؤسساتكمراكزاألطفاؿذكماإلعاقةالعقميةمتدنيةكىما

تستخدـاستراتيجياتتعديؿالسمكؾكمنيا"ك"ؿذكماإلعاقةالعقميةاطؼتعديؿسمكؾخاصةباأل

،ستجابةتشكيؿالسمكؾالتدريجي،تسمسؿاالالصحيحة،ستجابةتعزيزاالتحميؿالميارةالتعميمية،)

.لكؿمنيما(0.31)بمتكسطحسابيمقداره("الخ..النمذجة،ضبطالم يراتالمشتتةلمطفؿ
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التقكيـ : ق

( 20)الجدكؿ رقـ 
. المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كمستكل النكعية لمبعد الخامس

المتكسط  رئيسةالمؤشرات اؿ ـ
الحسابي 

مستكل 
 الفاعمية

مرتفع 79.تكظيؼنتائجالتقكيـفيتحسيفأداءالطمبة2
تستخدـاستراتيجياتالتقكيـالمناسبةكمنياأسمكبالتقكيـ1

التككيني،الرسـالبياني،متابعةأداءالطفؿ،قياسمدل
(.تحقؽاألىداؼ،التقكيـالختامي،تقريرأداءالطفؿ

مرتفع 74.


فكانتدرجةانطباقيماعمىمأفىناؾمؤشريفرئيس( التقكيـ: ق) (20)ؿرقـيبيفالجدك

تكظيؼنتائجالتقكيـفي:"برامجمؤسساتكمراكزاألطفاؿذكماإلعاقةالعقميةمرتفعةكىما

تستخدـاستراتيجياتالتقكيـالمناسبة"،ك(0.79)بمتكسطحسابيمقداره"تحسيفأداءالطمبة

تقكيـالتككيني،الرسـالبياني،متابعةأداءالطفؿ،قياسمدلتحقؽاألىداؼ،كمنياأسمكباؿ

 (.0.74)بمتكسطحسابيمقداره("التقكيـالختامي،تقريرأداءالطفؿ

تستخدـاستراتيجياتالتقكيـ"،(1)كلمتعرؼعمىدرجةانطباؽالمؤشرالرئيسرقـ

ـالبياني،متابعةأداءالطفؿ،قياسمدلتحقؽالمناسبةكمنياأسمكبالتقكيـالتككيني،الرس

فقدتـاستخراج(التقكيـ)فيبعدالخدماتكالبرامج"(األىداؼ،التقكيـالختامي،تقريرأداءالطفؿ

.يكضحذلؾ(21)كؿرقـلممؤشراتالفرعية،كالجدالفاعميةالمتكسطاتالحسابيةكمستكل
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( 21) الجدكؿ 
: تخدـ استراتيجيات التقكيـ المناسبة كيحتكم عمى المؤشرات الفرعية التاليةتس(: 1)رقـ  رئيسالمؤشر اؿ

 

المتكسط  المؤشرات  الفرعية ـ
الحسابي 

مستكل 
 الفاعمية

مرتفع86..أسمكبالرسـالبيانيلقياسمقدارتقدـالطفؿفيالميارةب
مرتفع 85..إعدادتقريرعفأداءالطمبةك
مكضكعةنيايةلطفؿلؤلىداؼاؿالتحقؽمفمدلإتقافاق

(.ختاميـمتقك)العاـالدراسي
مرتفع 72.

مرتفع 71..استمراريةالتقكيـكمتابعةأداءالطفؿج
مرتفع 68..قياسمدلتحقؽاألىداؼد
متكسط 62..أسمكبالتقكيـالتككينيأ


،حيث(0.86-0.62)المتكسطاتالحسابيةقدتراكحتمابيفأف(21)يبيفالجدكؿ

أسمكبالرسـالبيانيلقياسمقدارتقدـالطفؿفي"كالذمينصعمى(ب)جاءالمؤشرالفرعي

بينماجاء،بدرجةانطباؽمرتفعة،(0.86)فيالمرتبةاألكلىكبمتكسطحسابيبمغ"الميارة

تكسطحسابيالمرتبةاألخيرةكبـفي"أسمكبالتقكيـالتككيني"الذمينصعمى(أ)المؤشرالفرعي

.كبدرجةانطباؽمتكسطة(0.62)بمغ

 
: ممفات الطمبة كتحتكم عمى: ك

( 22)الجدكؿ رقـ 
. المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كمستكل النكعية لمبعد الخامس

المتكسط  رئيسالمؤشر اؿ ـ
الحسابي 

مستكل 
الفاعمية 

ب،تقاريرالك ائؽالرسميةلمطاؿ:)ممفاتالطمبةكتحتكلعمى1
التشخيص،تقاريرالتقييـ،البرنامجالتربكم،الخطةاإلنتقاليةلمطفؿ،

(.خطةالخدماتاألسرية
متكسط 65.
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كانتدرجةرئيسأفالمؤشراؿ(ممفاتالطمبةكتحتكم:ك) (22)يبيفالجدكؿرقـ

ممفاتالطمبة":انطباقوعمىبرامجمؤسساتكمراكزاألطفاؿذكماإلعاقةالعقميةمتكسطةكىك

قييـ،البرنامجالتربكم،الخطةالك ائؽالرسميةلمطالب،تقاريرالتشخيص،تقاريرالت:)كتحتكلعمى

 (.0.65)بمتكسطحسابيمقداره("نتقاليةلمطفؿ،خطةالخدماتاألسريةاإل

:ممفاتالطمبةكتحتكلعمى"،(1)رقـرئيسكلمتعرؼعمىدرجةانطباؽالمؤشراؿ

نتقاليةاإلؽالرسميةلمطالب،تقاريرالتشخيص،تقاريرالتقييـ،البرنامجالتربكم،الخطةالك ائ)

استخراجالمتكسطاتالحسابيةفيبعدالخدماتكالبرامجفقدتـ("لمطفؿ،خطةالخدماتاألسرية

 .يكضحذلؾ(23)لممؤشراتالفرعية،كالجدكؿرقـكمستكلالفاعمية
 

( 23)الجدكؿ 
: ممفات الطمبة كيحتكم عمى المؤشرات الفرعية التالية(: 1)رقـ  رئيسالمؤشر اؿ

 الفاعميةمستكل المتكسط الحسابي  المؤشرات الفرعية ـ

مرتفع 89..تقاريرالتشخيصب
مرتفع 87..الك ائؽالرسميةلمطالبأ
مرتفع 85..الخطةالتربكيةالفرديةكالخطةالتعميميةلمطفؿد
مرتفع 78.ـالتيتحدداحتياجاتالطالبتقاريرالتقييج
متدني 26..خطةالخدماتاألسريةالفرديةك
متدني 23.ةالخطةاإلنتقاليةلمطفؿبعدسفالسادسةعشرق


،حيث(0.89-0.23)المتكسطاتالحسابيةقدتراكحتمابيفأف(23)يبيفالجدكؿ

في"تقاريرالتشخيص"الطمبةتحتكمعمىكالذمينصعمىأفممفات(ب)جاءالمؤشرالفرعي

)بينماجاءالمؤشرالفرعي،بدرجةانطباؽمرتفعة،(0.89)المرتبةاألكلىكبمتكسطحسابيبمغ

"ةنتقاليةلمطفؿبعدسفالسادسةعشرالخطةاإل"الذمينصعمىأفممفاتالطمبةتحتكمعمى(ق

.كبدرجةانطباؽمتدنية(0.23)المرتبةاألخيرةكبمتكسطحسابيبمغفي
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مشاركة كدعـ كتمكيف األسرة : عد السادسالبُ 

( 24)الجدكؿ رقـ 
 .لمبعد السادس كمستكل الفاعميةالمتكسطات الحسابية 

المتكسط  رئيسةالمؤشرات اؿ ـ
الحسابي 

مستكل 
 الفاعمية

االجتماعاتالدكرية،المراسبلت،:)تتكاصؿالمؤسسةمعاألسرمفخبلؿ7
(.الياتفية،المؤتمراتكلقاءاتاألسرةاالتصاالت

متكسط 51.

متكسط 51..يتـتزكيداألسربالمعمكماتكالمياراتالبلزمةلتمبيةحاجاتالطفؿ4
متكسط 48..تزكدالمؤسسةاألسربنشراتتكعكيةحكؿاإلعاقةكطرؽالتعامؿمعاألطفاؿ6
متكسط 36..ألطفاؿذكماإلعاقةالعقميةألسراجدلدلالمؤسسةبرنامجت قيفيتكعكميك3
التدريسكالتدريبكالتقييـكتطكير)تشارؾاألسرةفيبرامجكأنشطةالطمبةكمنيا5

(.البرنامجالتربكم
متدني 31.

تتكافرفيالمؤسسةبرامجتدريبيةلؤلسرعمىكيفيةالتعامؿمعالطفؿالمعاؽ1
.عقميان

متدني 31.

متدني 21..مفالفريؽمتعددالتخصصاتتشارؾاألسرةض2
يتـفيالمؤسسةإعدادخطةخدماتأسريةلمساعدةاألسرةعمىالتعامؿمع9

.طفميا
متدني 21.

متدني 16..تكفرالمؤسسةالخدماتكاإلرشادكالدعـالنفسيلؤلسر8
متدني 15..تشرؼالمؤسسةعمىتطبيؽالبرنامجالتعميميكالتدريبيالمنزليلمطفؿ10


أفالمتكسطاتالحسابيةلبيعدمشاركةكدعـكتمكيفاألسرةقد(24)يبيفالجدكؿرقـ

كانتدرجةانطباقياعمىرئيسةةمؤشراتأربعفىناؾحيثإ(0.51–0.15)تراكحتمابيف

تتكاصؿ:"برامجمؤسساتكمؤسساتكمراكزاألطفاؿذكماإلعاقةالعقميةبدرجةمتكسطةكىي

تصاالتالياتفية،المؤتمراتجتماعاتالدكرية،المراسبلت،اإلاإل:)المؤسسةمعاألسرمفخبلؿ

،"يتـتزكيداألسربالمعمكماتكالمياراتالبلزمةلتمبيةحاجاتالطفؿ"،ك("كلقاءاتاألسرة

تزكدالمؤسسةاألسربنشراتتكعكيةحكؿاإلعاقةكطرؽالتعامؿمع"،ك(0.51)بمتكسط،
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ألسراألطفاؿذكمت قيفيتكعكمجدلدلالمؤسسةبرنامجيك"،ك(0.48)،بمتكسط"األطفاؿ

(.0.36)بمتكسط"اإلعاقةالعقمية

تشارؾ":كانتدرجةانطباقيابدرجةمتدنيةكىيرئيسةمؤشراتستةكجدتفيحيفأنو

ك("طكيرالبرنامجالتربكمالتدريسكالتدريبكالتقييـكت)األسرةفيبرامجكأنشطةالطمبةكمنيا

بمتكسط"تتكافرفيالمؤسسةبرامجتدريبيةلؤلسرعمىكيفيةالتعامؿمعالطفؿالمعاؽعقميان"

يتـفيالمؤسسةإعدادخطة"ك"تشارؾاألسرةضمفالفريؽمتعددالتخصصات"،(0.31)

تكفر"كؿمنيما،كؿ(0.21)بمتكسط"خدماتأسريةلمساعدةاألسرةعمىالتعامؿمعطفميا

تشرؼالمؤسسةعمى"ك(0.16)بمتكسط"المؤسسةالخدماتكاإلرشادكالدعـالنفسيلؤلسر

(.0.15)بمتكسط"تطبيؽالبرنامجالتعميميكالتدريبيالمنزليلمطفؿ
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الدمج كالخدمات االنتقالية : عد السابعالبُ 

(  25) الجدكؿ 
 لمبعد السابع كمستكل الفاعميةالمتكسطات الحسابية 

المتكسط  رئيسةالمؤشرات اؿ ـ
الحسابي 

مستكل 
 الفاعمية

يتـالتأكدمفأفالطفؿمييئبشكؿجيدلبلنتقاؿكذلؾمفخبلؿالزيارات5
.المتكررةلمطفؿ

متدني 31.

متدني 31..يتضمفبرنامجالطالبمشاركتوفينشاطاتالمجتمعالمحمي7
لىبرامجدمجاألطفاؿالمعاقيفعقمياكبرامجيـتستمرالمؤسسةباإلشراؼع11

.كخططيـالسنكيةبشكؿدكرم
متدني 31.

ميارات:)يتضمفبرنامجالطالبتدريبانعمىمجاالتكمكضكعاتمنيا13
دارةالذات،مياراتإدارةجتماعيالحياةاليكمية،المياراتاال ة،مياراتتنظيـكاإ

مرحمةالتييئةالمينية،مرحمةالبحثعفالكقت،الصحةكالرياضةالبدنية،
(.العمؿ

متدني 30.

متدني 29.فعقميانقبؿدمجيـكتقييـالمؤسسةالمدارسالتيسيدمجبيااألطفاؿالمعاؽ4
تعقدالمؤسسةدكراتتدريبيةعفاإلعاقةالعقميةلؤلطفاؿغيرالمعكقيف10

.لتسييؿتفاعميـمعاألطفاؿذكماإلعاقةالعقمية
متدني 28.

يساىـأعضاءالفريؽفيالمؤسسةفيمراقبةاالنتقاؿإلىمرحمةمابعد3
.السادسةعشرمفعمرالطفؿ

متدني 27.

تتيحالمؤسسةفرصةلؤلطفاؿالمعاقيفكأسرىـلبلطبلععمىأماكفالدمج8
.كاألماكفاالنتقالية

متدني 27.

بشكؿمستمركتنسؽمعالمؤسساتتجرمالمؤسسةالمخاطباتكاالتصاالت12
.الدامجةبشأفأداءالطفؿ

متدني 27.

يتكفرلدلالمؤسسةخطةلدمجاألطفاؿذكماإلعاقةالعقميةمعغير2
.المعكقيف

متدني 24.

يتـتزكيدالطفؿبمياراتمينيةكانتقاليةمناسبةتحقؽليـاالستقبلليةكالعيش6
المستقؿ

متدني 21.

ؤسسةدكراتتدريبيةعفاإلعاقةالعقميةلؤلطفاؿغيرالمعكقيفتعقدالـ9
.لتسييؿتفاعميـمعاألطفاؿذكماإلعاقةالعقمية

متدني 19.

1


تضعالمؤسسةخطةخدماتانتقاليةلمطفؿتشترؾفييااألسرةكالفريؽمتعدد
التخصصات

متدني 18.
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نتقاليةقدتراكحتعدالدمجكالخدماتاإللحسابيةلبيأفالمتكسطاتا(25)يبيفالجدكؿرقـ

كانتدرجةانطباقياعمىبرامجرئيسانفىناؾا نيعشرمؤشرانإحيث(0.31–0.18)مابيف

يتـالتأكدمفأفالطفؿمييأ:"مؤسساتكمراكزاألطفاؿذكماإلعاقةالعقميةبدرجةمتدنيةكىي

يتضمفبرنامجالطالب"ك" المتكررةلمطفؿبشكؿجيدلبلنتقاؿكذلؾمفخبلؿالزيارات

تستمرالمؤسسةباإلشراؼعمىبرامجدمجاألطفاؿ"ك"مشاركتوفينشاطاتالمجتمعالمحمي

لكؿ(0.31)بمتكسطحسابيمقداره"المعاقيفعقمياكبرامجيـكخططيـالسنكيةبشكؿدكرم

بمتكسط"ـفعقميانقبؿدمجواؿالمعاقكألطؼتقييـالمؤسسةالمدارسالتيسيدمجبياا"منيما،ك

قيفلتسييؿإلعاقةالعقميةلؤلطفاؿغيرالمعاتعقدالمؤسسةدكراتتدريبيةعفا"،ك(0.29)

الفريؽفيالمؤسسةىـأعضاءيس"،ك(0.28)بمتكسط" تفاعميـمعاألطفاؿذكماإلعاقةالعقمية

تتيحالمؤسسةفرصة"ك"مفعمرالطفؿةرنتقاؿإلىمرحمةمابعدالسادسةعشفيمراقبةاإل

تجرمالمؤسسة"ك"نتقاليةالععمىأماكفالدمجكاألماكفاإللؤلطفاؿالمعاقيفكأسرىـاإلط

بمتكسط" ؿلطؼالمؤسساتالدامجةبشأفأداءاالمخاطباتكاالتصاالتبشكؿمستمركتنسؽمع

ذكماإلعاقةالعقميةمعغيرفاؿفرلدلالمؤسسةخطةلدمجاألطاتكت"لكؿمنيما،ك(0.27)

مينيةكانتقاليةمناسبةتحقؽلويتـتزكيدالطفؿبميارات"،ك(0.24)بمتكسط"قيفالمعا

إلعاقةالعقميةتعقدالمؤسسةدكراتتدريبيةعفا"،ك(0.21)بمتكسط" ستقبلليةكالعيشالمستقؿاإل

"،كأخيران(0.19)بمتكسط"اإلعاقةالعقميةقيفلتسييؿتفاعميـمعاألطفاؿذكملؤلطفاؿغيرالمعا

"ااألسرةكالفريؽمتعددالتخصصاتتضعالمؤسسةخطةخدماتانتقاليةلمطفؿتشترؾفيو

(.0.18)بمتكسطمقداره
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:ممفاتالطمبةكتحتكلعمى"،(13)رقـرئيسكلمتعرؼعمىدرجةانطباؽالمؤشراؿ

نتقاليةييـ،البرنامجالتربكم،الخطةاإليص،تقاريرالتؽالك ائؽالرسميةلمطالب،تقاريرالتشخ)

نتقالية،فقدتـاستخراجالمتكسطاتفيبعدالدمجكالخدماتاإل("لمطفؿ،خطةالخدماتاألسرية

. يكضحذلؾ(26)لممؤشراتالفرعية،كالجدكؿرقـكمستكلالفاعميةالحسابية

( 26)الجدكؿ 
: رنامج الطالب تدريبان عمى مجاالت كمكضكعات منيايتضمف ب(: 13)رقـ  رئيسالمؤشر اؿ

المتكسط  المؤشرات الفرعية ـ
الحسابي 

مستكل 
 الفاعمية

متكسط 40..الصحةكالرياضةالبدنيةق
متكسط 36..مرحمةالتييئةالمينيةم
متدني 31..ةجتماعيالمياراتاالب

متدني 30..مياراتالحياةاليكميةأ
متدني 29..الكقتمياراتإدارةد
متدني 27..مرحمةالبحثعفالعمؿكالتكظيؼز
دارةالذاتج متدني 20..مياراتتنظيـكاإ


،حيث(0.40-0.20)المتكسطاتالحسابيةقدتراكحتمابيففأ(26)يكضحالجدكؿ

ياضةالصحةكالر"يتضمفبرنامجالطالبتدريبانعمىكالذمينصعمى(ق)مجاءالمؤشرالفرع

بينماجاء،بدرجةانطباؽمتكسطة،(0.40)فيالمرتبةاألكلىكبمتكسطحسابيبمغ"البدنية

دارة"يتضمفبرنامجالطالبتدريبانعمىالذمينصعمى(ج)المؤشرالفرعي مياراتتنظيـكاإ

.كبدرجةانطباؽمتدنية(0.20)المرتبةاألخيرةكبمتكسطحسابيبمغفي"الذات
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التقييـ الذاتي: الثامف عدالبُ 

(  27) الجدكؿ 
المتكسطات الحسابية كمستكل النكعية لمبعد الثامف 

 الفاعميةمستكل المتكسط الحسابي  المؤشرات الفرعية ـ
تكظؼالمؤسسةنتائجالتقييـفيتطكيرمستكلالخدماتالتي6

.تقدميالؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقمية
متكسط 51.

برنامجقياسمدلرضاأسراألطفاؿذكماإلعاقةيتضمفتقييـاؿ5
العقميةعفالخدماتالمقدمةليـ

متكسط 47.

المؤسسةبمراجعةبرامجياكخدماتياالتيتقدميابانتظاـ4 تقـك
.لؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقمية

متدني 32.

متدني 30..تجرمالمؤسسةتقييمانلبرامجياكخدماتياكفقالخطةمكتكبة1
يتـالتقييـفيالمؤسسةبشكؿمنظـمفقبؿكادرإدارمكفني2

مفأجؿتحديدالبرامجكالخدماتالتيتحتاجياالمؤسسةمفأجؿ
.التطكيركالتحديث

متدني 30.

متدني 26..تستخدـالمؤسسةمنيجيةعمميةفيعمميةالتقييـ3


قدتراكحتمابيفتقييـالذاتياؿأفالمتكسطاتالحسابيةلبيعد(27)يبيفالجدكؿرقـ

اعمىبرامجمؤسساتكمراكزـكانتدرجةانطباقويفرئيسمؤشريففإحيث(0.51–0.26)

تكظؼالمؤسسةنتائجالتقييـفي:"عمىالتكاليإلعاقةالعقميةبدرجةمتكسطةكىمااألطفاؿذكما

،(0.51)بمتكسطحسابيمقداره"قميةذكماإلعاقةالعستكلالخدماتالتيتقدميالؤلطفاؿتطكيرـ

ذكماإلعاقةالعقميةعفالخدماتلبرنامجقياسمدلرضاأسراألطفاؿيتضمفتقييـا"ك

(.0.47)بمتكسط"المقدمةليـ

نطباقيامتدنيةأربعةمؤشراتكانتدرجةإإلىأفىناؾ(27)كمايشيرالجدكؿرقـ

المؤسسةبمراجعةبرامجياك":كىي "خدماتياالتيتقدميابانتظاـلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقميةتقـك

يتـ"ك"لبرامجياكخدماتياكفقانلخطةمكتكبةتجرمالمؤسسةتقييمان"،ك(0.32)بمتكسط
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التقييـفيالمؤسسةبشكؿمنظـمفقبؿكادرإدارمكفنيمفأجؿتحديدالبرامجكالخدماتالتي

تستخدـ"ك،(0.30)بمتكسطمقداره"التطكيركالتحديثتحتاجياالمؤسسةمفأجؿ

 (.0.26)بمتكسطحسابيمقداره"المؤسسةمنيجيةعمميةفيعمميةالتقييـ

 

اضطراب التكحد : ثانيان 

ما مستكل فاعمية البرامج كالخدمات التربكية المقدمة لألطفاؿ ذكم : لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ

 التربية الخاصة في األردف في ضكء المعايير العالمية؟ ات كمراكزفي مؤسس اضطراب التكحد

.كالفرعيةرئيسةاؿلممؤشرات،كتحديدمستكلالفاعميةفقدتـاستخراجالمتكسطاتالحسابية

ىيالمستكلالمرتفع،تـاعتماد بل ةمستكياتلمفاعميةليذهاألبعاد،فقدالفاعميةكلتحديدمستكل

أعمىاستخداـكالمستكلالمتدنيكذلؾبتحديدنقاطالقطعبيفىذهالمستكياتبكالمستكلالمتكسط،

صفر(0)،ناقصأدنىقيمةيمكفالحصكؿعميياكىي(1)قيمةيمكفالحصكؿعميياكىي

(0.67)بحيثتـاعتمادالمتكسط(تكياتتـاعتمادىالمستكلالفاعميةمس)مقسكمةنعمى بل ة

متكسط،كمستكلفاعمية(0.33)كأعمىمف(0.66)،كأقؿمف"مرتفعمستكلفاعمية:"فأعمى

.متدفأكأقؿمستكلفاعمية(0.33)

لؤلبعادالرئيسةلؤلداة،الحسابية،كمستكلالفاعمية يكضحالمتكسطات(28)كالجدكؿرقـ

تكمراكزذكماضطرابالتكحدفيمؤسساؿكدرجةانطباقياعمىالبرامجالتربكيةالمقدمةلؤلطفا

.التربيةالخاصةفياألردف،مرتبةنتنازليانحسبدرجةانطباقيا
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( 28)الجدكؿ رقـ 
لمبرامج كالخدمات التربكية المقدمة لألطفاؿ  رئيسةاؿ لجميع أبعاد األداة  كمستكل الفاعميةالمتكسطات  الحسابية 

مرتبةن تنازليان  ذكم اضطراب التكحد
 فاعميةمستكل اؿابي المتكسط الحس رئيسةاألبعاد اؿ 

مرتفع 68. الخدماتكالبرامج3
متكسط 66. التقييـ5
متكسط 55. التعميميةالبيئة6
متكسط 37.اإلدارةكالعاممكف2
متدف 33. الرؤيةكالفكركالرسالة1
متدف 31. األسرةةكدعـكتمكيفؾمشار4
متدف 31. ماتاالنتقاليةدالدمجكالخ7
متدف 30. لذاتيالتقييـا8
 متكسط 44. داة ككؿاألأبعاد  *


لجميعأبعادأداةتقييـالبرامجالتربكيةالمتكسطاتالحسابيةأف(28)يبيفالجدكؿرقـ

المقدمةلؤلطفاؿذكماضطرابالتكحدفيمؤسساتكمراكزالتربيةالخاصةفياألردفقدتراكحت

كانتدرجةانطباقوعمىبرامجكاحدانرئيسانشرانفىناؾمؤإ،حيث(0.68-0.30)مابيف

بمتكسط"الخدماتكالبرامجبيعد":مؤسساتكمراكزاألطفاؿذكماضطرابالتكحدمرتفعةكىك

(.0.68)حسابيمقداره

:انطبقتبدرجةمتكسطةىيعمىالنحكالتاليرئيسةمؤشرات بل ةكجدتفيحيفأنو

بيعد"،ك(0.55)بمتكسط"التعميميةبيعدالبيئة"،ك(0.66)مقدارهبمتكسطحسابي"التقييـبيعد"

(.0.37)بمتكسطحسابي"دارةكالعاممكفاإل

بيعدالرؤية":مؤشراتكانتدرجةانطباقيامتدنيةكىيربعةأكمايشيرالجدكؿأفىناؾ

ماتدالدمجكالخدبيع"ك"األسرةةكدعـكتمكيفؾمشاربيعد"(.0.33)بمتكسط"كالفكركالرسالة
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لكؿمنيما،كبعدالتقييـالذاتيبمتكسطحسابي(0.31)بمتكسطحسابيمقداره"نتقاليةاإل

(0.30.)

كالفرعيةلكؿبيعدمفأبعاداألداة،فقدتـرئيسةكلمتعرؼإلىدرجةانطباؽالمؤشراتاؿ

.التاليةتكضحذلؾكالجداكؿرئيسلكؿمؤشركمستكلالفاعميةاستخراجالمتكسطاتالحسابية

الرؤية كالفكر كالرسالة : البعد األكؿ
 (29)الجدكؿ رقـ 

لمؤشرات البعد األكؿ  ستكل الفاعميةـكالمتكسطات الحسابية 
 

المتكسط رئيس المؤشر اؿ ـ
الحسابي 

مستكل 
 فاعميةاؿ

المؤسسةبالقكانيفكاألنظمةكالتعميماتالصادرةعفالجياتذات8 تمتـز
.العبلقة

متكسط 36.

متكسط 34..تعكسرؤيةكرسالةالمؤسسةكجياتنظرذاتبعدإنسانيكحقكقي5
تتبنىالمؤسسةرؤيةكفكركرسالةخاصةبالخدماتكالبرامجالمقدمةلؤلطفاؿ1

.التكحدبذكماضطرا
متدني 33.

ذكملؤلطفاؿالخدماتكالبرامجالمقدمةاختيارتحكـرؤيةالمؤسسةكرسالتيا6
.راباتالتكحداضط

متدني 33.

متدني 32..لممؤسسةأىداؼمبلءمةلؤلطفاؿذكماضطرابالتكحد2
تحددالمؤسسةبالتعاكفمعالييئةاإلداريةكالفنيةكالتعميميةاألىداؼالعامة3

.لتحقيؽرسالتيا
متدني 32.

متدني 32.األىداؼالمكضكعةؽتتبنىالمؤسسةبرنامجاتنفيذيالتحقي4
تعمؿالمؤسسةعمىمراجعةفكرىاكرسالتيابصكرةدكريةبالتعاكفمع7

.المديريفكأعضاءالييئةاإلداريةكالتعميمةكأكلياءاألمكر
متدني 32.


المتكسطاتالحسابيةلبيعدالرؤيةكالفكركالرسالةقدتراكحتأف(29)يكضحالجدكؿرقـ

يفكانتدرجةانطباقيماعمىبرامجمؤسساتكمراكزكأفىناؾمؤشر(0.36–0.32)مابيف

المؤسسةبالقكانيفكاألنظمةكالتعميمات:"كىمامتكسطةماضطرابالتكحدبدرجةاألطفاؿذك تمتـز
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تعكسرؤيةكرسالةالمؤسسةكجيات"،ك(0.36)بمتكسط"الصادرةعفالجياتذاتالعبلقة

(.0.34)بمتكسط"نظرذاتبعدإنسانيكحقكقي

تتبنى:"كىيعمىالتكاليمتدنيةانطبقتبدرجةرئيسةمؤشراتستةفيحيفأنوتكجد

ك"التكحدببرامجالمقدمةلؤلطفاؿذكماضطراالمؤسسةرؤيةكفكركرسالةخاصةبالخدماتكاؿ

"ذكماضطراباتالتكحدلؤلطفاؿالخدماتكالبرامجالمقدمةاختيارتحكـرؤيةالمؤسسةكرسالتيا"

تحدد"ك"لممؤسسةأىداؼمبلءمةلؤلطفاؿذكماضطرابالتكحد"ك،لكؿمنيما(0.33)بمتكسط

تتبنى"ك"المؤسسةبالتعاكفمعالييئةاإلداريةكالفنيةكالتعميميةاألىداؼالعامةلتحقيؽرسالتيا

رىاتعمؿالمؤسسةعمىمراجعةفؾ"ك"األىداؼالمكضكعةؽالمؤسسةبرنامجاتنفيذيالتحقي

"كرسالتيابصكرةدكريةبالتعاكفمعالمديريفكأعضاءالييئةاإلداريةكالتعميمةكأكلياءاألمكر

.لكؿمنيـ(0.32)بمتكسط
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اإلدارة كالعاممكف :البعد الثاني

 (30)الجدكؿ 

لمؤشرات البعد الثاني  كمستكل الفاعميةالمتكسطات الحسابية 

المتكسط رئيس المؤشر اؿ ـ
الحسابي 

 مستكل
 الفاعمية

متكسط 62..يشرؼعمىالمؤسسةإدارةلدييامعرفةكخبرةفيمجاؿالتكحد1
حضكرندكات،)تتابعالككادرالعاممةمستجداتالميدافالتربكمالمتعمقةبالتكحد9

.(الخ....الحدي ةكاألبحاثكمؤتمرات،كقراءةالدراسات
متكسط 53.

متكسط 51..لمياراتالبلزمةلمتعامؿمعالطفؿالتكحدميزكدالمعمـاألسرةبالمعمكماتكا10
متكسط 47..يتـتدريبالككادرالعاممةأ ناءالخدمةلتأىيميـكتدريبيـكتطكيرمياراتيـالمينية6
يتكافرفيالمؤسسةمعممكفيحممكفدرجةالبكالكريكسفيالتربيةالخاصةلدييـخبرة3

متكسط 45..ذكماضطراباتالتكحدكدكراتفيالتعامؿمعاألطفاؿ

أدكاتالتقييـالمناسبةكتعديؿىذهاألدكاتكفقاناستخداـيتـتدريبالمعمميفعمى7
.لمحاجة

متكسط 43.

تشارؾالمؤسسةفيأنشطةمتخصصةذاتصمةبمجاؿالتكحدمفخبلؿ8
.(الخ....المؤتمراتكالندكاتككرشالعمؿ)

متكسط 40.

ربيةالخاصةالكادرالتعميميمشرؼفنييحمؿدرجةالماجستيرفيالتيشرؼعمى2
.كحدأدنىلديوخبرةكدكراتفيالتعامؿمعاألطفاؿذكماضطراباتالتكحد

متدني 32.

ييـخبرةكدكراتفيالتعامؿمعاألطفاؿدؿكفمساعدكفيتكاجدفيالمؤسسةمعمـ4
.ذكماضطراباتالتكحد

متدني 32.

افرفيالمؤسسةدليؿلشؤكفالمكظفيفالمتعمقةبسياسيةالتكظيؼلمككادرالعاممةيتك11
.فيالمؤسسة

متدني 32.

:ختصاصاتالمساندةالتاليةيتكفرفيالمؤسسةاإل:المتخصصكفالمساندكف5
،معالجكظيفي،أخصائينفسي،أخصائيتغذية،(نطؽكلغة)أخصائيتكاصؿ)

(.طبيبكممرض
متدني 26.



قدتراكحتاإلدارةكالعامميفالمتكسطاتالحسابيةلبيعدأف(30)تضحمفالجدكؿرقـم

كانتدرجةانطباقياعمىبرامجرئيسةحيثأفىناؾسبعةمؤشرات(0.62–0.26)مابيف

شرؼعمىالمؤسسةإدارةمي:"مؤسساتكمراكزاألطفاؿذكماضطرابالتكحدبدرجةمتكسطةكىي

تتابعالككادرالعاممةمستجداتالميداف"،ك(0.62)بمتكسط"كخبرةفيمجاؿالتكحدلدييامعرفة
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"(الخ....الحدي ةكاألبحاثحضكرندكات،كمؤتمرات،كقراءةالدراسات)التربكمالمتعمقةبالتكحد

"دميزكدالمعمـاألسرةبالمعمكماتكالمياراتالبلزمةلمتعامؿمعالطفؿالتكح"،ك(0.53)بمتكسط

أدكاتالتقييـالمناسبةكتعديؿىذهاألدكاتاستخداـيتـتدريبالمعمميفعمى"،ك(0.51)بمتكسط

يتـتدريبالككادرالعاممةأ ناءالخدمةلتأىيميـكتدريبيـ"،ك(0.43)بمتكسط"لمحاجةكفقان

ذاتصمةتشارؾالمؤسسةفيأنشطةمتخصصة"،ك(0.47)بمتكسط"كتطكيرمياراتيـالمينية

(.0.40)بمتكسطمقداره"(الخ....المؤتمراتكالندكاتككرشالعمؿ)بمجاؿالتكحدمفخبلؿ

يشرؼعمى:"كانتدرجةانطباقيامتدنيةىيرئيسةفيحيفأنوتكجدأربعةمؤشرات

كحدأدنىلديوخبرةربيةالخاصةالكادرالتعميميمشرؼفنييحمؿدرجةالماجستيرفيالت

فكاجدفيالمؤسسةمعمـيتك"ك"فيالتعامؿمعاألطفاؿذكماضطراباتالتكحدكدكرات

يتكافرفي"ك"ييـخبرةكدكراتفيالتعامؿمعاألطفاؿذكماضطراباتالتكحددفؿكمساعد

بمتكسط"المؤسسةدليؿلشؤكفالمكظفيفالمتعمقةبسياسيةالتكظيؼلمككادرالعاممةفيالمؤسسة

ختصاصاتالمساندةفرفيالمؤسسةاإلاتكت:المساندكفالمتخصصكف"لكؿمنيما،ك(0.32)

طبيب،معالجكظيفي،أخصائينفسي،أخصائيتغذية،(نطؽكلغة)أخصائيتكاصؿ)التالية

(.0.26)بمتكسط("كممرض

يتكافر في المؤسسة متخصصكف "،(5)رقـرئيسكلمتعرؼعمىدرجةانطباؽالمؤشراؿ

كمستكلالفاعميةاستخراجالمتكسطاتالحسابيةفقدتـفيبعداإلدارةكالعامميف"مساندكف

.يكضحذلؾ(31)لممؤشراتالفرعيةكالجداكؿ
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 (31)جدكؿ 
 :يتكافر في المؤسسة متخصصكف مساندكف كما يمي(: 5) رئيسالمؤشر اؿ

المتكسط المؤشر الفرعي  ـ
الحسابي 

مستكل 
 الفاعمية

متكسط 51..(ؽكلغةنط)أخصائيتكاصؿأ
متكسط 49..معالجكظيفيلديوخبرةكدكراتفيمجاؿالتكحدب
متدني 17.نفسيلديوخبرةكدكراتفيمجاؿالتكحدأخصائيج
متدني 13..أخصائيتغذيةلديوخبرةفيتغذيةاألطفاؿذكماضطرابالتكحدد
متدني 13..التكحدذكماضطراباألطفاؿممرضلديوخبرةفيالتعامؿمعك
متدني 11..ذكماضطرابالتكحداألطفاؿطبيبلديوخبرةفيالتعامؿمعىػ


،حيثجاء(0.51-0.11)المتكسطاتالحسابيةقدتراكحتمابيفأف(31)بيفالجدكؿ

فيالمرتبةاألكلى("نطؽكلغة)أخصائيتكاصؿ"كالذمينصعمىتكفر(أ)المؤشرالفرعي

طبيبلديو"الذمينصعمىيتكفر(ىػ)بينماجاءالمؤشرالفرعي،(0.51)سابيبمغكبمتكسطح

المرتبةاألخيرةكبمتكسطحسابيبمغفي"ذكماضطرابالتكحداألطفاؿخبرةفيالتعامؿمع

(0.11.)
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الخدمات كالبرامج : عد الثالثالبُ 

البرنامج التربكم الفردم  . أ

 (32)الجدكؿ رقـ 

عد الثالث لمؤشرات البُ  كمستكل الفاعميةبية المتكسطات الحسا

المتكسط المؤشر  
الحسابي 

مستكل 
الفاعمية 

مرتفع 92..عمىاألقؿساعةأسبكعيان(25-20)يمتحؽالطفؿفيالمؤسسةمابيف6
معمكماتعامة،أىداؼ،طرؽ):،يتضمففرديانتربكيانيعدالفريؽبرنامجان1

.(ماتالمساندة،كغيرذلؾمفمحتكياتضركريةالتعميـ،التقييـ،كصؼالخد
مرتفع 85.

المياراتالمغكم،التكاصمية،)يتضمفالبرنامجالتربكمالفردمالمياراتالتالية3
(.ة،اإلستقبللية،األكاديمية،السمككية،المعرفيةجتماعياال

مرتفع 84.

مرتفع 79..لعمرالزمنيلمطفؿ،كا(التطكرم)يبنيالفريؽالبرنامجكفقالمعمرالنمائي2
مرتفع 74..يحددالبرنامجالتربكمكالفردمتاريخككقتبدءكانتياءتعميـكؿىدؼ7
بيفالمكاقؼاإلنتقاؿتعبرعفمياراتيضعالفريؽفيالبرنامجأىدافان4

.نشطةكاأل
مرتفع 68.

متدني 30..اصتيميابشكؿخالطفؿفيالبرنامجبكضعأىدافانةتشارؾأسر5


المتكسطاتالحسابيةلبيعدالخدماتكالبرامجقدتراكحتأف(32)يتضحمفالجدكؿرقـ

كانتدرجةانطباقياعمىبرامجرئيسةفىناؾستةمؤشراتإحيث(0.92–0.30)مابيف

سسةماالمؤبيمتحؽالطفؿ:"مؤسساتكمراكزاألطفاؿذكماضطرابالتكحدبدرجةمرتفعةكىي

،فرديانتربكيانيعدالفريؽبرنامجان"،ك(0.92)بمتكسط"ساعةأسبكعياعمىاألقؿ(25-20)بيف

معمكماتعامة،أىداؼ،طرؽالتعميـ،التقييـ،كصؼالخدماتالمساندة،كغيرذلؾمف):يتضمف

)التاليةيتضمفالبرنامجالتربكمالفردمالميارات"،ك(0.85)بمتكسط"(محتكياتضركرية

بمتكسط("ستقبللية،األكاديمية،السمككية،المعرفيةاإلة،جتماعياالالمياراتالمغكم،التكاصمية،

بمتكسط"،كالعمرالزمنيلمطفؿ(التطكرم)لمعمرالنمائييبنيالفريؽالبرنامجكفقان"،ك(0.84)
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"كانتياءتعميـكؿىدؼيحددالبرنامجالتربكمكالفردمتاريخككقتبدء"،ك(0.79)مقدار

بيفالمكاقؼنتقاؿاإلتعبرعفمياراتيضعالفريؽفيالبرنامجأىدافان"،ك(0.74)بمتكسط

(.0.68)بمتكسط"نشطةكاأل

الطفؿفيةتشارؾأسر"كاحدانطبؽبدرجةمتدنيةكىكرئيسفيحيفأنويكجدمؤشر

.(0.30)بمتكسط"تيميابشكؿخاصبكضعأىداؼالبرنامج

يتضمف البرنامج التربكم الفردم "،(3)رقـرئيسكلمتعرؼعمىدرجةانطباؽالمؤشراؿ

كمستكلاستخراجالمتكسطاتالحسابيةفيبيعدالخدماتكالبرامج،فقدتـ" الميارات التالية

.يكضحذلؾ(33)كؿلممؤشراتالفرعيةكالجدالفاعمية

 (33)جدكؿ 
 :مج التربكم الفردم الميارات التاليةيتضمف البرنا (:3) رئيسالمؤشر اؿ

المتكسط  المؤشر الفرعي ـ
الحسابي 

مستكل 
 الفاعمية

مرتفع 96..ةجتماعيالمياراتاالد
مرتفع 94..مياراتالتكاصؿب

مرتفع 92..المياراتالمغكيةأ
مرتفع 91..المياراتاالستقبلليةج
مرتفع 75..المياراتالسمككيةك
مرتفع 70..تاألكاديميةالمياراىػ
عمرتؼ 68..المياراتالمعرفيةم


-0.68)المتكسطاتالحسابيةلممؤشرالفرعيتراكحتمابيفأف(33)يبيفالجدكؿ

فيالمرتبةاألكلى"ةجتماعياالالميارات"كالذمينصعمى(د)،حيثجاءالمؤشررقـ(0.96

"المياراتالمعرفية"الذمينصعمى(م)شررقـبينماجاءالمؤ،(0.96)كبمتكسطحسابيبمغ

(.0.68)المرتبةاألخيرةكبمتكسطحسابيبمغفي



 

 

 

160 

 المنياج المرجعي . ب

 (34)الجدكؿ رقـ 

لمؤشرات البعد الثالث  كمستكل الفاعميةالمتكسطات الحسابية 

المتكسط  رئيسالمؤشر اؿ ـ
الحسابي 

مستكل 
 فاعميةاؿ

مرتفع 83.داؼالمكتكبةبالبرنامجالتربكمالفردميركزالمنياجعمىتحقيؽاأله4
التكاصؿ،التفاعؿ):يتضمفالمنياجالمجاالتكالمياراتالتالية2

،المياراتاإلستقبللية،المياراتاألكاديمية،السمككاتجتماعياال
(.ستجابةالتكحدية،التقميد،مياراتالمعب،االنتباه،اال

مرتفع 75.

عمىأىداؼسمككية،كطرؽالتعميـلؤلىداؼ،كاألنشطةيحتكمالمنياج3
الممارسة،كالكسائؿالتعميمية،كالتكيفاتالبلزمةلتحقيؽاألىداؼ

مرتفع 68.

يتصؼالمنياجالمرجعيبالمركنةبحيثيمبيحاجاتجميعاألطفاؿ6
.الفرؽبيفاألطفاؿبمختمؼقدراتيـكأعمارىـمراعيان

متكسط 62.

إلىأفضؿالنظرياتكالممارساتالتعميميةفييرالمنياجاستنادانيتـتطك1
.مجاؿتعميـاألطفاؿذكماضطرابالتكحد

متكسط 49.

يتـتقديـالدعـكالخدماتالمساندةلؤلطفاؿذكماضطرابالتكحدضمف5
.مناىجتدريسيةإضافية

متكسط 45.


الحسابيةلبيعدالخدماتكالبرامجقدتراكحتالمتكسطاتأف(34)يتضحمفالجدكؿرقـ

كانتدرجةانطباقياعمىبرامجرئيسةفىناؾ بل ةمؤشراتحيثإ(0.83–0.45)مابيف

يركزالمنياجعمىتحقيؽ:"مؤسساتكمراكزاألطفاؿذكماضطرابالتكحدبدرجةمرتفعةكىي

يتضمفالمنياجالمجاالت"،ك(0.83)بمتكسط"األىداؼالمكتكبةبالبرنامجالتربكمالفردم

،المياراتاالستقبللية،المياراتاألكاديمية،جتماعيالتكاصؿ،التفاعؿاال):كالمياراتالتالية

يحتكم"،ك(0.75)بمتكسط("ستجابةحدية،التقميد،مياراتالمعب،اإلنتباه،االالسمككاتالتك

داؼ،كاألنشطةالممارسة،كالكسائؿالتعميمية،المنياجعمىأىداؼسمككية،كطرؽالتعميـلؤله

(.0.68)بمتكسط"كالتكيفاتالبلزمةلتحقيؽاألىداؼ
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:انطبقتبدرجةمتكسطةكىيعمىالتكاليرئيسةكجد بل ةمؤشراتتفيحيفأنو

يتصؼالمنياجالمرجعيبالمركنةبحيثيمبيحاجاتجميعاألطفاؿبمختمؼقدراتيـكأعمارىـ"

يتـتطكيرالمنياجاستناداإلى"،ك(0.62)بمتكسطحسابيمقداره"الفرؽبيفاألطفاؿمراعيان

بمتكسط"أفضؿالنظرياتكالممارساتالتعميميةفيمجاؿتعميـاألطفاؿذكماضطرابالتكحد

يتـتقديـالدعـكالخدماتالمساندةلؤلطفاؿذكماضطرابالتكحدضمفمناىج"،ك(0.49)

(.0.45)بمتكسطحسابي"فيةتدريسيةإضا

يتضمف المنياج المجاالت " ،(2)رقـرئيسكلمتعرؼعمىدرجةانطباؽالمؤشراؿ

كمستكلفيبعدالخدماتكالبرامجفقدتـاستخراجالمتكسطاتالحسابية" كالميارات التالية

.يكضحذلؾ(35)لممؤشراتالفرعيةكالجداكؿالفاعمية

( 35)الجدكؿ 
:يتضمف المنياج المجاالت كالميارات التالية(: 2) سرئيالمؤشر اؿ

 الفاعميةمستكل المتكسط الحسابي  المؤشرات الفرعية ـ
مرتفع 96.ستقبلليةالمياراتاإلج
مرتفع 96.األكاديميةالمياراتد
مرتفع 94.(المغةالمفظيةكغيرالمفظية)التكاصؿ.أأ

مرتفع 94.جتماعيالتفاعؿاالب
مرتفع 77.لككاتالتكحديةالسىػ
متكسط 66.المعبتمياراز
متكسط 62.التقميدالمفظيكالحركيك
متكسط 55.االنتباهالتمقائيح
متكسط 55.(لتعابيرالكجوكاإليماءاتكنبراتالصكت)ستجابةاالط
متكسط 49.كقتالفراغم
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حيث،(0.96-0.49)مابيفكحتالمتكسطاتالحسابيةقدتراأف(35)يبيفالجدكؿ

فيالمرتبة"ستقبلليةاإلالميارات"كالذمينصعمىيتضمفالمنياج(ج)جاءالمؤشرالفرعي

الذمينصعمىيتضمف(م)بينماجاءالمؤشرالفرعي،(0.96)األكلىكبمتكسطحسابيبمغ

.(0.45)المرتبةاألخيرةكبمتكسطحسابيبمغفي"كقتالفراغ"المنياج

 ج أساليب التدريس

 (36)الجدكؿ 

. لمؤشرات البعد الثالث كمستكل الفاعميةالمتكسطات الحسابية 

المتكسط  رئيسالمؤشر اؿ ـ
الحسابي 

مستكل 
 فاعميةاؿ

.يدربالمعمـالطفؿعمىالمياراتالكظيفيةمفخبلؿالمساعداتالبصرية3
كالمياراتاألكاديمية،كالتدريبعمىالمياراتالمينية،كالمياراتالمجتمعية،

.ستقبلليةكالمياراتاإل
مرتفع 77.

استراتيجياتالتعميـلتسييؿتنظيـكتعميـالمياراتفيبيئاتاستخداـيتـ7
.التعمـالمناسبة

مرتفع 74.

ةمفخبلؿالقصصجتماعييدربالمعمـالطفؿعمىالمياراتاال2
صغيرة،كالمعب،كتعميـاألدكارة،كتعميـاألقراف،كالمجمكعاتاؿجتماعياال

.كالمساعداتالبصرية
مرتفع 72.

المحسكسقالمحسكسفشب):تستخدـاألساليبكالنماذجالتعميميةالتالية4
،الم يراتالبصرية،التعميـالفردم،المجمكعاتالصغيرة،تعميـدفالمجر

(.األقراف،تعدديةالحكاس،التعمـمفخبلؿالمعب
مرتفع 72.

مرتفع 72..يتـتكييؼطرؽالتدريسحسبقدراتالطفؿ،كعمرهكنمطتعممو5
يدربالمعمـالطفؿعمىمياراتالتكاصؿمفخبلؿمياراتاالستماع،1

العيناتالصكتيةكالتكاصؿمفخبلؿاستخداـكالمحاد ةكمعالجةالمصاداة،ك
.الخ...تبادؿالصكر،كبرامجالحاسكب

مرتفع 68.

أكغيرالمنياجعمىتطكيرنظاـتكاصؿمناسبسكاءكافلفظيانيركز6
.(PECSم ؿنظاـتبادؿالصكر)لفظي

متكسط 43.
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قدتراكحتلحسابيةلبيعدالخدماتكالبرامجالمتكسطاتاأف(36)يتضحمفالجدكؿرقـ

برامجرجةانطباقياعمىكانتدرئيسةحيثأفىناؾستةمؤشرات(0.77–0.43)بيفما

يدربالمعمـالطفؿعمى:"مراكزاألطفاؿذكماضطرابالتكحدبدرجةمرتفعةكىيمؤسساتك

كالتدريبعمىالمياراتالمينية،كالميارات.المياراتالكظيفيةمفخبلؿالمساعداتالبصرية

يتـ"،ك(0.77)بمتكسطحسابيمقداره"ستقبلليةاإلالمجتمعية،كالمياراتاألكاديمية،كالميارات

بمتكسط"استراتيجياتالتعميـلتسييؿتنظيـكتعميـالمياراتفيبيئاتالتعمـالمناسبةاستخداـ

ستماع،اراتالتكاصؿمفخبلؿمياراتاإليدربالمعمـالطفؿعمىمو"مؤشر،ك(0.74)

كر،العيناتالصكتيةكالتكاصؿمفخبلؿتبادؿالصاستخداـكالمحاد ةكمعالجةالمصاداة،ك

ةمفجتماعييدربالمعمـالطفؿعمىالمياراتاال"ك(0.68)بمتكسط"الخ...كبرامجالحاسكب

ة،كتعميـاألقراف،كالمجمكعاتالصغيرة،كالمعب،كتعميـاألدكارجتماعيخبلؿالقصصاال

سكسالمحسكسفشبوالمح):تستخدـاألساليبكالنماذجالتعميميةالتالية"ك"كالمساعداتالبصرية

فالمجرد،الم يراتالبصرية،التعميـالفردم،المجمكعاتالصغيرة،تعميـاألقراف،تعدديةالحكاس،

"يتـتكييؼطرؽالتدريسحسبقدراتالطفؿ،كعمرهكنمطتعممو"ك("التعمـمفخبلؿالمعب

.لكؿمنيما(0.72)بمتكسط

اجعمىتطكيرنظاـتكاصؿيركزالمنو:"فيحيفانطبؽمؤشركاحدبدرجةمتكسطةكىك

بمتكسطحسابي"(PECSم ؿنظاـتبادؿالصكر)غيرلفظيـأكافلفظيانأمناسبسكاء

(0.43.)
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في"األساليب كالنماذج التعميمية" ،(4)رقـرئيسكلمتعرؼعمىدرجةانطباؽالمؤشراؿ

لممؤشراتالفرعيةفاعميةكمستكلاؿاستخراجالمتكسطاتالحسابيةبيعدالخدماتكالبرامجفقدتـ

.يكضحذلؾ(37)كالجدكؿ

( 37)الجدكؿ 
 األساليب كالنماذج التعميمية(: 4)رقـ  رئيسالمؤشر اؿ

 الفاعميةمستكل المتكسط الحسابي  المؤشرات الفرعية ـ
مرتفع 87..ةالمجمكعاتالصغيرىػ
مرتفع85..التعميـالفردمد

مرتفع 77..الم يراتالبصريةفيالتعميـب
مرتفع 72..المحسكسفشبوالمحسكسفالمجرد.أ

مرتفع 72..التعميماتالمفظيةالمختصرةج
مرتفع 72..التعميـمفخبلؿالمعبح
مرتفع 68..تعدديةالحكاسز
متكسط 45..تعميـاألقرافك


حيثجاء،(0.87-0.45)المتكسطاتالحسابيةقدتراكحتمابيفأف(37)يبيفالجدكؿ

في"ةالصغيرالمجمكعات"كالذمينصعمىتتضمفاألساليبالتدريسية(ق)مالمؤشرالفرع

الذمينصعمى(ك)بينماجاءالمؤشرالفرعي،(0.87)المرتبةاألكلىكبمتكسطحسابيبمغ

بمغالمرتبةاألخيرةكبمتكسطحسابيفي"األقرافمفخبلؿتعميـاؿ"تتضمفاألساليبالتدريسية

(0.45.)
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تعديؿ السمكؾ . د

 (38)الجدكؿ رقـ 

لمؤشرات البعد الثالث  ل الفاعميةالمتكسطات الحسابية كمستك

المتكسط  رئيسةالمؤشرات اؿ ـ
الحسابي 

مستكل 
 فاعميةاؿ

تستخدـاستراتيجياتتعديؿالسمكؾالمناسبةلمكقايةمفحدكثمشكبلتسمككية2
.لمتدخؿعنداألزمات

متكسط57.

متكسط 51..يعمؿالبرنامجعمىتقييـالمياراتالمكتسبةفيمكاقؼأخرلمشابيو6
متكسط 49..تستخدـمبادئكاستراتيجياتتعديؿالسمكؾبشكؿفعاؿمعاألطفاؿ8
متكسط 47..تستخدـأساليبالتعزيزالمختمفة3
متكسط 43..يتـتصميـكبناءخطةلتعديؿالسمكؾلمطفؿذكماضطرابالتكحد1
تستخدـأساليبضبطالم يراتالمختمفةلمتحكـبالسمكؾغيرالمكغكبفيوقبؿ5

.كقكعو
متكسط 43.

متدني 32..مفالسمكؾالتكحدمالتخمصيتـالتركيزعمى4
تعتمدخطةتعديؿالسمكؾالفرديةفيتقييـالسمكؾالمفظيكغيرالمفظيكتحميؿ7

.السمكؾاإليجابيكالسمكؾالسمبيالظركؼالتيتتزامفمع
متدني 32.


المتكسطاتالحسابيةلبيعدالخدماتكالبرامجقدتراكحتأف(38)يتضحمفالجدكؿرقـ

كانتدرجةانطباقياعمىبرامجرئيسةفىناؾستةمؤشراتإحيث(0.57–0.32)مابيف

تستخدـاستراتيجياتتعديؿ:"ىيمؤسساتكمراكزاألطفاؿذكماضطرابالتكحدبدرجةمتكسطةك

،ك(0.57)بمتكسط"السمكؾالمناسبةلمكقايةمفحدكثمشكبلتسمككيةلمتدخؿعنداألزمات

،ك(0.51)بمتكسط"يعمؿالبرنامجعمىتقييـالمياراتالمكتسبةفيمكاقؼأخرلمشابيو"

تستخدـ"،(0.49)بمتكسط"تستخدـمبادئكاستراتيجياتتعديؿالسمكؾبشكؿفعاؿمعاألطفاؿ"

يتـتصميـكبناءخطةلتعديؿالسمكؾ"،كمؤشران(0.47)تكسطبـ"أساليبالتعزيزالمختمفة

تستخدـأساليبضبطالم يراتالمختمفةلمتحكـبالسمكؾغير"ك"ؿذكماضطرابالتكحداطؼلؤل

.لكؿمنيما(0.43)بمتكسط"المكغكبفيوقبؿكقكعو
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يتـالتركيزعمى:"فكانتدرجةانطباقيمابدرجةمتدنيةكىماارئيساففيحيفيكجدمؤشر

تعتمدخطةتعديؿالسمكؾالفرديةفيتقييـالسمكؾالمفظي"كمؤشر"مفالسمكؾالتكحدمالتخمص

بمتكسطحسابي"كغيرالمفظيكتحميؿالظركؼالتيتتزامفمعالسمكؾاإليجابيكالسمكؾالسمبي

.منيمالكؿ(0.32)مقداره

مشاركة كدعـ كتمكيف األسرة : عد الرابعالبُ 

 (39)الجدكؿ رقـ 

عد الرابع  الفاعمية كمستكلالمتكسطات الحسابية  لمؤشرات الُبُُ

المتكسط  المؤشرات الفرعية ـ
الحسابي 

مستكل 
 الفاعمية

جتعرؼالمؤسسةأسراألطفاؿالتكحدييفبالتشريعاتالقانكنيةكالسياساتالخاصةبالبراـ9
متكسطة 58..التربكيةألطفاليـ

طفؿالتكحدمبتقاريرأسبكعيةكفصميةتكضحمدلتقدـالطفؿفيتزكدالمؤسسةأسرةاؿ7
متكسط 58..البرنامج

متكسط 40..تعقدالمؤسسةاجتماعاألسراألطفاؿالتكحدييفمرةكؿشيرليتبادلكاخبراتيـ8
مراتكالمقاءاتالخاصةباألطفاؿذكماضطرابتشارؾاألسرةبحضكرالندكاتكالمؤت3

.التكحد
متكسط 36.

حاجاتالطفؿذكماضطرابلتمبيةيتـتزكيداألسرةبالمعمكماتكالمياراتالبلزمة4
.التكحد

متدني 32.

تقدـالمؤسسةخدماتاإلرشاداألسرمألسراألطفاؿذكماضطرابالتكحدحكؿالضغكط5
.امؿمعياالنفسيةككيفيةالتع

متدني 32.

متدني 32..يتـإشراؾأسرةالطفؿالتكحدمفيجميعمراحؿتقييـالخدماتالتربكيةالخاصةبالطفؿ11
تكفرالمؤسسةبرامجتدريبيةلؤلسرحكؿطرؽالتعامؿمعالطفؿمفذكماضطراب1

.التكحد
متدني 28.

متدني 28..يتـفيالمؤسسةإعدادخطةخدماتأسريةمتكاممة10
تشارؾاألسرةضمففريؽمتعددالتخصصاتفيعمميةالتقييـكبناءالبرنامجالخاص2

متدني 26..بالطفؿذكماضطرابالتكحد

متدني 26..تشارؾاألسرةفيبرامجكأنشطةالطفؿمفخبلؿالعضكيةفيلجافمختمفةفيالمؤسسة6
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لمتكسطاتالحسابيةلبيعدمشاركةكدعـكتمكيفاألسرةاأف(39)يتضحمفالجدكؿرقـ

عمىاكانتدرجةانطباقورئيسةأربعةمؤشراتفىناؾإحيث(0.58–0.26)قدتراكحتمابيف

رؼالمؤسسةأسرعّرتي:"متكسطةكىيبرامجمؤسساتكمراكزاألطفاؿذكماضطرابالتكحدبدرجة

تزكد"ك"ةكالسياساتالخاصةبالبرامجالتربكيةألطفاليـاألطفاؿالتكحدييفبالتشريعاتالقانكني

"طفؿالتكحدمبتقاريرأسبكعيةكفصميةتكضحمدلتقدـالطفؿفيالبرنامجالمؤسسةأسرةاؿ

ألسراألطفاؿالتكحدييفمرةكؿشيرليتبادلكاتعقدالمؤسسةاجتماعان"،ك(0.58)بمتكسط

تشارؾاألسرةبحضكرالندكاتكالمؤتمراتكالمقاءات"،ك(0.40)بمتكسطحسابي"خبراتيـ

(.0.36)بمتكسط"الخاصةباألطفاؿذكماضطرابالتكحد

يتـتزكيد:"كانتدرجةانطباقيابدرجةمتدنيةكىيرئيسةكجدسبعةمؤشراتتفيحيف

تقدـ"ك"ؿذكماضطرابالتكحداطؼاألسرةبالمعمكماتكالمياراتالبلزمةلتمبيةحاجاتاأل

المؤسسةخدماتاإلرشاداألسرمألسراألطفاؿذكماضطرابالتكحدحكؿالضغكطالنفسية

يتـإشراؾأسرةالطفؿالتكحدمفيجميعمراحؿتقييـالخدماتالتربكية"ك"ككيفيةالتعامؿمعيا

كفرالمؤسسةت:"فىماارئيسفمؤشراا،كلكؿمنو(.0.32)ابيمقدارهبمتكسطحس"الخاصةبالطفؿ

يتـفيالمؤسسة"ك"برامجتدريبيةلؤلسرحكؿطرؽالتعامؿمعالطفؿمفذكماضطرابالتكحد

تشارؾاألسرة"ك.لكؿمنيما(0.28)بمتكسطحسابيمقداره"إعدادخطةخدماتأسريةمتكاممة

طرابماضـكبناءالبرنامجالخاصبالطفؿذضمففريؽمتعددالتخصصاتفيعمميةالتقيي

تشارؾاألسرةفيبرامجكأنشطةالطفؿمفخبلؿالعضكيةفيلجافمختمفةفي"ك"التكحد

.لكؿمنيما(0.26)بمتكسط"المؤسسة



 

 

 

168 

التقييـ  : عد الخامسالبُ 

 (40)الجدكؿ رقـ 

لمؤشرات البعد الخامس  كمستكل الفاعميةالمتكسطات الحسابية 
المتكسط  رئيسةالمؤشرات اؿ ـ

الحسابي 
 مستكل

 فاعميةاؿ
أخصائيالتربيةالخاصةبتقييـجميعالجكانبالتعميميةالمتعمقةبالطفؿ4 يقـك

.التكحدم
مرتفع 81.

،التكاصؿ،السمككاتجتماعيالتفاعؿاال):يتضمفالتقييـالمجاالتالتالية6
التكحدية،مياراتالمعب،معززاتالطفؿالمختمفة،مياراتالعنايةيالذات

(.الحسيةستجابةية،االكاإلستقبلؿ
مرتفع 77.

مرتفع 75..تكظؼنتائجالتقييـكالتشخيصفيالبرنامجالتربكملمطفؿ8
مرتفع 70..تصاؿالفعالةمياراتاإلاستخداـيتـكتابةتقاريرالتقييـب9
المؤسسةبإجراءدراسةحالةشاممةتتضمفالتاريخالنمائيلمطفؿالتكحدم3 تقـك

متكسط 60..المؤسسةقدخكؿقبؿ

متكسط 45.يتكفرفريؽمتعددالتخصصاتبمافيذلؾأسرةالطفؿكالطفؿنفسوإفأمكف1
المؤسسةبإجراءتقييـنفستربكمشامؿلطفؿب5 :أدكاتمقننةمنيااستخداـتقـك

كقائمةتقدير(CARS)مقياستقديرالطفؿالتكحدم:ختباراتالمقننةم ؿاإل)
كقكائـالشطب،تقديراتالسمكؾ،مبلحظاتاألسر،(ABC)التكحدمالسمكؾ

.(المبلحظةالسمككيةالمباشرة

متكسط45.

متكسط 42..يتـتحديدأىميةالطفؿمفقبؿفريؽمتعددالتخصصاتلتمقيالبرامجكالخدمات2
تكاالضطراباعمؿتشخيصفارقيبيفالتكحدكاإلعاقاتؿيجرمالفريؽاختبارات7

.األخرل
متدني 32.


بيفالمتكسطاتالحسابيةلبيعدالتقييـقدتراكحتماأف(40)ضحمفالجدكؿيت

كانتدرجةانطباقياعمىبرامجمؤسساترئيسةفىناؾأربعةمؤشراتإحيث(0.81–032)

أخصائياؿ:"كمراكزاألطفاؿذكماضطرابالتكحدبدرجةمرتفعةكىي تربيةالخاصةبتقييـيقـك

يتضمف"،ك(0.81)بمتكسطحسابيمقداره"جميعالجكانبالتعميميةالمتعمقةبالطفؿالتكحدم

تكظؼنتائجالتقييـكالتشخيصفيالبرنامجالتربكم"،ك(0.77)بمتكسط"التقييـالمجاالتالتالية
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"تصاؿالفعالةمياراتاإلتخداـاستـكتابةتقاريرالتقييـبت"،ك(0.75)بمتكسطحسابي"لمطفؿ

(.0.70)بمتكسطحسابيمقداره

المؤسسة" :انطبقتبدرجةمتكسطةىيعمىالتكاليرئيسةتكجدأربعةمؤشراتك تقـك

بمتكسط"المؤسسةدخكلوبإجراءدراسةحالةشاممةتتضمفالتاريخالنمائيلمطفؿالتكحدمقبؿ

متعددالتخصصاتبمافيذلؾأسرةالطفؿكالطفؿنفسوفرفريؽايتك"،ك(0.60)حسابيمقداره

المؤسسةبإجراءتقييـنفستربكمشامؿؿ"ك"إفأمكف :أدكاتمقننةمنيااستخداـبطفؿؿتقـك

كقائمةتقديرالسمكؾالتكحدم(CARS)مقياستقديرالطفؿالتكحدم:ختباراتالمقننةم ؿاإل)

(ABC)مبلحظاتاألسر،المبلحظةالسمككيةالمباشرةكقكائـالشطب،تقديراتالسمكؾ،)"

.لكؿمنيما(0.45)بمتكسط

:كانتدرجةانطباقوبدرجةمتدنيةكىكانكاحدانيشيرالجدكؿالسابؽأفىناؾمؤشرك

"األخرلتضطراباكاإلعمؿتشخيصفارقيبيفالتكحدكاإلعاقاتؿيجرمالفريؽاختبارات"

 (.0.32)كبمتكسطحسابي

في" يتضمف التقييـ المجاالت"  ،(6)رقـرئيسرؼعمىدرجةانطباؽالمؤشراؿكلمتع

يكضح(41)كؿةكالجدلممؤشراتالفرعيكمستكلالفاعميةبعدالتقييـفقدتـاستخراجالمتكسطات

.ذلؾ
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( 41)كؿ الجد
: يتضمف التقييـ المجاالت التالية: (6)رقـ  رئيسالمؤشر اؿ

كسط المت المؤشرات الفرعية ـ
الحسابي 

مستكل 
 فاعميةاؿ

مرتفع 91..(المفظيةكغيرالمفظية)مياراتالتكاصؿب
مرتفع 89..جتماعيالتفاعؿاال.أ

مرتفع 87..(ات،األنشطةىتماـالسمكؾالنمطي،اال)السمككاتالتكحديةج
مرتفع 74.مياراتالعنايةبالذاتكالمياراتاالستقبلليةك
مرتفع 70..لمختمفةمعززاتالطفؿاىػ
مرتفع 68..مياراتالمعبد
متكسط 64..الحسيةستجابةاالز


حيثجاء،(0.91-0.64)يةقدتراكحتمابيفالمتكسطاتالحسابأف(41)يبيفالجدكؿ

"(المفظيةكغيرالمفظية)مياراتالتكاصؿيتضمف:التقييـ"كالذمينصعمى(ب)المؤشرالفرعي

الذمينصعمى(ز)لمؤشرالفرعيبينماجاءا،(0.91)كلىكبمتكسطحسابيبمغفيالمرتبةاأل

(.0.64)المرتبةاألخيرةكبمتكسطحسابيبمغفي"الحسيةستجابةاالالتقييـيتضمف"
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عد السادس البيئة التعميمية البُ 

 (42)لجدكؿ رقـ ا

لمؤشرات البعد السادس  كمستكل الفاعميةالمتكسطات الحسابية 

المتكسط  رئيسةالمؤشرات اؿ ـ
الحسابي 

مستكل 
 فاعميةاؿ

مرتفع 94.تكفرعناصرالسبلمةالعامةلمغرؼالصفية6
مرتفع 85..(مساحةكافية،إضاءةمبلئمة،تيكيةمناسبة:)يتكفرفيالغرؼالصفية5
معاألقرافالمحيطيفجتماعيتكفرالبيئةالتعميمةفرصالمتفاعؿاال8

.بالطفؿ
مرتفع 83.

تصميـالبيئةالتعميميةعمىدرجةعاليةمفالتنظيـ،كتككفبسيطة،كال1
تحكمم يراتبصريةك يرة

مرتفع 72.

اليزيدعددالطمبةفيالصؼالكاحدعفستةأطفاؿتكحديفمقابؿمعمـ11
.كمعمـمساعد

متكسط 64.

خاصةبالطفؿيتكافرلكؿطفؿطاكلةككرسيمزكدافبم يراتبصرية4
.(صكرتو،اسمو)

متكسط 60.

التزيدنسبةعددالمعمميفلؤلطفاؿالتكحدييففيبدايةالتحاؽالطفؿفي12
(1:2)المؤسسة

متكسط 55.

تكجدلكحةتحكمعمىصكر،ككمماتتكضحالقكانيفالمتعمقةبالبيئة9
.التعميمية،كالتكقعاتالسمككيةداخؿالبيئةالتعميمية

متدني 32.

ركفالتعميـالفردم،:)تنظـالبيئةالتعميميةعمىشكؿأركافتعميمية،تم ؿ2
كالمعب،كالمكسيقى،كالرسـ،ركفالمعمـسترخاءالجماعي،اإل .(،كالنـك

متدني 30.

بصريةتكضحأماكفأداء(حدكد)يتكافرفيالغرفةالصفيةم يرات10
.الميارات

متدني 30.

لحفظأغراضكمستمزماتكؿطفؿمزكدةبم يراتبصريةيكجدمكاف3
.(صكتية،اسمو)

متدني 30.

متدني 25..يكجدفيالغرفةالصفيةجدكؿبصرمخاصبكؿطفؿ7


المتكسطاتالحسابيةلبيعدالبيئةالتعميميةقدتراكحتأف(42)يتضحمفالجدكؿرقـ

كانتدرجةانطباقياعمىبرامجرئيسةمؤشراتفىناؾأربعةإحيث(0.94–0.25)مابيف

فرعناصرالسبلمةاتك:"مؤسساتكمراكزاألطفاؿذكماضطرابالتكحدبدرجةمرتفعةكىي
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مساحة:)فرفيالغرؼالصفيةاتكت"،ك(0.94)بمتكسطحسابيمقداره"العامةلمغرؼالصفية

لمتفاعؿتكفرالبيئةالتعميمةفرصان"ك،(0.85)بمتكسط"(كافية،إضاءةمبلئمة،تيكيةمناسبة

ـالبيئةالتعميميةعمىتصـ"،ك(0.83)بمتكسطحسابي"معاألقرافالمحيطيفبالطفؿجتماعياال

بمتكسطحسابيمقداره"درجةعاليةمفالتنظيـ،كتككفبسيطة،كالتحكمم يراتبصريةك يرة

(0.72.)

اليزيد:"تبدرجةمتكسطةىيعمىالتكاليانطبؽرئيسةكجد بل ةمؤشراتفيحيفت

بمتكسطحسابي"ستةأطفاؿتكحديفمقابؿمعمـكمعمـمساعدلىعددالطمبةفيالصؼالكاحدع

يتكافرلكؿطفؿطاكلةككرسيمزكدافبم يراتبصريةخاصةبالطفؿ"،ك(0.64)مقداره

عددالمعمميفلؤلطفاؿالتكحدييففيالتزيدنسبة"،ك(0.60)بمتكسطحسابي"(صكرتو،اسمو)

(.0.55)بمتكسطحسابي"(1:2)لتحاؽالطفؿفيالمؤسسةإبداية

اكانتدرجةانطباقورئيسةإلىأفىناؾخمسةمؤشرات(42)ككمايشيرالجدكؿرقـ

تكجدلكحةتحكمعمىصكر،ككمماتتكضحالقكانيفالمتعمقةبالبيئةالتعميمية،:"متدنيةىي

تنظـالبيئةالتعميمية"،ك(0.32)بمتكسطحسابيمقداره"لتكقعاتالسمككيةداخؿالبيئةالتعميميةكا

كالمعب،ركفالتعميـالفردم،الجماعي،اإل:)عمىشكؿأركافتعميمية،تم ؿ سترخاء،كالنـك

ةتكضحبصرم(حدكد)تكافرفيالغرفةالصفيةم يراتت"،ك(كالمكسيقى،كالرسـ،ركفالمعمـ

يكجدمكافلحفظأغراضكمستمزماتكؿطفؿمزكدةبم يراتبصرية"ك"أماكفأداءالميارات

يكجدفيالغرفةالصفيةجدكؿ"لكؿمنيما،(0.30)بمتكسطحسابيمقداره"(صكتية،اسمو)

(.0.25)بمتكسط"بصرمخاصبكؿطفؿ
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نتقالية الدمج كالخدمات اإل: البعد السابع

 (43)الجدكؿ رقـ 

لمؤشرات البعد السابع  كمستكل الفاعميةالمتكسطات الحسابية 

المتكسط  رئيسةالمؤشرات اؿ ـ
الحسابي 

مستكل 
 الفاعمية

تصاالتبشكؿمستمركالتنسيؽمعالمؤسساتتجرمالمؤسسةالمخاطباتكاإل9
.الدامجةبشأفأداءالطفؿفصميان

متكسط 68.

متكسط 53..دمجاألطفاؿالتكحدييفتستمرالمؤسسةباإلشراؼعمىبرامج8
يتـتدريبمعمـالصؼالعادمإلىالممارساتالمناسبةلتعميـالطفؿالتكحدم7

.فيالصؼالعادم
متدني 32.

تحددالمؤسسةالمدرسةلدمجاألطفاؿذكماضطرابالتكحدالذيفتسمحقدراتيـ2
.بذلؾ

متدني 30.

التكحدلمعمميالمدرسةالتيسيدمجبياتعقدالمؤسسةدكراتتدريبيةعف4
.التكحدييفاألطفاؿ

متدني 30.

طبلععمىأماكفالدمجإلاالتكحدييفكأسرىـلؤلطفاؿتتيحالمؤسسةفرصة5
.نتقاليةفيالمدرسةالدامجةكاألماكفاإل

متدني 30.

تضعالمؤسسةخطةخدماتانتقاليةلؤلطفاؿالتكحدييفتشارؾفييااألسرة1
.الكادرالتعميميكالفريؽمتعددالتخصصات

متدني 28.

تعقدالمؤسسةدكراتتدريبيةعفالتكحدلؤلطفاؿغيرالتكحدييفلتسيؿتفاعميـ6
معاألطفاؿالتكحدييف

متدني 28.

متدني 25..حتياجاتكالرغباتكاآلراءالفرديةلكؿطالبكأسرتوعتباراإليؤخذبعيفاإل3


نتقاليةقدلحسابيةلبيعدالدمجكالخدماتاإلالمتكسطاتاأف(43)لجدكؿرقـيتضحمفا

عمىبرامجماكانتدرجةانطباقويفرئيسيففىناؾمؤشرإحيث(0.68–0.25)تراكحتمابيف

تجرمالمؤسسة:"متكسطةكىمامؤسساتكمراكزاألطفاؿذكماضطرابالتكحدبدرجة

"ستمركالتنسيؽمعالمؤسساتالدامجةبشأفأداءالطفؿفصمياتصاالتبشكؿـإلالمخاطباتكا

"تستمرالمؤسسةباإلشراؼعمىبرامجدمجاألطفاؿالتكحدييف"ك،(0.68)بمتكسطحسابيمقداره

(.0.53)كبمتكسطحسابيمقداره
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كانتدرجةانطباقيامتدنيةرئيسةإلىأفىناؾسبعةمؤشرات(43)كيشيرالجدكؿرقـ

يتـتدريبمعمـالصؼالعادمإلىالممارساتالمناسبةلتعميـالطفؿالتكحدمفيالصؼ:"ىي

تعقدالمؤسسةدكراتتدريبيةعفالتكحدلمعممي"،ك(0.32)بمتكسطحسابيمقداره"العادم

التكحدييفكأسرىـلؤلطفاؿتتيحالمؤسسةفرصة"ك"فكالتكحدماألطفاؿالمدرسةالتيسيدمجبيا

بمتكسطحسابيمقداره"نتقاليةفيالمدرسةالدامجةععمىأماكفالدمجكاألماكفاإلاللبلط

تعقدالمؤسسةدكراتتدريبيةعفالتكحدلؤلطفاؿغيرالتكحدييفلتسيؿ"لكؿمنيما،ك(0.30)

حتياجاتكالرغباتعتباراإليؤخذبعيفاإل"،ك(0.28)بمتكسط"تفاعميـمعاألطفاؿالتكحدييف

(.0.25)بمتكسطحسابيمقداره"اءالفرديةلكؿطالبكأسرتوكاآلر

 
التقييـ الذاتي : عد الثامفالبُ 

 (44)الجدكؿ رقـ 

لمؤشرات البعد الثامف  كمستكل الفاعميةالمتكسطات الحسابية 

المتكسط  رئيسةالمؤشرات اؿ ـ
الحسابي 

مستكل 
 الفاعمية

التكحدييفعفيتضمفتقييـالبرامجقياسمدلرضاأسراألطفاؿ5
.الخدماتالمقدمةليـكألطفاليـذكاضطرابالتكحد

متكسط 60.

تكظؼنتائجالتقييـفيتطكيرمستكلالخدمةالمقدمةلؤلطفاؿذكم7
.اضطرابالتكحد

متكسط 36.

متدني 28..لخطةمكتكبةسنكيانلبرامجياكخدماتياكفقانذاتيانتجرمالمؤسسةتقييمان1
المؤسسةبمراجعةبرامجياكخدماتياالتيتقدميابانتظاـلؤلطفاؿذكم4 تقـك

.اضطرابالتكحد
متدني 28.

المؤسسةبالمراجعةاإلداريةكالفنيةلخطتيالتطكيرمستكلالخدمات6 تقـك
.كالبرامجالمقدمةلؤلطفاؿذكماضطرابالتكحد

متدني 28.

متدني 26..ليةتقييـأدائياتستخدـالمؤسسةمنيجيةعمميةفيعـ2
يتـالتقييـفيالمؤسسةبشكؿمنظـمفقبؿكادرإدارمكفنيمفأجؿ3

تحديدالبرامجكالخدماتالتيتحتاجياالمؤسسةمفأجؿالتطكير
.كالتحديث

متدني 17.
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فالمتكسطاتالحسابيةلبيعدالتقييـالذاتيقدتراكحتمابيأف(44)يتبيفمفالجدكؿرقـ

عمىبرامجمؤسساتكماكانتدرجةانطباقوفمرئيسيففىناؾمؤشرإحيث(0.60–0.17)

يتضمفتقييـالبرامجقياسمدل:"ماكهمتكسطةمراكزاألطفاؿذكماضطرابالتكحدبدرجة

بمتكسط"اضطرابالتكحدمرضاأسراألطفاؿالتكحدييفعفالخدماتالمقدمةليـكألطفاليـذك

تكظؼنتائجالتقييـفيتطكيرمستكلالخدمةالمقدمةلؤلطفاؿذكم"،(0.60)دارهحسابيمؽ

(.0.36)بمتكسط"اضطرابالتكحد

جرمتي":كىيعمىالتكاليمتدنيةانطبقتبدرجةرئيسةمؤشراتخمسةكجدفيحيفت

ا"ك"لخطةمكتكبةسنكيانلبرامجياكخدماتياكفقانذاتيانالمؤسسةتقييمان لمؤسسةبمراجعةتقـك

المؤسسةبالمراجعة"ك"برامجياكخدماتياالتيتقدميابانتظاـلؤلطفاؿذكماضطرابالتكحد تقـك

"اإلداريةكالفنيةلخطتيالتطكيرمستكلالخدماتكالبرامجالمقدمةلؤلطفاؿذكماضطرابالتكحد

عمميةفيعمميةتقييـتستخدـالمؤسسةمنيجية"كلكؿمنيـ،(0.28)بمتكسطحسابيمقداره

فيالمؤسسةبشكؿمنظـمفقبؿكادرإدارمكفنيمفكيتـالتقييـ"ك،(0.26)بمتكسط"أدائيا

كسطحسابيبمت"أجؿتحديدالبرامجكالخدماتالتيتحتاجياالمؤسسةمفأجؿالتطكيركالتحديث

.(0.17)مقداره
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 التربكية كالخدمات البرامج لتطكير المقترح األنمكذج ما:"كلإلجابة عف السؤاؿ الثالث

 التربية كمراكز مؤسسات في التكحد اضطراب ذكم كاألطفاؿ العقمية اإلعاقة ذكم لألطفاؿ المقدمة

"العالمية؟ المعايير ضكء في األردف في الخاصة

ذكملؤلطفاؿالمقدمةكالخدماتالبرامجلتطكيرأينمكذجاقتراحإلىالحاليةالدراسةسعت

مستكلكنتائجالفعّرالةالعالميةالمعاييرضكءفيالتكحداضطرابذكمكاألطفاؿ،العقميةةاإلعاؽ

:التاليةاإلجراءاتالباحثاتبعكقداألردف،فيحاليانالعاممةكالخدماتالبرامجفاعمية

ىافيالمؤسساتأداءكافكالتيإعاقةفئةلكؿكالفرعيةرئيسةاؿكالمؤشراتاألبعادحصر:أكالن 

.يانمتدف

.المقترحاألنمكذجإلىلمكصكؿاألداءكتدنيالمشكبلتعمىالتغمبإجراءاتاقتراح:ثانيان 

 .التكحدكاضطرابالعقميةاإلعاقةلفئةاألبعادترتيبحسباألينمكذجعرض:ثالثان 

مذكلؤلطفاؿالمقدمةكالخدماتالبرامجلتطكيرمقترحانأينمكذجانيميفيماالباحثيقترح

فياألردففيالخاصةالتربيةكمراكزمؤسساتفيالتكحداضطرابذكمكاألطفاؿالعقميةاإلعاقة

كتجاربالمعاصرةالعالميةالتجاربضكءكفينتائج،مفعنوأسفرتكماالكاقعتحميؿضكء

اتكمراجعةاألدبالنظرمكالدراسالتربكيةكالخدماتالبرامجمجاؿفيالمتقدمةالدكؿكخبرات

:اآلتيعمىيقكـالمقترحاألنمكذجىذافإف؛ذاتالعبلقة
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: التكحد كاضطراب العقمية لإلعاقة كالرؤية الرسالة محكر: أكالن 

مفتعانياألردففيالخاصةالتربيةكمراكزمؤسساتأفالدراسةنتائجخبلؿمفاتضح

الخاصةالتربيةكمراكزساتمؤسأغمبأفحيث.كالرؤيةالرسالةبيعدفيعدةكقصكرتدفجكانب

بالبرامجخاصةكاضحةكرسالةرؤيةلديياليسالعقميةاإلعاقةذكملؤلطفاؿخدماتياتقدـالتي

نظاميافيعميياالمنصكصاألىداؼأفالمؤسساتىذهكتعتبر.الفئةليذهتقدمياالتيكالخدمات

باإلضافة.التعميميةالمؤسسةالةكرسرؤيةعفكتعبربالغرضتفيالداخمينظامياأكاألساسي

دكريةبصكرةكرسالتيافكرىاكمراجعةالمكضكعةاألىداؼلتحقيؽتنفيذيانبرنامجانتبنيياعدـإلى

ىذهتىعتبركذلؾ،األمكركأكلياءكالتعميمية،كالفنيةاألداريةالييئةكأعضاءالمديريف،معبالتعاكف

.تعديميماأكتغيرىمايمكفال ابتيفكالرسالةالرؤيةأفالمؤسسات

كتستجيبافتكاكبافلياكرسالةرؤيةكجكدأىميةالتعميميةالمؤسسةتدرؾأفكيجب

ككافةكنشاطاتياأىدافيامنياتنطمؽالذماألساسنقطةكتعتبرىماكتكجياتيا،إلحتياجاتيا

كجكدمفالغايةعفكيعبرككاضحكمختصرمركزبأنوالرسالةبيافمضمكفكيتميز.أعماليا

فيالمؤسسةمنياتنطمؽالتيالقيـكيحددالغاية،ىذهلتحقيؽتطبقياالتيالعمؿكآلياتالمؤسسة،

كبمشاركةجماعيجيدخبلؿمف.الخدماتىذهمفتستفيدالتيالفئاتكيحددخدماتيا،تقديـ

.الرسالةلبيافكفعّرالةلةشاـصياغةإلىلمكصكؿكآرائيـمساىماتيـمفلئلستفادةالمعنييفكافة

يقترحالباحثفإفالعبلقةذاتكالدراساتالتربكماألدبمراجعةعمىكبناءنالنتائج؛ضكءكفي

العقميةاإلعاقةذكملؤلطفاؿخدماتياتقدـالتيالمؤسساتلتمؾالرؤيةكالرسالةلتطكير

:مايميالتكحداضطرابذكمكاألطفاؿ

 كالرسالة يةالرؤ عف أساسية معمكمات .1
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كىماالخاصة،التربيةكمراكزلمؤسساتاألساسيةالمرجعياتمفكالرسالةالرؤيةتعتبر

ذكماألطفاؿأكالعقميةاإلعاقةذكمباالطفاؿتعنىمؤسسةأمتتخذىاالتياألكلىالخطكاتمف

لممستقبؿنظرتياعفالمؤسسةفيوتيعبربياف:ىيفالرؤية.إنشائيابدءعندالتكحداضطراب

صكرةىيفالرؤية.المستقبؿفيتخدميـالتيالفئاتترلككيؼالمستقبؿ،فينفسياترلككيؼ

يجابيةمميمة .لممستقبؿبإيجابيةالنظرعمىبياكالمحيطيفالمؤسسةأعضاءكتشجعلممستقبؿ،كاإ

عميميةالتالخدماتكماالخاصة،التربيةمؤسسةكجكدأسبابيكضحبياففييالرسالةأما

كيؼتكضحفالرسالة.كتساعدىـتخدميـككيؼتستيدؼ،كمىفتقدميا،التيالتربكيةكالبرامج

.رؤيتياالمؤسسةىذهستحقؽ

جيكدلكافة"البكصمة"تم بلففإنيماكالرسالة،الرؤيةمضمكنيلخصكصيةكنظران

اإلستراتيجيةكالخطة،رسالتياعفتعبرأفيجبالمؤسسةفأىداؼ.كتكجياتياالمؤسسةكنشاطات

إلىتطبيقيايؤدمكالخدماتالنشاطاتككذلؾالمؤسسة،لرسالةتستجيبإستراتيجيةبأىداؼتأتي

المؤسسةبوتقكـشيءفأم.المؤسسةرسالةفيصداىاتجدالمجتمعفيكتغيراتآ ارإحداث

.رؤيتياكبالتاليرسالتياتحقيؽإلىبالضركرةيؤدمالتعميمية

تقدـالتيالخاصةالتربيةكمراكزمؤسساتمفالك يرأفإالكالرسالة،الرؤيةىميةأكرغـ

كتعتبرىمادبإعداتقكـالتكحداضطرابذكمكاألطفاؿالعقميةاإلعاقةذكماألطفاؿلفئاتخدماتيا

تعتبركذلؾ،الشائعةاألخطاءكمف.بالغرضتفياألساسينظاميافيعميياالمنصكصاألىداؼ

ذلؾمفالعكسكعمىتعديميما،أكتغيرىمايمكفال ابتيفكالرسالةالرؤيةأفالمؤسساتبعض

تعدليماكأفذلؾإلىالحاجةاقتضتكمماكرسالتيارؤيتياتراجعأفالتعميميةالمؤسسةعمىفإنو

.عمييمامستجدةأمكرطرأتماإذاتغيرىماأك
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 الرسالة بياف مضمكف صفاتامك .2

فياضطرابانالمؤسسةتكاجوالكحتىمنيا،المرجكةكالغايةكالكظيفةسالةالرتؤدمحتى

إعدادعندكالمعاييرالمكاصفاتبعضمراعاةيتـأفبدَّمالالرسالة،معكأنشطتيابرامجيامطابقة

:أىمياكمفالرسالة،بيافمضمكف

تتخذىاالتيلقراراتؿجدانميـعميياكالتعرّرؼالغايةفيـإف:كجكدىا مف الغاية تحديد -

جمعبحممةتقكـأككخدماتلبرامجبالتخطيطتقكـأفالمؤسسةعمىالسيؿفمفالمؤسسة،

العقباتالمؤسسةستكاجوالغايةكجكدكبدكفكاضحة،كجكدىامفالغايةكانتإذاتبرعات

يدتجدعند.بياكالتعريؼنشاطاتياكخدماتياكنشركجكدىاأسبابشرحفيكالصعكبات

المؤسسةستضيفياالتيكاإلضافةكالرؤيةالرسالةبياففيالمؤسسةمفالغايةكصياغة

 .تخدموالذمالمحميكالمجتمعالمستيدفةلمفئات

غاياتيا،المؤسسةستحقؽكيؼالرسالةبيافمضمكفيكضحأفيجب:العمؿ آليات صؼك -

لتحقيؽالمؤسسةتتبعياالتيؿالعـآلياتمفىينشاطاتأكخدماتأكبرامجتصميـفم بلن

 .التكحداضطرابذكماألطفاؿأكالعقميةاإلعاقةذكملؤلطفاؿخدماتياتقديـفيغاياتيا

إلىيقكدالخاصةالتربيةكمراكزمؤسساتكجكدمفالغايةتحديد:المستيدفة الفئات تحديد -

كالفئات.ةالمؤسسياتغابحسبالمستيدفةالفئاتكتضيؼكتتسعمنيا،المستفيديفتحديد

كاخصائييكالتعميمي،الفنيالكادراإلدارة،)مقكالرسالةالرؤيةصياغةفيالمستيدفة

كالمينميفالتكحد،كاضطرابالعقميةاإلعاقةذكمكاألطفاؿاألمكر،كأكلياءالمساندة،الخدمات

 (.االعاقةمجاالتفي
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برامجياتقديـفيالمؤسسةمنياتنطمؽمالتبالقيـييتـالمجتمع:الخدمة تقديـ قيـ كصؼ -

كخدماتيا،برامجياتقديـفيقيمياتذكرأفالمؤسسةعمىكلذلؾالمستيدفة،لمفئاتكخدماتيا

 .فكريةأكأكتعميميةإنسانيةأكدينيةالقيـتككفكقد

كاضحةجكانبفيمحصكرانكجعموالرسالةبيافتركيزإف:ككاضح كمختصر مركز مضمكف -

يساعدكاإلختصارالمجتمع،أفرادجميعلدلعنياكاضحةصكرةتككيففيالمؤسسةيساعد

بمغةالرسالةبيافيصاغأفبيدَّمكال.المؤسسةككادرقبؿمفتذكرهأكحفظوسيكلةعمى

 .الغمكضيكتنفياكالالتأكيؿتحتمؿكالكبسيطةكاضحة

 الرسالة بياف إعداد خطكات .3

:كىيخطكات،بعدةالقياـالرسالةبيافؿتعدمأكإعداديتطمب

 تقتضيجماعيةميمةالرسالةبيافإعدادميمةإف:الرسالة بياف إعداد فريؽ تشكيؿ

ليتـالرسالةلبيافأكليةنسخةإعدادالفريؽىذاكميمةاالفراد،مفعددكمساىمةمشاركة

جدانالميـكمف.إقرارىانيايةاؿكفيكدراستيامراجيتيالتتـاإلداريةالييئةعمىعرضيا

مفأعضاء:)كمنيـكاالدارييف،الفنييفالعامميفكافةيم مكفافرادانالفريؽىذايضـأف

أكلياءالمستيدفة،الفئاتمفأفرادالمستشاركف،المتطكعكف،العاممكف،اإلدارية،الييئة

 (.األمكر

 الجزءفيكالمعاييرالمكاصفاتىـأاستعراضكتـ:الرسالة بياف كمعايير مكاصفات تحديد

لضمافأيخرلكمكاصفاتضكابطكضعالتعميميةالمؤسسةكبإمكافالقسـ،ىذامفال اني

 .الرسالةبيافصياغةدقة
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 صيغبكضعمجتمعيف،أكمنفرديفالفريؽ،أعضاءيقكـ:الرسالة لبياف أكلية صيغ كضع

اإلتفاؽتـالتيكالمعاييرالمكاصفاتلىعباإلعتماديقترحكنوالذمالرسالةلبيافأكلية

أكبياففياختصارىاأجؿمفجماعيبشكؿالمقترحاتمناقشةذلؾبعدكيتـ.عمييا

 .بيانيف

 اختيار ـكمفالرسالةلبيافالنيائيةالمقترحاتبتقييـىناالفريؽيقكـ:المقترحات تقييـ

 .ةنيائيبصكرةكصياغتوتعديمويتـنيائيرسالةبياف

 اإلداريةالييئةعمىالمقترحالنيائيالرسالةبيافعرضيتـ:كنشره الرسالة بياف إقرار

 .األعضاءكافةعمىكنشرهإقراره ـكمفكمراجعتولدراستو

 بكضعالمؤسسةعمىالمشرؼالفريؽيقكـ:كالرسالة الرؤية بياف لتنفيذ خطة كضع

خطةضمفلياالمكضكعةاألىداؼلتحقيؽالةكالرسالرؤيةبيافلتحقيؽتنفيذيانبرنامجان

أمامياالمتاحوكالفرصكالضعؼالقكةنقاطتحديدخبلؿمف.تطبيقياحسفتكفؿعمؿ

إستراتيجياتيامبلمحلتحديدكذلؾالمستقبؿ،فيتكاجيياأفتتكقعالتيكالمخاطر

تحقيؽعمىتساعدكالتيلديياالمتكفرةكاإلمكاناتلياالكصكؿنجاحكفرصالمستقبمية

التيالمياـأكلكيةعمىيركزككاضحمحددأكلكياتسمـخبلؿمف.اإلستراتيجياتىذه

كتقكـ.المتخصصةكالبرامجالخدماتجانبفيالمؤسسةأداءتطكيرعمىتنصب

مفيمـزماكتيعدُّدالمؤسسة،فيالمعنييفعمىكنشرىاكتك يقياخطتياكتابةعمىالمؤسسة

كتعتمداإلستراتيجية،الخطةكغاياتأىداؼإلىالكصكؿتطبيقيايكفؿالتيمؿالعخطط

 .لعممياالذاتيالتقييـعمميةفيإرتكازكنقطةاإلستراتيجيةالخطةعمىالمؤسسة
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 التكحد كاضطراب العقمية لإلعاقة كالعاممكف اإلدارة محكر: ثانيان 

مفتعانياألردففيالخاصةلتربيةاكمراكزمؤسساتأفالدراسةنتائجخبلؿمفاتضح

عمىالمشرفةباإلدارةيتعمؽفيماكخاصة".كالعاممكفاإلدارة"بيعدفيعدةكقصكرضعؼجكانب

ذكمكاألطفاؿالعقميةاإلعاقةذكملؤلطفاؿخدماتياتقدـالتيالخاصةالتربيةكمراكزمؤسسات

فتقادىا،التكحداضطراب المقدمةكالخدماتبالبرامجتتعمؽكخبرةمعرفةلديياإداريةكظائؼإلىكاإ

مجاؿفيالمتخصصيفمفكادركتكفير،البرامجىذهعمىيشرؼفنيكادركتكفير.الفئةليذه

خصائيطبيعي،عبلجإخصائي:م ؿالمساندةالخدمات خصائيكظيفي،عبلجكاإ نطقي،عبلجكاإ

خصائي خصائينفسي،كاإ خصائيإرشاد،كاإ  .كممرضب،كطبيتغذية،كاإ

الباحثفإفالعبلقةذاتكالدراساتالتربكماألدبمراجعةعمىكبناءنالنتائج؛ضكءفي

اإلعاقةذكملؤلطفاؿخدماتياتقدـالتيالمؤسساتلتمؾ،"كالعاممكفاإلدارة"بيعدلتطكيريقترح

:مايميالتكحدكاضطرابالعقمية

 ذكم لألطفاؿ خدماتيا تقدـ التي الخاصة ربيةالت كمراكز لمؤسسات التنظيمي الييكؿ تطكير -1

: التكحد اضطراب ذكم كاألطفاؿ العقمية اإلعاقة

كىكالخاصة،التربيةكمراكزمؤسساتلتنظيـالرسميالنمكذجالتنظيميالييكؿيم ؿ

جسمومستكياتيـجميعفيالمؤسسةفيالعاممكفكيم ؿقمتو،المديريم ؿىـرشكؿيأخذ

دكرانالمديركفكيمعب.كالتربكيةاإلداريةالقراراتكتنفيذاتخاذمكاقعيحددالذملبناءكىكاكقاعدتو،

كذكمالعقمية،اإلعاقةذكملئلطفاؿالمقدمةكالخدماتالبرامجإلنجاحعنوالغنىكداعمانقياديان

التغييرحدكثدكفتحكؿقدالتيالعقباتتذليؿعمىقادركففالمديركف.التكحداضطراب

الفرصلتكفيرمتقدمةتربكيةرؤلتطكيرفيالكادرقيادةالمديركفيستطيعكذلؾ.المطمكب
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أعضاءمفعضككؿدكرتحديدفيالمساعدةيستطيعكفكىـ.كالنمكلمتعمـاألطفاؿلجميع

ألعضاءالمينيةالكفاياتلتطكيرالبلزمةاإلمكاناتكتكفير.المنشكدةاألىداؼلتحقيؽالكادر

لتمؾالتنظيميالييكؿلتطكيرالباحثكيقترح.البلزمةالدعـمصادرتكفيركالمؤسسةكادر

:يميماالمؤسسات

االعاقةكمراكزمؤسساتفيكالتربكيةاإلداريةكالتخصصاتالكظائؼبعضإحداث -1

 :التاليالنحكعمىالتكحدكاضطرابالعقمية

المؤسسةفيالتربيةكالخدماتامجالبرعمىالعاـالمشرؼ) أكالمركز المؤسسة مدير  (أ )

كيتكلىالتعميمية،المؤسسةأعماؿجميععفاألكؿكالمسؤكؿالمشرؼكىك(:التعميمية

 .كتكجيييـالتعميميةالمؤسسةفيالعامميفجميعمتابعة

: كالعممية العممية المؤىالت

سنتيف،عفقؿتالتدريسيةكخبرة،أدنىكحدالخاصةالتربيةفيالماجستيردرجةيحمؿ -1

 .اإلدارمالعمؿمجاؿفيكخبرة

عبلقةذاتتربكيةمؤسساتفياإلدارمالمجاؿفيسنكات بلثعفتقؿالخبرة -2

 .التكحداضطرابذكماألطفاؿأكالعقميةاإلعاقةذكمباألطفاؿ

 .الحاسكباستخداـكمياراتاإلنجميزيةالمغةإتقاف -3

 .الخاصةالتربيةفئاتبكافةكالدرايةالمعرفة -4

 .المساندةكالخدماتالتشخيصيةاإلختصاصاتفركعمففرعكؿفيمتخصصةدكرات -5
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 .اآلخريفمعكالتكاصؿاإلتصاؿعمىكقدرةجيدة،إداريةبشخصيةالتمتع -6

: كالكاجبات المياـ

 .الخاصةالتربيةمركز/المؤسسةفيلمعمؿالتفرغ .1

الممتحقيفخصائصعمىرؼكالتعكتفيميا،المؤسسة،بأىداؼالكاممةاإلحاطة .2

فيجاءلماكفقانالتكحداضطرابكذكمالعقمية،اإلعاقةذكماإلطفاؿمفبالمؤسسة

 .المؤسسةسياسة

الطمبة،المعممكف،اإلدارة،:)محاكرىاتشمؿلممؤسسة،سنكيةتطكيريةخطةيضع .3

نشاطاتالمحمي،المجتمعالتدريب،األسرة،المناىج،التربكية،كالخدماتمجالبرا

 (.المينيةالمشاغؿالتقنيات،استخداـكالتعميـتكنكلكجياكالتقييـ،التشخيصالمؤسسة،

 .اآلخريفكاإلدارييفالمسانديفكاإلختصاصيفالمعمميفأداءمستكلبتقييـيقكـ .4

 .التعميـتحسيفبيدؼالمساندةكالككادرلممعمميفدكريةصفيةبزياراتيقكـ .5

 .الجكانبجميعمفكنمكهالطفؿ،شخصيةلبناءالمناسبةةالتربكمالبيئةتييئة .6

كالمقاءات؛لئلجتماعاتكدعكتيـاإلعاقة،ذكماألطفاؿأمكربأكلياءالعبلقةتك يؽ .7

 .كصعكباتمشكبلتمفأبناؤىـتكاجوقدمالمعالجةمعيـلمتشاكر

 .كالماليةاإلداريةالجكانبعمىيشرؼ .8

 .المؤسسةفيالعامميفبسجبلتكيحتفظيشرؼ .9
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متعددالعمؿفريؽكرئيسالفردمالتربكمالبرنامجعمىالمشرفةالمجنةرئيس .10

 .التخصصات

 .كاإلتصاالتكاإلجتماعاتالمقاءاتخبلؿمفدكرياناألمكرأكلياءمعيتكاصؿ .11

كبرامجخططككضعالتدريبيةاإلحتياجاتبدراسةالعامميفقدراتبناءعمىالعمؿ .12

 .التدريب

المتخذةكاإلجراءاتاإلستراتيجيةكالخطةالتعميميةالمؤسسةكرسالةرؤيةمراجعة .13

 .كشمكليتياالمقدمةالخدماتجكدةلتحسيف

كتييئتياكتنظيمياكتجييزاتياالتعميميةالمؤسسةمرافؽعمىاإلشراؼمتابعة .14

 .ستخداـلبل

المؤسسةفيالعاممةلمككادرالتكظيؼبسياسةالمتعمقةالمكظفيفلشؤكفدليؿكضع .15

 .التعميمية
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 :اإلدارم المساعد (ب )

الخاصة،الحاجاتذكمباألطفاؿتيعنىالتيالتعميميةالمؤسسةفياإلدارمالمساعديعتبر

المؤسسةكمحتكياتالبشرية،المكاردإدارةيخصفيمالممديراليمنىكاليدالتنفيذية،األداةبم ابة

دامتيا،مكجكداتياعمىكالمحافظة .اإلداريةالجكانبيخصفيماالمؤسسةبتم يؿقكـكمكاإ

 
: كالعممية العممية المؤىالت

 .المدرسيةاإلدارةأكاإلدارة،إختصاصفيأدنىكحدالبكالكريكسدرجةعمىالحصكؿ -1

عبلقةذاتتربكيةمؤسساتفياإلدارمالمجاؿفيسنكات بلثعفتقؿالخبرة -2

 .التكحداضطرابكذكمالعقميةاإلعاقةذكمباألطفاؿ

 .الحاسكبمياراتإستعماؿإجادة -3

 .جيدةإداريةبشخصيةالتمتع -4

: كالمياـ الكاجبات

جراءعمييا،المحافظةكمتابعةالمؤسسة،مرافؽعمىاإلشراؼ -  .لياالبلزمةالصيانةكاإ

 .كككادرىابالمؤسسةالخاصةكالممفاتكالسجبلتكالبياناتالمعمكماتقاعدةتنظيـ -

الخاصالمؤسسةتشكيبلتجدكؿإلىبالرجكعكذلؾالبشريةالككادرفيصالنؽمتابعة -

 .البشريةبالككادر
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الفنيكالمديرالمؤسسةمديرإلىبالرجكعكذلؾكاإلداريةالفنيةالجكانببيفالتنسيؽ -

 .المساعد

 .اإلداريةالناحيةمفالجددالمكظفيفمقابمة -

كفؽالمختصةالجياتتنظمياالتيالتدريبكبرامجكالمقاءات،اإلجتماعاتفيالمشاركة -

 .بياالمعنييفتكجييات

 .أدائيـكمتابعةكالعماؿكالمستخدميف،اإلدارم،الكادرعمىاألعماؿتكزيع -

 .أدائيـكمتابعةصفكفيـفيزياراتفيالمشاركة -

 : الفني لمديرا  (ج )

أىميتوكتنبعالتربكم،العمؿلتطكيراليامةاألساسيةالركائزإحدلالفنياإلشراؼيعتبر

بيفالكصؿحمقةكىك.كتفعيمياالتربكيةالعمميةلتطكيردائـجيازإلىالماسةالحاجةكاقعمف

 .التربكيةالعمميةمدخبلتجميع

: كالعممية العممية المؤىالت

اإلشراؼمجاؿفيكخبرةكمعرفة.أدنىكحدالخاصةالتربيةفيالماجستيردرجةيحمؿ -1

العقميةاإلعاقةذكملؤلطفاؿخدماتياتقدـالتيالمؤسسةفيالخاصةالتربيةبرامجعمى

 .سنكات بلثعفتقؿالالتكحداضطرابكذكم

داريانفنيانكاإلختصاصاتاألفرادإدارةفيسنةعفتقؿالخبرة  -2  .كاإ

 .الحاسكباستخداـكمياراتاإلنجميزيةالمغةإتقاف -3
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 .كالتحكيميةتشخيصيةاؿالتقاريركتفسيركتابةإتقاف -4

 .الخاصةالتربيةفئاتبكافةكالدرايةالمعرفة -5

.المساندةكالخدماتالتشخيصيةاإلختصاصاتفركعمففرعكؿفيمتخصصةدكرات -6

: كالمياـ الكاجبات

 .المؤسسةفيلمعمؿالتفرغ -

كأسميبتدريسكطرؽكمحتكلأىداؼمفاألربعةأبعادىافيالتربكيةتطكيرالبرامج -

 .قييـالت

بالبيئةالمتعمقةاألمكربخصكصكالعكفالمساعدةتقديـحيثمفالتعميميالمكقؼتنظيـ -

 .المتبعةالتدريسأساليبأكالتعميميةالكسائؿأكالصفية

 .التدريسعمميةفيالمعممكفيستخدمياكأدكاتمكادمفالتعميميةالتسييبلتتكفير -

 منيادةعمياـالمجاؿىذاتحتكيندرجاالتدريب: 

 .عمييـيشرؼالذيفلممعمميفالتدريبيةالحاجاتتحديد -

 .المستيدفةلمفئاتالمينيةالحاجاتلتمبيةتدريبيةبرامجتصميـ -

 .كتقييمياالتعميميةالمؤسسةتعدىاالتيالتدريبيةالبرامجتنفيذفيالمشاركة -

 .لراجعةاالتغذيةكتقديـالصفيةالغرفةإلىالتدريبانتقاؿأ رمتابعة -
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 منياعدةمياـالمجاؿىذاتحتكيندرجالتربكيةاألنشطة: 

كرغباتميكؿتشبعالتيالتربكيةالنشاطاتكأساليبكالبرامجالخططكضعفيالمشاركة -

 .كحاجاتيـالطمبة

العمميةعمىكاألساسيةاإليجابيةكتأ يراتياالتربكيةالنشاطاتأىميةتكضيحفياإلسياـ -

 .التربكية

فيلؤلنشطةالمختمفةالبرامجعمىاإلشراؼفيالفاعمةالمشاركةإلىالمعمميفيوتكج -

 .التربكمالبرنامجأىداؼلخدمةاألنشطةىذهكتكظيؼالتعميمية،المؤسسة

التعميميةالمؤسسةمعمميبيفالتطبيقيةكالدركسالزياراتلتبادؿبرامجكتنفيذإعداد -

 .كالخبراتالمعارؼدؿلتبااألخرلالتعميميةكالمؤسسات

 منياعدةمياـالمجاؿىذاتحتكيندرجالزمبلءمعالعبلقة: 

المحميكالمجتمعكاألسركالطمبةكالمعمميفكالزمبلءاإلدارةمعإنسانيةعبلقاتبناء -

 .الفريؽبركحمعيـكالعمؿ

تيـبيئامعاإليجابيالتفاعؿعمىكالمعمميفالخاصةالتربيةمؤسساتمديرمتشجيع -

 .بياالمحيطةكالبيئةالتعميميةالمؤسسةيخدـنحكعمىالمحمية

فيالتعميميةالمرافؽككافةالحاسكبكمختبركالمكتبةالمختبرتكظيؼتفعيؿفياإلسياـ -

 .التعميميةالتعمميةالعمميةخدمةفيالمؤسسة
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أىداؼلتحقيؽالمناسبة؛كالتقنياتالتعميمية،الكسائؿاستخداـفيالمعمميفمساعدة -

 .التعميميةالكسائؿإنتاجعمىكتشجيعيـالتربكية،البرامج

الصفية؛الغرفةداخؿكالمتنكعةالحدي ةالتدريسأساليباستخداـإلىالمعمميفإرشاد -

 .المنشكدةالتربكيةالعمميةأىداؼلتحقيؽ

 "...مبلئـمادم،اجتماعينفسي،جك"كالتعمـلمتعميـمناسبةبيئاتتطكير -

سبلمةمفلمتأكدكمتابعتيـعمميـبمياـكتعريفيـالجدد،المعمميفكفايةرفعفياإلسياـ -

 .أدائو

 .كتطكيرهأدائيـتحسيففيمنيالئلفادةالمعمميف؛عمىكتعميمياالتربكيةالنشراتإعداد -

كؿةلمناقشالمعمميف،معكالجماعيةالفرديةالتربكيةكالمقاءاتكالمحاضراتالندكاتعقد -

 .الطمبةكتحصيؿالمعمـأداءمستكلتحسيفشأنومفما

التربكية؛المشكبلتمعالجةفيتسيـأفيمكفالتيالتربكيةكالدراساتالبحكثإجراء -

 .التربكيةالعمميةجكدةلتحسيف

 .لممؤسسةالذاتيالتقييـفيالمساىمة -

 .الجيدختباراإلمكاصفاتكفؽتحصيميةاختباراتبناءفيالمعمميفمساعدة -

 :المعممكف (د)
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المؤىؿالشخصىكالتكحداضطرابذكمطفاؿألاكأالعقميةاالعاقةذكماالطفاؿمعمـ

كأالعقميةاإلعاقةذكماألطفاؿتدريسفيمباشرةبصكرةكيشترؾالخاصةالتربيةمجاؿفي

كأسسةمؤداخؿالمعمـدكركيكمف.التخصصاتمتعددالفريؽفيكعضك.التكحداضطراب

 .كالمياـاإلجراءاتبعضتنفيذفيالخاصةالتربيةمركز

 
: كالعممية العممية المؤىالت

 .الخاصةالتربيةمجاؿفيتأىيؿمعالبكالكريكسدرجةيحمؿ -1

 .التخصصاتمتعددالفريؽمعكالعمؿالتكاصؿعمىالقدرة -2

 .جيةكالعبلكالتحكيميةالتشخيصيةالتقاريركتفسيركتابةعمىالقدرة -3

 .الحاسكبمياراتإتقاف -4

 :كالكاجبات المياـ

التكحداضطراباكالعقميةاإلعاقةذكملؤلطفاؿالحالياألداءمستكلتقييـفيالمشاركة -

 .التخصصاتمتعددالعمؿفريؽضمف

 .التخصصاتمتعددكالفريؽاإلدارةمعبالتعاكفالفرديةالتعميميةالتربكيةالبرامجيصمـ -

ذكملئلطفاؿالمعدةكالتعميميةالتربكيةالعبلجيةالبرامجكتنفيذالتعميـعمميةيمارس -

 .التكحداضطراباكالعقميةاإلعاقة
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أكالعقميةاإلعاقةذكماألطفاؿأداءكتطكرتقدـمدلتكضحدكريةتقاريرييعد -

 .التكحداضطراب

 .السجبلتفيالتكحداضطرابذمأكالطفؿالعقميةاإلعاقةذمالطفؿتقدـيك ؽ -

رشاداتمعمكماتيقدـ -  .طفميـمشكمةمعتعامميـكيفيةحكؿلؤلسركاإ

 .بالمبلحظاتالخاصالتكاصؿدفترخبلؿمفيكميبشكؿاألسرةمعيتكاصؿ -

 .المساعدالمعمـعمىيشرؼ -

 :المساعدكف المعممكف( ق)

أداءفيكقتوأست مارعمىتساعدبأعماؿيقكـالذمالشخصىكالمساعدالمعمـ  

 .األساسيةميامو

: كالعممية العممية المؤىالت

 .الخاصةالتربيةفيالمجتمعكمياتدبمكـدرجةيحمؿ -1

ذكماألطفاؿأكالعقميةاإلعاقةذكماألطفاؿمعالتعامؿفيكخبرةمعرفةلديو -2

 .التكحداضطراب

 .الحاسكبمياراتإتقاف -3

.الخاصةالتربيةكمعممياألخصائييفمعالتكاصؿعمىالقدرة -4

 :كالمياـ الكاجبات

 .الفردمالتربكمالبرنامجتنفيذفيالمساعدة -
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 .المدرسيبالصؼالخاصةكالكسائؿكاألدكاتالمكادتحضير -

ساحاتفياألطفاؿعمىكاإلشراؼالمدرسي،الصؼضبطعمميةفيالمساعدة -

 .ذلؾكغيركالمقصؼ،كالمختبرات،كالمكتبة،كالنقؿ،المؤسسة،

العمؿأكالقراءة،فياألطفاؿمتابعةخبلؿمفالدراسيالصؼداخؿاألطفاؿمعلعمؿا -

 .المعمـإشراؼتحتالمسرحياإلنتاجأكالتم يمي،

 .دركسيـمراجعةأ ناءاإلعاقةذكماألطفاؿيساعد -

 .األطفاؿكانصراؼحضكرمتابعة -

فيكالمساعدةالسبكرة،يزكتجوالبلزمة،كالكسائؿالدرس،خطةإعدادفيالمعمـيساعد -

 .المعمكماتجمعخبلؿمفأدائيـكمستكلاألطفاؿتقدـرصد

 .كالمستنداتاألكراؽكتصكيراإلداريةاألعماؿبعضفيالمساعدة -

 .اليكميالمتابعةدفترفيالمبلحظاتتدكيففيالمساعدة -

 .اختصاصوجاؿـفيكالمؤتمرات،كالندكاتكالدكراتكاألبحاثالدراساتفيالمشاركة -

 .التعميميةالعمميةيخدـبماالمعمـقبؿمفإليوالمككمةاألعماؿينفذ -

كلكنياتربكية،غيراألساسيةطبيعتياتككفالتيالبرامجكىي: المساندة الخدمات (ك)

أىـكمف.أطفاليـنمكعمىاألسركمساعدةاإلعاقةذكملؤلطفاؿالتربكملمنمكضركرية

 :ىـاإلعاقةذكماألطفاؿمعالعامميفاألخصائييف
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 :الكظيفي العالج أخصائي -1

عادةكرفعالحاالتكعبلجبتقييـييعنىالذمىك .الجسـأعضاءكظائؼلؿعكالمحافظةكاإ

اإلعاقةذمالطفؿتأىيؿإلىتيدؼكالتيالدقيقةبالعضبلتالعبلقةذات.منياالحركيةكخاصة

 .قدراتوكإمكاناتوأقصىمفكاإلفادة.كظيفيان

: كالعممية العممية المؤىالت

 .بيامعترؼجامعةمفالكظيفيالعبلجفيأدنىكحدالبكالكريكس -1

باألطفاؿتتيعنىمؤسسةفيالكظيفيكالعبلجالتقييـمجاؿفيسنتيفعفتقؿالخبرة -2

 .التكحداضطراباكالعقميةاإلعاقةذكم

 .الحاسكبميارتإتقاف -3

 .التخصصاتمتعددالعمؿفريؽضمففريؽاؿبركحالعمؿعمىالقدرة -4

ستفسارانإجابةالمتخصصةاإلستشاراتمياراتإتقافعمىالقدرة -5  كاإ

 .كذكيوكبيئتوالشخصمعالتعامؿعمىكالقدرة.جتماعياالالتكاصؿبمياراتالتمتع -6
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: كالمياـ الكاجبات

العقميةاإلعاقةذمالطفؿعنداليكميةالحياةكنشاطاتاإلستقبللية،المياراتتقييـ -

 .التكحداضطرابذمأكالطفؿ

:م ؿاإلعاقةعفالناتجةالحيكيةبالكظائؼالعبلقةذاتالصعكباتكتشخيصتقييـ -

 .كالقراءةالكتابةميارتالتكازف،الدقيقة،الكبيرةالحركيةكالمياراتبالذات،العناية

رشاد.ةالمختمؼاليكميةالنشاطاتفيالمشاركةعمىالقدرةتقييـ - تمؾلتطكيراألسرةكاإ

 .النشاطات

عادةكتعزيزكتحسيفتطكيرعمىكذكييـاإلعاقةذكماألطفاؿإرشاد -  .اإلستقبلليةكاإ

تككفكيالطبيعيةالطفؿبيئةفياإلستقبلليةالمياراتتحقيؽعمىاألطفاؿتدريب -

اضطراباكالعقميةاإلعاقةذكملؤلطفاؿالعبلجيالبرنامجأىداؼتحقيؽفيداعمة

 .التكحد

كالخاصةالعامةاألىداؼككضع(كالضعؼالقكةجكانب)كمحدداتوالطفؿقدراتتقييـ -

 .كتطبيقياالعبلجيةالخططفيكتضمينيا

 .اإلعاقةذملمطفؿالمناسبةكالمعيناتكاألجيزةاألدكاتاختيار -

العقميةاإلعاقةمذبالطفؿالخاصةالتكصياتككتابة،التحسفكمتابعة،التقييـإعادة -

 .التكحداضطرابذماكالطفؿ
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 : النطؽ أخصائي -2

(كالمغةالنطؽ)التكاصؿاضطراباتكعبلجتقييـإلىيؤىموإختصاصذكشخصىك

فيالتخصصاتمتعددالعمؿفريؽضمفالنطؽأخصائييعمؿماكعادة.اإلعاقةذكملؤلطفاؿ

.التعميميةالمؤسسة

: كالعممية العممية المؤىالت

 .بيامعترؼجامعةمفالنطؽإختصاصفيأدنىكحدالبكالكريكسدرجة -1

 .اإلعاقةذكمباألطفاؿتيعنىتعميميةمؤسسةفيسنتيفعفتقؿالخبرة -2

 .الصحةكزارةمفالمينةلةكمزاشيادةعمىالحصكؿ -3

 .التخصصاتمتعددالفريؽمعالعمؿعمىالقدرة -4

 .التشخيصيةالتقاريرككتابة.شاراتكاإلستكالتدريبالتقييـمياراتإتقاف -5

 .كتنفيذىاالعبلجيةالخططكضععمىالقدرة -6

 .الحاسكبمياراتإتقاف -7

 .المساندةاألخرلكاإلختصاصات.العبلقةذكماألطباءمعالتكاصؿعمىالقدرة -8
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: كالمياـ الكاجبات

 كالمغةالنطؽاضطراباتمفتعانيالتيالحاالتكتشخيصتقييـ -

التربكمالبرنامجضكءفيتنفيذىاعمىكالعمؿ(كالجماعيةالفردية)تأىيميةاؿالخططكضع -

 .كجماعيةفرديةجمساتخبلؿكمف.اإلعاقةذملمطفؿ

 .دكرمبشكؿاإلعاقةذكماألطفاؿتقييـمتابعة -

شراكيااإلعاقة،ذملمطفؿالتدريبيةالخطةعمىاألسرةإطبلع - الخطة،إعدادمراحؿفيكاإ

 .قييمياكتكتنفيذىا

 .كذكييـلؤلشخاصكتقديمياالمبكرالتدخؿكبرامجالكقائيةالبرامجكضع -

 .الجدداألخصائييفتدريبعمىاإلشراؼ -

 .المتخصصةكاألبحاثالدراساتإجراءفيالمشاركة -

 :الطبيعي العالج أخصائي -3

مذكاألطفاؿأكالعقميةاإلعاقةذكماألطفاؿبمساعدةالطبيعيالعبلجأخصائييقكـ

تحسيفأكإعادتياطريؽعف.األعضاءكظائؼفيمشكبلتمفيعانكفالذيفالتكحداضطراب

 .تطكرىامفكالحدآالميامفالتخفيؼأك.حركتيا
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: كالعممية العممية المؤىالت

 .بيامعترؼجامعةمفأدنىكحدكالفيزيائيالطبيعيالعبلجفيبكالكريكس -1

اضطراباكالعقميةاإلعاقةذكماألشخاصعالجةكـتقييـفيسنتيفعفالتقؿخبرة -2

 .التكحد

 .التخصصاتمتعددالعمؿفريؽضمفالعمؿعمىالقدرة -3

ككتابةالتحكيبلتتمقيخبلؿمف.المختصيفاألطباءمعالعمميالتكاصؿعمىالقدرة -4

 .اإلستشارت

العبلجيةكالبرامجالخططككضعكالتحكيمية،التشخيصيةالتقاريركتابةعمىالقدرة -5

 .كتنفيذىا

 .الحاسكبمياراتإتقاف -6

: كالكاجبات المياـ

 .المحكؿالتمميذممؼدراسة -

المستخدمةالعبلجيةالكسائؿتتضمفمناسبةعبلجيةخطةكضعبغرضالحاالتتقييـ -

 .المقترحالعبلجمفالمتكخاةكاألىداؼ

بماالخطةتمؾكيركتطالحالةطبيعةحسبفترةكؿكمراجيتياالعبلجيةالخططتنفيذ -

 .المرجكةاألىداؼتحقيؽأجؿمفالحالةكتقدـيتفؽ
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كتطبيقواتباعوككيفيةالطبيعيالعبلجببرنامجكأسرتواإلعاقةذمالطفؿكتعميـإرشاد -

 .المنزؿفيسميمةبطريقة

المؤسسةفيالطبيعيالعبلجكحدةداخؿالعمؿلضبطالبلزمةاإلداريةبالمياـالقياـ -

 .يميةالتعؿ

 .التخصصاتمتعددالفريؽأعماؿفيالمشاركة -

 .كاألشخاصلؤلجيزةكالسبلمةاألمفتعميماتإتباع -

 :النفسي القياس أخصائي -4

تتضمفكالتيكالنفسيالتربكمالقياسكتقنياتبنظرياتالمجاؿىذافياألخصائيييعنى

كذلؾ.التربكيةمياراتكاؿكالذكاءالشخصيةكخصائصكاإلتجاىاتكالقدرات،المعرفةقياس

.كتطكيرىاالقياسأدكاتببناءكيقكـ.كاإلستبياناتالمعياريةاإلختباراتاستخداـب

: كالعممية  العممية المؤىالت

 .بيامعترؼجامعةمفالقياسفيأدنىكحدالماجستيردرجة -1

 .نتائجياكترجمةاإلختباراتإجراءمجاؿفيسنكات بلثعفتقؿالخبرة -2

 .الحاسكبيةكالمياراتاإلنجميزيةالمغةكاتقافإجادة -3

 .المختصةالجياتمفنتائجياكتفسير.اإلختباراتتطبيؽفيإجازةعمىالحصكؿ -4

 .التخصصاتمتعددالفريقيالعمؿعمىالقدرة -5
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: كالكاجبات المياـ

كمراكزمؤسساتإلىالمحكليفاإلعاقةذكملؤلطفاؿكالتشخيصالقياسعممياتإجراء -

غيركاألدكاتالمحمية،البيئةعمىكالمقننةالرسميةالقياسأدكاتمستخدمانالخاصةبيةالتر

 .الرسمية

بكؿالخاصةكالمقترحاتكالتكصيات،القياس،النتائجأىـمتضمنةالنفسيةالتقاريرإعداد -

 .حالة

،فيياالمرغكبغيرالسمككاتعمىكالتعرؼالمستجديف،كخاصةاألطفاؿ،حالةمتابعة -

عداد  .البلزمةالعبلجيةالخططكاإ

ذكملؤلطفاؿالتربكمبالبرنامجالخاصالتخصصاتمتعددالعمؿفريؽفيالمشاركة -

 .اإلعاقة

 .بعمموالعبلقةذاتالمجاففيالمشاركة -

كأكلياءكالعامميفاإلعاقةذكمباألطفاؿالخاصةالتكعكيةالبرامجإعدادفيالمشاركة -

 .األمكر

 :تماعيجاال األخصائي -5

األشخاصمعالعمؿإلىكاليادؼالمتخصصالنشاطمفنكعانةجتماعياالالخدمةتيعد

كالمبادلءالنظـتطبيؽجتماعياالاألخصائيممارساتكتتضمف.كالمجتمعاتكالجماعات

بتطكيركذلؾ.كالجماعاتكاألسرلؤلفرادكمرشدكالعمؿخاصة،أساليباستخداـبةجتماعياال
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بيفالكسيطبم ابةاألخصائيكيعد.العناصرىذهبيفكالتفاعؿكال قافيةةجتماعياالمياراتيـ

.اإلعاقةذكمكأسراألطفاؿكطمبتيابككادرىامم مةالمؤسسة

 
: كالعممية العممية المؤىالت

عمـفيأدنىكحدماجستيرأك.ةجتماعياالالخدمةتخصصفيأدنىكحدماجستير -1

 .اإلجتماع

اضطرابذكمأكالعقميةاإلعاقةذكمباألطفاؿتيعنىمؤسسةفيسنةعفتقؿالخبرة -2

 .التكحد

معكالتكاصميةالمفظيةالمياراتفيطبلقةمعاإلنسانية،العبلقاتإدارةفيخبرة -3

 .اآلخريف

دارةالتحمؿعمىعاليةبقدرةكالتمتعالشخصية،بالمياقةالتحمي -4  .كاإلقناعالحديثكاإ

 .التخصصاتمتعددفريؽضمفالعمؿعمىالقدرة -5

تقافالحاسكبميارةإتقاف -6  اإلنجميزيةالمغةكاإ

ذكمباألطفاؿالخاصةكالبرامجكالخططكالتحكيميةالتشخيصيةالتقاريركتابةعمىالقدرة -7

 .التكحداضطراباكالعقميةاإلعاقة
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: كالمياـ الكاجبات

 .ةجتماعياالاألطفاؿراتقدكتطكيرمتخصصة،بطريقةالمشكبلتحؿأساليبتنظيـ -

أكالعقميةاإلعاقةذكملؤلطفاؿكالخدماتيجتماعياالالدعـمصادرعمىالتركيز -

 .التكحداضطرابذكماألطفاؿ

اكالعقميةاإلعاقةذكماألطفاؿأمكركأكلياءالتعميميةالمؤسسةبيفالكسيطدكرلعب -

 .التكحداضطراب

الخطةإطارفياإلعاقة،ذكملؤلطفاؿكاإلرشادقالتكجيلبرامجالسنكيةالخطةإعداد -

 .كاإلرشادلمتكجيوالعامة

 .كالعبلجيةكالكقائيةاإلنمائيةكخدماتوكاإلرشادالتكجيوبرامجتنفيذ -

التكحداضطرابذكماألطفاؿأكالعقميةاإلعاقةذكملؤلطفاؿاألسريةاألحكاؿتحرم -

 .كاإلرشادالتكجيوتقديـعمىكالعمؿ

 .كالبيتالتعميميةالمؤسسةبيفالركابطتك يؽعمىؿالعـ -

عاـبشكؿكخدماتوكبرامجوكخططوكاإلرشاد،التكجيوبأىداؼالمؤسسةككادرتكعية -

 .التكحداضطرابذكماألطفاؿأكالعقميةاإلعاقةذكماألطفاؿمجاؿكفي

التكحد،اضطرابذمالطفؿأكالعقميةاإلعاقةذمبالطفؿالخاصالسجؿتعبئة -

 .كاإلرشادبالتكجيوالخاصوكالسجبلتالممفاتكتنظيـسريتو،عمىكالمحافظة
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 :اآلخركف العاممكف  ( ع)

 .المؤسسةلحجـمناسباإلدارييفمفعددالتعميميةالمؤسسةفييتكفر .1

 .اإلعاقةذكماألطفاؿلعددمناسبالمستخدميفمفعددالتعميميةالمؤسسةفييكجد .2

حسبلوالممنكحةالصبلحياتلبعضالعامميفبتفكيضالتعميميةالمؤسسةمديرقياـ .3

التطكيرية،األعماؿلمتابعةالكافيالكقتتكفيرأجؿمفلممؤسسة،الداخميالنظاـ

طبلعوالمشكمة،مصدرمفإلقترابونتيجةالقراراتجكدةكتحسيف عمىالمباشركاإ

.حي ياتيا

المباشراأل رذاتالقراراتصنعفييميةالتعؿالمؤسسةمعمميمشاركةقاعدةتكسيع .4

تعاكنيـ،كضمافالرأمكتبادؿالرؤيةكضكحلتحقيؽكذلؾأعماليـ،فيأكعمييـ

.بتنفيذىاكالتزاميـ

كؿعمىيطمؽبحيثالتعميميةالمؤسسةككادرلجميعالكاحدالعمؿفريؽأسمكبتطبيؽ .5

المؤسسةككادرالمياـتكزعحيث.ينةمعأىداؼلتحقيؽ؛(مسؤكالنمديران)الفريؽفيعضك

.التعميميةالمؤسسةأىداؼلتحقيؽكالميارةالقدرةحسبالتعميمية

لحفظالمحكسبة،كالبياناتلممعمكماتقاعدةكضعفيالحدي ةالتقنيةاستخداـفيالتكسع .6

ماتالمعمكبشبكةكربطيا،(اإلنترانت)داخميةشبكةتركيبخبلؿمفكالبيانات،السجبلت

(.اإلنترنت)العالمية

ذكملؤلطفاؿخدماتياتقدـالتيالتعميميةالمؤسسةإدارةبيفاإلتصاؿقنكاتتك يؼ .7

الخاصةالتربيةفيكالمختصيفاآلخرل،كالمؤسساتالتكحد،اضطراباكالعقميةاإلعاقة
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المستمرةالمتبادلةكالزياراتكاإلجتماعاتالعمؿكرشعقدخبلؿمف.األردنيةبالجامعات

.التعميـجكدةلتحسيف

كذلؾالمؤسسة،منسكبيبيفاإلنسانيةكالعبلقاتكاإلحتراـال قةعمىقائـمناختكفير .8

شعارىـلمعامميف،كالشخصيةالذاتيةاإلعتباراتكتقديرباحتراـ كذلؾعمميـ،عفبالرضاكاإ

.كمياـأدكارمفبويقكمكفكبمابيـالمدرسةإدارةاىتماـب

 
: كتدريبيـ العامميف اختيار معايير تطكير -2

 :العامميف اختيار معايير .1

محكرفيذكرىاتـكالتيالتعميمية،المؤسسةفيالعامميفاختيارمعاييرعفالحديثتـ

كالتعميميكالفنياإلدارمالكادرعفالحديثعندالتعميمية،لممؤسسةالتنظيميالييكؿ

(.كالكاجباتكالمياـكالعمميةالعمميةالمؤىبلت)عنكافتحت.المسانديفكاألخصائييف

 :كالتدريب اإلعداد .2

التعميميةبالعمميةلئلرتقاءممحمطمبالتعميميةالمؤسسةفيكالعامميفاإلدارةتطكيرإف

رفعفيسيسيـكالتأىيؿالتدريبأفسيماكال،المؤسسةفيالتربكمالعمؿإلنجاحكالتربكية

فإفالدكؿبعضكخبراتالمعاصرة،كإلتجاىاتالحاليةالدراسةنتائجضكءكفي،التعميـمخرجات

:اآلتيالمؤسساتتمؾفيالعامميفكتدريبإعدادلتطكيريقترحالباحث

مباشربشكؿتشرؼكالتيالعبلقة،ذاتالرسميةالجياتقبؿمفتدريبيةدكراتعقد .1

خدماتياتقدـالتيالمؤسساتىذهفيليفالعاـكفايةلرفعالتربيةكمراكزمؤسساتعمى

 .التكحداضطرابذكماألطفاؿأكالعقميةاإلعاقةذكملؤلطفاؿ
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ككفاءةخبرةذكممعمميفإلعدادكالكمياتالجامعاتفيالخاصةالتربيةأقساـمعالتنسيؽ .2

خبلؿمفالتكحد،اضطراباكالعقميةاإلعاقةذكماألطفاؿمعالتعامؿعمىقادرةعالية

الخاصةالتربيةكمعمميالتعميمةبالمؤسساتمديركتأىيؿألعدادبرامجأكأقساـافتتاح

 .المحميلممجتمعالفعميةكالحاجاتيتبلءـبما

إلدراؾالعاديةالمدارسكمعمميالخاصةالتربيةلمعمميكالحكافزاإلمكانياتنظاـتكفير .3

ذكمأكاألطفاؿالعقميةاإلعاقةذكملؤلطفاؿالخاصةالتربكيةالحاجاتطبيعةكفيـ

 .التكحداضطراب

 .الخاصةالتربيةمينةلمزاكلةكطنيةنظـإعتماد .4

نكعيةبرامجكتنفيذبتطكيرمتخصصةأخرلكمراكزالمجتمعككمياتالجامعاتقياـ .5

 .الخاصةلمتربيةالمساندةالفنيةكالككادراإلداريةالككادرإلعداد

التيكالندكاتالمؤتمراتلمتابعةخارجيةبع اتفيالمساعديفكالمديريفبعضإيفاد .6

 .الخاصةالتربيةإدارةفيكالمتخصصةالخارجفيالتعميميةكالمؤسساتالجامعاتتنظميا

المؤسساتمفعددزيارةخبلؿمفالتعميميةالمؤسساتلميرمالعمميةالخبراتتفعيؿ .7

 .يياؼاإلدارةأساليبعمىكاإلطبلعالتعميمية،

ذكملؤلطفاؿخدماتياتقدـالتيالتعميميةالمؤسساتعمىالمشرفةالفنيةبالككادرالعناية .8

ميمتيـكتككفالمتميزكف،المشرفكفليايختاربحيثالتكحد،اضطراباكالعقميةاإلعاقة

المسيرةكالنظـالمكائحتفسيرفيالمتخصصالمرجعبدكركالقياـاإلدارات،أداءتقييـ
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المينيالنمكتحقيؽعمىكمعمميياالتعميميةالمؤسساتىذهمديرمكمساعدةمؿ،لمع

 .أدائيـسبلمةمفلمتأكدكمتابعتيـكمسؤكلياتيـبمياميـكتعريفيـالمنشكد،التغييركقيادة

: التكحد كاضطراب العقمية لإلعاقة التعميمية البيئة محكر: ثالثان 

مفتعانياألردففيالخاصةالتربيةكمراكزساتمؤسأفالدراسةنتائجخبلؿمفتضحا

الفرفةفيالطمبةبأعداديتعمؽفيماكخاصة،"التعميميةالبيئة"بيعدفيعدةكقصكرضعؼجكانب

التعميمية،البيئةككتنظيـالصفية،بالغرفةالخاصةكالتجييزاتكالمكاداأل اثكتكفيرالصفية،

ذكماألطفاؿمفطفؿبكؿخاصكجدكؿلمصؼ،عاـؿكجدكبصرية،كم يراتحدكدكتكفير

المساعديفكالمعمميفالمعمميفعددنسبةإلىباإلضافة.التكحدكاضطرابالعقميةاإلعاقة

 .الصفيةبالغرفةلؤلطفااللمخدكميف

كالذمالتعمّرـلعمميةالمخصصالعمؿإطارأكالسياؽذلؾالتعميميةالصفيةبالبيئةيقصد

ذكماألطفاؿسمكؾعمىكبيربشكؿالصفيةالبيئةكتؤ ر.يعطمياأكالعمميةىذهؿيسوأفيمكف

.تعمّرميـعمىكبالتاليدافعيتيـمستكلكعمىالتكحد،اضطرابذكمكاألطفاؿالعقميةاإلعاقة

.كسمككةبالفردالمحيطالبيئةظركؼبيفكبيرةعبلقةكجكدعمىتدلؿكاضحةمؤشراتكىناؿ
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كسمكؾسمككيـعمىكآ ارىاالصفيةالبيئةلدكرالمعمميفقبؿمفكبيرؿتجاهكىناؾ

الالخاصةالتربيةمعمميفبعض.أخرلجيةمفكالتعمّرمـالتعميـعمميتيكعمىجية،مفاألطفاؿ

معالتعامؿبيدؼبعنايةالتخطيطأفَّمكالكاقع.انتباىيـالصفيةلمبيئةالماديةالعكامؿيعيركف

.الصفيةاإلدارةركائزأىـأحدىكالصفيةلمبيئةماديةاؿالعكامؿ

الباحثفإفالعبلقةذاتكالدراساتالتربكماألدبمراجعةعمىكبناءنالنتائج؛ضكءفي

العقميةاإلعاقةذكمباألطفاؿتيعنىالتيالمؤسساتلتمؾ،"التعميميةالبيئة"بيعدلتطكيريقترح

:ايميـالتكحداضطرابذكمكاألطفاؿ

: الصفية البيئة تنظيـ معايير تحديد: أكالن 

 (.كمكجكداتياالصؼغرفة)الفيزيقيةالبيئةتنظيـ -1

 .إيجابيةبيئةالصفيةالبيئةجعؿعمىكقدرتوالمعمـ،خصائص -2

 .جتماعيكاالالعاطفيالمناختكفير -3

 .التعميميةالخبراتتكفير -4

 .الطمبةسمكؾإدارة -5

 .الكقتإدارة -6

: المكانية يباتالترت: ثانيان 

ذكماألطفاؿلصؼالمكانيالكضعأفبمكافاألىميةمف:الصفيةلمغرفةالمكانيالكضع -1

األطفاؿسمكؾعمىعمىأ رلويككفأف.التكحداضطرابذكمكاألطفاؿالعقميةاإلعاقة
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المجاالتىذهبياتؤخذالتيفالطريقة.كالسمككيجتماعيكاالاألكاديميالمجاؿفي

ذكمكاألطفاؿالعقميةاإلعاقةذكماألطفاؿأداءتسييؿفيتتدخؿأفشأنيامفبافبالحس

الصحيةالمرافؽمفقريبةالصفيةالغرفةتككفأفمفبيدّراللذلؾالتكحد؛اضطراب

كالعبلجكالكظيفي،النطقي،العبلجكحداتكغرؼ،(المشاربالمغاسؿ،الحمّرامات،)

عفاإلمكافقدركبعيدة.كاإلستراحةاأللعاب،كغرفة،كالحاسكبكالمكتبة،الطبيعي،

 .الضكضاء

تقؿالالتيالصفيةالغرفةىيالنمكذجية؛الصفيةالغرفةكتيعد:الصفيةالغرفةمساحة -2

أركافشكؿعمىكمنظمة.المناسبةكاألجيزةكاألداكتباأل اثمجيزة(2ـ30)عفمساحتيا

كالممفات،التعميمية،المكادكتخزيفاألطفاؿ،حركةتسيؿكافيةمساحةفيياتتكافرتعميمية،

 .المناسبةكاإلضاءةكالتيكيةاألطفاؿ،حاجياتكتخزيفالخاصة،كالسجبلت

بشكؿكمرتبكمنظـ،جميؿ،كمظيرىامنظيرىايككفأفيجب:الصفيةالغرفةمظير -3

 .دائماننظيفةحالةكفيجذاب

 اضطراب ذكم كاألطفاؿ العقمية اإلعاقة ذكم لألطفاؿ ديةالما الصفية البيئة تنظيـ: ثالثان 

: التكحد

كتسمحالمختمفةالتعميميةالمكاقؼمعلتتناسبتحريكيايسيؿككراسيطاكالتاستخداـ -

 .الطبلببيفبالتفاعؿ

 .مناسبةأماكففيكالكسائؿاألدكاتكضع -

 .األطفاؿكخصائصلعمركمبلئمةكمريحةآمنةككسائؿأدكاتتكفير -
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 .المقاعدبيفبالمركرتسمحكمساحة.األطفاؿبمتابعةلممعمـيسمحبحيثالصؼترتيب -

 .جذاببشكؿالصؼتنظيـ -

 .الصفيةالغرفةفيمتكفرماىكتحددقكائـكضع -

 .كالتشكيشاألصكاتإلمتصاص(سادة)لكفذاتسجاداستخداـ -

األبكاب،الحماية،بؾكشالشبابيؾ،نكع)الصفيةلمغرؼالعامةالسبلمةعناصرتكفر -

 (.الخ...لمطكرالءخارجيمخرجحريؽ،طفايةالكيرباء،الدرج،

 اإلعاقةذكماألطفاؿلصفكؼمبلئمةتككفبحيثالكيرباءككصبلتأفياشنكعيةتحديد -

 (إسموصكرتو،)بصريةبم يراتمزكدةطفؿكؿكمستمزماتأغراضلحفظمكافيكجد -

 (.اسموصكرتو)بالطفؿخاصةبصريةبم يراتكدافمزككرسيطاكلةطفؿلكؿيتكفر -

 .المختمفةالعمؿأماكفتحديد -

بياخاصةكمبلمحلؤلركافحدكدككضعتعميميةأركافشكؿعمىالصفيةالغرفةترتيب -

التعميـركف،(كالحسابكالكتابةالقراءة)األكاديميالتعميـركفالمعمـ،ركف:)م ؿ

ركفالمعب،ركفاإلسترخاء،ركفاألنشطة،ركفالفردم،التعميـركفالجماعي،

 (.الخ...النكـركفالرسـ،ركفالمكسيقى،

البيئةداخؿالسمككيةكالتكقعاتالتعميمية،بالبيئةالمتعمقةالقكانيفتكضحلكحةكجكد -

 (.بسيطةجمؿكممات،صكر،)خبلؿمفالتعميمية،



 

 

 

210 

 .اليكميةالصؼأنشطةيكضحالصؼفيبرنامجكجكد -

 .طفؿبكؿخاصتعميميبرنامجكجكد -

معمـلكؿأطفاؿ(10-8)مفالكاحدالصؼفيعقميانالمعكقيفالطمبةعدديتراكحأف -

 .كالمتكسطةالبسيطةالحاالتفيكمساعد

كمعمـمعمـلكؿ(6-4)مفالكاحدالصؼفيعقميانالمعكقيفالطمبةعدديتراكحأف -

 .الشديدةالحاالتفيمساعد

باألطفاؿخاصاليكميةالصؼأنشطةيكضحالصفيةالغرفةفيعاـبصرمكؿجدكجكد -

 .التكحداضطرابذكم

 .التكحداضطرابذمطفؿبكؿخاصبصرمجدكؿكجكد -

 .(2:1)المؤسسةفيالطفؿالتحاؽبدايةفيالتكحدييفلؤلطفاؿالمعمميفنسبةتزيدالأف -

مساعدمقابؿالصفية،الغرفةداخؿفاؿأط(5)عفالتكحدييفاألطفاؿعدديزيدالأف -

 .كمعمـ

شاراتأسيـكضع - التعميميةالميماتأداءكأماكفاألشياءمكاقعتحددكبطاقاتكاإ

 .التكحداضطرابذكملؤلطفاؿ

 اإلعاقة ذكم لألطفاؿ إيجابية بيئة الصفية البيئة جعؿ عمى كقدرتو المعمـ، خصائص: رابعان 

. التكحد اضطراب ذكم كاألطفاؿ العقمية



 

 

 

211 

 الخمفيةأكالقدرة،أكالجنس،أكبالعرؽ،يتعمؽماسكاءناألطفاؿبيفالفركؽتقبؿ

 .ال قافية/اإلقتصادية

 ستجابةكااللممشاركةاألطفاؿلجميعالفرصإتاحة. 

 األطفاؿمعاإليجابيالتفاعؿ. 

 التكحداضطرابذكمكاالطفاؿالعقميةاإلعاقةذكملؤلطفاؿكالمساندةالدعـتقديـ. 

 لؤلطفاؿالجيداألصغاء. 

 كاإلنتباهال ناءاستخداـمفكاإلك اركالرضاالسعادةعفالتعبير. 

 كينكعنمطيغيرمعبربصكتكيتكمـمتنكعة،دراميةكجسديةكجييةتعبيراتيستخدـ

 .المفردات

 التكحداضطرابذمالطفؿمعكباألخصاألطفاؿمعبصريانيتكاصؿ. 

 اضطراب ذكم كاألطفاؿ العقمية اإلعاقة ذكم لألطفاؿ جتماعيكاال العاطفي مناخاؿ تكفير: خامسان 

: خالؿ مف المعمـ قبؿ مف التكحد

 .كبينيـاألطفاؿمعكاأللفةالمحبةمفجكّرخمؽ -

 .كاحتراميـمشاعرىـعمىكالحرصاألطفاؿمعالتعاطؼ -

 .كاإلساءةالنقدكتجنباألطفاؿبيفالفرديةالفركؽمراعاة -

 .الطمبةمعالفعّراؿكالتكاصؿاإلستماع.المختمفةالمكاقؼفيالفعّراؿالتعزيزداـاستخ -
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 .كالتعامؿالسمكؾفيالحسنةالقدكة -

 .الطفاؿمصمحةفيولمامعـكالتكاصؿاألطفاؿأسرمعاإليجابيةالعبلقة -

 أساليب خالؿ مف التكحد كاضطراب العقمية اإلعاقة ذكم لألطفاؿ التعميمية الخبرات تكفير: سادسان 

: أىميا كمف كنماذجو التدريس

: التالية التعميمية األساليب استخداـ -1

 .البصريةالم يرات -

 .المختصرةالمفظيةالتعميمات -

 .فالمجردالمحسكسفشبوالمحسكس -

 :التالية التعميمية النماذج استخداـ -2

 .المعب-.الفردمالتعميـ -

 .الصغيرةالمجمكعات-.األقراف -

 .التم يؿ -
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: يمي كما التكحد اضطراب ذكم كاألطفاؿ العقمية اإلعاقة ذكم األطفاؿ سمكؾ إدارة: سابعان 

 يعرفكفاألطفاؿمفلمتأكدالمقبكلة؛غيرالسمككيةكاألنماطالسمككيةاألنماطمناقشة

 .المناسبةالتصرفات

 يعززؿالعـىذاكم ؿ.الصؼفيالقائمةتعميؽكيتـالمطمكبةبالتكقعاتقائمةكضع

 (.بسيطةجمؿكممات،صكر،)الصحيحةالتصرؼبطرؽاألطفاؿكعي

 حالةفيستحدثالتيالنتائجعمىالطبلبمعتفاؽكاالكعادلة،كاضحةنتائجتحديد

عندماكالتكقعاتينسجـنحكعمىبالتصرؼالتزامانأك رليككنكا.مقبكؿغيرسمكؾظيكر

 .مكاجيتيافييرغبكفالنتائجبانتظارىـأفيدرككف

 غيرالسمكؾككبحالجيدالسمكؾتعزيزبمكافاألىميةفمف.لمنتائجالطبلبتعريض

 .المقبكؿ

 بمالمسمكؾكتحفيزىـعنيـتصدرالتياإليجابيةلئلستجاباتكالمكافآتالحكافزتكظيؼ

 .كالتكقعاتينسجـ

 جيدةسمككيةئصبخصايتمتعأفكعميوالمعمـ،قبؿمفكنمذجتوالجيدالسمكؾتعميـ

 .األطفاؿيقمدىا

 غيرىككمامقبكؿىكمامعرفةفيلؤلطفاؿكمعركؼكاضحركتينينظاـإعتماد

بطريقةالسمكؾمنيـتتطمبكمكاقؼاكضاعانسيكاجيكفدكرمكبشكؿألنيـمقبكؿ؛

 .حسنة
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 مينبغكعميو.مختمفكفىـبؿنفسوالمستكلمفاألطفاؿجميعفميسكالتعديؿالمركنة

معقكلةتعديبلتإحداثباإلمكافأفيعرفكفاألطفاؿيدعكأفبالمركنويتصؼأفالمعمـ

 .ذلؾالضركرةإقتضتإذا

 مف التكحد اضطراب ذكم كاألطفاؿ العقمية اإلعاقة ذكم األطفاؿ لصفكؼ الكقت إدارة: ثامنان 

: خالؿ

 .الصفيةلمحصةالجيدالتييئة -

 .تعمميـكنمطاألطفاؿخصائصسبيناكاسمكببطريؽالدرسمفاىيـعرض -

 .لؤلطفاؿراجعةتغذيةكتقديـالمكضكعمراجعة -

 .الصفيةالحصةلمكضكعاالطفاؿكاستيعابفيـتقييـ -

 .كاإلنشغاؿكالتشتت،كالخركجاإلسترساؿ،بتجنبالكقتعمىالحفاظ -

 

: التكحد كاضطراب العقمية لإلعاقة التقييـ محكر: رابعان 

مفتعانياألردففيالخاصةالتربيةكمراكزمؤسساتأفالدراسةنتائجخبلؿمفإتضح

النفسيةالتقييـأدكاتبتكفيريتعمؽفيماكخاصة،"التقييـ"بيعدفيكقصكرعدةضعؼجكانب

كتزكيدالتقييـعمميةفيالطفؿأسرةكمشاركةالتخصصات،متعددفريؽكتكفيرالمناسبة،كالتربكية

.التقييـبنتائجاألسرة

التربيةفيالمكضكعاتأىـمفاإلعاقةذكماألطفاؿكتشخيصقياسعمميةتعتبر

فياألكلىىكالخطكةاألطفاؿىؤالءإلىالتعرؼأفأىمياالمبرراتمفلعددكذلؾالخاصة،
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فيماكتقكيمياليـالمناسبةالتربكيةالبرامجكضع ـكمفالمناسبالمكافإلىكتحكيميـتشخيصيـ

.بعد

الباحثفإفالعبلقةذاتكالدراساتالتربكماألدبمراجعةعمىكبناءنالنتائج؛كءضفي

كاألطفاؿالعقميةاإلعاقةذكمباألطفاؿتيعنىالتيالمؤسساتلتمؾ،"التقييـ"بيعدلتطكيريقترح

:مايميالتكحداضطرابذكم

: كىي التقييـ عمييا يقـك التي األساسية المبادلء تحديد: أكالن 

 .التقييـعمميةفيالتخصصاتمتعددفريؽشتراؾإ -1

 .كاحدةأداةالمتعددةأدكاتاستخداـ -2

 .الرسميغيرالتقييـاستخداـيجببؿالمقننةالرسميةباإلختباراتاإلكتفاءعدـ -3

 .الطفؿبإعاقةالعبلقةذاتكاألداءالنمكمجاالتجميعتقييـ -4

 (.ك ابتةصادقة)جيدةتريةسيككـبخصائصتتمتعالتياإلختباراتاستخداـ -5

 .المفحكصلمطفؿالمبلئمةالتكاصؿكطرؽالمغةاستخداـباإلختباراتتطبيؽ -6

 .مؤىميفمتخصصيفقبؿمفالقياسكأدكاتأساليبكتفسيرتطبيؽيتـأف -7

 (.الخ...الطفؿالطفؿ،معمـاألسرة،)متنكعةمصادرمفالتشخيصيةالمعمكماتجمع -8

 .التقييـإجراءاتعمى-رسميانإشعارهبعد–خطياناألمركليمكافقةعمىالحصكؿ -9

متعددالفريؽيحددىالمدة–الحاجةعند–المبلحظةتحتالطفؿيكضعأف -10

 .المناسبالمكاففيالطفؿلكضعالتخصصات
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: يمي كما التقييـ عممية تستيدفيا التي األغراض تحديد: ثانيان 

 التكحداضطرابذمكالطفؿقميةالعاإلعاقةذمالطفؿقدراتعمىالتعرؼ -1

 .الطفاؿحالةتدىكرلمنعالمناسبالكقتفيالبلـزالعبلجتقديـ -2

العقميةاإلعاقةفئةضمفالتكحداضطرابذمكالطفؿالعقميةاإلعاقةذمالطفؿتصنيؼ -3

 .التكحداضطرابكفئة

فيخاصةفصكؿأكخاص،مركز)لمطفؿالمناسبالتعميميالتربكمالمكافتحديد -4

 (.العاديةالمدرسة

 .(لمطفؿالفرديةالتعميميةكالخطةالفردية،التربكيةالخطة)لمطفؿالتربكمالبرنامجتحديد -5

كالمينيةاإلنتقاليةالخدماتخطةالدمج،خطةأسرية،خدماتخطة:)التاليةالخططكضع -6

 .(الطفؿيحتاجياالتيالمساندةلمخدماتخطةلمطفؿ،

 .التكحداضطرابذكمكاألطفاؿالعقميةاإلعاقةذكملبلطفاؿالسمكؾتعديؿبرامجإعداد -7
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 اإلعاقة ذكم لألطفاؿ كالمالئمة المناسبة الرسمية كغير الرسمية كاألداكت المقاييس تحديد: ثالثان 

. التكحد اضطراب ذكم كاألطفاؿ العقمية

: كأىميا العقمية باإلعاقة الخاصة المقاييس:  اكالن 

 :أىميا اإلختبارات مف مجمكعة عمى كيشتمؿ الطبي صكالفح التشخيص -1

 لمجمجمةاإلشعاعيالفحص -

 .أيضيةبقاياعفلمكشؼالبكؿتحميؿ -

 .الدـفياليكريؾحمض -

 .الكرا يةالجيناتتحميؿ -

 :كأىميا العقمية اإلعاقة ذكم ذكاءاألطفاؿ معامؿ قياس إختبارات -2

 (.الرابعةالطبعة)لمذكاءبنية-ستانفكردمقياس -

 .األطفاؿلذكاءككسمرمقياس -

 .بكرتيكسمتاىات -

 ".سيجاف"ؿاألشكاؿلكحة -

 .البصرملئلدراؾبندرلكريتاإختبار -

 .لمرسـىاريس–جكدانؼمقياس -

 ."دف"ؿالمصكرةالمغكيةالمفرداتمقياس -



 

 

 

218 

 .لؤلطفاؿالعقميةلمقدرةمكار يمقياس -

 :أىميا كمف جتماعياال البعد قياس أساليب -3

 .العقميلمتخمؼاألمريكيةلمجمعيةالتكيفيسمكؾاؿمقياس -

 .ال ال ةالطبعة–التكيفيلمسمكؾفاينبلندمقياس -

 .ةجتماعيااللمكفايةكليفيفكيفمقياس -

 :المستخدمة التقييـ أدكات أىـ كمف التربكم التقييـ -4

 .العقميةاإلعاقةذكملؤلطفاؿالمغكيةالمياراتمقياس -

 .العقميةاإلعاقةذكمألطفاؿؿالعدديةالمياراتمقياس -

 .العقميةاإلعاقةذكملؤلطفاؿالقراءةمياراتمقياس -

 .العقميةاإلعاقةذكملؤلطفؿالكتابةمياراتمقياس -

 .العقمية اإلعاقة ذكم األطفاؿ عف المعمكمات لجمع الشائعة األدكات -5

 .مالتطكركتاريخوالطفؿخمفيةعفمفيدةمعمكماتتكفرحيث:الحالة تاريخ -

عفاإلجابةخبلؿمفاآلراءعفالتعبيرأكاألحكاـبإصدارتسمححيث:التقدير ساللـ -

 .معينةفقرات
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مظاىرأكالسمككيةالخصائصأكاألكاديمياألداءكتغطي(:الشطب) التحقؽ قكائـ -

 .النمك

 .لمطفؿالكالديفأحدمعأكالطفؿ،عمىاألسئمةمفمجمكعةطرحةيتـحيث:المقابالت -

التقييـ،أدكاتمفعميياالحصكؿيتعذرمعمكماتبجمعالمبلحظةتسمححيث:لمالحظةا -

 .اآلخريفمعكتفاعموالمختمفةالسمككاتتأديتوأ ناءالطفؿمشاىدةكتشمؿ

: أىميا كمف التكحد اضطراب ذكم باإلطفاؿ الخاصة التقييـ أدكات: ثانيان 

 ستبانةمتعددمفإختباركىكرمبلندمقياس األداءعمىتركزكخصائصو.لمكالديفكاإ

 .الماضيةاألحداثعمىتركزكاستبانة.المبكركالنمكلمطفؿالكظيفي

 مقياس(BRIACC)المبلحظةخبلؿمفعمييايجابمقاييس مانيةمفتتككفأداةكىك

 .المباشرة

 التكحدسمكؾمقياس(ABC).نفسيةلصفحةعينةتكفرسمككيةقائمةكىك. 

 الطفكليالتكحدقديرتمقياس(CARS)سمككيةمحكاتعمىيعتمدتقديرنظاـكىك

 .محددة

 السمكؾمبلحظةمقياس(BOS)المباشرةلممبلحظةمقياسكىك. 

 لمتكحدالتشخيصيةالمبلحظاتجدكؿمقياس(ADOS)مقنفمبلحظةنظاـكىك.

 .الطبيعةعمىالكاقعفيحدثماكفؽكالتقييـ.مبلحظ/مشارؾشخصىككالفاحص

 (DSM/IV  1994)األمريكيالعقميةلئلضطراباتكاإلحصائيالتشخيصيالدليؿ. 
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 نظاـ(ICD-10)الصحةمنظمةعفالصادركالسمككيةالعقميةاإلعاقاتلتصنيؼ

 .العالمية

 (.الرابعةالطبعة)لمذكاءبنية-ستانفكردمقياس 

 أبعاد مانيةخبلؿمفتماعيجاالالنظاـكيقس،جتماعيااللمنظاـمايمندمقياس

.فقرة(117)ك

: يمي كما تقيييـ فريؽ تشكيؿ: رابعان 

طبيعةأكاألكليالمسحنتائجإليياتشيرالتيلمحاجةكفقانالتشخيصفريؽتشكيؿيجب -1

 .الطفؿلدلالمشكمة

 :مفالتقييـفريؽيتككف -2

 .أطفاؿطبيب-.نفسيأخصائي -

اضطرابذملمطفؿبالنسبةتكحد،تخصصأكعقميةإعاقة)تخصصخاصةتربيةمعمـ -

 (.التكحد

 .اجتماعيأخصائي -

 .(طبيعيعبلجكظيفي،عبلجنطؽ،أخصائي)آخركفأخصائيكف -

مراعاةمعطفمياكقياسكتشخيصتقييـإجراءاتفيالطفؿأسرةإشتراؾالطفؿأمركلي -

 .المتخصصيفالمينيفمعلجنبجنبانكتقييموالطفؿ،لمبلحظةكتشجيعيادعميا
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 .مشاركتوالطفؿحالةتستدعيمف -

 :بالتالي الفريؽ مياـ تحديد -3

 مبلئمتياكمدلالتقييـفيالمستخدمةكاألدكاتالكسائؿاختيار 

 النتائجكتفسيرالمناسبةاألدكاتتطبيؽ. 

 عطاءالتقاريركتابة  .التكصياتكاإ

 :الظركؼ تمؾ أىـ كمف التقييـ عمميةب المحيطة الظركؼ مالئمة مف التقييـ فريؽ يتأكد -4

 .التقييـإلجراءكمناسبةخاصةغرفة -

مشتتاتكعزؿالحرارة،كدرجةالمناسبةاإلضاءة:م ؿالمبلئمةالفيزيائيةالظركؼ -

 .التيكيةككفايةاإلنتباه،

 .مرىقانأكمريضانيككفالبحيثلممفحكصالصحيةالحالة -

 .كالنعاسكالعطش،كالجكع،لمطفؿ،البيكلكجيةالحاجات -

 .الممؿأكبالخكؼشعكرالهكتجنبلممفحكصالمزاجيةالحالة -

 فريؽ أعضاء مف المقدمة التفصيمية التقارير عمى مبنيان  نيائيان  تقريران  التقييـ فريؽ تقديـ -5

 .الطفؿ ممؼ في التقارير جميع تكضع أف عمى الطفؿ، كضع عف التقييـ
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: يمي كما التكحد كاضطراب العقمية اإلعاقة ذكم لألطفاؿ صوكتشخي التقييـ مراحؿ تحديد: خامسان 

 .الطفؿحالةحكؿكأساسيةأكليةمعمكماتعمىالحصكؿمرحمة -1

 .لمطفؿالرعايةمقدميأكالطفؿمقابمةمرحمة -2

 .لمطفؿالمباشرةالسمككيةالمبلحظةمرحمة -3

 .لمطفؿالطبيالتقييـمرحمة -4

 .لمطفؿالمعرفيالتقييـمرحمة -5

 .التكيفيالسمكؾقييـتمرحمة -6

 .التربكمالتقييـمرحمة -7

 ذكم كاألطفاؿ العقمية اإلعاقة ذكم لألطفاؿ تقييميا المراد كالميارات المجاالت تحديد: سادسان 

: يمي كما التكحد اضطراب

 :العقمية اإلعاقة -1

اإلستقباؿميارات:)التاليةكالمياراتالمجاالتالعقميةاإلعاقةحاالتتقييـيتضمف

المياراتكالكبيرة،الدقيقةالحركيةالمياراتاإلدراكية،المياراتالمغكم،التعبيرمياراتغكم،الؿ

كتتضمفةجتماعياالالكفاءةة،جتماعياالالمياراتاألكاديمية،المياراتكاإلنفعالية،ةجتماعياال

الشخصية،النظافة:)كتشمؿالصحيالكعيميارات،(كتقبمياالذاتفيـ،جتماعياالالنضج)

الميارات،(الجسـإلعضاءرئيسةاؿالكظائؼكعبلجيا،األمراضمفالكقايةكالتغذية،الطعاـ

(.العامةالسبلمةمياراتاإلقتصادية،المياراتاليكمية،الحياتيةالمياراتالمينية،
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 :التكحد اضطراب  -2

التفاعؿراتميا:)التاليةكالمياراتالمجاالتالتكحداضطرابحاالتتقييـيتضمف

المياراتبالذات،العنايةمياراتميارات،(المفظيةكغيرالمفظية)التكاصؿميارات،جتماعياال

السمكؾمجاؿالمختمفة،الطفؿمعززاتمياراتكالتقميد،كالتخيؿ،المعب،ميارتاإلستقبللية،

(.الحسيالمجاؿالمعرفي،المجاؿكاألنشطة،اتىتماـكاال


 اضطراب ذكم كاألطفاؿ العقمية اإلعاقة ذكم لألطفاؿ التربكية كالخدمات البرامج محكر: خامسان 

: التكحد

مفتعانياألردففيالخاصةالتربيةكمراكزمؤسساتأفالدراسةنتائجخبلؿمفتضحا

بمؤشريتعمؽفيماكخاصة،"التربكية كالخدمات البرامج"بيعدفيعدةكقصكرضعؼجكانب

.األطفاؿسمكؾلتعديؿخطةكجكدكمؤشرالتربكم،البرنامجكتنفيذتخطيطمؼاألسرةمشاركة

الباحثفإفالعبلقةذاتكالدراساتالتربكماألدبمراجعةعمىكبناءنالنتائج؛ضكءفي

ذكمباألطفاؿتيعنىالتيالمؤسساتلتمؾ،" التربكية كالخدمات البرامج "بيعدلتطكيريقترح

:يميماالتكحداضطرابذكمطفاؿكاألالعقميةاإلعاقة

 

 اإلعاقة ذكم لألطفاؿ الفردم التربكم لمبرنامج الناجح لمتطبيؽ األساسية المككنات: كالن أ

. التكحد اضطراب ذكم كاألطفاؿ العقمية



 

 

 

224 

ذكملؤلطفاؿالفردمالتربكملمبرنامجالناجحستخداـكاالالتطكيركتعزيزتشجيعجؿأمف

بدائؿمفبديؿأمأكالعادمالصؼفيكافسكاءالتكحداضطرابذكمكاألطفاؿالعقميةاإلعاقة

:التاليةاألساسيةالمككناتإعتمادمفبدالالخاصةالتربية

القكةجكانبيكضحكالذمالتخصصاتمتعددالفريؽقبؿمفكالتقييـالمبكرالتعرؼ .1

المحددالكقتفيكاألكاديميةةكالتكاصميةجتماعيكاالاإلنفعاليةالمجاالتفيكالضعؼ

 .المدرسةفياألطفاؿتقدـمعأىميتياتزدادالتيالمينيةالحاجاتتحديدإلىباإلضافة

لمجيكدمباشرةكنتيجةالمحددبالكقتالفردمالتربكمالبرنامجعمىالفريؽمصادقة .2

 .فسيـأفكاألطفاؿاألمكركأكلياءكاألخصائييفالمعمميفتضـكالتيالتعاكنية

الزمنيةكالفترةالتعميميةكاألىدؼالحاليةاألداءمستكياتالفردمالتربكمالبرنامجيتضمف .3

المتعمقةكاألجراءاتالمقدمةبالخدماتالمتعمقةكالقراراتكالحالةالمتاحةكالمكاءمات

 .البرنامجفعاليةبتقييـ

الرسميكغيرمالرسـالتقييـإلىكتؤدمتسمحكاضحةكنتاجاتمؤشراتيتضمف .4

 .التكاصميةكةجتماعيكاالاألكاديميةالجكانبفيالطالبلتقدـباإلضافة.لمبرنامج

 .متكافئبشكؿالطمبةحاجاتليمبيالمعمـكيساعدالدراسيالصؼحجـيسمحفأ .5

البلزمةالتعميميةكالمكادالمطمكببالتدريبالمدرسيالنظاـقبؿمفالمعمـتزكيد .6

 .كاإلدارماإلستراتيجيالبلـزكالدعـكالكقتاإلختصاصييفيركتكؼكالمعينات
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األم مةكمفكالمعمـالطفؿمفلكؿكالماديةالبشريةكالمصادركالتكييفاتالمكاءماتتكفير .7

األمتحانات،اإلضافيالكقتالكتب،التكنكلكجيا،المعينات،المادية،المساحة)ذلؾعمى

 (.كالفيديك

تطكيرأجؿمفكالتشجعالصعكباتكفيـبتقبؿتتسـداعمةإيجابيةيةتعميـبيئةتكفير.8

 .لمتحقؽقابمةكنتاجاتمتساكيةفرص

 .الطفؿببرنامجالعبلقةذكمكاألشخاصاألباءمعالطفؿتقدـحكؿمستمرتكاصؿ.9

 .الطفؿمفالمتكقعةكالمتطمباتالظركؼفيلمتغيراتمبلئـإنتقاليتخطيطتطكير.10

المكاقؼمفكمدلالمطمكبكالدعـالتغيراتمفمدلتتضمفلمطفؿمستمرةخدمة.11

 .البديمة

الخاصةالتربيةمجاؿفيالمؤسسةككادرلتدريبمكازنةككضعكالتخطيط،التشجيع.12

.الدمجعمميةفياإلعاقةذمالطفؿحاجاتلتمبيةالعادييفكالمعمميف

 
 العقمية اإلعاقة ذكم لألطفاؿ التربكم البرنامج كتنفيذ تخطيط عند ةالتالي العكامؿ مراعاة: ثانيان 

: التكحد اضطراب ذكم كاألطفاؿ

 كيعيشكيمعبيتعمـكىكلمطفؿالمحددةاألىداؼلتحقيؽالتربكمالبرنامجيسعىأف

 .ممكفمدلأقصىإلىأقرانومعجنبإلىجنبانكيعمؿ

 البلـزالتربكمالدعـتكفيرعمىيشتمؿكأفلمطفؿالفرديةالحاجاتالبرنامجيمبيأف. 

 األسرةأفرادبمشاركةتصمـكأفالطفؿألسرةالخاصةالظركؼالبرنامجيراعيأف. 
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 اإلضافيةكالخبراتكاألنشطةلمطفؿالتعميميالمنياجمفاإلفادةفرصالبرنامجيكفرأف. 

 خدماتكمقدميجيدان،كمدعكميفكمدربيفمعدّريفمعمميفأيدمعمىالبرنامجينفذأف

ميني،أخصائيكظيفي،أخصائيكلغة،نطؽإخصائيمرشدكف،:م بلن)ةمساند

 (.الخ...معدلة،رياضيةتربيةإخصائي

 كخطةأسرية،خدماتكخطةاإلنتقالية،كالخدماتلمدمجخطةعمىالبرنامجيشتمؿأف

 .األخرلالمساندةلمخدماتكخطةالسمكؾ،لتعديؿ

 نتياءبدءككقتتاريخالتربكماـالبرفيحدد  .ىدؼكؿتعميـكاإ

 لمطفؿالزمنيكالعمر(التطكرم)النمائيلمعمركفقانالبرنامجالفريؽيبني.

 :العقمية اإلعاقة -1

: يمي ما كتتضمف العقمية اإلعاقة ذكم األطفاؿ مجاؿ في التعميمية الممارسات: أكالن 

 لمطالب الزمني لمعمر ئمةكالمال الكظيفية التدريبية المناىج استخداـ .1

المبلئمةالمياراتعمىكتركزكظيفية،العقميةاإلعاقاتذكماألطفاؿمناىجتككفأفيجب

:المعمميفمفيتكقعالتحديد،كجوكعمى.طبيعيةبيئيةسياقاتفيكتنفذلمطفؿ،الزمنيلمعمر

كتنميةتشجيععمىتساعدبرامجذكتنفيلؤلطفاؿ،كالكظيفيةاإلستقبلليةالحياةمياراتتعميـ

تعميـعمىلمساعدتيـمناسبةاستراتيجياتاستخداـكالمجتمع،فيالطبيعيةالبيئاتفيمشاركتيـ

الذات،عمىاالعتمادفيمياراتيـلتطكيرمناسبةاستراتيجياتاستخداـككالميارات،المفاىيـ

عدادالتعميـ،فيالمياراتتحميؿأسمكباستخداـكفردية،تربكيةبرامجكتنفيذكتطكير الخططكاإ
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األطفاؿيحرزهالذمالتقدـكتقييـالدراسية،لمحصصالبلزمةكالمكاداألدكاتكتجييزالمناسبة

.جمعيايتـالتيالمعمكماتضكءفيالتدريسأساليبكتعديؿ

 المعكقيف غير الطمبة مع العقمية اإلعاقات ذكم الطمبة دمج .2

تعمـليـليتسنىالمعكقيفغيرأقرانيـمعالعقميةاإلعاقاتذكماألطفاؿدمجيجب

المبكرة،الطفكلةمنذبالدمجالبدءكيقترح.المجتمعفيلمقبكؿالبلزمةالمناسبةةجتماعياالالميارات

فياألمكركأكلياءكالمديريف،الخاصة،التربيةكمعمميالعادية،الصفكؼمعمميكتعاكفكاشتراؾ

كذلؾبادكارىـلمقياـالمدرسيالكادرأعضاءلجميعالجيدكاإلعداداألطفاؿ،برامجكتنفيذخطيطت

عادةالتدريبخبلؿمف األطفاؿنحكاتجاىاتيـكتعديؿالطمبةلجميعالجيدكاإلعدادالتدريب،كاإ

الدعـكتكفير،البرنامجفاعميةلتقييـمك كؽنظاـكتطكيرالداعمة،الخدماتكتكفيراإلعاقة،ذكم

.الدمجلبرنامجالكافيالمالي

  المجتمع إلى المستند التدريب نمكذج إعتماد .3

عمىكالشديدةالمتكسطةالعقميةاإلعاقاتذكماألطفاؿمساعدةعمىالعمؿيجب

سكليالمياراتتمؾفيياتمارسالتيالطبيعيةالمجتمعيةالمكاقؼفيكممارستياالمياراتاكتساب

ىذاكفي.المعزكلةالخاصةالمؤسساتفيتتكفرالتيكتمؾطبيعيةغيراصطناعيةمكاقؼفي

حياتوفيركتينيبشكؿتأديتياإلىالطفؿيحتاجالتيالمياراتعمىالتركيز:يقترحالخصكص،

تاحةاليكمية، عمىتوقدراكتطكيرالطبيعية،األكضاعفييتعممياالتيالمياراتلتأديةلوالفرصكاإ

فيمياراتوكتطكيركتراكمي،تدريجيبشكؿالمياراتتعميموكالمجتمعية،األنشطةفيالمشاركة

لئلستقبلليةالضركريةاألكاديميةالمياراتعمىكالتركيزاليكمية،الحياةفيلؤلداءالبلزمةالتكاصؿ
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الحياةفيتقبلليةاإلسمفممكنةدرجةألقصىالبلزمةالذاتإدارةمياراتكتطكيركالعمؿ،

.اليكمية

 اإلنتقاؿ لخدمات التخطيط .4

المراحؿكمنذكالشديدةالمتكسطةالعقميةاإلعاقاتذكماألطفاؿبرامجتركزأفيجب

ذلؾفيبماأخرلإلىعمريةمرحمةمفبنجاحاإلنتقاؿعمىمساعدتيـعمىالمبكرةالعمرية

الكفاءةتطكير:يجبالتحديد،كجوكعمى.لمدرسةابعدمامرحمةإلىالمدرسةمرحمةمفاإلنتقاؿ

كتطكيرلمطفؿ،الصحيالكعيكتطكيركتقبميا،ذاتوفيـعمىالطفؿكمساعدةلمطفؿ،ةجتماعياال

النفس،عفكالتركيحالفراغكقتاست مارعمىالطفؿكتدريبكالتغذية،بالطعاـالطفؿمعرفة

كمياراتاتجاىاتتطكيركمينية،ميكؿتطكيرعمىكتشجيعوالجماعية،األنشطةفيكالمشاركة

.بالعمؿعبلقةذات

 التدريبية البرامج تنفيذ في كالتكاممي التعاكني العمؿ .5

ليؤالءالخدماتكتقديـالبرامجتنفيذعندكالتكامميالتعاكنيالعمؿنمكذجتبنييجب

الصمةذاتاألساسيةكالمفاىيـالمبادلءمعرفة:إلىالمعمـيحتاجالتحديد،كجوكعمى.األطفاؿ

البرامجتطكيرفيالمساندةالخدماتىذهمقدميأدكاركمعرفةالخاصةلمتربيةالمساندةبالخدمات

كالتعاكففعّراؿبشكؿاآلخريفالفريؽأعضاءمعالتكاصؿعمىكالقدرةلؤلطفاؿ،الفرديةالتربكية

األنشطةكتنفيذلتطكيرالمناسبةالمشكبلتحؿمياراتاستخداـكاألطفاؿ،تقييـفيمعيـ

 .المؤسسةفيكغيرىـالمعمميفمعكلقاءاتندكاتكعقدالتعاكنية،
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  العقمية اإلعاقات ذكم األطفاؿ تقييـ كأساليب مبادئ معرفة .6

المرتبطةاألساسيةكالمصطمحاتالمفاىيـمعرفة:الجانبىذافيالمعمميفمفيتكقع

كفيـالعقميةاإلعاقةذكماألطفاؿمعالمستخدمةالقياسكأدكاتأنكاعكمعرفةكالتقييـ،بالقياس

ىؤالءأداءعفالمعمكماتلجمعالرسميةغيرالقياسأدكاتاستخداـككمحدداتيا،كظائفيا

ككتابةكاألكاديمية،التطكريةالمياراتتدريسيـألغراضنتائجوتكظيؼعمىكالقدرةاألطفاؿ،

 .ةجتماعيكاالكالصحيةكالتطكريةكالنفسيةالتربكيةلتقاريراكفيـكقراءة

 العقمية اإلعاقات ذكم األطفاؿ مع العمؿ مجاؿ في الراقية المينية بالممارسات اإللتزاـ .7

باإلعاقةالعبلقةذاتالعمميةكالمجبلتالمراجععمىاإلطبلعالمعمميفعمىيجب

كالندكاتالدكراتحضكرخبلؿمفالمستمرمينياؿالتطكرعمىكالحرصدكرم،بشكؿالعقمية

اإلفادةكمحاكلةالعقميةباإلعاقةالعبلقةذاتالعمميةالبحكثعمىكاإلطبلعالعبلقة،ذاتالعممية

مينيةبطريقةالقراراتكاتخاذالراقيالمينيالعمؿبمعاييركاإللتزاـالميدانية،الممارسةفيمنيا

فيكالمشاركةلؤلطفاؿ،جيدةنكعيةذاتكخدماتبرامجكتقديـة،رفيعمينيةكبأخبلؽناضجة

.كأسرىـلؤلطفاؿالمفيدةالمينيةاألنشطة
 

:العقمية اإلعاقة ذكم لألطفاؿ المناىج تطكير: ثانيان 

 :التاليةالسبعةالمجاالتعمىالعقميةاإلعاقاتذكملمطمبةالمقدمةالمناىجتركزأفيجب

 .اليكميةالحياةفيفيلؤلداءزمةالبلالتكاصؿميارات .1

 .كالعمؿلئلستقبلليةالضركريةاألكاديميةالميارات .2

 .اليكميةالحياةفياإلستقبلليةمفممكنةدرجةألقصىالبلزمةالذاتإدارةميارات .3

 .العامةكالصحةالسبلمةميارات .4
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 .ةجتماعياالالخدماتكتقديـجتماعياالالدعـنظـ .5

 .اعيجتـاالاإلندماج .6

 .المدرسةمفالتخرجبعدالمبلئمةاإلنتقاؿميارات .7


كماسةكاضحةحاجةالعقميةاإلعاقاتذكمالطمبةمناىجتشكيؿإعادةإلىالحاجةإف

تعديؿدكفعميوىيماعمىالمناىجىذهتبقىأفاألشكاؿمفشكؿبأممقبكالليسحيث

ككميةشديدببطءكيتعممكفالتعمـ،فيجدانةكبيرصعكباتيكاجيكفالطمبةىؤالءكألف.كتطكير

أفمفبدفبلجيد،بشكؿليـتعميميايتـالتيالمياراتتعميـيستطيعكفكالالمعمكماتمفأقؿ

.فعّراؿبشكؿلمتطبيؽكقابمةلمتعميـكقابمةعممية،مناىجيـتككف

ذا المنيجعمىمحدكدةتعديبلتيتطمبالعقميةاإلعاقاتذكمالطمبةدمجكافكاإ

تتطمبمك فةكحاجاتفريدةتعمميةخصائصلدييـالعقميةاإلعاقاتذكمالطمبةفإفالمدرسي،

اإلنتباهعمىكقدرتيـجدا،بطيءاألطفاؿىؤالءتعمـفمعدّرؿ.المنيجعمىجكىريةتعديبلتإجراء

شريطةكلكفأقؿىاراتـاألطفاؿىؤالءتعميـىكالعاـفالمبدأكلذلؾ.أيضاجدانمحدكدةكالتذكر

الطفؿأفبمعنىكظيفيةمياراتالمياراتتمؾتككفأفكيجب.بعنايةالمياراتىذهاختياريتـأف

لتأديةلمطفؿالفرصإتاحةينبغيكذلؾ.اليكميةحياتوفيكركتينيمتكرربشكؿتاديتياإلىيحتاج

لمطمبةالمناىجتنفيذعنديميماةمراعايجبعاـ،كبكجو.الطبيعيةاألكضاعفيالمياراتتمؾ

 .العامةالمدارسفيالعقميةاإلعافاتذكم

 قدرأنفسيـعمىيعتمدكابأفليـيسمحذلؾأفحيثالذاتيالتنظيـمياراتالطمبةتعميـ

 .المعمـمساعدعمىأكالمعمـعمىفيوالمبالغاإلعتمادكعدـالمستطاع
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 العقميةاإلعاقاتذكملمطمبةةجتماعياالالمياراتعميـتؿالتعاكنيالتعمـأسمكباستخداـ

 .المعكقيفغيرأقرانيـمعجنبإلىجنبا

 أكمعكؽ،طالببتعميـمعكؽغيرطالبقياـخبلؿمفاألقرافبمساعدةالتدريب

جتماعياالاألداءفيتحسفإلىيقكدفذلؾراجعةبتغذيةتزكيدهأكمساعدتو،

 .عكؽالـلمطالبكاألكاديمي

 شأففمفالمعكقيف،غيرالطمبةمعصداقةعبلقاتلبناءالمعكقيفلمطمبةالفرصتكفير

 .تقديرأقؿعمىجتماعياالالتفاعؿفرصالمعكقيفلمطمبةتتيحأفالعبلقاتتمؾ

تاحةالتدريسأساليبتكييؼ كغيراألكاديميةاألنشطةبعضختياراللمطمبةالفرصكاإ

بتنفيذهالبدءقبؿالطالبمعالنشاطكمراجعةاألنشطة،لتنفيذالزمنيالترتيبراختياأكاألكاديمية

تاحةرسميا، المعكقيفغيرالطمبةينفذىاالتياألنشطةفيلممشاركةالمعكؽلمطالبالفرصكاإ

.الخاصةكحاجاتوقدراتوحسبكلكف

:  العقمية اإلعاقة ذكم األطفاؿ لتدريس التخطيط: ثالثان 

:يميمالمتدريسالتخطيطعمميةفيالمستخدمةإلجراءاتاأىـكمف

 العقميةاإلعاقةذملمطفؿالحالياألداءمستكلتقييـ. 

 التعميميةاألىداؼكتحديداختيار. 

 العناصرالتعميمي،اليدؼيتضمفبحيثإجرائيةبطريقةالتعميميةاألىداؼصياغة

 (.المعيارالشركط،السمكؾ،)األساسية

 العقميةاإلعاقةذملمطفؿالمقدمةميماتاؿتحميؿ. 
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 التعميميةباألىداؼالمرتبطةالتعميميةالكسائؿاختيار. 

 التعميميةباألىداؼالمرتبطةالتعميميةاألنشطةاختيار. 

 المناسبالتعميـأسمكباختيار. 

 يـالتقكالبياني،الرسـالتككيني،التقكيـأسمكب:)م ؿالمناسبالتقييـأسمكبتحديد

 (.الطفؿأداءعفتقريرإعداداألىداؼ،تحقؽمدلقياسالمبلحظة،النيائي،

 الصفيةالحصةفيالتعميميالكقتتكزيع.

: العقمية اإلعاقة ذكم األطفاؿ منياج مكاد: رابعانُن 

 المعكقيفغيرأقرانوكينفذىايستخدمياالتيتمؾمفلمطالبمناسبةكأنشطةمكاداختيار. 

 لمطالبالفرديةكاألدائيةالتعمميةخصائصاؿكتمبيةفيـ. 

 الطبيعيةالحياتيةالمكاقؼفياألنشطةكتعميـكاألدكاتالمكاداستخداـإمكانية. 

 اناجتماعيكسمككيانالكظيفيةاألنشطةتنفيذ. 

 كتمبيتياالطفؿأسرةرغباتفيـ. 

 األنشطةمفجممةضمفالمياراتتعميمويجبكلكفلمطالبمنفصمةمياراتتعميـعدـ

 .اليكميةالحياةفيالطبيعية

 الحاضرفييحتاجياالتيالمياراتتأديةمفالطالبتمكفالتيكاألدكاتالمكاداستخداـ

.المستقبؿكفي
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نكعيةتحسيفىكالعقميةاإلعاقةذكملؤلطفاؿأىميةاألك رالمدلطكيؿاليدؼإف

كاألسريةالمدرسيةاألنشطةفيبالمشاركةـلويسمحبماقدراتيـتطكيرذلؾكيعني.الحياة

الميارات(ب)الصحية،الحياةأنماط(أ:)األطفاؿتعميـعمىالتركيزذلؾكيتطمب.كالمجتمعية

اإلعاقاتذكماألطفاؿلبعضالحياةنكعيةتحسيفكيمكف.الذاتيةالفاعمية(ج)ة،جتماعياال

.مختارةأىداؼتحقيؽعمىكمساعدتيـدكدمحبشكؿأدائيـمستكلتطكيرخبلؿمفالعقمية

كفي.كبيرةبعنايةكالمياراتاألنشطةاختياركالمناسبةالمدلطكيمةاألىداؼتحديدينبغيكعميو،

كيستمتعجيةمفتعممياالطفؿيستطيعالتيكالمياراتاألنشطةعمىالتركيزيجبالصدد،ىذا

فيكالمياراتاألنشطةتمؾكتراكميتدريجيكؿبشالطفؿتعميـكيتـ.أخرلجيةمفبتأديتيا

األكضاعفيالمياراتتمؾلتأديةلوالفرصتييئةيجبعمرهتقدـكمعاألساسيةالصفكؼ

.الطبيعيةالمجتمعية

 
: التالية كالميارات المجاالت كيتضمف العقمية اإلعاقة ذكم لألطفاؿ  المنياج عناصر: خامسان 

 الحركيةالمياراتاإلدراكية،المياراتالمغكم،التعبيرمياراتالمغكم،اإلستقباؿميارات

الكظيفي،التكاصؿاإلنفعالية،ةجتماعياالالمياراتالكبيرة،الحركيةالمياراتالدقيقة،

النظافةمياراتكخمعيا،المبلبسإرتداءمياراتكالشراب،الطعاـتناكؿميارات

عمميةة،جتماعياالالدراساتاألكاديمية،مياراتاؿاليكمية،الحياتيةالمياراتالشخصية،

.المينيكاإلستعدادالتكيؼ

 جتماعياالالنضج. 

 كقبكلياالذاتفيـ. 
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 كيتضمفالصحيالكعي:

 .الشخصيةالنظافة(أ)

 .كالتغذيةالطعاـ(ب)

 .عبلجياكاألمراضمفالكقاية(ج)

الجسـألعضاءرئيسةاؿالكظائؼ(د)

 كيتضمفالنفسعفتركيحكاؿالفراغكقت: 

 .المنظمةاأللعابفيالمشاركة(أ)

 .بالطبيعةاإلستمتاع(ب)

.مينيةغيرميكؿتطكير(ج)

 كيتضمفالعمؿعالـ:

 .ؿبالعـالعبلقةذاتالمناسبةاإلتجاىاتتطكير(أ)

 .العمؿفيلمنجاحالبلزمةالمياراتاكتساب(ب)

 .الميفكظركؼمتطمباتفيـ(ج)

 .عمؿعمىصكؿالح(د)

.كامتيازاتوكحقكقوالمكظؼمسؤكلياتفيـ(ق)

  السمكؾ تعديؿ أساليب تكظيؼ: سادسانُن 

العقميةاإلعاقاتذكماألطفاؿسمكؾلتعديؿمنفرةغيرايجابيةأساليباستخداـيجب

زالتعزم:فعاؿبشكؿالتاليةاألساليبستخداـالالبلزمةالمياراتإمتبلؾالمعمميفمفكيتكقع

لخفض(التجاىؿ)كالمحكالمناسبة،ةجتماعيكاالاألكاديميةاإلستجاباتلتدعيـاإليجابي
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تحميؿ)كالتسمسؿجديدة،مياراتلتعميـ(التتابعيالتقريب)كالتشكيؿالمرغكبة،غيراإلستجابات

يابلغالتفاضميكالتعزيزالرمزم،كالتعزيزالسمككية،كالعقكدكالخمفي،األمامي(الميارات

إلنخفاضالتفاضميكالتعزيزالبديؿ،لمسمكؾالتفاضميكالتعزيزالمناسبة،غبراإلستجابات

.السمكؾ

  العقمية اإلعاقة ذكم لألطفاؿ الفعالة التدريس بأساليب العالقة ذات كالميارات المعرفة: سابعان 

كغيركبسيطة،،قصيرةجمؿاستخداـ:المعمميفمفالتدريسيةالممارساتأفضؿتتطمب

فيالمشتتاتكجعؿلمطفؿ،المكجيةكالتعميماتالتكجيياتكتكرارليا،الطفؿفيـلضمافمعقدة

داعمةتعميميةبيئةكتكفيرذلؾ،الحاجةاقتضتكممامحددةمياراتالطفؿكتعميـالدنيا،حدكدىا

كتعميـبديمة،كتقييـتعميـيبأساؿاستخداـكبذاتو، قتوكتطكرالطفؿيحققوالذمالنجاحعمىتركز

السمكؾكتعزيزالزمبلء،معمقبكلةعبلقاتاقامةعمىالطفؿكمساعدةالتنظيـ،مياراتالطفؿ

التدريسأساليبأىـكمف.بالصبركالتحميالصفية،كاألنشطةالقكاعدفيكال باتلمطفؿ،المناسب

:يميماالعقميةاإلعاقةذكماألطفاؿمعالمستخدمة

 .الحكاسمتعددألسمكبا -1

 .المجردإلىالمحسكسشبوإلىالمحسكسمفاإلنتقاؿ -2

 .الميمةتحميؿأسمكب -3

 .النمذجة -4

 (.المتتابعكالتقريب)ك(السمكؾتشكيؿ)التشكيؿ -5

 (.الجسدمالمفظي،اإليمائي،التمقيف:)كتشمؿكالتمقيفالحث -6
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 .المباشرالتعميـأسمكب -7

 .مجمكعاتضمفكالتعميـدم،الفركالتعميـالمبرمجالتعميـ -8

 .األدكاركلعبالتم يؿأسمكب -9

نتقاؿالتذكرإستراتيجيات -10  .التعميـأ ركاإ

.األقرافكتدريبتعميـإسمكب -11

: األسرية المشاركة تشجيع: ثامنان 

معالتعاكنيلمعمؿالبلزمةبالكفاياتاآلخركفكالمتخصصكفالمعممكفيتمتعأفيجب

التربكيةالبرامجتطكيرفيالكالديفأدكاركمعرفةاألسرة،حاجاتـتقيي:كمنيااألمكرأكلياء

االمكر،أكلياءمعالفعّرالةالتكاصؿمياراتاستخداـكالشديدة،العقميةاإلعاقةذكملؤلطفاؿالفردية

رشادليـ،المقدمةكالبرامجاألطفاؿتقييـفياألسرمعكالتعاكف .كتدريبيماالكالديفكاإ

 :دالتكح اضطراب -2

: التكحد اضطراب لذكم التربكية البرامج في األساسية المككنات: أكالن 

أطفاؿلدلكالتمقائيالكظيفيالتكاصؿتطكيرتتناكؿأىداؼكضعاإلعتباربعيفاألخذ .1

البرامجىذهفييكظؼأفيجبحيث.المبكرالتدخؿمرحمةفيكخاصةالتكحد

لنتائجكفقنااشتقاقيايتـكالتيالبديؿصؿالتكاأكالمغةلتعميـتعميميةإستراتيجيات

 .التجريبيةالعمميةالبحكث
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إستراتيجياتتكظؼكالتيالتكحدأفرادلدلجتماعياالالتفاعؿتطكيرعمىالعمؿ .2

شكؿكعمىلمطفؿالنمائيكالعمرتتناسببصكرةالعمميالبحثبنتائجمدعكمةعممية

 .ةاجتماعيأىداؼ

ذلؾكدعـالرفاؽمعالمعبكيفيةعمىتركزبصكرةالمعبمياراتتدريسعمىالعمؿ .3

 .مناسبةالعاباستخداـكبتدريسيةتعميماتمفمناسبىكبما

بعيفتأخذبصكرةالمعرفيةالمياراتتتناكؿتدريسيةأىداؼتضميفعمىالعمؿ .4

يبلالطبيعيةالتدريسيةاألكضاععبرذلؾعمىكالمحافظةالتعميـآلياتاإلعتبار ءكاإ

الطبيعيةالبيئاتفيتعميمياعمىكالعمؿالمياراتتمؾتدريسلكيفيةالكبرلاألىمية

 .استمراريتياعمىكالمحافظة

اإلعتباربعيفتأخذتربكيةاستراتيجياتاستخداـبالسمككيةالمشكبلتمعالتعامؿ .5

ذاتجياتإستراتياستخداـكالسمككات،فيياتحدثالتيكاألكضاعالبيئاتاستراتيجيات

المدعكمةالعمميةالبحكثنتائجمفمشتقةأسسعمىمبنيةكفعّراؿإيجابيمنحى

 .النظرمباألدب

 .الطفؿإلحتياجاتمناسبىكلماكفقانالكظيفيةاألكاديميةالمياراتتدريسعمىالعمؿ .6
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:  التالية المجاالت كيتضمف التربكم كالبرنامج المنياج: ثانيان 

كأساليبالتعميمية،األىداؼكالفمسفةكيكضحلؤلىداؼمكتكبةباراتعالمنياجيتضمف .1

 .األنشطةتنفيذ

 .التكحدييفلمطمبةالتعمـكأنماطكالقدراتالمختمفةاألعمارليناسبالمنياجتكييؼيتـ .2

 .اإلستقبلليةالمياراتمجاؿفيأىدافانالمنياجيتضمف .3

 .لككيةالسالمياراتمجاؿفيأىدافانالمنياجيتضمف .4

 .كاألكاديميةالمعرفيةالمياراتمجاؿفيأىدافانالمنياجيتضمف .5

 .ةجتماعياالالم يراتإلىاإلنتباهكتحسيفتطكيرعمىالمنياجيركز .6

 .كالسبلمةاألمفمجاؿفيأىدافانالمنياجيتضمف .7

 ةجتماعياالالعبلقاتتحسيفكجتماعياالالتفاعؿمياراتتحسيفعمىالمنياجيركز .8

 .كالتكاصؿالمغةمياراتتحسيفعمىالمنياجكزير .9

 كاإلبداعيكالتخيميالرمزمالمعبمياراتتحسيفعمىالمنياجيركز .10

 التكحدييفلؤلطفاؿالكظيفيالتكاصؿمياراتتطكيرعمىالمنياجيركز .11

 .الطبيعيةالبيئاتفيالمكاقؼفيالمتعممةالمياراتكتعميـاإلحتفاظعمىالمنياجيركز .12

 .المينيةالتييئةمجاؿفيأىدافانالمنياجتضمفم .13

 .اإلنتقاليةالمياراتمجاؿفيأىدافانالمنياجيتضمف .14

،(المفظيةكغيرالمفظيةالمغة)التكاصؿ: التاليكالمياراتالمجاالتالمنياجيتضمف .15

ب،المعمياراتالذاتية،اإلستقبلليةالمياراتالتكحدية،السمككات،جتماعياالالتفاعؿ

األلعابفيالمشاركة(أ:)كيتضمفالفراغكقتكالحركي،المفظيالتقميداإلنتقائي،اإلنتباه



 

 

 

239 

الكجولتعابيرستجابةاالمينية،غيرميكؿتطكير(ج)بالطبيعة،اإلستمتاع(ب)المنظمة،

الكتابة،)األكاديميةالمياراتكاإليماءات،الصكتلتغييرنبراتستجابةاالالمختمفة،

 .(الحسابقراءة،اؿ

:تكفير بيئة تعميمية مناسبة: ثالثان 

كيتـذلؾمفخبلؿترتيبالبيئةالتعميميةعمىشكؿأركافأكمحطاتتعميميةمنظمة

كحتىيتحقؽذلؾفبلبدأف.تحددمنياالميماتالمرادمفالطفؿكالمعمـالقياـبيابشكؿكاضح

كتسيؿتعمـالطفؿلممياراتالمرادتدريسياكىذايتضمفماتككفالبيئةالتعميميةبيئةتدعـكتكلد

 :يمي

معرفةالطفؿبمايجبعميوعمموداخؿالصؼكأ ناءالحصةمفخبلؿاإلعدادالمسبؽ-أ

 .ىااستخداـلمحصةالصفيةكالمكادكالكسائؿالمراد

كالمحدداتالجداكؿاستخداـتنميةقدرةالطفؿعمىالتنبؤبماىكآتمفخبلؿ-ب

 .البصرية

 .تكضيحالتعميماتالمعطاةبمغةكاضحةكمحددةكبصكرةتسيؿعمىالطفؿإتباعيا-ج

 .تدعيـآلياتالتعميـكاإلحتفاظبالميارةالمتعممة،كتكظيؼأساليبالتعزيزالمناسبة-د

: كنماذجو التدريس أساليب: رابعان 

.عمميةأسسعمىمبنيةتعميميةكطرؽأساليبطبؽتلمتكحدالنمكذجيةالبرامججميعإف

الطرؽىذهكتتبايف.مك قةعمميةأبحاثخبلؿمفجدكاىاأ بتتقدالمتبعةالطرؽأفيعنيكىذا

إلىكغيرىا،كالتعريؼكالتشكيؿالمنفصمةالمحاكالتخبلؿمفالتعميـم ؿسمككيةتقنياتمف

.الطفؿاتاىتماـعمىالتعميـعممياتتبنىأفم ؿيـ،لمتعؿالطبيعيالشكؿتقاربتعميميةطرؽ
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(أ):مايميالتكحداضطرابذكماألطفاؿمعتستخدـالتيالتعميميةاألساليبكمف

المفظيةالتعميمات(ج)فممجرد،المحسكسفشبوالمحسكس(ب)التعميـ،فيالبصريةالم يرات

تستخدـبينما.األدكاركلعبالتم يؿكالتمقيف،الحث(ىػ)ة،جتماعياالالقصص(د)المختصرة،

(د)الصغيرة،المجمكعات(ج)بالمعب،التعميـ(ب)الفردم،التعميـ(أ:)التاليةالتعميميةالنماذج

.األقراف

: كتتضمف السمكؾ تعديؿ إجراءت: خامسان 

 (.السمكؾتعديؿ)التطبيقيالسمكؾلتحميؿبرنامجكجكد -1

 .السمككيةالمشكبلتلتعديؿالتطبيقيالسمكؾتحميؿراتإجتطبيؽيتـ -2

 .الكظيفيالسمكؾعمىالتطبيقيالسمكؾتحميؿبرامجتركز -3

 .التكيفيالسمكؾمياراتعمىالتطبيقيالسمكؾبرامجتركز -4

 .الذاتإدارةمياراتعمىالتطبيقيالسمكؾبرامجتركز -5

 .األخرلقؼالمكافيالمكتسبةالمياراتتعميـالبرنامجيضمف -6

 .ألطفاليـالمقدمةالتطبيقيالسمكؾتحميؿبرامجفياألسرةإشراؾيتـ -7

 .الصفيالسمكؾكضبطإدارةعمىمختصيفقبؿمفالمعمميفتدريبيتـ -8
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: البرنامج في األسرة كتمكيف كدعـ مشاركة: سادسان 

تقديـمراحؿجميعفيلممشاركةالتكحدييفاألطفاؿأسرلمشاركةالمجاؿإتاحةيجب

إلىباإلضافةفردية،أسريةخدماتخططتكفيريتـكماالتكحدييف،ألطفاليـالمتنكعةالخدمات

،التدريباألسرتمقي بحقكقيـكتعريفيـكاألرشاد،كالتكجيواألسريةالمساندةالخدماتكتكفيرالبلـز

.التكحداضطرابذكمألطفاليـالمقدمةالبرامجفيكأدكارىـأطفاليـكحقكؽ

: اإلنتقالية كالخدمات لمدمج التييئة: سابعان 

مؤسساتفيتعميميةمراحؿالتكحداضطرابذكالطفؿيبتدلءأفاألفضؿمفيككف

اضطرابذكماألطفاؿمعالعمؿفيكالخبرةالتدريبمفعاليةدرجةعمىأشخاصلديياكمراكز

البيئةبشأفالقرارأخذحينيايمكفاألساسية،اتالميارالطفؿيكتسبأفكبعد.دمجوالتكحدقبؿ

(3)تقاربلمدةالطفؿتدرمذلؾكيتضمف.التاليةالتعميميةالمراحؿفيلوالمناسبةالتعميمية

المكافلتحديدمناسبةلمدارسزياراتإجراءيتـ ـكمفعالية،بدرجةمنظمةبيئاتفيسنكات

ينجحكيالطفؿسيحتاجياالتيالمياراتكتحديدالبيئةييـبتؽالمؤسسةتقكـ ـلمطفؿ،المبلئـ

ذا.فييا التعميميكادرىاخبلؿمفالمؤسسةتقكـبعد،المياراتىذهإكتسبقدالطفؿيكفلـكاإ

.المياراتليذهالطفؿتعميـعمىبالتركيز


 التكحد كاضطراب العقمية لإلعاقة األسرة كتمكيف كدعـ مشاركة محكر: سادسان 

مفتعانياألردففيالخاصةالتربيةكمراكزمؤسساتأفالدراسةنتائجخبلؿمفضحتا

بمشاركةيتعمؽفيماكخاصة،"األسرةكتمكيفكدعـمشاركة"بيعدفيعدةكقصكرضعؼجكانب

كالمراكزالمؤسساتكتكفيرالتخصصات،متعددالفريؽكضمفالطمبة،كأنشطةبرامجفياألسر
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التكحد،اضطرابذمكالطفؿالعقميةاإلعاقةذمالطفؿمعالتعامؿكيفيةعمىتدريبيةبرامج

اإلعاقةذكماألطفاؿألسركالتكعكيةالت قيفيةكالبرامجالنفسيكالدعـاإلرشاديةالخدماتكتكفير

 .التكحداضطرابكذككاألطفاؿالعقمية

ذكمكاألطفاؿالعقميةاقةاإلعذكمأطفاليـتعميـفيميماندكراناألمكرأكلياءيمعب

كبالمعمميفألطفاليـ،أساسييفكمعمميفاألمكربأكلياءاإلعتراؼيجبلذلؾالتكحد،اضطراب

أصبحتكقد.تعاكنيدكرىككاألخصائييفاألمكرأكلياءفدكر.األمكرألكلياءكمستشاريف

الباح يفمفكبيرتماـاهبتحظىاإلعاقةذكمألطفاليـالمقدمةالبرامجفيالكالديفمشاركة

عدةالكالديفمشاركةأىداؼكتغطي.دكؿعدةفيالتربكيةالتشريعاتتتطمبوكأمرانكالممارسيف،

القرار،اتخاذفيالمشاركةفيكحقيمابطفميماالمتعمقةالمعمكماتعمىاإلطبلع:م ؿمجاالت

بإطبلعالكالديفكقياـلمطفؿ،فيةالكظياألىداؼلتحديدالكالدافيقدمياالتيالمعمكماتكتكظيؼ

فيتطبيقياسيتـالتيالبرامجتنفيذفيالكالديفكمشاركةالبيت،فيالطفؿسمكؾعمىاألخصائييف

بيفالتفاعبلتنكعيةكتحسيفكالكفاءةبال قةالكالديفشعكركتطكيرالبيت،كفيالتعميميةالمؤسسة

.كطفميماالكالديف

األسرةتمكيفمصطمحمتزايدكبشكؿتستخدـكالتأىيؿالخاصةالتربيةأدبياتكأصبحت

مساعدةبالتمكيفكيقصد.اإلعاقةكذكاألطفاؿأسرمعالعمؿاستراتيجياتعفالحديثعند

.كاقتداربحكمةطفميامساعدةلتستطيعكالدعـكالتدريب،كاإلرشاد،المعمكمات،خبلؿمفاألسر

الظركؼكتحسيفالقراراتخاذعممياتفيكفعّراؿنشطبشكؿةاألسرتشارؾأفىكفاليدؼكبذلؾ

.المجتمعفيكأسرىـاإلعاقةذكماألطفاؿفييايعيشالتي
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الباحثفإفالعبلقةذاتكالدراساتالتربكماألدبمراجعةعمىكبناءنالنتائج؛ضكءفي

ذكمباألطفاؿتيعنىمالتالمؤسساتلتمؾ،"األسرةكتمكيفكدعـمشاركة"بيعدلتطكيريقترح

:مايميالتكحداضطرابذكمكاألطفاؿالعقميةاإلعاقة

 :يمي كما التكحد كاضطراب العقمية اإلعاقة ذكم األطفؿ ألسر رئيسةاؿ حتياجاتاال تقييـ  -1

 .الطفؿإعاقةحكؿالدقيقةلممعمكماتاالسرةحتياجاتاتقييـ -

كمضامينيااإلعاقةطبيعةحيثفـبالطفؿالمتعمقةالمعمكماتبكافةاألسرةتزكيد -

 .كدالالتيا

تقديـجانبالىالطفؿتعميـمفتمكنياالتيالمياراتمتبلؾاعمىاألسرةمساعدة -

 .المطمكبةالمساندة

 .الطفؿكتطكرتقدـمدلتؤكدالتيالمك قةباألدلةاألسرةتزكيد -

 .فاعميتياكتقييـفيذىاتفكفيالتربكيةلمبرامجالتخطيطفياإلسياـعمىاألسرةتشجيع -

 .المناسبةاألىداؼكضعمفلتتمكفالطفؿاتاىتماـتحديدفياألسرةمساعدة -

عمىطفاليـأتساعدالتيالمختمفةكالمصادرالفرصإلىالكصكؿفياألسرةمساعدة -

 .التطكر

 يمي كما التكحد كاضطراب العقمية اإلعاقة ذكم ؿااألطؼ ألسر رئيسةاؿ اإلحتياجات تحديد -2

 .اإلعاقةذمبالطفؿالعنايةعمىبالقائميفال قةإلىالحاجة -
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 .اإلعاقةذمطفميامعتبذلياالتيكلمجيكدليااآلخريفإحتراـإلىالحاجة -

الطفؿمعلمتعامؿالصحيحةبالطرؽيتعمؽفيماكالتكجيوكاإلرشادالتدريبإلىالحاجة -

 .كتنشئتو

المؤسسةقبؿمفاإلعاقةذكماألطفاؿألسركتكعكيةت قيفيةبرامجكجكدإلىالحاجة -

 .التعميمية

المشكبلتمعلمتعايشالفعّرالةاإلستراتيجياتتطكيرعمىالمساعدةإلىالحاجة -

 .اإلعاقةعفالناتجةةجتماعيكاالاألسريةكالصعكبات

 .كألطفاليالياالممكنةالخدماتأفضؿعمىلحصكؿإلىااألسرحاجة -

: األسرة خدماتلؿ فردية خطة تصميـ  -3

لخدمةفرديةخطةتصميـكأسرىـاإلعاقةذكمطفاؿلؤلالخدماتمقدميعمىكيقتىرح

(.التعميميةالمؤسسة)البرامجكمقدمياألسربيفالقائمةالعبلقةتعكسمكتكبةخطةكىي.األسرة

سميةالركغيرالرسميةالمصادركتنظيـتحديدىكاألسرةلخدمةالفرديةالخطةمفكالغرض

فييابطريقةتمبىسكؼحاجاتيـكأف.أنفسيـكاألسرباألطفاؿالخاصةاألىداؼتحقيؽلتسييؿ

تحتكمأفعمى.كالياماتيـأماليـكتقكمتشجعكسكؼكمبادئيـ،كقيميـلمعتقداتيـحتراـاالكؿ

:يميمااألسريةالخطة

 .المصادراألكلكيات،األسر،اتاىتماـ -

 .حاليانعاقةاإلكذالطفؿيفعموما -
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 .اإلعاقةذمكالطفؿاألسرةقبؿمفإنجازىاالمتكقعرئيسةاؿ(المخرجات)النكاتج -

 (.النكاتج)المخرجاتلدعـالضركريةالمصادر -

كأماكفكك افتيا،كتكرارىا،ليا،المقدرةالزمنيةكالفترةالخدمات،بتقديـالبدءتكاريخ -

 .الماليةكمفتياتغطيةكمصادرتكاجدىا،

حكؿكتبريرالخدمات،خبلليامفستقدـالتيالطبيعيةالبيئةحكؿتكضيحيةممةج -

 .الطبيعيةالبيئةفيتقدـلفالتيالخدمات

 .األسريةلمخطةالعاـالمنسؽقبؿمفالمقدمةالخدماتمتابعة -

.إنجازىاتـالتياألىداؼخبلؿمفاألسريةالخطةتقييـ -

 

 أك العقمية اإلعاقة كمراكز مؤسسات في النشطة سريةاأل المشاركة لتحقيؽ برنامج كضع -4

: يمي كما التكحد اضطراب

 .الفردمالطفؿبرنامجضمفسرةاأللخدماتالفرديةالخطةتضميف -

المفظيةالتكاصؿكسائؿعبركالبرامجالخدماتتقديـخطكاتمفخطكةكؿتكضيح -

 .كالمكتكبة

 .كالبرامجالخدماتيـتقدخطكاتمفخطكةكؿفيبخيارتاألسرةتزكيد -

فيالتكحداضطرابأكالعقميةاإلعاقةذكمكاألطفاؿاألسرةبأفراداإللتقاءفيالرغبة -

 .تناسبيـالتيكاألكقاتاألماكف
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 .لؤلسرةالفرديةكالرغباتالخصائصعمىاعتمادانالتعامؿفيالمركنة -

ذملطفمياالمقدمةالفرديةالتربكيةالبرامجكدراسةلمراجعةلؤلسرةالكافيالكقتإتاحة -

عفكالتعبيراألسئمةطرحمفكتمكنيياالتكحداضطرابذمالطفؿأكالعقميةاإلعاقة

 .مستمربشكؿآرائيا

الدكرية،اإلجتماعات:)خبلؿمفاألسرمعالمستمرالتعميميةالمؤسسةتكاصؿ -

 (.األسرةكلقاءاتالمؤتمرات،الياتفية،اإلتصاالتالمراسبلت،

 مؤسسات في ألطفاليـ المقدمة كالخدمات البرامج في األمكر أكلياء مشاركة أشكاؿ تحديد  -5

 .الخاصة التربية

متعددفريؽضمفكالتقييـالقرارات،كصنعالبرامج،تخطيطفياآلباءمشاركة -1

 .التخصصات

 .التعميميةالمؤسسةفياألخصائييفمفكاإلنفعاليجتماعياالالدعـعمىاآلباءحصكؿ -2

 .اآلخريفكاآلخصائييفالمعمميفمعلممعمكماتاآلباءتبادؿ -3

 .المؤسسةقبؿمفالفردمالتدريبعمىاآلباءحصكؿ -4

 .كالبيتالمدرسةفيأطفاليـبتعميـاآلباءقياـ -5

 .الصؼغرفةفيالتطكعيالعمؿفياآلباءقياـ -6

اإلعاقةذملطفميماالمقدمةالتربكيةالبرامجفيالكالديفلمشاركةعديدةمبرراتك مة

:أىميامفالتكحداضطرابكأالعقمية
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تستطيعالجدانكبيرخاصةتربيةإلىيحتاجكفالذيفاإلعاقةذكماألطفاؿعددإف -

 .أطفاليـمشكبلتمعلتعامؿإلىااألسرةتدريبكينبغيلوالتصدمكالمراكزالمؤسسات

بعدـالشعكرمفكلمتخمصيةالنفسالضغكطلتجاكزمساعدةإلىالطفؿكالدمحاجة -

تقديـعففكمسؤكؿيفمالميففإفلذا،.إعاقةاذالطفؿككفعفينجـالذمالكفاءة

تطكيرعمىكلمساعدتيـكانفعاليان،اناجتماعيلدعميـكالفعّرالةالمناسبةاإلرشاديةالخدمات

 .أيضانأنفسيـكنحكأطفاليـنحكإيجابيةإتجاىات

معالمعمكماتبتبادؿيتعمؽفيماميمةالخاصةالتربيةعمميةفياألسرةمشاركةإف -

 .التعميميةالمؤسسة

 .بطفميماالكالديفمعرفةمستكلتحسفالتربكيةالعمميةفيالفعّرالةالمشاركةإف -

كحتىمحدكدانإاللواأحكأحسففييفدالكاؿمشاركةغيابفيالخاصالتدريبيككفلف -

تكقؼعندزكاؿإلىاؿعرضةستككفتتحقؽأفيمكفتياؿالمحدكدةالتا يراتىذه

 .التدريب

فقطاإلعاقةذمالطفؿعمىبالفائدةتعكدالالتربكيةالعمميةفيالكالديفمشاركةإف -

لىبؿالمنزؿفياآلخريفاألطفاؿإلىتمتدكلكنيا  .برمتيااألسريةالحياةكاإ

فأفراداألسريةبيئتوىيتأ يرانكأكبرىاامؿالعككأىـالبيئيةبالظركؼيتأ رالطفؿسمكؾإف -

تطكرإحتماالتأصبحتاألخصائييفجيكددىعمكافإذاالطبيعيةالتعزيزعكامؿىـاألسرة

 .كبيرةكتعمموالطفؿ
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 كاألسرة التعميمية المؤسسة بيف العالقة تحديد -6

كاألطفاؿالعقميةاقةاإلعذكملؤلطفاؿخدماتياتقدـالتيالمؤسسةأفعمىاآلراءتيجمع

ـيالتيالمؤسسةىيالتكحداضطرابذكم التعميميةالمؤسسةكأفاألسرةمعتشاركيةعبلقةتقي

المؤسسةمراعاةعمىالتأكيدكيجب.ضعيفةمؤسسةىيإنمااألسرةعفبمعزؿتعمؿالتي

:األمكرأكلياءمعالتعامؿعندالتاليةالمبادلء

حياةفيكاألىـاألكؿالمعمـبكصفيااألسرمعتتعامؿأفةالتعميميالمؤسسةعمىإف -

 .حاجاتوتفيـعمىقدرةكاألك رطفميا

كأفاألىمية،بالغدكرذاتةاجتماعيمؤسسةاألسرةأفالتعميميةالمؤسسةتدرؾأف -

ىذهعمىالتغمبفيمساعدتياعمىتعمؿكأفاألسرةلياتتعرضالتيالضغكطاتتدرؾ

لمتمقيتقدمياالتيكالتكعكيةكالت قيفيةكالتدريبيةاإلرشاديةبرامجياخبلؿفـالضغكطات

 .لديياالخدمة

تحقيقياإلىتسعىالتيكأىدافياكرسالتيابرؤيتيااألسرتكعيةعمىالمؤسسةتعمؿأف -

 .التربكيةالعمميةفيالكالديفمشاركةعمىبفاعميةتعمؿكأفاألسر،بمشاركة

اإلجتماعاتخبلؿمفكأنشطتيابرامجيافاعميةمفالتحقؽعمىسةالمؤستعمؿأف -

الذاتيالتقييـعمميةفياألسرإشراؾخبلؿكمفاإلعاقةذكماألطفاؿأسرمعكالمقاءات

دكنيةنظرةتنظرأالالمؤسسةكعمىكأسرىـاإلعاقةذكملؤلطفاؿتقدمياالتيلخدماتيا

 .اإلعاقةذمطفميامعالتعامؿفيكالخبرةالمعرفةإلىيفتقركفككأنيـىـمؿإ
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التدريببرامجتقدـأفكعمييااإلكتراثبعدـاآلباءإتياـعفتتكقؼأفالمؤسسةعمىإف -

األسرلحاجاتمناسبةلتصبحممارساتياتعديؿعمىتعمؿكأفالحاجة،عندليـالمناسبة

 .كذكييـ

لؤلسركتكفرآخريف،إعاقةمذكأطفاؿبأسراإللتقاءفرصلؤلسرالمؤسسةتكفر -

 .أسرمدعـمجمكعات

 

: التكحد كاضطراب العقمية لإلعاقة اإلنتقالية كالخدمات الدمج محكر: سابعانُن 

مفتعانياألردففيالخاصةالتربيةكمراكزمؤسساتأفالدراسةنتائجخبلؿمفإتضح

خدماتياتقدـكالتي،"تقاليةاإلفكالخدماتالدمج"بيعدفيعدة(تدف)كقصكرضعؼجكانب

خطةبكجكديتعمؽفيماكخاصة.التكحداضطرابذكمكاألطفاؿالعقميةاإلعاقةذكملؤلطفاؿ

التيكالمدرسةالتخصصات،متعددكالفريؽاألسرةفيياتشترؾلمطفؿمتكاممةنتقاليةاخدمات

تدريبانيتضمفلمطالببرنامجدككجكقيف،االمعغيرمعالعقميةاإلعاقةكذكاألطفاؿفيياسيدمج

اإلنتقاليةكالخدماتالدمج،لبرنامجاإلعاقةذمالطفؿلتييئةكمكضكعاتمجاالتعمى

.الدمجلعمميةالبلزمةاألخرلكاإلجراءات

غيرمع.التكحداضطرابذكمكاألطفاؿالعقميةاإلعاقةذكماألطفاؿدمجعمميةتعتبر

كأفالعالـ،دكؿفيكبيراىتماـعمىتستحكذالتيالمكضكعاتفـالعامةالمدارسفيقيفاالمع

العقميةاإلعاقةذكملؤلطفاؿكالتربكيةالتعميميةالخدماتتقديـإلىتدريجيانتميؿالعالـدكؿغالبية

تعميميةمؤسساتفيفصميـكليس.كالخاصةالعامةالمدارسفيالتكحداضطرابذكمكاألطفاؿ

اإلعاقةذكملؤلطفاؿالتقدـتحقيؽأجؿمفالدمجإلجراءضركرةفيناؾ ـكمفخاصة،كمراكز
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العاـالمدرسيالنظاـإتاحةعدـبسببكذلؾمحدكدانزاؿمماالكاقعفيفيوالمرغكبالتقدـكىذا

المدرسةمفدكمانيستبعدكفاألطفاؿفيكالءاإلعاقةيىتحدَّمكاكياإلعاقةذكملؤلطفاؿالفرصة

مابقدراإلعاقةذملمطفؿفشبلنييعدُّدالكىذاحاجاتيـ،تمبيةفيكتفشؿتناسبيـاللككنياالعادية

إنشاءبيدؼالمدارستنظيـإعادةمفخبلؿسياسةالدمجالعمؿعمىلنابدَّماللذالممدرسة،ىك

الخاصةاتكاإلحتياجالمتبانيةالقدراتمعـءتتبلالتيالتعميـأشكاؿمختمؼتكفرعامةمدارس

.مبلئـكاحدتعميمينظاـداخؿالمجتمعألفراد

الباحثفإفالعبلقةذاتكالدراساتالتربكماألدبمراجعةعمىكبناءنالنتائج؛ضكءفي

ذكملؤلطفاؿخدماتياتقدـالتيالمؤسساتلتمؾ،"اإلنتقاليةكالخدماتالدمج"بيعدلتطكيريقترح

:مايميالتكحداضطرابذكمكاألطفاؿالعقميةاإلعاقة

حكؿمحددتصكرأكرؤيةكضعتغييرألماألكلىالخطكةتتضمف:كالرسالة الرؤية تحديد -1

كسياساتعمميات،حكؿإتخاذىايتـالتيالقراراتكأفالمستقبؿ،فيالتعميميةالمؤسسةعمؿ

جراءات انفحصتطمبمكىذا.التصكرذلؾأكالرؤيةىذهدعـعمىقدرتياضكءفيالمؤسسةكاإ

".األماـإلىالتغييربرنامجدفعشأنيامفالتيكالمعتقداتكاآلماؿكالم اليات،لمقيـ"اندقيؽ

 .التعميميةالمؤسسةككادرمختمؼمفكالنشطةالفاعمةالمشاركةيحتـكىذا

التخطيطالدمجعمميةنجاحشركطأىـمفإف:اإلنتقالية كالخدمات الدمج خطة إعداد -2

كتحديد.قيفاالمعغيركاألطفاؿاإلعاقةذكماألطفاؿبيفالمناسبةالفرصيييىءالذمالكاعي

الالفريؽلعمؿلياتككالمسؤكاراألدكضكح لياتككالمسؤاألدكار،غمكضالنتيجةكانتكاإ

عضككؿأدكراتحديدذلؾلتحقيؽطريقةأفضؿكلعؿ.المقدمةالخدماتفعّراليةعدـكبالتالي

 .الدمجخطةشممتياالتياألىداؼتحقيؽفيفريؽاؿأعضاءمف
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مزيدلتحقيؽالمدرسة،نظاـإصبلحالنظاـإعداديتطمب:الدمج لعممية الخاص النظاـ إعداد -3

نماالعادييفلؤلفرادفقطليسالتحسفمف استخداـيتطمباألمركىذا.اإلعاقةذكملؤلطفاؿكاإ

جديدةأىداؼلصياغةالتربكمكالنظاـالمدرسة،إلصبلحالحاضرالكقتفيالمكجكدةالفرص

يككفأفبيدَّمالذلؾكلتحقيؽ.المشترؾالتربكمالبرنامجباتجاهكالعمؿكالخاصةالعامةلمتربية

مفجزءانالمدرسةبرنامجفيتغيراتايحد كأفيتكقعكمفالعمؿىذافيالمشاركيفدعـ

فيالرغبةكاألسركالطبلب،المدرسةفيلعامميفكااإلدارةلدلتككفأفيجبكما.التخطيط

قيفاالمعغيراألطفاؿأسراتاىتماـكأفكارتؤخذأفيجبككذلؾ.كدعموالتربكمالدمجتقبؿ

قيف،االمعغيراألطفاؿمعممياتاىتماـككافكار.عتباراالبعيفاإلعاقةذكمكاألطفاؿ

إعدادإلىأيضاناألطفاؿكيحتاج.رمستـبشكؿاإلعاقةذكماألطفاؿمعممياتاىتماـك

التييئةتمقيخبلؿمفالعادمالصؼبيئةإلىالخاصالصؼبيئةمفلئلنتقاؿكتييئة،

الدمجمدرسةفياألطفاؿإعداديتعيفكذلؾكالتحكؿ،باإلنتقاؿلمقياـالبلـزكالدعـكالتعميـ

كالتعميـالتربكمالتخطيطيككففأيتطمبكىذا.الفرديةالفركؽكاحتراـلتقبؿ(المستقبميف)

كاألسر،كاإلدارييف،الخاصة،التربيةكمعمميالعادييف،المعمميفبيفمشتركةمسؤكلية

 .قيفاالمعغيركأقرانيـاإلعاقة،ذكمكاألطفاؿ

 :تتضمف كالتي الدمج عممية لنجاح معايير إعداد -4

كالمتكسطة،البسيطةاإلعاقةكذكاألطفاؿكىـالدمجمففيدكفمالذيفاألطفاؿفئةتحديد -

مكافقدراتيـتمكنيـفمذاؿالتكحداضطرابكذككاألطفاؿ أما.الدمجعمميةمفاتيـكاإ

 الخاصةالتربيةمراكزىكالمناسبفالمكافالشديدةفييالدمجمففيدتالالتيالفئات
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 .الدمجلنجاجالبلزمةكاألدكاتالتسييبلتفراتك -

الصؼفياألطفاؿعددكتحديدالدمجفكرةكالمعمميف،اإلدارة،كاألطفاؿ،أسرتقبؿ -

 .الدراسيكمستكاهالصفيةالغرفةلمساحةتبعانأطفاؿ(5-3)مفاإلعاقةذكممفالمدمكج

 .الكقتكؿأكالكقتلبعضأكافالدمجشكؿتحديد -

عايةالرحؽتكفؿقكانيفعمىعتمادكااللمدمجكأخبلقيقانكنيأساسعمىعتماداال -

قانكفمفالدمجفكرةتستمدبحيث.اإلعاقةذكملؤلطفاؿةجتماعيكاالكالصحيةالتربكية

 .عمييـمنّرةأكشفقةمجردالقيفاالمعاألشخاصحقكؽ

كتككففشمياأكنجاحياحيثمفالدمجعمميةلتقييـكجمعيةذاتيةمعاييرتكضعأف -

 .ركالتطكمالتعديؿأجؿمفمستمرهالتقييـعممية

الصؼمعممكالخاصة،معممكالصفكؼالمديركف،)مفالدمجفريؽيشكؿ:الدمج فريؽ تشكيؿ -5

المدرسية،ةجتماعياالالخدمةإختصاصيكإختصاصيكاإلرشاد،النفس،عمـاختصاصيكالعادم،

أمكرأكلياءالطمبة،كالنطؽ،المغةكاختصاصيكعبلجكالكظيفي،الطبيعي،العبلجاخصاصيك

 (.الطمبة

التدريبحيثمفالمعمميفكفاياتلتطكيربرامجإعدادكيتضمف: الدمج لبرامج المعمميف عدادإ -6

التربكيةكأبعادىاكأسبابياالخاصةالتربيةفئاتحكؿالمعرفةلتطكيرالخدمة،كأ ناءقبؿكالتأىيؿ

تطكيركأساليبمبادلءكمعرفةالطفكلة،مراحؿفيالطبيعيالنمكخصائصكمعرفة.كالنفسية

كالنفسيةالطبيةالتقاريرفيالكاردةالمعمكماتأىـتفسيرعمىكالقدرةالفردية،التربكيةالبرامج
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كالقدرة.المختمفةالصفيةالمكاقؼفياألطفاؿسمكؾتسجيؿعمىكالقدرةاألطفاؿ،حكؿالتربكية

كالتمتع.اإلعاقةذكمفاؿاألطكطبيعةـءيتبلبماالمختمفةالتقييـكأدكاتاألختباراتتكييؼعمى

.اإلعاقةفئاتمففئةؿلؾالممنكعةكالنشاطاتفيياالمرغكبالنشاطاتحكؿالكافيةبالمعرفة

برامجكيقيـكينفذيصمـالذمالتخصصاتمتعددالفريؽفيفاعؿكعضكالعمؿعمىكالقدرة

 .اإلعاقةذكماألطفاؿأسرمعكمفيدةبناءةعمؿعبلقاتبناءعمىكالقدرة.الدمج

باإلضافةالدمجمدرسةفمسفةتحديدفياألسرإشراؾبمكافاألىميةمف: األسر كتييئة إعداد -7

العمؿضمفألطفاليـالتعميميةالبرامجفيتؤ رالتيالقراراتجميعاتخاذفيمشاركتيـإلى

ينفذالتيطرؽكاؿالدمجحكؿبالمعمكماتاألسرتزكيديتطمبكىذا.التخصصاتمتعددالفريقي

تاحة.كيسربسبلسةالدمجممارساتتنفيذفييساعدكىذاالتربكية،أطفاليـبيئةفيبيا كاإ

 .اإلنتقاليةكاألماكفالدمجأماكفعمىلئلطبلعكأطفاليـاإلعاقةذكماألطفاؿألسرالفرصة

أفطفاؿاألحؽفمفالمدرسة،داخؿجكىريةتغييراتأتخذتماإذا:الطالب كتييئة إعداد -8

فعؿردكديظيركفماعادةفالطبلب.التغيراتتمؾكأىداؼبعممياتكامؿكعيعمىيككنكا

كمعمميفإعاقةمذكأطفاؿؽلحاإتـإذاةصاخكبحكليـ،مفتتـالتيلمتغيراتمتعددة

عمىكالحصكؿالتغييراتحدكثقبؿالدمجعمميةتكضيحاألفضؿمفلذا.فصكليـبكمساعديف

احتراـمكضعكاقتراحاتيـأفكارىـبأفاألطفاؿيشعركحيف.أنفسيـاألطفاؿمفكمقترحاتأفكار

دكراتعقدذلؾكيتضمف.لمبرنامجكدعميـمشاركتيـمفيزيدأفشأنومفذلؾفإفكتقدير،

األطفاؿمعتفاعميـلتسييؿقيفاالمعغيرلؤلطفاؿالمدمكجةاإلعاقاتأكاإلعاقةفئةعفتدريبة

 .اإلعاقةمذك
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عمىالمترتبةكالمسؤكلياتالتغييراتعمىيتعرفكاأفإلىاإلعاقةكذكاألطفاؿيحتاج

أك رتعميـإلىكيحتاجكفالجديدة،التغيراتمعلمتكيؼالكافيلكقتإلىابحاجةفيـ.دمجيـ

يجادددة،المحالبرامجكاتباعكاألدراج،الخزانات،استخداـم ؿالعادم؛الصؼلبيئةإلعدادىـ كاإ

ف.المدرسةفيالمكقع كتساعدالتغيراتىذهتتابعأفيمكفالداعميفاألقرافمفشبكةإيجادكاإ

 .العاـالتربكمالكضعمعالتكيؼسيكلةعمى

كالتكييفاتالتعديبلتإجراءالمنياجتكيؼعمميةتتضمف:الدراسية المناىج كتكييؼ مكاءمة  -9

فيالطفؿيحتاجياالتي.التكحداضطرابذمأكالطفؿالعقميةةاإلعاؽذمالطفؿلحالةالمناسبة

مجاالتالمنيجيتضمفأفعمى.المنيجبمحتكلاإلخبلؿدكفكالمينية،ةجتماعياالحياتو

مياراتالتكاصؿ،مياراتة،جتماعياالالمياراتاليكمية،الحياةميارات:)منياكمكضكعات

دارةتنظيـ المينية،التييئةمياراتالبدنية،كالرياضةالصحةلكقت،اإدارةمياراتالذات،كاإ

 (.العمؿعفالبحثمياراتالمينية،الميارات

 اضطراب ذكم األطفاؿ أك العقمية اإلعاقة ذكم األطفاؿ تعميـ فييا يتـ التي الحاالت تحديد  -10

 :كمايمي العادم الصؼ في التكحد

 .الصؼفيالمكجكدلمعرفياالمدلفيلمعمؿالبلزمةالقدراتلديويككفأف -

.ةجتماعيكاالالتركيحيةكاألنشطةالصؼفيأقرانومعلمتفاعؿالبلزمةبالمياراتيتمتعأف -

بالذاتالعنايةمياراتمعظـتأديةفينفسوعمىاإلعتمادعمىالقدرةلديويككفكأف

 .اليكميةالحياتيةكاألنشطة

 .الصفيةالبيئةمتطمباتمعؼلمتكييالبلـزالعاطفيستقراربااليتمتعأف -
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 .مابأسمكبحاجاتوعفالتعبيرعمىالقدرةلديويككفأف -

 .العادمالصؼفيقيفاالمعغيرأقرانومعالتعمـفيالرغبةلديويككفأف -

 .العادمالصؼفياإلعاقةذمطفميماتعميـفيرغبةالكالديفلدليككفأف -

تزايد:التكحد اضطراب ذكم كاألطفاؿ العقمية ةاإلعاؽ ذكم لألطفاؿ اإلنتقالية الخدمات -11

كاألطفاؿالعقمية،اإلعاقةذكملؤلطفؿالمينيةالخدماتببرامجالماضيةالسنكاتفيىتماـاال

كالمناىجاألنشطةفيالبرامجىذهتضميفنحكقكمتكجوىناؾفأصبح.التكحداضطرابذكم

تسمحماأقصىتحقيؽعمىاألطفاؿمساعدةؿأجمفكجدتعمكمانالخاصةفالتربية.المدرسية

مكافقدراتيـبيـ األكاديميالمجاؿفيليسالنفسعمىعتمادكاالستقبلليةاالحيثمفاتيـكاإ

العمميةمككناتمفأساسيمككفالمينيةكالتربية.أيضانالمختمفةالحياةمجاالتفيكلكففقط

تأخذىاالتيالميمةاألشكاؿأىـكأحد.المدرسةبعدمالمرحمةالطفؿبإعدادتعنىفييالتربكية،

مينيةتربيةعمىالطالبفييايحصؿالتيكالعمؿالدراسةبرامجىيالمينيةالتربيةبرامج

ذكماألطفاؿمفكبيرةأعدادانأفذلؾمفأىـىكماكلعؿ.العمؿمكقعفيآخرجزءانكيقضي

برامجأممففادةلئلالفرصليـتتكافرال.تكحداؿاضطرابذكمكاألطفاؿالعقميةاإلعاقة

المينيةالتربيةأفمفالرغـفعمى.بيايمتحقكفالتيكالمراكزالمدارسفيالمينيةلمتربية

ذكملؤلطفاؿالمينيةالحاجاتفإفحاليان،كاؼاىتماـبتحظىأصبحتقيفاالمعغيرلؤلطفاؿ

فيأصبحتالمتقدمةالدكؿكلكف.ميممةزاؿتماكحدالتاضطرابذكمكاألطفاؿالعقميةاإلعاقة

كالدعـكاإلرشادبالتدريبتعنىكالتياإلنتقاليةبالخدماتكبيراناناىتماـتكلياألخيرةاآلكنة
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.لؤلطفاؿالمينيةالتربيةبرامجكتقييـكتنفيذكلتطكير.المدرسةبعدمامرحمةإلىكاإلنتقاؿ

:ىيمتتاليةخطكاتخمساإلنتقاليةالخدماتكيرلتطالمقترحاألنمكذجكيشتمؿ

إعدادفياألكلىالخطكةاإلعاقةذمالطفؿحاجاتتقييـيشكؿ:الطفؿ حاجات تقييـ -1

اإلعاقةذمغيرالطفؿتقييـعفاإلعاقةذمالطفؿتقييـكيختمؼ.المينيةلمتربيةبرنامج

ذكمكاألطفاؿالعقميةإلعاقةاذكملؤلطفاؿالتقييـيككفمافغالبانالمدلحيثمف

كالمينيةالطبيةالنكاحيعفالمعمكماتجمعفيتضمفكشمكالنعمقانأك رالتكحداضطراب

 .ةجتماعيكاالكالتربكية

األىداؼتحديدعمميةتصبح،الطفؿحاجاتتقييـبعد:المينية األىداؼ تحديد -2

المباشر،لمقياسقابمةاألىداؼككفتأفكيجب.ممكنانأمرانلوالمناسبواألساسيةالمينية

معاييرعمىكمشتممةالمتكافرة،البرامجخبلؿمفلمتحقيؽكقابمة.لمطفؿبالنسبةككاقعية

 .كنشاطفاعميةبكؿالعمميةىذهفيالطفؿيشارؾأفكيجب.إنجازىامدلعمىلمحكـ

اكالتشريعات،فيؿتتمثكقد:الميني التطكير لعممية كالمسيمة المعيقة العكامؿ تحديد -3

كالمحمية،كالمجتمعيةالمدرسيةكالمكاردكمكاقفيـ،الناساتجاىاتأكالمباني،طبيعة

كضعأجؿمفكذلؾكفيمياالعكامؿىذهتقييـكيجب.ذلؾعمىكمااألسريةكالخصائص

المكاردكاست مارجيةمفالصعكباتعمىكالتغمبالحكاجزلتخطيالمناسبةالخطط

 .أخرلجيةمفكتكظيفياةالمتاح

اليدؼتحقيؽإلىتقكدالتيالخطكاتىيالكسيطةاألىداؼتحديدإف:األىداؼ تحديد -4

تحديدذلؾكيتطمب.المباشرلمقياسكالقابميةكالكضكحبالدقةتتصؼكىي.الميني
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ئيأدامستكلمفكبنجاحتدريجيانلئلنتقاؿعمميأسمكبإعتماد ـكمفالمدخميةالميارات

العبلقةذاتكالسمبيةاإليجابيةالعكامؿإلىالتعرؼاألمريتطمبكذلؾ.آخرمستكلإلى

كؿعمىالمنفذةاإلجراءاتفاعميةلتقييـالمناسبةاألساليباستخداـكالميماتبتأدية

 .مستكل

أ رعمىالحكـعمىيقتصرالالبرامجيالتقييـمفاليدؼإف:البرنامج فاعمية تقييـ -5

نكعيةتحسيفبيدؼالخبرةمفاإلفادةأيضانيشمؿكلكنولؤلىداؼتحقيقوكمدلنامجالبر

عمىكالحكـ.محميانفرةاالمتكالمكاردمفالبرنامجفاعميةعمىكالحكـ.المستقبميةالخدمات

 .البرنامجحققياالتيكالنتائجالتنفيذكآلية.الخدماتتنسيؽمدل
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: التكحد كاضطراب العقمية لإلعاقة الذاتي التقييـ محكر: ثامنان 

مفتعانياألردففيالخاصةالتربيةكمراكزمؤسساتأفالدراسةنتائجخبلؿمفإتضح

العقميةاإلعاقةذكملؤلطفاؿخدماتياتقديـفي".الذاتيالتقييـبيعد"فيعدةكقصكرضعؼجكانب

برامجيابمراجعةالتعميميةؤسسةالـبقياـيتعمؽفيماكخاصة.التكحداضطرابذكمكاألطفاؿ

مف.التكحداضطرابذكمكاألطفاؿالعقميةاإلعاقةذكملؤلطفاؿبإنتظاـتقدمياالتيكخدماتيا

كالخدماتالبرامجتحديدأجؿمفكالفنياإلدارمالكادرقبؿمفمنتظـكبشكؿمكتكبة،خطةخبلؿ

عمميةفيعمميةمنيجيةاستخداـكتحديث،كاؿالتطكيرأجؿمفالتعميميةالمؤسسةتحتاجياالتي

كأسرالطمبة،)المؤسسةفيالمقدمةالبرامجعفالخدمةمتمقيرضادرجةكقياس.التقييـ

(.األطفاؿ

تأ يركمدلكفعاليتوأدائياعمىلمتعرؼالتقييـعمميةبإجراءتيتـأفيجبكالمؤسسة

لضمافمنظمةخطكاتلؤلطفاؿكخدماتيارامجيابتقدـالتيالتعميميةالمؤسسةتتبعكأف.خدماتيا

فريؽخبلؿمفالعممية،ىذهلتفيذمحددةأىداؼمفتنطمؽفييالتخطيط،عمميةتنفيذفعّرالية

خبلؿمفشاممة،معمكماتإلىتصؿحتىلمتقييـمقارباتعدةاستخداـكالتقييـ،لمباشرةمختص

تعمؿحيث.المطمكبةالمعمكماتإلىالكصكؿمفتمكنياالتيالمناسبةاألدكاتىااستخداـ

كتعمؿالنتائجأىـكتحددالتقييـمفعميياحصمتالتيالمعمكماتتحميؿعمىالتعميميةالمؤسسة

تك يؽفيالمؤسسةكتجتيد.لمعالجتياالممكنةلمحمكؿانتصكركتضعأكلكياتضمفترتيبياعمى

الخطكاتكأخذالنتائجعمىاإلطبلععمىلح يـنييفالمعكافةعمىكتكصياتوالتقييـنتائجكنشر

.كالحمكؿالتكصياتلتطبيؽالبلزمة
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يقترحالباحثفإفالعبلقةذاتكالدراساتالتربكماألدبمراجعةعمىكبناءنالنتائج؛ضكءكفي

اإلعاقةذكملؤلطفاؿكبرامجياخدماتياتقدـالتيالمؤسساتلتمؾالذاتيالتقييـلتطكير

:مايميالتكحداضطرابذكمكاألطفاؿليةالعؽ

 .كالخدماتالبرامجالعاممكف،اإلدارية،ىيئتياالتعميمية،المؤسسةأداءلتقييـالتخطيط -

كطرؽكمصادرىاالتقييـفيالتعميميةالمؤسسةتحتاجياالتيالمعمكماتعمىالتعرؼ -

 .جمعيا

 .التعميميةسةالمؤسلتطكيرىااستخداـكالتقييـنتائجتحميؿكيفية -

 التقييـ عف أساسية معمكمات: أكالن 

التخطيطيتـماكمقارنةدراسةخبلؿمفالمؤسسةألداءكقياسكفحصعمميةىكالتقييـ 

المعرفةزيادةإلىالتقييـكييدؼ.قمؿإكالكصكؿإنجازهتـكماأعماؿ،مفبوالقياـتـكمالو،

لمعالجتياضعفيانقاطكتحديدعمييا،كالبناءقكتيانقاطكتحديدكأدائيا،التعميميةالمؤسسةبكضع

.تجاكزىاأك

:يميماعمىالتعرؼفيالتعميميةالمؤسسةالتقييـكيساعد

تتناسبالمبذكلةالجيكدكانتإذافيماالتعميميةلممؤسسةيكضحالتقييـفإحيث:الجدكل -1

 .العمؿنتائجمع

إنجازىاتـالمبذكلةالجيكدكانتإذافيماسسةلممؤيكضحالتقييـفإحيث:الفعّعالية -2

دارتيا  .الصحيحةبالطريقةكاإ



 

 

 

260 

حققتكخدماتيابرامجياكانتإذافيماالتعميميةلممؤسسةيكضحالتقييـفإحيث:التأثير -3

 .الخدمةمتمقيلدلمنياالمتكقعالتغييركأحد تمنياالمرجكةالنتيجة

 التقييـ لعممية اإلعداد: ثانيان 

ىذهإلنجاحاإلجراءاتمفعددكتحضيرإعدادإلىيحتاجفيك"عممية"التقييـفكك

:اإلجراءاتىذهأىـكمفالعممية،

العقميةاإلعاقةذكملؤلطفاؿخدماتياتقدـالتيالمؤسسةعمى:التقييـ فريؽ تشكيؿ -

ىذايضـكقدالتقييـ،عمميةسينفذالذمالفريؽتيشكؿأف.التكحداضطرابذكمكاألطفاؿ

إلىتمجأكقداألمكر،كأكلياءكالتعميمية،كالفنية،اإلدارية،الييئةمفأعضاءالفريؽ

مساعدتيـلطمبالجانببيذاالمختصيفمفبعددتتصؿبحيثخارجي،بمقيـاإلستعانة

إلىتحتاجالتقييـعمميةأفعمىالتأكيدمفبدَّمالالحالتيف،كمتاكفي.التقييـإجراءفي

المؤسسةأعضاءيمعبأفمفبيدَّمالليا،خارجيانمقيماناتخذتإففحتىفريؽ،شكيؿت

 .التقييـعمميةفيدكرانفييافككالعامؿالتعميمية

بييكميتياالمتعمقةالجكانبمفعددعمىالتقييـعمميةالمؤسسةتيجرم:نقيـ ماذا تحديد -

كحتىتأ يرىا،أكابنيتيا،نشاطاتيا،تيا،كخدمابرامجياأككالتعميمية،كالفنيةاإلدارية

مدخمياتحددأفمفليابيدَّمالالتقييـعمميةدقةضمافمفالتعميميةالمؤسسةتتمكف

 :أىمياكمفالتقييـ،كمقارباتالمداخؿمفعددكىناؾ.الجكانبىذهلتقييـكمقارباتيا
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:م اؿ.كضعياتـالتياؼاألىدتطبيؽمدلقياسعمىيركزالذمكىك:األىداؼ تقييـ -

الييئةحققتىؿ...أجميا؟مفكضعتالتياألىداؼكالخدماتالبرامجحققتىؿ

 ؟العاـليذأىدافياكالتعميميةداريةاإل

المؤسسةاتخذتياالياإلجراءاتكافةقياسعمىيركزالذمكىك:اإلجراءات تقييـ -

معاييركالخدمات،البرامجتقييـكتدريبيـ،العامميفإعداد:م اؿ.أىدافيالتحقيؽالتعميمية

 .المستيدفةلفئاتاإلىالكصكؿكطرؽ

كالخدماتالبرامجمفالمتكقعةالنتائجتحقؽمدلقياسعمىيركزالذمكىك:األثر تقييـ -

المياراتبعضمفالعاممةالككادرتمكيفتـكىؿالمستيدفة،لفئاتإلىاالمقدمةالتعميمية

 .العمؿككرشالتدريبيةتالدكراخبلؿمف

المعمكمات،مصادرتنكععمىالتقييـعمميةنجاحتتكقؼ:المعمكمات مصادر تحديد -

البرامجالمصادرىذهتككففقدمصادرىا،تنكيععمىالمؤسسةتعمؿأفبيدَّمالكلذلؾ

ططالخالسنكية،أككالفصميةالشيريةالتقاريرالطمبة،ممفاتالخدمة،لمتمقيالتربكية

أكلياءرضادرجةكالمتطكعيف،العامميفكتقاريرسجبلتالتعميمية،لممؤسسةالتطكيرية

المقاببلتإجراءخبلؿمفتأتييةكشؼتككفكقدألطفاليـ،المقدمةالخدماتعفاألمكر

مصادرفيالتنكعينسجـأفكيجب.الخ...المبلحظةأكالعمؿكمجمكعاتكالجمسات

كذاتكاقعيةمعمكماتإلىالكصكؿعمىالتعميميةمؤسسةاؿحرصمعالمعمكمات

األشخاصمفممكفعددأكبرإدماجعمىالتعميميةالمؤسسةحرصكمعمصداقية،

أكأعضائياتشجيععمىالتعميميةالمؤسسةتعتمدكأفبالمعمكمات،لتزكيدىاالمعنييف
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تزكيدىاعمىالمحميالمجتمعمفشخصياتأكالمتطكعيفأكالمستيدفةالفئاتأيسر

 .الراجعةكتغذيتيـبتقييميـ

: التقييـ أدكات تحديد: ثالثان 

المعمكمات،جمعفيسيستخدمياالتياألدكاتتحديدعمىالتقييـفريؽيقكـأفيجب

:أفجدانالميـمفكلكفالتقييـ،فيىااستخداـيمكفالتياألدكاتمفأنكاععدةكىناؾ

 .نريدىاالتيمعمكمةإلىاؿتكصمناالتيالمناسبةاألداةنستخدـ -

 .المعمكمةمصدرمعالمناسبةاألداةنستخدـ -

ىذهتككفأفالمفضؿكمفبتصميميا،يقكـالمناسبةاألدكاتالتقييـفريؽيحددأفكبعد

يمكفالتياألدكاتأىـكمف.ىااستخداـقبؿاختبارىايتـكأفككاضحةبسيطةاألدكات

:المعمكماتجمعفيىااستخداـ

 .المقابمة -1

 .SWOT مصفكفة -2

 .Focus Groupالمركزةالمجمكعات -3

 .ستماراتاال -4

 .لمتقييـخطةكضع -5

خطةالمؤسسةتضعأفالمفضؿمفالتقييـلعمميةكالتحضيراإلعدادمفاإلنتياءبعد

:يميماالخطةىذهتشتمؿأفبيدَّمكاللمتقييـ،
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البرامج/اإلداريةالييئة/التعميميةالمؤسسةعفعامةخمفيةكضعىناكيتـ:عامة خمفية -

 .تقييموالمرادالجانبعفعامةخمفيةأم.الخ...المقدمةالتربكيةكالخدمات

التقييـ،عمميةإلىالمجكءخمؼتقؼالتيالحقيقيةاألسبابكىي:التقييـ كأىداؼ غايات -

 .محددأكجانبمكضكعحكؿالمعمكماتجمعغايةفقطكليس

فريؽكيقكـىا،فعلئلجابةالتقييـيبحثالتياألسئمةمجمكعةكىي:رئيسةاؿ األسئمة -

التقييـ،كأىداؼغاياتعمىعتمادباالاألسئمةىذهبكضعالتعميميةالمؤسسةفيالتقييـ

المستيدفةالفئاتةفاداكمدلالتربكيةالبرامجفاعميةمدلقياسىكالتقييـىدؼ:م اؿ

قرارىاإلتخاذالكافيةبالمعمكماتاإلداريةالييئةلتزكيدليـالمقدمةجالبراـىذهمف

 .الخدمةىذهبخصكص

ستتـالتيكاألدكاتتطبيقياسيتـالتيالتقييـمقارباتتحديديتـكىنا:كاألدكات المنيجية -

 .المعمكماتلجمعبيااإلستعانة

:م ؿالتقييـ،عمميةلتفيذالبلزمةاتكالتجييزاألدكاتتحديدىناكيتـ:كاألدكات التجييزات -

تقييميا،سيتـالتيكالخدماتالبرامجمقابمتيـ،ستتـالذيفاألشخاص،(الكقت)الزمف

 .الخ...التقييـتكمفةالك ائؽ،

 التقييـ نتائج مع التعامؿ: رابعان 

ىذهاست مارإلىباألساستيدؼعمميةىكبؿالمعمكمات،لجمععمميةفقطليسالتقييـ

المؤسسةتقكـأفبدَّمالالمعمكماتجمعمفاإلنتياءفبعدالمؤسسة،لخدمةكتكظيفياالمعمكمات
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تقريرفيككضعياالنتائجىذهتك يؽ ـكمفنتائجإلىلمكصكؿالمعمكماتىذهبتحميؿالتعميمية

.خاص

تصنيؼبةالتعميميالمؤسسةتقكـالتقييـعمميةمفاإلنتياءبعد:المعمكمات تحميؿ -

كيساعدالمعمكمات،لجمعإستمارةاستخداـتـإذاخاصةكفرزتيا،جمعتياالتيالمعمكمات

.كتحميميادراستيايسيؿمماابعضنببعضياالمرتبطةالمعمكماتجمععمىالتصنيؼ

إلىتحتاجالتيكالنقاطالنتائجأىـعمىالتعرؼمفالتعميميةالمؤسسةتتمكفكحتى

عمميةفيقياسياعمىعممتالتيالمؤ راتبيفمقارنةتجرمأفمفليادَّمبيالتطكير،

عميياحصمتالتيالنتائجكبيفق،مؿإلكصكؿإلىاتسعىالذمالم اليالكضعأكالتقييـ

فتحميؿ".الفجكةتحميؿ"تسمىالكاقعكبيفالمرجكةالحالةبيفالمقارنةكىذه.التقييـمف

تحتاجالتيكالنقاطالتقييـنتائجأىـعمىالتعرؼعمىالتعميميةةالمؤسسيساعدالفجكة

 .لتطكيرىاجيكدىاتركزأفتستطيعكبالتاليتطكيرإلى

إلىتحتاجالتيبالمكاضيعقائمةلديياسيتككفالتحميؿىذاالمؤسسةتنييأفكبعد

سمـفيكترتيبيااضيعالمكىذهأىميةدراسةعمىىناالمؤسسةتعمؿأفالمفضؿكمفتطكيرىا،

خبلؿمفكتطكيرمعالجتيافيستبدأالتيالمكاضيعأمعمىالتعرؼعمىيساعدىاأكلكيات

كاألكلكيةاألىميةلترتيبالتاليةبالمؤشراتستعانةاالكيمكف.كالتحديثلمتطكيرتنفيذيةخطة

:تطكيرإلىتحتاجالتيلممكاضيع

 التعميميةالمؤسسةةكرساؿلرؤيةكاستجابتياتحقيقيامدل -1

 .التعميميةالمؤسسةكاستمراريةستقرارالتدعيميامدل -2
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 .التعميميةالمؤسسةأداءتطكيرفيىااـقسإمدل -3

 .عميياكالمحافظةالتعميميةالمؤسسةلمكرادتكفيرىامدل -4

 .تطبيقوإلىتحتاجالذمالكقت -5

 .تحتاجياالتيالبشريةالمكارد -6

 لتحديثكالمتطكيرالماليةالتكمفة -7

 .المؤسسةفيالعاممةلككادرىاكالتدريبالتأىيؿ -8

اللنتائجلاؿإكتتكصؿلممعمكماتتحميمياالتعميميةالمؤسسةتنييأفبعد: التقرير اددإع -

كالتعامؿعميياالتعرؼمفيتمكنكاحتىلمعنييفإلىاالنتائجىذهبإيصاؿتقكـأفليابيدَّم

تقريرفيالتقييـعمميةبتك يؽالتعميميةالمؤسسةتقكـأفيجبذلؾ،يرسمكلت.معيا

كيمكف.الخ...المتطكعيفالعامميف،المجاف،كالفنية،اإلدارية،الييئةعمىكتكزعوخاص

 :التقريرلمضمكفالتاليإتباع

 .نتائجياكأىـتقييميايتـالتياألمكرأىـعمىميركزانيككفأفيجب:الممخص -

التياألطراؼلكؿشكركأيضانالتقييـبعمميةباشرالذمالفريؽديـتؽىنايتـ:كشكر تقديـ -

 .العمميةإلنجاحالفريؽمعتعاكنت

 .كصفحاتيالمتقريررئيسةاؿالعناكيف:المحتكيات قائمة -
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األدكاتتقييميا،تـالتياألمكرإجراءاتيا،أىدافيا،التقييـ،عمميةشرحىنايتـ:مقدمة -

 .الخ...التقييـلعمميةالزمنيةالمدةالمستيدفة،فئاتاؿىا،استخداـتـالتي

 .التقييـاليياتكصؿالتيالنتائجعرضىنايتـ:النتائج -

كالجياتأكلكياتياحسبتطكيرإلىتحتاجالتياألمكرعرضىناكيتـ:التكصيات -

 .الخ...المقترحةكالحمكؿبياالمعنية

المؤسسةترلأمكرأيةأك.م بلنستماراتكاالىاخداـاستتـالتياألدكاتكضعىنايمكف:مالحؽ

 .مبلحؽفيكجكدىاالتعميمية
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الفصؿ الخامس 

 كالتكصيات مناقشة النتائج

يتناكؿىذاالفصؿمناقشةالنتائجالتيتـالحصكؿعمييامفخبلؿربطالنتائجالكمية

المقدمةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالتربكيةالبرامجكالخدماتمستكلفاعميةلمتعمقةبتقييـلمبياناتا

اكزالتربيةالخاصةفياألردف،بأداتيالعقميةكاألطفاؿذكماضطرابالتكحدفيمؤسساتكمر

ألبرزكتنتييالمناقشةبتقديـممخص.كالتيتـعرضيابالتفصيؿفيالفصؿالرابعسةالدرا

كيميذلؾ،عرض.حكثج، ـتقديـبعضالتكصياتالخاصةبإجراءمزيدمفالدراساتكالبالنتائ

لنمكذجالمقترحلتطكيرالبرامجكالخدماتالتربكيةالمقدمةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقميةكاألطفاؿا

لةفيالبرامجالعاـمستكلفاعميةالةكنتائجتقييـذكماضطرابالتكحدفيضكءالممارساتالفعّر

.األردف

رئيسةالمؤشراتاؿكقدتكصمتالدراسةإلىعددمفالنتائجالمتعمقةباألبعاداألساسيةك

.كالفرعيةفيالبرامجالتربكيةالمقدمةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقميةكاألطفاؿذكماضطرابالتكحد

.كفيمايميالنتائجالتيتكصمتإليياالدراسة


: السؤاؿ األكؿ

المقدمة لألطفاؿ ذكم  التربكية كالخدمات البرامج النتائج المتعمقة بمستكل فاعمية مناقشة* 

   :اإلعاقة العقمية

فيمايتعمؽبالدرجةالكميةالنطباؽالمؤشراتالنكعيةعمىمؤسسات  أشارتالنتائج

ليةفيالتربكيةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعؽكالخدماتكمراكزالتربيةالخاصةالتيتقدـالبرامج
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كماىكدرجةمتكسطةككؿكافذااألردف،إلىأفمتكسطاإلنطباؽعمىجميعأبعاداألداة

كمفالمفيدىنا،التنكيوبأفالدرجةالمتكسطةالتعطياإلنطباعبأف.(6)كؿرقـدمكضحفيالج

التشاؤـ،كلكنوالكضعالقائـحاليانلمبرامجالمقدمةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقميةسيء،كيقكدإلى

يعطيإنطباعانبأفىناؾماىكمقبكؿبدرجةمعقكلةكلكفيمكفالتفاؤؿبإمكانيةتطكيرهكتحسينو

قيفمعاييراإلعتمادالخاصلمجمساألعمىلشؤكفاألشخاصالمعاكخاصةبعدإصدارا.الحقان

.لمؤسساتكبرامجاألشخاصذكماإلعافاتالعقمية

لسابقةبعدـكجكدمؤشراتلضبطالجكدةلم ؿىذاالنكعمفالبرامجكيمكفتفسيرالنتيجةا

فيالسابؽ،أكبعدـفاعميتياإفكجدت؛ممايجعؿالقائميفعمىالبرامجالتربكيةمفككادرإدارية

كالذميمكف.ليذهالبرامجانكبيرانلقضيةضبطالجكدةكالنكعيةاىتماـكفنيةكتعميميةالتعطي

الجياتالمعنيةلعدـتفعيؿاإلشراؼالفنيكالمتابعةكالتقييـعمىىذهالبرامجمفقبؿتفسيرهبعدـ

.كالمدربةلككادراإلداريةكالفنيةالمؤىمةلقمةاك.فيمايخصمؤشراتضبطالجكدةكضكحالرؤية

ققمةكعياآلباءبماييقدّرـألطفاليـمفبرامجكعدـالمشاركةفيم ؿىذكقديعكدذلؾإلى

.،كعدـمتابعتيالمتأكدمفجكدتياكفاعميتياالبرامج

:عمىحدة،فييكمايميمفأبعاداألداةبكؿبيعدالمتعمقةالنتائجيخصمناقشةأمافيما

 :عد الرؤية كالفكر كالرسالةلبُ  رئيسةمناقشة النتائج المتعمقة بالمؤشرات اؿ: أكالن 

ككؿأنو"الرؤيةكالفكركالرسالة"تكسطاتالحسابيةلبيعدأشارتالنتائجفيمايتعمؽبالـ

.متدنيةحصؿعمىدرجة
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المؤسسة:"ما،كهمتكسطةكانتدرجةإنطباقيارئيسيفمؤشريفكيتضحمفالنتائجكجكد تمتـز

تحكـرؤيةالمؤسسةكرسالتيا"ك"الصادرةعفالجياتذاتالعبلقةبالقكانيفكاألنظمةكالتعميمات

"الخدمات،كالبرامجالمقدمةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقميةتياراخ

الؤلطفاؿكيمكفتفسيرىذهالنتائجأفالمؤسسات،كالمراكزالتيتقدـبرامجيا،كخدماتو

لمجمسالجياتالمعنيةذاتالعبلقةفياألردفمفقبؿااىتماـيتبذكماإلعاقةالعقميةحظ

ىتماـكتم ؿىذااال.ةككزارةالتربيةجتماعيفككزارةالتنميةاالقياألعمىلشؤكفاألشخاصالمعا

ـ،كمصادقةاألردفعمىاإلتفاقيةالدكليةلحقكؽ2007قيفلسنةبصدكرقانكفاألشخاصالمعا

صدارالمجمساألعمىمعاييراإلعتمادالع،ـ2007األشخاصذكماإلعاقةلسنة اـلمؤسسات،كاإ

كبرامجاألشخاصكمعاييراإلعتمادالخاصلمؤسسات،ـ2009سنةقيفؿكبرامجاألشخاصالمعا

–ـ2010)ذكماإلعاقاتالعقميةكصدكراإلستراتيجيةالكطنيةلؤلشخاصذكماإلعاقاتلسنة

مكاف،(ـ2015 كقياـالمجمسفياألردفكالمراكزاتالمؤسساتبمايتسؽمعكاقعكطبيعةكاإ

كت قيفيةبأىميةالمعاييرالعامةدكراتتدريبيةتكعكيةقيفبعقداعفاألشخاصالـكاألعمىلشؤ

كالمراكزاإلعاقةالعقميةمفقبؿالمؤسساتكالخاصةكتطبيقياعمىالبرامجالمقدمةلؤلطفاؿذكم

التيتكصمت(La Paro, 1999)دراسةالباركمايتفؽمعكىذا.التيتقدـخدماتياليذهالفئة

كتكجياتأبعادمتصمةبخدماتذكماإلعاقاتمفبينيابيعدفمسفةبصكرتياالنيائيةإلىستة

.المؤسسةالتعميمية

:كىي،تدنيةبدرجةـنطباقياايةكانتدرجةرئيسستةمؤشراتكماأشارتالنتائجإلىكجكد

تعكسرؤيةكرسالةالمؤسسةكجيات"ك"لممؤسسةأىداؼمبلءمةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقمية"

تتبنىالمؤسسةرؤية،كفكر،كرسالةخاصةبالخدمات،كالبرامج"ك"بعدإنسانيكحقكقينظرذات
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تحددالمؤسسةبالتعاكفمعالييئةاإلدارية،كالفنية،"ك"المقدمةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقمية

رةتعمؿالمؤسسةعمىمراجعةفكرىاكرسالتيابصك"ك"كالتعميميةاألىداؼالعامةلتحقيؽرسالتيا

تضعالمؤسسة"ك"دكريةبالتعاكفمعالمديريفكأعضاءالييئةاإلداريةكالتعميمةكأكلياءاألمكر

".برنامجانتنفيذيانلتحقيؽاألىداؼالمكضكعة

كالمراكزتميزىاعفغيرىا،بعدـتكافررؤيةكاضحةلممؤسساتكيمكفتفسيرىذهالنتائج

الماليةالبلزمةبتكفيرالمخصصات.لمعنيةذاتالعبلقةكذلؾالقصكرالكاضحمفقبؿالجياتا

كقمةالبرامجكالمراكزالتيتيعنىبيذهالفئةلتطكيرالبرامجكالخدماتالتربكيةفيالمؤسسات

يرالعامة،كالخاصة،كالمراكزعمىكيفيةتطبيؽالمعامجميعالمؤسساتلؿإلتدريبيةالمكجيةا

كجكدكعدـةكالفنيةكالتعميميةالمؤىمةكالمدربةلتطبيؽالمعاييردارمراإلكالنقصالكاضحفيالككاد

خططتنفيذيةلتحقيؽالرؤيةكالرسالةلك يرمفالمؤسساتكالمراكزكالتكزيعالجغرافيلممؤسسات

.كصعكبةالكصكؿإليياككجكدالك يرمنيافيمناطؽجيكبالفقركالمراكزعمىمناطؽالمممكة

مؤسسةتعميميةتقدـخدماتياةألمرسالةالمؤسسةمفالعناصركالمككناتاألساسيةرؤيةككتعتبر

كبرامجيالمطمبةذكماإلعاقةالعقمية،كماكتعدمعيارانمفالمعاييرالتيتطمبياالجياتالمسؤكلة

مفاعتمادالبرامج،كيتفؽىذاالمككفمعالمككناتالتيأشارإلييامكتبالخدماتالتعميمية

كالذم(2007)قيففيقسـالتربيةالخاصةفيجامعةكاليةنيكيكرؾفيتقريرهلسنةالؤلفرادالمع

.فيالتربيةالخاصةإلىتطكيرمؤشراتالجكدةكمكجياتمصادرالممارساتالتعميميةىدؼ

ةفررؤية،كرساؿاالتيأشارتنتائجياإلىعدـتك(2006)معدراسةالدكيشتفؽأيضانككمات

.كاضحةلممؤسسةالتعميميةتميزىاعفغيرىا
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 :فمد اإلدارة كالعامؿُبعؿ رئيسةاؿ تبالمؤشرا مناقشة النتائج المتعمقة: ثانيان 

فماإلدارةكالعامؿدنطباؽلبيعبمتكسطالدرجةالكميةلمتكسطاإلأشارتالنتائجفيمايتعمؽ

تالمؤشراتمابيفدرجةمرتفعة،ككؿأنوحصؿعمىدرجةمتكسطة،كقدتراكحمتكسطدرجا

.كدرجةمنخفضة

يتـتدريب:"يتضحمفالنتائجأفىناؾمؤشريفكانتدرجةانطباقيمامرتفعة،كىي

يتـتدريب"ك"أدكاتالتقييـالمناسبة،كتعديؿىذهاألدكاتكفقانلمحاجةاستخداـالمعمميفعمى

كيمكف".ليـ،كتدريبيـ،كتطكيرمياراتيـالمينيةالككادرالعاممةفيالمؤسسةأ ناءالخدمةلتأىي

تفسيرىذهالنتائجأفالمؤسسات،كالمراكزالتيتقدـالبرامجالتربكيةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقمية،

أدكاتالتقييـ،ككيفيةتطبيقيااستخداـتدريبانلككادرىاعمىكيفيةأ ناءالخدمةتكفربشكؿدكرم

يففيالمؤسسةلبناءالبرامجالتربكيةالتيتعتمدفيبنائياعمىنتائجالتقييـعمىاألطفاؿالممتحؽ

ة،كالتربيةكالتعميـ،جتماعيليؤالءالطمبة،ككذلؾقياـالكزارتذاتالعبلقةم ؿكزارةالتنميةاال

اتبعقددكر.قيفاتحادالعاـلمجمعياتالخيرية،كالمجمساألعمىلشؤكفاألشخاصالمعككذلؾاال

تدريبيةلمككادرالعاممةفيالمؤسسات،كالمراكزالتيتعنىباألطفاؿذكماإلعاقةفيمجالي

التربية"تكاجدفييابرامجالجامعاتالحككميةكالخاصةالتيتككذلؾقياـ.التشخيص،كالتقييـ

طفاؿيـاألقيبطمبتيامفخبلؿبرامجالتدريبالميدانيعمىكيفيةتشخيصكتم؛بتدر"الخاصة

ربيةكالتيأشارتإلىأفمعمميالت.(Lin, 2002)كىذايتفؽمعدراسةليف.ذكماإلعاقات

عاؿ .مفالميارةكالمعرفةفيمجاؿالتقييـكالتشخيصالخاصةيتمتعكفبمستكلن

كىذه.انطبقتبدرجةمتكسطةرئيسةكماأشارتالنتائجإلىكجكدخمسةمؤشرات

انمتسارعاننحكاألفضؿمفالجياتذاتالعبلقةالمشرفة،كالمتابعةاىتماـحاليانالمؤشراتتمقى
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الككادرالمتخصصة،كالمراكزحيثضركرةتكفيرىذهالمؤسسات،مفليذهالمؤسسات،كالمراكز

المؤىمة،كالمدربةلتطكيربرامجيا،كخدماتياالمقدمةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقميةمفخبلؿتطبيؽ

قيفالتيصدرتعفالمجمساألعمىلشؤكفااييراعتمادمؤسسات،كبرامجاألشخاصالمعمع

.ـ2009قيفلسنةااألشخاصالمع

تىذهانطبقتبدرجةمتدنية،كتمحكررئيسةكمايتضحمفالنتائجكجكد بل ةمؤشرات

دارةلدييامعرفةكخبرةفيمجاؿاإلعالمؤشراتحكؿتكافرمتخصصيفمسانديف اقةالعقمية؛؛كاإ

.فرمشرؼفنييحمؿدرجةالماجستيرفيالتربيةالخاصةلئلشراؼعمىالكادرالتعميمياكتك

رالخدماتالمساندةمرتفعةبسببنقصاؼتكتدنيدرجةاإلنطباؽإلىأفتكمفةكيمكفتفسير

مفالمؤسساتاإلمكاناتالماليةكضعؼالمخصصاتالماليةلبرامجاإلعاقةالعقميةبالنسبةلمك ير

رىذهالخدماتمفقبؿاؼ،كعدـتكرئيسةكالمراكز،كخاصةتمؾالتيتبعدعفمراكزالمدفاؿ

الجياتالحككميةلمك يرمفالمراكزالتيتتبعليانظرانلمتكمفةالعاليةكسياسةالتكظيؼالمتبعة

مفيك يرمفالكاؼىتماـباإلضافةإلىعدـإيبلءىذهالتخصصاتاال.لدلىذهالجيات

كقمةالمتخصصيفالراغبيففيالعمؿفيمؤسساتكمراكز.مؤسساتكمراكزالتربيةالخاصة

مافيمايتعمؽبكجكدطبيبكممرضكاخصائيأ.صةلتدنيالركاتبالمدفكعةليـالتربيةالخا

أفعبلجطبيعي،فإفىذهاإلختصاصاتالتتكافرإالفيعددمحدكدمفتمؾالمراكز،كالسبب

كتتفؽنتائجالدراسةالحاليةمعنتائج.المراكزتعتبرم ؿىذهالخدماتمفصبلحيةكزارةالصحة

التيأشارتنتائجياإلىعدـرضااألىؿعفالنقص(UNICEF, 2002)دراسةاليكنسيؼ

ميأمافيمايتعمؽبالييكؿالتنظي.المتعمؽبخدماتالعبلجالكظيفيكعبلجالنطؽكتعديؿالسمكؾ

جاؿاإلعاقةكظائؼإداريةلدييامعرفةكخبرةفيـىيتفتقدإلىالحاليلمؤسساتكمراكزالتربيةؼ
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مشرفيففنييففيمجاؿالتربيةالخاصةيحممكفدرجةالماجستيركحدأدنىالعقمية،كماتفتقدإلى

يةالخاصةقميؿلئلشراؼعمىالكادرالتعميمي،فكجكدم ؿىذاالكادرفيمؤسساتكمراكزالترب

ىناؾمشرفيفعمىتمؾالمراكزمفحممةدرجةالبكالكريكسفيأفجدان،كذلؾعائدإلى

يكؿالوإلىأفالتيأشارتنتائجيا(2006)كىذايتفؽمعدراسةالدكيش.تخصصاتأيخرل

ائؼكظلؿإؽبيابرامجتربيةخاصةاليتسـبالمركنةكيفتقدحؿالتنظيميالحاليلممدارسالـ

فتعنوماكش،كماكتنسجـنتائجالدراسةالحاليةمعإداريةكفنيةتتعمؽببرامجالتربيةالخاصة

مفأفأىـالمشكبلتالتيتحدمففاعميةالمراكزكجكداإلدارة(2001)فدراسةالصمادمكآخرم

حكؿ(2000)نتائجالدراسةالحاليةمعماتكصمتاليودراسةالمعمرمكالتتفؽ.غيرالمؤىمة

بمافيعيماف،كالتيأشارتأفجميعمراكزالتربيةالخاصةفعّرالةسمطنةمستكلفاعميةالمراكزفي

.ذلؾبيعداإلدارة

 :ُبعد البيئة التعميميةؿ رئيسةالمتعمقة بالمؤشرات اؿنتائج اؿمناقشة : ثالثان 

"البيئةالتعميمية"لبيعدأشارتالنتائجفيمايتعمؽبمتكسطالدرجةالكميةلمتكسطاالنطباؽ

درجاتالمؤشراتمابيفدرجةمرتفعة،لىدرجةمتكسطة،كقدتراكحمتكسطككؿأنوحصؿع

.كدرجةمنخفضة

التكاليعمىنطباقيامرتفعةكىيلىكجكدسبعةمؤشراتكانتدرجةاتشيرالنتائجإ

قيففياراكحعددالطمبةالمعيت"ك"يكجدفيالغرؼالصفيةبرنامجيكضحأنشطةالصؼاليكمية"

فرعناصراتك"ك"أطفاؿلكؿمعمـكمساعدفيالحاالتالشديدة(6-5)الصؼالكاحدمف

-8)قيففيالصؼالكاحدمفايتراكحعددالطمبةالمع"كمؤشر"السبلمةالعامةلمغرؼالصفية

رالبيئةالتعميمةفرصانتكؼ"ك"أطفاؿلكؿمعمـكمساعدفيالحاالتالبسيطةكالمتكسطة(10



 

 

 

275 

فراألدكاتكالكسائؿالتعميميةالبلزمةاتتك"ك"معاألقرافالمحيطيفبالطفؿجتماعيلمتفاعؿاال

المجمسىتماـكيمكفتفسيرذلؾال"كالتجييزاتالمختمفةالمبلئمةلؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقمية

ينيالؤلطفاؿذكماإلعاقةالعقمية،مفقيفبالبيئةالتعميميةكتحسااألعمىلشؤكفاإلشخاصالمع

بالبيئةالتعميميةأحدمعاييراعتمادىتماـخبلؿفريؽالمتابعةكالتقييـالتابعلممجمس،كىذااال

قيفالتيبدأالمجمستطبيقياعمىمؤسساتكمراكزالتربيةامؤسساتكبرامجاألشخاصالمع

مفالمعاييرالعامةالتيمفخبللياتحصؿىذهالخاصةفياألردفكبيعدالبيئةالتعميميةييعدُّد

.(دعـالتعميـ)المؤسساتكالمراكزعمىالدعـالماليالذميقدموالمجمس

كمايتضحمفالنتائجكجكدمؤشركاحدكانتدرجةانطباقومتكسطة،ك بل ةمؤشرات

ذهالبيئاتتفتقرإلىكيمكفتفسيرسببىذاالتدنيأفطبيعةق.كانتدرجةانطباقيامتدنية

كقد.رالكسائؿكاألدكاتالمناسبةاؼامجاألطفاؿذكماإلعاقةالعقمية،كتكالتنظيـالذمتتطمبوبر

ـبيئاتتعميميةيككفالمبررعدـكجكدمرجعياتيمكفمفخبلليااإلستدالؿعمىكيفيةتصمي

المراكزمستأجرةكغيرباإلضافةإلىأفأغمبتناسبىذهالفئة،كقصكرالجانبالمادم،

.ةباألساسكمراكزلمتربيةالخاصةمصصـ

بأفىذاالجانببالرغـ"البيئةالتعميمية"كيمكفتفسيرالدرجةالمتكسطةلمدرجةالكميةلبيعد

(معايير)لمزيدمفالتطكيركالتحسيففعمىسبيؿالم اؿككداتيزاؿبحاجةإلىامفأىميتوما

اسباألطفاؿذكماإلعاقةالعقمية،يؿ،ككذلؾتكييؼمرافؽالمبانيلتفتفعالبناءبحاجةإلى

التيمفبيفنتائجياحاجةاألفراد(Estes, 2004)كتنسجـنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجإستيز

ذكماإلعاقاتإلىتكييؼالمبانيكالبيئةالماديةلتمبيحاجاتيـمفحيثالحركةكالتنقؿ

.كالتكاصؿ
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  :التقييـُبعد ؿ رئيسةبالمؤشرات اؿ المتعمقةنتائج مناقشة اؿ: رابعان 

ككؿأنو"التقييـ"أشارتالنتائجفيمايتعمؽبمتكسطالدرجةالكميةلمتكسطاالنطباؽلبيعد

حصؿعمىدرجةمتكسطة،كقدتراكحمتكسطدرجاتالمؤشراتمابيفدرجةمرتفعة،كدرجة

.منخفضة

فعممية.كانتدرجةانطباقيامرتفعةرئيسةاؾأربعةمؤشراتيتضحمفالنتائجأفىفك

،الذات،كالمياراتاإلستقبلليةتقييـحاالتاألطفاؿذكماإلعاقةالعقميةتتضمفمياراتالعنايةب

ة،كمياراتالتكاصؿ،كالمياراتاألكاديميةكالمعرفية،كمياراتالسبلمةجتماعيكالمياراتاال

البدّرمفإجرائيا،كنتائجرئيسةتيعدُّدتقييماتك.ركية،المياراتاإلقتصاديةالعامة،كالمياراتالح

كىذامايبرر.التقييـىذهتستخدـفيتصميـالبرنامجالتربكمكالخطةالتعميميةالفرديةلمطفؿ

.ارتفاعدرجةانطباؽىذهالمؤشرات

كتمقىىذه.قيامتكسطةكانتدرجةانطبارئيسةكماأظيرتالنتائجكجكد بل ةمؤشرات

.الكقتالحاضرفيخاصاناناىتماـالمؤشرات

تكافرت":انطباقيمامتدنية،ىمافكانتدرجةارئيسافباإلضافةإلىذلؾكافىناؾمؤشر

تشارؾاألسرةفيعمميةالتقييـألطفاليـ"ك"فيالمؤسسةأدكاتالتقييـالنفسيةكالتربكيةالمناسبة

كيمكفتفسيرالدرجةالمتدنيةأفىناؾقصكرانكاضحانفيتكافرمقاييس".قةالعقميةذكماإلعا

التقييـغيرالرسميبديبلنلمتقييـالرسمي،عمىعتمادعمىالبيئةاألردنيةممايجعؿاالحدي ةمقننة

عدـكفيعمميةالتقييـمفقبؿالمؤسساتكالمراكز،األسرةككذلؾالحاؿبالنسبةلعدـإشراؾ

مبادرةكمشاركةاألسرةفيعمميةالتقييـكالمشاركةفيعمميةالتخطيطلمخدماتالمقدمةألبنائيـ

.كتنفيذىا؛سببانفيتدنيدرجةاإلنطباؽ
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كيمكفتفسيرالدرجةالمتكسطةلمدرجةالكميةليذاالبعد؛بندرةكجكدمتخصصيففي

إجراءاتالقياساستخداـك،راؼعمىتطبيؽكالتقييـفيالبرامجكذلؾلئلش،مجاؿالتشخيص

لتربيةالخاصةكالتشخيصبطريقةم اليةألنومفالضركرمأفتيدعّرـخبراتالمتخصصيففيا

كيمكفتفسيرذلؾأيضانبمدلتكافرالشركطالبيئية.فيالقياسكالتقكيـبخبراتالمتخصصيف

كما.افرأدكاتالتشخيصكالتقييـالمناسبةالمناسبةلتطبيؽاجراءاتالتشخيصكالتقييـ،كمدلتك

كىذا.أفإجراءاتالتشخيصتحتاجإلىمعاييركيجبأفالتعتمدفقطعمىاجتياداتالمعمميف

التيأظيرتأفنسبةمرتفعةمفالمراكزكالمدارسال(2007)يتفؽمعنتائجدراسةالبستنجي

بعمميةالتقييـ فيياأخصائيكاحدفقط،كعدـتكافرأدكاتتقييـيكجدفييافريؽتقييـ،حيثيقـك

التيكافمفبيفنتائجيا(2003)كماكتتفؽالدراسةالحاليةمعنتائجدراسةالخشرمي.مناسبة

.عدـكجكدفريؽمتعددالتخصصات،كعدـإشراؾاألسرةفيبرنامجالطفؿالفردم

  :ُبعد البرامج كالخدماتؿ ةرئيسبالمؤشرات اؿمناقشة النتائج المتعمقة : خامسان 

"الخدماتكالبرامج"االنطباؽلبيعدأشارتالنتائجفيمايتعمؽبمتكسطالدرجةالكميةلمتكسط

ككؿأنوحصؿعمىدرجةمرتفعة،كقدتراكحمتكسطدرجاتالمؤشراتمابيفدرجةمرتفعة،

.كمنخفضة

لبعدالبرامجكالخدماتانطبقتفرعيةكرئيسةأشارتالنتائجإلىأفىناؾأربعةمؤشرات

أساليب:ج"ك"التخطيطلمتدريس:ب"ك"المنياجكالبرنامجالتربكم:أ":بدرجةمرتفعةكىي

كيمكفتفسيرىذهالنتائجإلىأفىذهالعناصرتيعدّرمفالمككنات"التقكيـ:ق"ك"التدريس

فإعداد.إلحتياجاتالخاصةبشكؿعاـاألساسيةفيالبرامجكالخدماتالتربكيةالمقدمةلذكما كاإ

كالتعميميةالفرديةكتنفيذىاييعدّرأساسانفيالبرامجالتربكيةالفرديةلذكماإلعاقة،الخططالتربكية
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الكافيمفالمعمميفكالقائميفىتماـالذميمقىاال.العقميةفبليخمكأمبرنامجمفىذاالعنصر

انكبيراناىتماـاتكليبرامجالتدريبقبؿالخدمةفيالجامعاتكـ.عمىتمؾالمؤسسات،كالمراكز

ليذهالعناصر،كذلؾمفخبلؿتخصيصعدةمساقاتتركزعمىىذهالعناصر،كمفخبلؿ

ىذا.مساقاتالتدريبالميدانيلمممتحقيفببرامجالبكالكريكسكالدراساتالعميافيالتربيةالخاصة

الدكرات،ككرشالعمؿ،كالندكاتكغيرىاالتي:فيأ ناءالخدمةم ؿباإلضافةإلىبرامجالتدريب

كىذابطبيعةالحاؿيزيدمفقدرةالعامميففيالميدافعمىأداء.تركزمحاكرىاعمىىذهالعناصر

:يتضمفمنياجاإلعاقةالعقميةالمجاالتالتالية:"نسبةلممؤشراتباؿؼ.ىذاالعناصربشكؿمناسب

ة،كمياراتجتماعيستقبللية،كالمياراتالمغكية،كالمياراتاألكاديمية،كالمياراتاالالمياراتاإل)

يمكفأفيككف"السبلمةالعامة،كالمياراتالحركية،كالمياراتاإلقتصادية،كالمياراتالمينية

تقييـالتيمفخبلليايتـك،العمؿفريؽالتشخيصكالتقييـالتييجريياعمميةإلىارتفاعياعائدان

جميعىذهالميارات،كىيأيضانتيضمّرفمفخبلؿالبرنامجالتربكمالفردمكالخطةالتعميمية

كماأف.اإلعاقةالعقميةمكىذامايجعؿىذهالمياراتجزءانمفالمنياجالمقدـلؤلطفاؿذك.الفردية

قيؽالتطكرالنمائيىذهالمياراتىيالمياراتاألساسيةالتييتـتدريبىؤالءعمييا؛بيدؼتح

اإلعاقةالعقميةقصكرانكانبالتييعانيمنيااألطفاؿذككفيمختمؼجكانبالنمك،كىيتمؾالج

عاليّرةالتيمفنتائجياؼ(2004)الحاليةمعدراسةالعنزمكتتفؽنتائجالدراسة.فيياكاضحان

اتتفؽنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجكـ.كفعاليّرةالخطةالتربكيةالفرديةالبرنامجالتدريبيالفردم

قيفعقميانيطبقكفالبرنامجاالتيأشارتأفمعمميالتربيةالخاصةلممع(2003)دراسةعبداهلل

المعمكماتالعامة،األىداؼالتربكيةالتقييـاألكليلمطفؿ،:التربكمبعناصرهكمحتكياتوالمختمفة

ككما.طكاتالتطبيؽ،كعمميةالتقييـالمرحميكالنيائي،كتسمسؿخ(الخاصة)كالسمككية(العامة)
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أكضحتمالت(Robertson. 2006)دراسةركبرتسكفنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجتنسجـ

دارةالخدمات نتائجياتحسفكتطكرخدماتالتربيةالخاصةالمتعمقةبالمنياجكالخططالتربكيةكاإ

.المقدمة

ريس،كاألنشطةالتعميمية،كحصكلياعمىدرجةمرتفعةمفأمافيمايخصأساليبالتد

أساليبالتدريسحسبقدراتاختيارفيمكفتفسيرذلؾبأفالمعمـيقكـبشكؿأساسيب.االنطباؽ

الطفؿ،كعمره،كنمطتعممو،كبالتاليليسمفالمستغربحصكؿىذاالمؤشرعمىدرجةمرتفعة،

إالأفبعضالبرامجالتتبنىسياسة.يجبأفيتقنياالمعممكفكماأنومفالكفاياتاألساسيةالتي

اجتياداتالمعمـ،كماأفكاألنشطةالتعميمية؛إذقدتترؾإلىكاضحةفيتحديدأساليبالتدريس،

كتتفؽىذهالنتيجةمعنتائجدراسةعبداهلل.ساليبالتدريسبصكرةإيجابيةألكفالمعمميفاليفعّر

كماتنسجـنتائجالدراسةالحالية.أساليبالتدريسإلىالتنكيعإفتقاراراتإلىالتيأش،(2003)

إلىعدـقياـبعضنتائجياالتيأشارت.(Aysun and Yildiz, 2004)دراسةأيسفكيمدزمع

.ؽالتعميـبشكؿمناسبائتفعيؿطربالمعمميف

كانتدرجةانطباقةمتكسطة،فرعيانكاحدانرئيسانكمايتضحمفالنتائجأفىناؾمؤشران

الك ائؽالرسميةلمطالب،تقاريرالتشخيص،تقارير:)عمىكتحتكم(ممفات الطمبة: ك:)كىك

كيمكفتفسيرالدرجة(".التقييـ،البرنامجالتربكم،الخطةاإلنتقاليةلمطفؿ،خطةالخدماتاألسرية

بالطالب،كافتقارمعمكماتالخاصةعدـكجكدتعميماتتكضحأىميةحفظالسجبلتكاؿبالمتكسطة

مراكزالتربيةالخاصةإلىالمياراتكالكفاياتالبلزمةحكؿذلؾ،إذيقتصرعمؿالمعمـإدارةكككادر

بيذاالصددعمىاإلحتفاظبممؼيتضمفالبيانات،كالمعمكماتاألكليةلمطالب،كنماذجالخطط

.لبالفردية،كالخططالتعميمية،كممؼأكراؽعمؿالطا



 

 

 

280 

تعديؿ : د:)كانتدرجةانطباقومتدنيةىكرئيسانكيتضحمفالنتائجأفىناؾمؤشران

تستخدـاستراتيجيات"ك"ؿذكماإلعاقةالعقميةاطؼفرخطةتعديؿسمكؾخاصةباألاتتك"(السمكؾ

الصحيحة،تشكيؿالسمكؾستجابةتحميؿالميارةالتعميمية،تعزيزاال)تعديؿالسمكؾكمنيا

رالدرجةيمكفتفسي(".الخ..،النمذجة،ضبطالم يراتالمشتتةلمطفؿستجابةلتدريجي،تسمسؿاالا

مؤسسات،كمراكزالتربيةالخاصةالتياؿندرةبرامجتعديؿالسمكؾفيالمتدنيةليذاالعنصر؛ب

أسسبرامجتخدـفئةاألطفاؿذكماإلعاقةالعقميةعمىالرغـمفأفبرامجتعديؿالسمكؾتيعدّرأحد

كألفتطبيؽ.لبرامجاإلعاقةالعقميةرئيسةالتربيةالخاصة،كالتربيةالعامة،كىكأحدالمككناتاؿ

ساعدالمعمميففيتقديـالتعميـ،كالتدريب،كبالتاليتحقيؽاألىداؼألفمم ؿىذهالبرامج

ىذاالتدنيالكاضحفي.المشكبلتالسمككيةالتيتصدرعفاألطفاؿتعيؽعمميةالتعمـ،كالتعميـ

برامجتعديؿالسمكؾمردُّدهإلىقمةالككادرالمتخصصةكالمؤىمةكالمدربةعمىتطبيؽبرامجتعديؿ

كعدـكفايةبرامجاإلعدادكالتدريبفيمرحمةماقبؿالخدمةفيتغطيةكمعالجةالقضايا.السمكؾ

 ,UNICEF)ايتفؽمعدراسةاليكنسيؼكىذ.اليامة،ككذلؾنقصبرامجالتدريبكالتطكيرالميني

ؽبجانبالعبلجالكظيفيالتيمفبيفنتائجياعدـرضااألىؿعفالنقصالمتعؿ. (2002

كماكتتفؽنتائجالدراسةالحاليةمعماتكصمتإليودراسةعبداهلل.تعديؿالسمكؾكالنطقيكبرامج

                                .عدـتضميفالبرامجخدماتتعديؿالسمكؾمف(2003)

 :ُبعد ُمشاركة كدعـ كتمكيف األسرةؿ رئيسةبالمؤشرات اؿمناقشة النتائج المتعمقة : سادسان 

مشاركةكدعـ"أشارتالنتائجفيمايتعمؽبمتكسطالدرجةالكميةلمتكسطاالنطباؽلبيعد       

اكحمتكسطدرجاتالمؤشراتمابيفككؿأنوحصؿعمىدرجةمتدنية،كقدتر"كتمكيفاألسرة

.درجةمتكسطة،كمتدنية
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:كانتدرجةانطباقيامتكسطةكىيرئيسةيتضحمفالنتائجأفىناؾأربعةمؤشرات

يتـتزكيداألسربالمعمكماتكالمياراتالبلزمةلتمبيةحاجات"ك"تتكاصؿالمؤسسةمعاألسر"

تزكد"ك"األطفاؿذكماإلعاقةالعقميةألسرمتكعكمدلدلالمؤسسةبرنامجت قيؼجيك"ك"ؿالطؼ

فيمكفتفسيرذلؾمف".المؤسسةاألسربنشراتتكعكيةحكؿاإلعاقةكطرؽالتعامؿمعاألطفاؿ

خبلؿأدبياتالتعامؿكشركاءبيفاألسركالمؤسساتكالمراكزأفتقدـىذهالمؤسساتمفخبلؿ

عفحالةالطفؿ،كطبيعةمشكمتو،كمدلتقدموفيإدارتياكككادرىاألسراألطفاؿمعمكمات

البرامج،كحقكؽطفميـ،كحقكقيـ،كطرؽالتعامؿمعاألطفاؿذكماإلعاقةالعقمية،كىذامف

.الحقكؽالتيتنصعميياالقكانيفكالتشريعاتكتضمنيالؤلباء

األسرةفيتشارؾ:"أمابقيةالمؤشراتفكانتدرجةإنطباقيامتدنية،بشكؿممحكظ،كىي

تتكافرفيالمؤسسةبرامجتدريبيةلؤلسرعمىكيفيةالتعامؿمعالطفؿ"ك"برامجكأنشطةالطمبة

يتـفيالمؤسسةإعدادخطة"ك"تشارؾاألسرةضمفالفريؽمتعددالتخصصات"ك"المعاؽعقميان

كاإلرشادكالدعـتكفرالمؤسسةالخدمات"ك"خدماتأسريةلمساعدةاألسرةعمىالتعامؿمعطفميا

كيمكف".تشرؼالمؤسسةعمىتطبيؽالبرنامجالتعميميكالتدريبيالمنزليلمطفؿ"ك"النفسيلؤلسر

أفالمراكزالتكليأىميةلدكراألسرباإلضافةإلىأفبعضاألسرالتيتـبتفسيرىذاالتدني

اكزالتيتيحالفرصلمتطكعكككفالمر.لمركزؿالمياـبكاممياإلىابمجرياتتمؾالبرامج،كتكؾ

داخؿالمراكز،كماأفاألسرربماتككفمفاألسرالعاممةالتيالتسمحلياظركفيابالمشاركةأك

التطكعلعدـتنظيـىذهالعمميةبحيثتناسبأكقاتالجميعكذلؾعدـتكعيةاألسربكاجباتيـ

دكالدعـاألسرمكاإلشراؼعمىالبرنامجأمافيمايتعمؽبتكفيرالمؤسسةالخدماتكاإلرشا.كحقكقيـ

فرذكماإلختصاص،باإلضافةافرم ؿىذهالخدماتفيالمؤسسة،كعدـتكاالمنزليمردُّدهعدـتك
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إلىأفم ؿىذهالخدماتتتطمبتكافراإلناثمفذكماإلختصاص،كأفغالبيةخدماتالتدخؿ

أفيتـتقديمومفقبؿمعممات،كىذايجعؿالمبكرتركزعمىتدريباإلميات،كىذاالتدخؿالبدّر

باإلضافةإلىإفتقاربرامجكتأىيؿالككادرالعاممة.مفالتكاصؿمعاألمياتكاألسرأمرانصعبان

كذلؾفيالمراكزإلىاإلعدادالكافيكالجيدفيتقديـخدماتاإلرشادكالتكجيواألسرمكتكعيتيـ،

اإلمكاناتالمادية،كماتمعبالعاداتكالتقاليددكرانضعؼكضعؼجانباإلتصاؿمعاألىؿ،

لياتالمعاييرالتيتحكـآميمانفيتقبؿتمؾالممارسات،كغيابفمسفةكرؤيةالبرنامج،كغياب

.ضمفمككناتالبرامجاأليخرلميـتنفيذالبرنامجكالتيتنظرإلىمشاركةاألسرةعمىأنيامككف

كتختمؼ.كدراسةككليف(2001)كالق امي(2002)ئجدراسةالخطيبكتتفؽىذهالنتيجةمعنتا

التيكافمفبيفنتائجياأفتطبيؽالمنياجكاف(Carol, 2007)كاركؿمعدراسةدراسةاؿىذه

.قكيانفيمايتصؿبمشاركةاألسرة
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 :قاليةالدمج كالخدمات االنتُبعد ؿ رئيسةبالمؤشرات اؿ النتائج المتعمقةمناقشة : سابعان 

الدمجكالخدمات"الكميةلمتكسطاإلنطباؽلبيعدأشارتالنتائجفيمايتعمؽبمتكسطالدرجة

.عشرمؤشرانأحد(11)كعددىارئيسةأنوحصؿعمىدرجةمتدنيةلجميعمؤشراتواؿ"اإلنتقالية

ىتماـاالالتمقىتزاؿكيمكفتفسيرالدرجةالمتدنيةلمدرجةالكميةبأفم ؿىذهالخدماتما

المناسبفيالدكؿالعربية؛فالتشريعاتكالقكانيفالخاصةباألطفاؿذكماإلعاقاتالتزاؿقميمة

كافكجدتفبلتفعؿبالشكؿالمطمكبلخدمةبرامجاألطفاؿذكماإلعاقاتكمنيااإلعاقةالعقمية،

ماديانسكاءنمفييقدـىذهكقديعكدالسببإلىأفنفقاتم ؿىذاالنكعمفالبرامجمرتفعةكمكمفة

،كتحتاجإلىمزيدمفالجيكدكالخبرات،كالككادرالمؤىمةمفإدارييف،كفنييفاالخدمةأكيتمقاه

ألفتصميـم ؿىذهالبرامجكالخدماتيحتاجإلىمعرفةكتحديدقدرات.كمعمميف،كأخصائييف

باإلضافةإلىأفالبرامجغيرقادرة.يدةكميكؿالطفؿاألكاديميةكالمينيةالخاصةببيئةالدمجالجد

عمىتقديـالتسييبلت،كالدعـالمناسبألربابالعمؿالذيفيكفركفمينانلؤلطفاؿذكماإلعاقة

ألفىذهاإلجراءاتتحتاجإلىفريؽعمؿكمتابعةممايزيدالعبءكالنفقات.العقميةفيالمراكز

فكآخرمكتنسجـنتائجالدراسةالحاليةمعدراسةكمينيرت.فيالبرامجكالخدماتالمقدمةليذهالفئة

(Kleinert & Others, 2000)الخدماتاإلنتقاليةكالعبلجالتكاممي،الدمجكفيمايتعمؽبجانب

.كخططاإلنتقاؿالفردية،كالتعميـالميني

 :التقييـ الذاتيُبعد ؿ رئيسةالمتعمقة بالمؤشرات اؿنتائج اؿمناقشة : ثامنان 

أنو"التقييـالذاتي"تالنتائجفيمايتعمؽبمتكسطالدرجةالكميةلمتكسطاإلنطباؽلبيعدأشار

.درجاتالمؤشراتمابيفمتكسطةكمتدنية كتراكحمتكسط.حصؿعمىدرجةمتدنية
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:يفكانتدرجةانطباقيمامتكسطةكىمارئيسيتضحمفخبلؿالنتائجأفىناؾمؤشريفك

التقييـفيتطكيرمستكلالخدماتالتيتقدميالؤلطفاؿذكماإلعاقةتكظؼالمؤسسةنتائج"

يتضمفتقييـالبرنامجقياسمدلرضاأسراألطفاؿذكماإلعاقةالعقميةعفالخدمات"ك"العقمية

كبمكفتفسيرىذهالنتيجةأفتمؾالعممياتتعانيضعفان،بشكؿعاـفيغالبية".المقدمةليـ

فالتقييـالذميتـإجراؤهفيالمؤسسات.تربيةالخاصةفيالكطفالعربيمؤسساتكمراكزاؿ

كىذامايجعؿالك يرمف.لتحاؽبالمراكزفأجؿتشخيصالحاالتالمتقدمةلبلكالمراكزىكتقييــ

طفاؿذكماإلعاقةالعقمية،ييـالبرامجكالخدماتالمقدمةلؤلالمؤسساتكالمراكزالتعمؿعمىتؽ

األسرباإلضافةإلىأفاألسرالتيتـبمجرياتتمؾكليأىميةكبرللدكراكزالتيكأفالمر

.كزالمرلمؤسساتكااإلىرامج،كتككؿالمياـبكاممياباؿ

المؤسسةبمراجعةبرامجيا:"كانتدرجةانطباقيامتدنيةكىيؼأمابقيةالمؤشرات تقـك

ىاتجرمالمؤسسةتقييمانلبرامج"ك"اقةالعقميةكخدماتياالتيتقدميابانتظاـلؤلطفاؿذكماإلع

يتـالتقييـفيالمؤسسةبشكؿمنظـمفقبؿكادرإدارمكفنيمف"ك"كخدماتياكفقانلخطةمكتكبة

تستخدـ"ك"أجؿتحديدالبرامجكالخدماتالتيتحتاجياالمؤسسةمفأجؿالتطكيركالتحديث

تيلمبرامجاعدالتقييـالذكيمكفتفسيرالدرجةالمتدنيةلبي."المؤسسةمنيجيةعمميةفيعمميةالتقييـ

كالخدماتالتربكيةبأفالك يرمفالمؤسساتكالمراكزغيرمخكلةبتقييـذاتيا،ألفم ؿىذه

نيةذاتالعبلقةكالتيمنحتتراخيصليذهالمؤسسات،اإلجراءاتمفصبلحياتالجياتالمع

كماأفتقديـالدكراتالتدريبية.كالتقييـةكاإلشراؼكالمتابعةباإلضافةإلىضعؼعمميةالمراقب

لمككادراإلداريةكالفنيةكالتعميميةيتسـبالضعؼبسببضعؼالعبلقةبيفالمراكزكالمؤسسات

يابأكتغييباألسرفيالتدريبيةالتييتـطرحيامفخبلؿالجامعاتكمراكزالتدريب،كذلؾغ
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برامجالتربكيةالمقدمةألطفاليـكتنفيذىا،كماأفأغمبالمؤسساتفيتخطيطاؿالمشاركة

أفالك يرمفىذهالمؤسساتذاتككالمراكزتيعزؼعفتقييـأداءبرامجيالتبلفياإلنتقادات،

متقدميالؤلطفاؿكالتيتـبجكدةىذهالبرامجكالخدماتتطابعربحينظيرالبرامجكالخدماتاؿ

.ةالعقميةذكماإلعاؽالمقدمةلؤلطفاؿ

 

 :السؤاؿ الثاني

المقدمة لألطفاؿ ذكم  كالخدمات التربكية البرامج مناقشة النتائج المتعمقة بمستكل فاعمية* 

:   اضطراب التكحد

لقدأشارتالنتائجفيمايتعمؽبالدرجةالكميةالنطباؽالمؤشراتالنكعيةعمىمؤسسات

دف،إلىلبرامجكالخدماتلؤلطفاؿذكماضطرابالتكحدفياألرالتيتقدـاكمراكزالتربيةالخاصة

كأفم ؿىذه.(28)كماىكمكضحفيالجدكؿرقـدرجةمتكسطةأفمتكسطاإلنطباؽكافذا

الكضعالقائـحاليانفيمايخصالبرامجكالخدماتالمقدمةسيءه،بأفالدرجةالتعطيإنطباعان

قدتعطيإنطباعانبأفىناؾماىكمقبكؿبدرجةمعقكلةكلكفكيقكدإلىعدـالتفاؤؿ،كلكنيا

بعدإصدارالمجمساألعمىلشؤكفبخاصةك.ةتطكيرهكتحسينةالحقانؿبإمكانييمكفالتفاؤ

 .2010عتمادالخاصلمؤسساتكبرامجكخدماتالتكحدلسنةقيفمعاييراالااألشخاصالمع

 :ُبعد الرؤية كالفكر كالرسالةؿ رئيسةرات اؿالمتعمقة بالمؤش نتائجاؿمناقشة : أكالن 

ككؿأنو"الرؤيةكالفكركالرسالة"أشارتالنتائجفيمايتعمؽبالمتكسطاتالحسابيةلبيعد

،كدرجةمتكسطةدرجاتالمؤشراتمابيفدرجةكقدتراكحمتكسط.متدنيةحصؿعمىدرجة

.متدنية
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:"،كىمامتكسطةرجةإنطباقيمايفكانتدرئيسكيتضحمفالنتائجكجكدمؤشريف تمتـز

تعكسرؤيةكرسالة"ك"المؤسسةبالقكانيفكاألنظمةكالتعميماتالصادرةعفالجياتذاتالعبلقة

كيمكفتفسيرسببذلؾأفالمؤسساتكالمراكز"المؤسسةكجياتنظرذاتبعدإنسانيكحقكقي

التيتقدـبرامجياكخدماتيالؤلطفاؿذكماضطرابالتك إلىحدّركبيربالقكانيفكاألنظمةحدتمتـز

كماتنصعمييارؤيتيا،كرسالتيا،أككماينصعميياانكالتعميماتكتعكسكجيةنظرىابيعدانإنساني

كماأفالمؤسسات.فرىاعندالحصكؿعمىترخيصانظامياالداخميكىيمفالشركطالكاجبتك

الجياتالمعنيةذاتاىتماـضطرابالتكحدتحظىبكالمراكزالتيتقدـخدماتيالؤلطفاؿذكما

قيفمفخبلؿإصدارهمعاييراإلعتمادلمجمساألعمىلشؤكفاألشخاصالمعاالعبلقة،كعمىرأسياا

عتمادالخاصلمؤسساتـكمعاييراال2007قيفلسنةاالعاـلمؤسساتكبرامجاألشخاصالمع

كصدكراإلستراتيجيةالكطنيةلؤلشخاصـ2009كبرامجاألشخاصذكماضطرابالتكحدلسنة

كقياـالمجمسبعقدالدكراتالتدريبية،ككرشالعمؿحكؿ(ـ2015–ـ2010)ذكماإلعاقاتلسنة

كيفيةتطبيؽمعاييراإلعتمادالعاـكالخاصعمىبرامجالمؤسساتكالمراكزالتيتعنىباألطفاؿ

لمؤسساتكالمراكزتحتبابمايسمىذكماضطرابالتكحد،كماتقدمومفدعـماليليذها

بدعـالتعميـلؤلطفاؿذكماضطرابالتكحدلتطكيركتحسيفجكدةالبرامجكالخدماتالمقدمةليذه

.الفئة

:كىيعمىالتكالي؛باقيامتدنيةكماأشارتالنتائجإلىكجكدستةمؤشراتكانتدرجةانط

ك"امجالمقدمةلؤلطفاؿذكماضطرابالتكحدتتبنىالمؤسسةرؤيةكرسالةخاصةبالخدماتكالبر"

ك"تحكـرؤيةالمؤسسةكرسالتيااختيارالخدماتكالبرامجالمقدمةلؤلطفاؿذكماضطرابالتكحد"

تحددالمؤسسةبالتعاكفمعالييئة"ك"لممؤسسةأىداؼمبلءمةلؤلطفاؿذكماضطرابالتكحد"
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تتبنىالمؤسسةبرنامجانتنفيذيانلتحقيؽ"ك"ةلتحقيؽرسالتيااألداريةكالفنيةكالتعميميةاألىداؼالعاـ

تعمؿالمؤسسةعمىمراجعةفكرىاكرسالتيابصكرةدكريةبالتعاكفمع"ك"األىداؼالمكضكعة

.ذادرجةمتدنيةجميعياعدّركتي".المديريفكأعضاءالييئةاإلداريةكالتعميمةكأكلياءاألمكر

فكجدتليارؤيةكرسالةفييكيمكفتفسيرىذهالنتا ئجبأفأغمبالمؤسساتكالمراكزكاإ

فالمؤسساتتعتبرأفاألىداؼالمنصكصعمييافيغيركاضحةكالتميزىاعفغيرىا؛أل

باإلضافةإلىذلؾنجدأغمبالمؤسساتكالمراكزالتتكافرلدييا.نظاميااألساسيتفيبالغرض

خططمكضكعةلتطكيركتحسيفبرامجياىا،كعدـكجكديذيةلتحقيؽرؤيتياكرسالتخطةتنؼ

اإلداريةالككادرىذهالمؤسسات،كنقصقمةالبرامجالتدريبيةالمكجيةإلىكماأف.كخدماتياالتربكية

تحكؿدكف.كنقصالمخصصاتالمالية،كغيابالتنافسية،كالتعميميةالمؤىمةكالمدربة،الفنيةك

يزبياالمؤسساتكالمراكزالتيتقدـبرامحياكخدماتياالتربكيةكجكدرؤيةكرسالةكاضحةتتما

التيأشارتنتائجياإلى(2006)كىذايتفؽمعدراسةالدكيش.طفاؿذكماضطرابالتكحدلؤل

فررؤيةكرسالةكاضحةلممؤسسةالتعميميةتميزىاعفغيرىا،كتنسجـأيضانمعنتائجاعدـتك

متصمةبخدماتبصكرتياالنيائيةإلىستةأبعادالتيتكصمت (La Paro, 1999)دراسةالبارك

 .كتكجياتياذكماإلعاقاتمفبينيابيعدفمسفةالمؤسسةالتعميمية

 :بُعد اإلدارة كالعامميفؿ رئيسةبالمؤشرات اؿ مناقشة النتائج المتعمقة: ثانيان 

اإلدارةكالعامميفدباؽلبيعنطلمتكسطاإلأشارتالنتائجفيمايتعمؽبمتكسطالدرجةالكمية

ككؿأنوحصؿعمىدرجةمتكسطة،كقدتراكحمتكسطدرجاتالمؤشراتمابيفدرجةمتكسطة،

.كدرجةمنخفضة
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كانتدرجةانطباقيامتكسطة،حيثرئيسةيتضحمفالنتائجأفىناؾسبعةمؤشرات

إدارةلدييامعرفةكخبرةفيشرؼعمىالمؤسسةتي:"بمغأعمىمتكسطانطباؽلممؤشرالذمنصو

كييعدُّدذادرجةمتكسطة،".مجاؿالتكحد

مديرماختيارعدـتطبيؽمعايير،أكشركطيرالدرجةالمتكسطةليذاالبيعدبكيمكفتفس

ردفبشكؿفعّراؿ؛إذمراكزالتربيةالخاصةالتيتقدـبرامجيالؤلطفاؿذكماضطرابالتكحدفياأل

قمةالخبرةلدلالبعضفيىذامالمناسبلشغؿىذهالكظيفة،أكإلىؤىؿالعمـلـقديفتقركفإلىا

لمزيدمفالتدريبعمىتربيةالخاصة،ممايجعميـبحاجةإلىاالمجاؿ،أكغيرمتخصصيففياؿ

التي(2006)كتتفؽنتائجالدراسةالحاليةمعبعضنتائجدراسةالدكيش.فنياتاإلدارةكميمّراتيا

أفالييكؿالتنظيميالحاليلممدارسالممحؽبيابرامجالتربيةالخاصةيفتقدإلىكظائؼمفأىميا

العامميففيىذهالمدارسبناءنعمىاختيارببرامجالتربيةالخاصة،كأنواليتـتتصؿإدارية

فرالمركنةفيامعاييرمحددة،كضعؼخبرةالمديريفكالمساعديففيالتعميـالعاـ،كعدـتك

كماتختمؼنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسةىارتكينجكريستش.لصبلحياتالممنكحةلئلدارةا

(Hartwing & Ruesch, 2000) التيأشارتنتائجيافيمايخصالجانباإلدارمإلىأفأىـ

بياالمديركفكالمسؤكلكفالحاجاتالتيالبدّر التعمـعفالبرامجالمقدمةلذكماإلعاقاتأفيمتـز

كماأفىناؾقصكرانفي.شراؼمختصيفإكبيئاتتعميميةمناسبةكمؤىمةتحتضمفمدارس

مراكز(6)فبليكجدعمىمستكلالمممكةسكل.متابعةالمستجداتفيميدافاضطرابالتكحد

كماأفالقصكرالذمتعانيوتمؾ(عماف)متخصصةفيمجاؿالتكحدمكجكدةفيالعاصمة

المراكزعائدإلىطبيعةعمؿالمعمميف،فيكمحدكدكضيؽ،كينحصرفيالفصؿالمؤسساتك

لوالمعمـسببانفيجعمويتعرضإلىكعميوقديككفاإلرىاؽكالضغطالذميتعرض.الدراسيفقط
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كىذايتفؽمعدراسةتايتجنز،.إلحتراؽالنفسي،كمف ـيبتعدعفمتابعةالمستجداتفيالميدافا

فيتقديـخدماتالدعـ(Tietjens, McCary, and Co-chair, 2005) كككتشيركمؾكارم،

كماأفأغمب.التدريبيالخاصبزيادةت قيؼالمعمميفبأحدثالمستجداتفيمجاؿالتكحد

القائميفعمىالبرامجالتربكيةفيمجاؿاضطرابالتكحدمفغيرالمتخصصيففيمجاؿالتكحد

خصصفيالجامعاتالتيلدييابرامجتربيةخاصة،كىـبحاجةإلىتكافرم ؿىذاالتتلعدـ

أدكاتالتقييـفيمجاؿاستخداـتأىيؿكتدريبكتطكيرمياراتيـالمينيةكخاصةفيمجاؿ

التيأشارتأف(Lin, 2002)كماتختمؼنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسةليف.التكحد

.درجةعاليةمفالميارةكالمعرفةفيمجاؿالتقييـكالتشخيصمعمميالتربيةالخاصةيتمتعكفب

كانتدرجةانطباقيامتدنية،كحصؿرئيسةكجكدأربعةمؤشراتكماأشارتالنتائجإلى

)ختصاصاتالمساندةالتاليةفرفيالمؤسسةاإلايتك:"عمىالمرتيةاألخيرةالمؤشرالذمنصو

ظيفي،أخصائينفسي،أخصائيتغذية،طبيب،معالجك(نطؽكلغة)أخصائيتكاصؿ

كيمكفتفسيرسببالتدنيفيمؤشريشرؼعمىالكادرالتعميميمشرؼفنييحمؿ".(كممرض

درجةالماجستيرفيالتربيةالخاصةىكأمرنادر،كذلؾعائدإلىكجكدمشرفيفعمىتمؾالمراكز

أمافيمايخص.يكسفيتخصصاتأيخرلجةالبكالكرفيالتربيةكحممةدرانعاليانيحممكفدبمكـ

عائدإلىعدـكجكدكظائؼبيذاالمسمى،كماأفالذيفيقكمكفبيذاالعمؿىـؼكجكدمعمـمساعد

المتكسطكمفتخصصاتمختمفةأكمفحممةال انكيةالعامة فيماأما.ممفيحممكفدرجةالدبمـك

الجكظيفيكاخصائيتكاصؿصائيعيخصكجكدممرضكطبيبكأخصائيعبلجطبيعيكاخ

،كاخصائيتغذية،فإفىذهالمؤشراتالتتكافرإالفيعددمحدكدمفالمراكز،(لغةكنطؽ)

كالسببالتكمفةالماليةالعاليةلم ؿىذهالتخصصات،كماتعتبرالمؤسساتكالمراكزأفم ؿىذه
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ؿىؤالءالمختصيفيتـمثحالةقدتحتاجإلىكفيكؿالخدماتضمفصبلحياتكزارةالصحة،

كمعدراسة(unicef,2002)كتتفؽالدراسةالحاليةمعدراسةاليكنسيؼ.إحالتياإلىالمستشفيات

يفيريت(.2008)الزارع كالتتفؽالدراسةالحاليةمعدراسةكؿمفكريمنز،كككفماف،كاإ

(Crimmins, Durand, Kaufman and Everett, 2001).

 :ُبعد البرامج كالخدماتؿ رئيسةلنتائج المتعمقة بالمؤشرات اؿمناقشة ا: ثالثان 

البرامج"أشارتالنتائجفيمايتعمؽبمتكسطالدرجةالكميةلمتكسطاإلنطباؽلبيعد

درجاتالمؤشراتمابيفمرتفعة كتراكحمتكسط.أنوحصؿعمىدرجةمرتفعة"كالخدمات

.كمياكجاءفيالمرتبةاألكلىبيفاألبعاد.كمتدنية

 البرنامج التربكم الفردم . أ

مؤشرات(6)أكضحتالنتائجأفىذاالعنصركانتدرجةانطباقومرتفعة،كماأفىناؾ

كيمكفتفسيرالنتيجةفيككفالبرامجالتيتقدـتتطمبتكافر.كانتدرجةانطباقيامرتفعةرئيسة

فجميع.ؿالبرنامجالتربكمالفردم،كمف ـتقديـالخدماتالمختمفةمفخبلرئيسةتمؾالمؤشراتاؿ

كؿكىذايتفؽمعدراسة.اليمكفتقديـالبرنامجإالمفخبلليارئيسةتمؾالمؤشراتىيمككنات

يفيريت .(Crimmins, Durand, Kaufman and Everett, 2001) مفكريمنز،كككفماف،كاإ

جميعفقدأشارت(.2008)كدراسةالزارع(2007)كدراسةالشمرم(2002)كدراسةالع ماف

.رتفاعفيتطبيؽالبرنامجالتربكمالفردمكالخطةالتعميميةالفرديةالدراساتالسابقةإلىكجكدإ

كالذمكاحدأكانتدرجةانطباقومتدنيةرئيسانكماأكضحتالنتائجإلىأفىناؾمؤشران

سببفيفيمكفعزكاؿ"اصتيميابشكؿخالطفؿفيالبرنامجبكضعأىداؼةتشارؾأسر":نصو
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كىذهالنتيجةالحاليةتتفؽ.شراؾاألسرةفيتخطيطالبرامجكتنفيذىاتدنيىذاالمؤشرإلىضعؼإ

(.2008)معدراسةالزارع

 المنياج المرجعي.ب

فبالنسبة.كانتدرجةانطباقيامرتفعةرئيسةأشاراتالنتائجإلىكجكد بل ةمؤشرات

الميارات،جتماعيالتكاصؿ،التفاعؿاال):اجالمجاالتكالمياراتالتاليةيتضمفالمنو"لممؤشرات

(".ستجابةستقبللية،المياراتاألكاديمية،السمككاتالتكحدية،التقميد،مياراتالمعب،اإلنتباه،االاإل

خصصةإلىعمميةالتشخيصالتيتتـفيمراكزمتانرتفاعياعائديمكفأفيككفالسببفيإ

كمؤسساتطبيةمتخصصةفيمجاؿاضطرابالتكحد،كماأفتابعةلكزارةالصحة،أرسمية

أفىذهالمياراتىيالمياراتكما.عمميةالتقييـتتـبكجكدفريؽالعمؿمتعددالتخصصات

ساسيةالتييتـتدريباألطفاؿعمييا؛بيدؼتحقيؽالتطكرالنمائيفيمختمؼجكانبالنمك،األ

كبطبيعةالحاؿالبدّرأف.ؿذكماضطرابالتكحدقصكرانفييااتييعانياألطؼكىيالجكانباؿ

يركزالمنياجعمىتحقيؽاألىداؼالمكتكبةفيالبرنامجالتربكمالفردم،:تندرجالمؤشراتالتالية

ةكييفاتالبلـزكيحتكمالمنياجعمىأىداؼسمككية،كطرؽالتعمـ،كالكسائؿالتعميميةكالتقكيـ،كالت

بحيثيمبيحاجاتجميعاألطفاؿبمختمؼقدراتيـ،كأعمارىـمراعيانالفركؽبيفلتحقيؽاألىداؼ،

كىذهالمؤشراتعمىارتباطك يؽبإعدادالبرنامجالتربكمالفردمكالخطةالتعميمية.األطفاؿ

بيحاجاتتـصياغةاألىداؼالسمككيةكغيرىامفاألىداؼالتيتؿتالفردية،فمفخبلؿالمنياج

يفيريت(2008)كىذايتفؽمعدراسةالزارع.الطفؿفيبرنامجو  كدراسةكريمنز،كككفماف،كاإ

(Crimmins, Durand, Kaufman and Everett, 2001).التيأشارتجمعيياإلىتكافر

كتختمؼنتائجالدراسةالحاليةمع.لذكماضطرابالتكحدىاجمرجعيبمكاصفاتمعينةمبلئـمف
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التيأظيرتعدـفاعميةالبرامجالتربكيةكالسمككيةالمقدمةلؤلطفاؿ(2006)اسةالعمكافدر

.ييفدالتكح

كانتدرجةانطباقيامتكسطة،فمؤشررئيسةكمايتضحمفالنتائجكجكد بل ةمؤشرات

طفاؿبمختمؼأعمارىـكقدراتيـ،بحيثيمبيحاجاتجميعاأليتصؼالمنياجالمرجعيبالمركنة

طفاؿالتكحدييففياألردفشرعمىدرجةمتكسطةككفمراكزاألقديككفالسببفيحصكؿالمؤ

منياجالمصصـليؤالءاألطفاؿتـالتعنىبتقديـخدماتالتدخؿالمبكرلؤلطفاؿالتكحدييف،كاؿ

.عدادهليخدـىذاالمركزإ

 أساليب التدريس . ج

قيامرتفعةكقدحصؿاتدرجةانطبفىناؾستةمؤشراتكافيتضحمفالنتائجأ

يدربالمعمـالطفؿعمىالمياراتالكظيفيةمف:"عمىأعمىمتكسطالذمنصو(3)المؤشررقـ

كالتدريبعمىالمياراتالمينية،كالمياراتالمجتمعية،كالميارات.خبلؿالمساعداتالبصرية

فيارتفاعياعائدانإلىطبيعةالمنياجيمكفأفيككفالسببك"ستقبلليةاألكاديمية،كالمياراتاإل

مككناتكالعناصراؿميفتقدىاالطفؿكالتيىيمفتالمرجعيالذمتـكضعوليخدـالمياراتاؿ

يمكفأفؼمامؤشراألساليبكالطرؽالتدريسية،أ.لبرنامجالتربكمالمقدـلمطفؿاألساسيةفيا

ساليبالتيأ بتتفعاليتيام ؿىذهاألمعمميفإلىاعدرجةانطباقياحاجةاؿيككفالسببكراءإرتؼ

طفاؿذكماضطرابالتكحد؛كذلؾبسببخصكصيةىؤالءاألطفاؿكالقصكرالذميعانكفمعاأل

لتدربعمىمياراتالتكاصؿكالتفاعؿمختمفةككفحاجةىؤالءاألطفاؿإلىامنوفيجكانب

:ساليبتدريسيةكبرامجمناسبةم ؿأاستخداـالقصكرفيىذهالمياراتبكذلؾبسببجتماعياال

يفيريت.برنامجتبادؿالصكربيكس كىذايتفؽمعدراسةكؿمفدراسةكريمنز،كككفماف،كاإ
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(Crimmins, Durand, Kaufman and Everett, 2001).،كدراسةتايتجنز،كمؾكارم

رتفاعقدرةإلىا جمعيياالتيأشارت(Tietjens, McCary, and Co-chair, 2005)كككتشير

.المعمميفعمىالتدريسكالتدريبفيالمؤشراتالسابقة

 تعديؿ السمكؾ. د

فقدكافالمؤشر.يتضحمفخبلؿالنتائجأفستةمؤشراتكانتدرجةانطباقيامتكسطة

كقديعزلذلؾإلىقمة"يتـتصميـكبناءخطةلتعديؿالسمكؾلمطفؿذكماضطرابالتكحد"رئيساؿ

التدريبقبؿالخدمةكفيأ نائياالذميتمقاهالمعممكفحكؿبرامجتعديؿالسمكؾالتطبيقي،كتقييـ

اؿالسمككاتالتكحدية،كاستراتيجياتتعديؿالسمكؾ،كبناءكتصميـخطةلتعديؿالسمكؾبشكؿفعّر

مالت(2006)كتنسجـنتائجالدراسةالحاليةمعدراسةالعمكاف.طفاؿذكماضطرابالتكحداألمع

ختمؼمعكماكتككافمفبيفنتائجياعدـفاعميةالبرامجالسمككيةالمقدمةلؤلطفاؿالتكحدييف،

يفيريت  ,Crimmins, Durand, Kaufman and Everett) دراسةكريمنز،كككفماف،كاإ

.ييفبرامجتعديؿالسمكؾالمقدمةلؤلطفاؿالتكحدفاعميةالتيأشارتبعضنتائجياإلى.(2001
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 :ُبعد ُمشاركة كدعـ كتمكيف األسرةؿ رئيسةمناقشة النتائج المتعمؽ بالمؤشرات اؿ: رابعان 

مشاركة"يتضحمفالنتائجفيمايتعمؽبمتكسطالدرجةالكميةلمتكسطاإلنطباؽلبيعد

درجاتالمؤشراتمابيف كتراكحمتكسط.أنوحصؿعمىدرجةمتدنية"كدعـكتمكيفاألسرة

ليذاالبعدكانتدرجةانطباقيامتدنيةباست ناءرئيسةفجميعالمؤشراتاؿحيثإ.كمتدنيةمتكسطة

.امتكسطةأربعةمؤشراتكانتدرجةانطباقو

عرؼالمؤسسةأسراألطفاؿالتكحدييفبالتشريعاتالقانكنيةكالسياساتتي"فبالنسبةلمؤشر

سةأسرةالتطفؿالتكحدمبتقاريرأسبكعيةتزكدالمؤس"ك"الخاصةبالبرامجالتربكيةألطفاليـ

تشارؾاألسرةبحضكرالندكاتكالمؤتمرات"ك"جكفصميةتكضحمدلتقدـالطفؿفيالبرناـ

ألسراألطفاؿجتماعانإالمؤسسةتعقد"ك"كالمقاءاتالخاصةباألطفاؿذكماضطرابالتكحد

لؾأنومفأدبياتالتعامؿكشركاءبيفيمكفتفسيرذ".التكحدييفمرةكؿشيرليتبادلكاخبراتيـ

األسرةكالمؤسسةأفتقدـالمؤسسةلؤلسرمعمكماتعامةعفالتشريعاتالقانكنيةكالسياسات

مينصكحقكفيـ،كىذاييعدمفالحقكؽالتالخاصةبالبرامج،كحقكؽطفميـ،كطبيعةمشكمتو،

لمشاركةفي،كدعكةاألسرإلىا(2007)لسنة(319)قيفرقـاعميياقانكفحقكؽاألشخاصالمع

.اإلجتماعاتكحضكرندكاتكمؤتمرات،كمشاركتيافيالمجافالمشكمةفيالمؤسسةالتعميمية

نطباقيامتدنيةبشكؿامؤشراتفكانتدرجة(8)كعددىامافيمايخصبقيةالمؤشراتأ

أىميةميةلدكراألسرةكزالتيكليأهكيمكفتفسيرىذاالتدنيأفالمؤسساتكالمراؾ.ممحكظ

ىامفخبلؿفريؽطفاليـالتكحدييفكتنفيذالتخطيطلجميعالخدماتالمقدمةألمشاركتيافي

اتاألسركأكلكياتياكتقديـخدماتاإلرشادكالتكجيواألسرماىتماـحتياجاتكاالعمؿ،كاعتماد

لبرامجالمقدمةألطفاليـ،خطيطافاألسرةشريؾميـفيتإتيـ؛إذكتكعيتيـبأىميةأدكارىـكمشارؾ
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المركز،إلىباإلضافةإلىأفبعضاألسرالتيتـبمجرياتتمؾالبرامج،كتككؿالمياـبكامميا

أيضانإلىعدـقياـالمؤسسةانكىذاالتدنيقديككفراجع.تككفمفاألسرالعاممةقدكماأفاألسر

نصرالفاعؿفييا،كقديككفىذاالتدنيبسبببكضعخطةخدماتأسريةمتكاممةتككفاألسرةالع

،كنقصالتدريب،جتماعينقصالككادرالعاممةفيالمؤسساتكالمراكز،كخاصةاإلخصائياال

اؿفيتنفيذالبرامجالمخصصةلمتعامؿمعاألسركشريؾاستراتيجيفعّركالتأىيؿليذهالككادر

يفيريتكماتختمؼمعدراسةكريمنز،كككفماف،.طفاليـأل  ,Crimmins, Durand) كاإ

Kaufman and Everett, 2001).لمشاركةليةالبرنامجاعالتيأشارتبعضنتائجياإلىؼ

نجاحالبرامجالمقدمةألطفالوااألسرةكدكرىاالد .التكحدييفاعـفيتنفيذكاإ

 :ُبعد التقييـؿ رئيسةبالمؤشرات اؿ مناقشة النتائج المتعمقة: خامسان 

ككؿأنو"التقييـ"نطباؽلبيعدبمتكسطالدرجةالكميةلمتكسطاإلائجفيمايتعمؽأشارتالنت

حصؿعمىدرجةمتكسطة،كقدتراكحمتكسطدرجاتالمؤشراتمابيفدرجةمرتفعة،كدرجة

.منخفضة

فعمميةتقييـ.كانتدرجةانطباقيامرتفعةرئيسةربعةمؤشراتىناؾأيبلحظمفالنتائجأف

،كمياراتالتكاصؿ،كالمياراتالمغكية،كالسمككاتالتكحدية،كالمياراتجتماعيتالتفاعؿاالميارا

التعميميةالبدّرمفإجرائيا،كذلؾلتقييـالبرنامجالتربكمكالخطةرئيسةاإلستقبللية،تيعدُّدتقييمات

فيلمبلحظةكالمقابمةااستخداـأفكما.رتفاعدرجةانطباؽىذهالمؤشراتكىذامايبررإ.الفردية

ىذايتفؽمعك.ندرةالمقاييسالمقننةعمىالبيئةاألردنيةتشخيصكتقييـحاالتالتكحديعكدإلى

يفيريت(2008)دراسةالزارع  Crimmins, Durand, Kaufman كدراسةكريمنز،كككفماف،كاإ
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and Everett, 2001))لممياراتكافمفأبرزالتيأظيرتنتائجياأفإجراءتقييـفردمشامؿ

.ؿذكماضطرابالتكحداخصائصالبرامجالتربكيةلؤلطؼ

ىذه.نطباقيابدرجةمتكسطةاكماأظيرتالنتائجكجكدأربعةمؤشراتكانتدرجة

كقديككفلقمةالككادرالمؤىمةكالمدربة،كتكاضع.انمتسارعاننحكاألفضؿاىتماـالمؤشراتتمقى

.فيحصكؿىذهالمؤشراتعمىدرجةمتكسطةاؼالبرنامج،سببعمىتحقيؽأىدقدراتيـ

عمؿتشخيصفارقيبيفالتكحدؿيجرمالفريؽاختبارات"باإلضافةإلىذلؾحصؿمؤشر

القصكرفيككفالمبرر،أكقد.عمىدرجةانطباؽمتدنية"األخرلتكاإلضطراباكاإلعاقات

ظةكالمقابمةنيةممايجعؿاإلعتمادعمىالمبلحألردرمقاييسمقننةعمىالبيئةااؼفيتكالكاضح

التقييـرفيعنص(2008)كضحتونتائجدراسةالزارعكىذاماأ.عفالمقاييسالرسميةبديبلن

ككذلؾالحاؿبالنسبةلعدـإشراؾكمشاركةاألسرةفيعمميةالتقييـكتخطيطالخدماتالمقدمة

.رمشاركةكدعـكتمكيفاألسركانتدرجةانطباقومتدنيةطفاليـكتنفيذىا،كيدعـذلؾأفعنصأل

 :لُبعد البيئة التعميمية رئيسةمناقشة النتائج المتعمقة بالمؤشرات اؿ: سادسان 

ككؿأنو"التقييـ"أشارتالنتائجفيمايتعمؽبمتكسطالدرجةالكميةلمتكسطاالنطباؽلبيعد

تالمؤشراتمابيفدرجةمرتفعة،كدرجةحصؿعمىدرجةمتكسطة،كقدتراكحمتكسطدرجا

.منخفضة

فرعناصراتك:"ربعةمؤشراتكانتدرجةانطباقيامرتفعةكىيتشيرالنتائجإلىكجكدأ

مساحةكافية،إضاءةمبلئمة،تيكية:)يتكفرفيالغرؼالصفية"ك"السبلمةالعامةلمغرؼالصفية

تصميـ"ك"معاألقرافالمحيطيفبالطفؿجتماعياالفاعؿلمتتكفرالبيئةالتعميمةفرصان"ك"(مناسبة

كقد"البيئةالتعميميةعمىدرجةعاليةمفالتنظيـ،كتككفبسيطة،كالتحكمم يراتبصريةك يرة
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أفاألطفاؿذكماضطرابالتكحدبحاجةإلىالتعميـالفردمأك رمفبرتفاعىذهالمؤشراتييبررإ

ـأيضان،كيشتتإنتباىوـكيضجركفلكجكدأحدبالقربمنيـإنتباىوالجماعي،كماأنوقديشتت

كماأفارتفاع.لذافمفالضركرمإنشاءبيئاتبسيطةعاليةالتنظيـكجكدم يراتبصريةك يرة

فرعناصرالسبلمةالعامةكالمساحةالكافيةكاإلضاءةكالتيكيةالمناسبةفيالبيئةالتعميميةامؤشرتك

الجياتالرسميةالمانحةاىتماـاإلعاقاتكمنياذكماضطرابالتكحد؛بسببالمخصصةلذكم

.لترخيصالمؤسساتكالمراكزبيذهالعناصراليامةعندالكشؼكالحصكؿعمىالترخيصالنيائي

كمايتضحمفالنتائجأيضانكجكد بل ةمؤشراتكانتدرجةانطباقيامتكسطة،كخمسة

كيمكفتفسيرىذاالتدنيإلىالضعؼالذمتعانيومراكز.امتدنيةمؤشراتكانتدرجةانطباقو

جرةكاليسمحليـبإجراءتعديبلتضيؽالمساحةككفىذهالمراكزمستأاألطفاؿالتكحدييف،مف

كتكييفاتعمىالبيئةالتعميميةمفقبؿالمؤجر،كككفىذهالمراكزالمستأجرةغيرمصممةكبناء

إلىناءكتصميـمراكزذكماإلعاقات،باإلضافةإلىإفتقارالبيئاتالتعمميةبمعاييركقكاعديراعي

ضفرالمساحاتالكافيةلكجكدأماكفلحفظأغراالتنظيـعمىشكؿأركافتعميميةكعدـتكا

ؿبصريةخاصةبكؿكجداإلىأفتقارىذهالغرؼالصفيةكمستمزماتكؿطفؿ،باإلضافةإلى

كقديككفالمبررأيضانعدـكجكد.اتبصريةتكضحأماكفأداءالمياراتم يرطفؿ،كافتقارىاإلى

مرجعياتيمكفمفخبلليااإلستدالؿكاإلستعانةبياعمىكيفيةتصميـبيئاتتعميميةتناسبىذه

التيمفبيفنتائجياحاجة(Estes, 2004)كتنسجـنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجإستيز.الفئة

اإلعاقاتإلىتكييؼالمبانيكالبيئةالماديةلتمبيحاجاتيـمفحيثالحركةكالتنقؿ،األفرادذكم

حيثحصؿبيعد(2008)لزارعكالتتفؽنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسةا.كالتفاعؿكالتكاصؿ

.البيئةالتعميميةعمىدرجةانطباؽمتدنية
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 :نتقاليةالدمج كالخدمات اإللُبعد  رئيسةؤشرات اؿمناقشة النتائج المتعمقة بالـ: سابعان 

مشاركةكدعـ"نطباؽلبيعدبمتكسطالدرجةالكميةلمتكسطاإلأشارتالنتائجفيمايتعمؽ

أنوحصؿعمىدرجةمتدنية،كقدتراكحمتكسطدرجاتالمؤشراتمابيفدرجة"كتمكيفاألسرة

تجرمالمؤسسة:"الذمنصورئيسلمؤشراؿحيثبمغأعمىمتكسطانطباؽؿ.متكسطة،كمتدنية

".اتصاالتبشكؿمستمركالتنسيؽمعالمؤسساتالدامجةبشأفأداءالطفؿفصمينإلالمخاطباتكا

ؤخذبعيفاالعتبارت:"الذمنصورئيسكييعدُّدذادرجةمتكسطة،كجاءفيالمرتبةاألخيرةالمؤشراؿ

.كيعدذادرجةمتدنية".طالبكأسرتوحتياجاتكالرغباتكاآلراءالفرديةلكؿاإل

بأف.كيمكفتفسيرالدرجةالمتدنيةلمدرجةالكميةلبعدالدمجكالخدماتاإلنتقالية

انمتأخرانفيإعدادبرامجذكماضطرابالتكحد؛ألفالخدماتالتربكيةلذكماىتماـالمؤشراتالقت

المناسبفيالدكؿالعربية؛ىتماـتمقىاالكماأفىذهالخدماتال.اضطرابالتكحدحدي ةالعيد

لنكعمفالبرامجفالتشريعاتكالقكانيفالتزاؿقميمةفيىذاالجانب،كذلؾفإفالنفقاتلم ؿىذاا

اإلداريةكالفنيةكالتعميميةالمؤىمةكالمدربةرمزيدمفالجيكدكالخبراتكالككادلؿمرتفعة،كتحتاجإ

ألفبناءكتصميـم ؿىذهالبرامجكالخدماتالدامجةتحتاجإلى.جلتطبيؽىذاالنكعمفالبراـ

فريؽعمؿمتكامؿلتحديدقدراتكميكؿالطفؿاألكاديميةكالمينيةالخاصةببيئةالدمجالجديدة،

ت،كالدعـالمناسبألربابالعمؿكماأفم ؿىذهالبرامجكالخدماتغيرقادرةعمىتقديـالتسييبل

ىنالؤلفرادذكماضطرابالتكحدفيالمؤسساتكالمراكز؛ألفىذهاإلجراءاتالذيفيكفركفـ

تحتاجإلىفريؽعمؿكمتابعةمفخبلؿبناءخططلتنفيذىذهالبرامجكالخدماتممايزيدالعبء

 Kleinert)كتنسجـنتائجالدراسةالحاليةمعنتائجدراسةكمينيرتكآخركف.كالنفقاتليذهالبرامج

& Others, 2000) فيمايتعمؽبجانبالخدماتاإلنتقاليةكالعبلجالتكاممي،كالتعميـالميني
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فيحصكؿ(2008)كماتختمؼنتائجالدراسةالحاليةمعدراسةالزارع.كخططاإلنتقاؿالفردية

.عنصرالدمجكالخدماتاإلنتقاليةعمىدرجةمتكسطة

:التقييـ الذاتيلُبعد  رئيسةاؿ مناقشة النتائج المتعمقة بالمؤشرات: ثامنان 

"التقييـالذاتي"جةالكميةلمتكسطاالنطباؽلبيعدأشارتالنتائجفيمايتعمؽبمتكسطالدر 

ككؿأنوحصؿعمىدرجةمتدنية،كقدتراكحمتكسطدرجاتالمؤشراتمابيفدرجةمتكسطة،

يتضمفتقييـالبرامجقياس":الذمنصورئيسحيثبمغأعمىمتكسطانطباؽلممؤشراؿ.كمتدنية

كىك"اضطرابالتكحدممدلرضاأسراألطفاؿالتكحدييفعفالخدماتالمقدمةليـكألطفاليـذك

كجدستةمؤشراتكانتدرجةبينمات.عمىدرجةانطباؽمتكسطةالمؤشرالكحيدالذمحصؿ

سةبشكؿمنظـمفقبؿفيالمؤسكيتـالتقييـ:"حيثحصؿالمؤشرالذمنصو.انطباقيامتدنية

كادرإدارمكفنيمفأجؿتحديدالبرامجكالخدماتالتيتحتاجياالمؤسسةمفأجؿالتطكير

.عمىأدنىمتكسطانطباؽ"كالتحديث

أفتمؾالعممياتتعانيضعفان،"التقييـالذاتي"سيرالدرجةالمتدنيةككؿلبيعدكيمكفتؼ

لتقييـالذميتـاؼ.طفؿذكماإلعاقاتفيالكطفالعربيبشكؿعاـفيغالبيةمؤسساتكمراكزاأل

الحاالتإجراؤهفيمراكزالتربيةالخاصةكمراكزاألطفاؿالتكحدييفىكتقييـمفأجؿتشخيص

كىذامايجعؿالمراكزالتعمؿعمىتقييـالبرامجكالخدماتالمقدمة.المتقدمةلبللتحاؽبالمركز

كماأفىذهالمراكزالتقيـ.تحسيفنكعيةكجكدةالخدماتالمقدمةك،مفأجؿالتطكيركالتحديث

.برامجياكخدماتيا،ألفإجراءاتالتقييـمفصبلحياتالجياتالرسميةالمانحةلمترخيص

تقييـكمايمكفتفسيرىذاالتدنيفيبيعدالتقييـالذاتيبأفالك يرمفالمراكزتيعزؼعف

ماأفأغمبالبرامجكالخدماتالمقدمةفيالمراكزذاتطابعربحيكالؾأدائيالتبلفياإلنتقادات،
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كماأفىذهالمراكزاليتكافرفيياالككادراإلداريةكالفنية.تيمياالجكدةفيخدماتياالمقدمة

مشاركةأمابالنسبةلعدـ.ماتياالتيتقدمياكالتعميميةالمؤىمةكالمدربةعمىكيفيةتقييـأدائياكخد

أفاألسرالتشترؾفيتخطيطتمؾالبرامجيعكدالسببفيذلؾسرفيعمميةالتقييـ،األ

مشاركة"كىذاماتـالتكصؿاليوفينتائجالدراسةالحاليةفيعنصر.التربكية،كتنفيذىاباألساس

ايتعمؽفيـاتنتائجومأشارالت(2008)كىذهالنتائجتتكافؽمعدراسةالزارع"كدعـكتمكيفاألسر

 ,Tietjens))دراسةتايتجنز،كمؾكارم،كككتشيرك.ـكالمركزبعنصرتقييـالبرنامجالمقدّر

McCary, and Co-chair, 2005المراقبةأفىناؾضعفانفيعمميةماالتيأشارتنتائجو

.امجكتقييـالتقدـفيالبر





: السؤاؿ الثالث

رح لتطكير البرامج كالخدمات التربكية المقدمة مناقشة النتائج المتعمقة باألنمكذج المقت*  

:  اإلعاقة العقمية كاألطفاؿ ذكم اضطراب التكحدلألطفاؿ ذكم 

المقترحفيضكءالمعاييركالممارساتالعالميةالفعّرالةكنتائجمستكلتـتطكيراألنمكذج

مفخبلؿ.اصةفاعميةالبرامجكالخدماتالعاممةفياألردففيمؤسساتكمراكزالتربيةالخ

كالفرعيةلكؿمفاإلعاقةالعقميةكاضطرابالتكحد،كاقتراحرئيسةحصراألبعادكالمؤشراتاؿ

إجراءاتالتغمبعمىالمشكبلتكتدنيفيكؿاألداءلمكصكؿإلىاألينمكذجالمقترح،كعرض

(1:)دىيكىذهاألبعا.لفئتياإلعاقةالعقميةكاضطرابالتكحداألنمكذجحسبترتيباألبعاد
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يعياحصمتالتقييـالذاتي،كجـ(3)نتقاليةالدمجكالخدماتاال(2)مشاركةكدعـكتمكيفاألسرة

.عمىمستكلفاعميةمتدفو
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التكصيات 

:يميفيضكءنتائجالدراسةالحاليةيكصيالباحثبما

 :كاضطراب التكحد التكصيات الخاصة باإلعاقة العقمية* 

 
: كصيات البحثيةالت

 .إجراءدراسةحكؿمستقبؿاألفرادذكماإلعاقةالعقميةبعدإنتياءالبرامجالمقدمةليـ .1

 .لمبرامجكالخدماتالمقدمةرئيسةإجراءدراساتمتخصصةعمىكؿبعدمفاألبعاداؿ .2

 .إجراءدراسةلمؤشراتضبطالجكدةلمبرامجالمقدمةلئلناث .3

:فييام ؿؼبعادالتيأظيرتالدراسةكجكدإختبلعمؿدراساتكطرححمكؿحكؿاأل .4

.التقييـالذاتي،كدعـكمشاركةكتمكيفاألسرة،كالدمجكالخدماتاإلنتقالية

إجراءدراسةلتطكيرأدكاتالقياسالرسميةكغيرالرسميةلمتعرؼعمىاألطفاؿذكم .5

 .اضطرابالتكحد

،ألطفاؿذكماضطرابالتكحدحتياجاتالفعميةلمعممياإجراءدراسةلتحديداال .6

 .كاألخصائييفالمسانديف

ستراتيجيات:إجراءدراساتمعمقةحكؿمكضكعاتمحددةم ؿ .7 فعاليةبعضأساليبكاإ

 .التعميـالم بتةعمميانمعاألطفاؿذكماضطرابالتكحد

جالمنيا:لبرامجاألطفاؿالتكحدييفكأىميارئيسةإجراءدراسةمتخصصةفيأحداألبعاداؿ .8

 .التعميـفيبرامجالدمج،تقييـالبرامجلبرنامجالتربكمالفردم،الدمجكالمرجعي،ا
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إجراءدراسةلمتعرؼغمىدرجةانطباؽمؤشراتضبطالجكدةفيالبرامجالمقدمة .9

 .لبلطفاؿالتكحدييففيمؤسساتكمراكزاالطفاؿالتكحدييففيالدكؿالعربية
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قائمة المراجع 

 :المراجع العربية :أكالن 

 رسالةدكتكراهغيركاقع التقييـ في التربية الخاصة في األردف،  (.2007)مراد البستنجي، -

 .الجامعةاألردنية،عماف،األردف،منشكرة

أسسمعاييركنظاـالجكدةالشاممةفيالمؤسساتالتربكية(.2001)البكر،محمدعبداهلل -

 .98-84ص(60)العدد.الككيتجامعة.المجمة التربكيةكالتعميمية،

استراتيجيات تعميـ الطمبة ذكم اإلحتياجات (.2005)الحديدم،منىكالخطيب،جماؿ -

 .دارالفكر:عماف.الخاصة

مدل فاعمية برنامج تعميمي لتنمية االتصاؿ المغكم لدل أطفاؿ (.2005)الحساني،سامر -

 .عماف،األردف:ةاألردنيةرسالةماجستيرغيرمنشكرة،الجامع.التكحد في عماف

مجمة .دراسةتقييميةلمراكزالتربيةالخاصةفيمدينةالرياض(2003)الخشرمي،سحر -

 .،جامعةالبحريف(4)المجمدالخامس،العدد العمـك التربكية كالنفسية،

اإلعتماد كضبط الجكدة في الجامعات العربية(.2010)الخطيب،أحمدكالخطيب،رداح -

.عالـالكتبالحديث:إربد(.مقترحأنمكذج)

 .داركائؿلمنشر:عماف(.1ط.)التربية الخاصة المعاصرة(.2008)الخطيب،جماؿ -

.داركائؿلمنشر:عماف(1ط.)مقدمة في اإلعاقة العقمية(2010)الخطيب،جماؿ -

كردارالؼ:عماف.المدخؿ إلى التربية الخاصة(.2009)الخطيب،جماؿكالحديدم،منى -

 .لمطباعةكالنشركالتكزيع
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غرفةالمصادركبديؿتربكملذكماالحتياجاتالخاصة(.2009)الخطيب،عاكؼعبداهلل -

عالـالكتبالحديثلمنشر:الطبعةاألكلى،عماف(.دليؿعمميلمعمميصعكباتالتعمـ)

 كالتكزيع،

ذكم اإلعاقة العقمية  تنظيـ الخدمات التربكية المختصة باألطفاؿ(.2002)الخطيب،فريد -

،أطركحةدكتكراةغيرمنشكرة،جامعةالقديسفي المؤسسات كالمراكز النيارية في األردف

.يكسؼ،بيركت،لبناف

 التكمفةكزيادة كانخفاض الجكدة تحسيف التميز  الكث  (.2000) مكسى اهلل عبد الخمؼ، -

 .144 - 142 ص( 39) العدد.الرياض العامة، اإلدارة مجمة .اإلنتاجية

،كاإلعاقة العقمية، دراسة سيككلكجية( التكحد)األكتيـز (.2009)خميؿمحمد،إيياب -

 .مؤسسةطيبةلمنشركالتكزيع:القاىرة(.1ط)

:،اإلشراؼالعممي(2001).الدليؿ المكحد لمصطمحات اإلعاقة كالتربية الخاصة كالتأىيؿ -

كزراءالعمؿكالشؤكفاالجتماعيةبدكؿالمكتبالتنفيذملمجمس.جماؿمحمدالخطيب.د.أ

 .البحريف:المنامة.مجمسالتعاكفلدكؿالخميجالعربية

تصكر مقترح لتطكير إدارات المدارس الممحؽ (.2006)الدكيش،عبدالعزيزبفسميماف -

رسالةدكتكراة.بيا برامج التربية الخاصة في ضكء بعض اإلتجاىات العالمية المعاصرة

 .جامعةاإلماـمحمدبفسعكداإلسبلمية،المممكةالعربيةالسعكديةغيرمنشكرة،

الجكدة في  ، مؤشرات الجكدة كتكظيفيا في تنظيـ التعميـ كالتعمّعـ،(2006)سييؿدياب، -

 .العدداألكؿ-المجمدال اني، WWW.iugaza.eduالعالي،التعميـ
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ترجمةيكنسمحمد،.الخاصةالمعمـ الفعاؿ في التربية .(2009)ىككرادديبتفككرت، -

.دارالفكرلمنشركالتكزيع،األردف:عماف

مطابعدار:،الدكحةالتكحد اإلعاقة الغامضة(.2002)الراكم،فضيمةكحماد،صالح -

.الشركؽ

فاعمية التصحيح الزائد كالتعزيز التفاضمي في خفض السمكؾ (.2004)رشيد،خالد -

،رسالةدكتكراهغيرمنشكرة،األطفاؿ التكحدييف النمطي كاإليذاء الذاتي لدل عينة مف

.عماف،األردف:جامعةعمافالعربيةلمدراساتالعميا

دارالفكرلمطباعة:عماف(.3ط.)مقدمة في اإلعاقة العقمية (.2005)الركساف،فاركؽ -

 .كالنشركالتكزيع

مقدمةفيتعميـ.فيالخطيب،جماؿكآخركف.اإلعاقة العقمية(.2009)الركساف،فاركؽ -

 .دارالفكر،لمطباعةكالنشركالتكزيع:عماف.الطمبةذكمالحاجاتالخاصة

دارالفكر:عماف(.8ط.)سيككلكجية األطفاؿ غير العادييف(.2010)الركساف،فاركؽ -

 .لمطباعةكالنشركالتكزيع

كحدييف مؤشرات ضبط الجكدة في البرامج التربكية لألطفاؿ الت. (2008)الزارع،نايؼ -

رسالةدكتكارةغير.كدرجة إنطباقيا عمى مراكز التكحد في المممكة العربية السعكدية

 .منشكرة،الجامعةاألردنية،عماف

،المدخؿ إلى اضطراب التكحد المفاىيـ األساسية كطرؽ التدخؿ(.2010)الزارع،نايؼ -

 .دارالفكرلمطباعةكالنشر:،عماف(1ط)

.داركائؿلمطباعةكالنشر:عماف.الخصائص كالعالج: التكحد(.2004)إبراىيـ,الزريقات -
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.الجكدة الشاممة في التعميـ كأسكاؽ العمؿ في الكطف العربي(.2003)الزكاكم،خالد -

 .مجمكعةالنيؿالعربية:القاىرة

سيككلكجية ذكم : مقدمة في التربية الخاصة(.2011)السرطاكم،زيدافكعكاد،أحمد -

 .الرياض،دارالناشرالدكليلمنشركالتكزيع. ىبةاإلعاقة كالمك

الجمعية:جدة.الطرؽ التربكية كالنفسية كالطبية: عالج التكحد(.2004)الشامي،كفاء -

 .الفيصميةالخيريةالنسكيةفيالمممكةالعربيةالسعكدية

تربية تقكيـ البرامج التربكية المقدمة لممعاقيف عقميا بمراكز اؿ(.2005)الشمكؿ،عمي -

رسالةماجستيرغير.الخاصة في مدينة عماف مف كجية نظر المديريف كالمعمميف

 .عماف،األردف:منشكرة،جامعةعمافالعربيةلمدراساتالعميا

تصميـ برنامج تدريبي لتطكير الميارات التكاصمية كاالجتماعية (.2004)الشيخذيب،رائد -

رسالةدكتكراهغيرمنشكرة،.ييف كقياس فاعميتوكاالستقاللية الذاتية لدل األطفاؿ التكحد

 .عماف،األردف:الجامعةاألردنية

كرقةعمؿ(. تحميؿ كضع)األشخاص المعكقكف في األردف  .(2009)الصمادم،جميؿ -

ستراتيجيةالكطنيةلؤلشخاصذكماإلعاقة،مقدمةفيالمؤتمرالكطنياألكؿحكؿاال

 .كقيفالمجمساألعمىلشؤكفاألشخاصالمع

مقدمةفيتعميـالطمبة.فيالخطيب،جماؿكآخركف.التكحد(.2009)الصمادم،جميؿ -

 .دارالفكر،لمطباعةكالنشركالتكزيع:عماف.ذكمالحاجاتالخاصة

تقكيـفاعميةمراكزالتربيةالخاصةفي(.2001)السرطاكم،عبدالعزيز.الصمادم،جميؿ -

 .165  –129 ص، 13مجمدجمة جامعة الممؾ سعكد،ـ.دكلةاإلماراتالعربيةالمتحدة
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داركائؿلمنشر:عماف(.2ط.)مدخؿ إلى التربية الخاصة(.(2008الظاىر،قحطاف -

 .كالتكزيع

شارعجكاد14دارالرشاد،:القاىرة.اإلعاقات العقمية(.2004)عبداهلل،عادؿمحمد -

.القاىرة–حسني

التربكية الفردية لألطفاؿ في مدارس الدمج كمعاىد  الخطة(.2003)عبداهلل،محمدقاسـ -

،بحثمنشكر،مجمةالطفكلةالتربية الفكرية في مناطؽ جنكب المممكة العربية السعكدية

 (.17)،العدد(5)العربية،المجمد

ة لمطالب المصابيف بالتكحد في (.2002)الع ماف،إبراىيـ - كضع الخدمات التعميمية الخاصّع

أطركحةدكتكراهغيرمنشكرة،جامعةإيداىكا،الكالياتالمتحدة.ية السعكديةالمممكة العرب

 .األمريكية

نمكذج مقترح لتطكير خدمات التدخؿ المبكر في ضكء الممارسات (.2006)عقركؽ،كداد -

،رسالةدكتكراهغيرمنشكرة،جامعةالعالمية كنتائج تقكيـ البرامج العاممة حاليان في األردف

 .عماف،األردف:ربيةلمدراساتالعمياعمافالع

تقييـ البرامج التربكية كالعالجية المقدمة لألطفاؿ التكحدييف في .(2006)العمكاف،عمي -

 .رسالةماجستيرغيرمنشكرةجامعةعمافالعربية،عماف.األردف

فعالية الخطة التربكية الفردية في تدريس الميارات (.2004)العنزم،نايؼالحميدم -

:،رسالةماجستيرغيرمنشكرة،الجامعةاألردنيةلرياضية لممعاقيف عقميان في السعكديةا

 .عماف،األردف



 

 

 

309 

حصائياتحدي ةعفالتكحد(.2010)عكاد،أحمد - "كرقةعمؿمقدمةفيندكة.حقائؽكاإ

،كالتينظمتياجامعةعمافالعربيةفي"نحكمستقبؿأفضؿلمطفؿالعربيذماإلعاقة

العالميلمطفؿ،اإلحتفاؿ  .عماف،األردف2010نيساف24باليـك

مناقشة لمضمكف الرؤل كالسياسات التعميميّعة  :جكدة التعميـ.(2002)خالدالعكاد، -

الرؤيةالمستقبميّرةلبلقتصادالسعكدم،الرياض،:كرقةمقدمةلندكة،االقتصاديّعة المستقبميّعة

 .المممكةالعربيةالسعكدية

جامعة–نمكذج في ضبط معايير الجكدة في التعميـ األكاديمي(.2007)عكدة،خميؿ -

 .النجاجالكطنية،نابمس،فمسطيف

مدلتحقؽمعمميكمعمماتالتربيةالخاصةبدكلة(.2003)الغزك،عمادكالقريكتي،إبراىيـ -

مؤتمر إعداد المعمـ . (CEC)اإلماراتالعربيةالمتحدة،لمعاييرجمعيةالتربيةالخاصة

 .كميةالتربيةبجامعةاإلماراتالعربيةالمتحدةاللفية الثالثة،ؿ

 المكاصفات، الجكدة في التعميـ، المفاىيـ المعايير،.(2008)كم،سييمةالفتبل -

 .األردفدارالشركؽلمنشركالتكزيع،:عماف.المسؤكليات

لى التربية المدخؿ إ (.1995)القريكتي،يكسؼكالسرطاكم،عبدالغزيزكالصمادم،جميؿ -

.دارالقمـلمنشركالتكزيع:اإلمارات. (3ط.)الخاصة

اإلستراتيجية الكطنية لألشخاص (.2007)المجمساألعمىلشؤكفاألشػخاصالمعكقيف -

 األردف: ذكم اإلعاقات، عماف

معاييراإلعتماد الخاص لبرامج ،(2010)المجمساألعمىلشؤكفاألشخاصالمعكقيف -

 .األردف:،عمافكخدمات التكحد
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معاييراإلعتماد الخاص لبرامج ،(2010)المجمساألعمىلشؤكفاألشخاصالمعكقيف -

 .األردف:،عمافكخدمات اإلعاقة العقمية

اإلستراتيجية الكطنية (.2015-2010)المجمساألعمىلشؤكفاألشػخاصالمعكقيف -

 .األردف: لألشخاص ذكم اإلعاقات، عماف

،قانكفرقـقانكف حقكؽ األشخاص المعكقيفالمعكقيف،المجمساألعمىلشؤكفاألشخاص -

.(2007)لسنة(31)

:بيركت.إدارة الجكدة الشاممة -جكدة التعميـ –الجكدة (.2007)محمد،مصطفىالسايح -

 .دارنكفؿ

،رسالةماففاعمية مراكز التربية الخاصة في سمطنة عُ مستكل(.2000)المعمرم،خكلة -

 .ردنيةجامعةاألماجستيرغيرمنشكرة،اؿ

طبيعة ككاقع الخدمات المقدمة لمطفؿ التكحدم في المممكة (.2000)المغمكث،فيد -

 .جامعةالخميجالعربي:ندكةاإلعاقاتالنمائية،البحريف.العربية السعكدية

-  .المنظكمةالتربكيةكتقانةالمعمكمات(.2002)المنظمةالعربيةلمتربيةكال قافةكالعمـك

  –21ل الثلكزراءالتربيةكالتعميـكالمعارؼالعربفيالجزائرخبلؿالفترةمفالمؤتمرا

 . 25  –8ص(.40)العدد.المجمة العربية لمتربية.إبريؿ23

البرامج-التسخيص)اإلتصاؿ المغكم لمطفؿ التكحدم(.2001)أحمد نصر،سيى -

 .دارالفكرلمطباعةكالنشركالتكزيع:عماف(.العبلجية

مقدمة في التربية : سيككلكجية األطفاؿ غير العادييف كتعميميـ(.2008)الىاف،ككفمافق -

.دارالفكرلمنشركالتكزيع،األردف:،ترجمةعادؿعبداهللمحمد،عمافالخاصة
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التخمؼ ذكم التبلميذ عمى التعرؼ إجراءات تطبيؽ أىمية مدل .(2003) اهلل عبد الكابمي، -

.السعكدية العربية المممكة في الفكرية التربية برامج قبؿ مف الفردية تربكيةاؿ كاحتياجاتيـ العقمي

 .الككيت جامعة :الككيت ،17 مجمد، ،(68)العدد التربكية، المجمة

 .دارجيينةلمنشر:عماف.أساسيات التربية الخاصة(.2001)راضي,الكقفي -

داركائؿلمنشر:عماف.( 1ط.)اإلعاقة العقمية(.2005)يحيى،خكلةكعبيد،ماجدة -

 .كالتكزيع
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( 1) ممحؽ رقـ

(. أداة تقييـ اإلعاقة العقمية)قائمة بأسماء المحكميف كجية عمؿ كؿ منيـ 

جية العمؿ التخصص اسـ المحكـ ـ 

جامعةعمافالعربيةالتربيةالخاصةأحمدعكاد.د.أ.1

الجامعةاالردنيةالتربيةالخاصةجماؿالخطيب.د.أ.2

جامعةجداراالتربيةالخاصةسعيداألعظمي.د.أ.3

جامعةآؿالبيتالتربيةالخاصةجماؿابكزيتكف.د.4

جامعةاليرمكؾخاصةالتربيةاؿقيسالمقداد.د.5

.د.6 جامعةجداراالتربيةالخاصةنعيـالعتـك

جامعةالبمقاءالتطبيقيةالتربيةالخاصةعبدالرزاؽأبكصيني.د.7

إحسافالخالدم.أ.8
التربيةالخاصة

المجمساألعمىلشؤكف

األشخاصالمعكقيف
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( 2)ممحؽ رقـ 

 (.أداة تقييـ اضطراب التكحد)بأسماء المحكميف كجية عمؿ كؿ منيـ 

جية العمؿ التخصص اسـ المحكـ ـ 

الجامعةاألردنيةتربيةخاصةاؿدجميؿالصمادم.أ.1

الجامعةاألردنيةتربيةخاصةاؿدفاركؽالركساف.أ.2

جامعةدمشؽعمـنفسخالدناصيؼ.د.أ.3

جداراجامعةتربيةخاصةاؿدسعيداألعظمي.أ.4

جامعةعمافالعربيةارشادلحالداىرمدصا.أ.5

جامعةاليرمكؾتربيةخاصةاؿمحمدمييدات.د.6

السعكدية/جامعةالقصيـربيةخاصةالتدمحمكدممكاكم.7

جامعةاليرمكؾعمـنفسفراسالحمكرم.د.8

جامعةمؤتةتربيةخاصةاؿجيادالقرعاف.د.9

المجمساألعمىلشؤكفيةخاصةترباؿمحمدالزبيدم.أ.10

األشخاصالمعكقيف
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( 3)ممحؽ رقـ 

عاقة العقمية لإلبصكرتيا األكلية  األداة

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

جامعة عماف العربية لمدراسات العميا 
كمية العمكـ التربكية كالنفسية 

تخصص التربية الخاصة 
األداة تحكيـ 

 اإلعاقة العقمية

األكـر : ...................................................................الدكتكر األستاذ

الباحثبدراسةبعنكاف أنمكذج مقترح لتطكير البرامج كالخدمات "تحيةطيبةكبعد؛يقـك

المقدمة لألطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية كاضطراب التكحد، في مؤسسات كمراكز التربية الخاصة في 

الفمسفةفيفيكذلؾاستكماالنلمحصكؿعمىدرجةدكتكراة".ف في ضكء المعايير العالميةاالرد

(.تخصصالتربيةالخاصة)التربية

كـفإفالباحثيأمؿمفمفخبرةكدرايةكسمعةأكاديميةكنظرانلماتتمتعكفبوسعادتكـ

صياغةلغكية،كمناسبةكؿضافةفقراتمناسبة،كتحكيـاألستبانةمفخبلؿحذؼأكتعديؿ،أكإ

.ليوالفقرةإفقرةلمبعدالذمتنتمي

الخدماتالتقييـ،البيئةالتعميمية،العاممكفكالككادر:عممانأفأداةالدراسةتتضمفسبعةأبعادكىي

.التقييـالذاتي،الدمجكالخدماتاالنتقالية،تمكيفكمشاركةاألسرة،كالبرامج
 

ير   مع كافر اإلحتراـ كالتقد
 

(.   المدرسة، المركز، الجمعية)يقصد بالمؤسسة في ىذه الدراسة  :مالحظة* 

 الباحث                                                                                                 
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 :الرؤل كالفكر كالرسالة: كؿالبعد األ

األىداؼ المتعمقة بتقديـ الخدمات التعميمية  اختيارق المؤسسة كالذم يشكؿ األسس التي تعتمد عمييا في يقصد بو اإلطار الفكرم كالفمسفي الذم تتبنا
عتمادان عمى قيـ المجتمع كتكجياتو كنتائج البحكث العممية في مجاؿ تعميـ األفراد ذكم اإضافة إلى إجراءات تحقيؽ األىداؼ . لتدريبية كالعالجية كالتأىيميةكا

 .يةاإلعاقة العقؿ

 الفقرات

 الصياغة المغكية ارتباط الفقرة بالبعد

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

1 
تتبنى المؤسسة رؤية كفكر كرسالة خاصة بالخدمات كالبرامج المقدمة 

 . ذكم اإلعاقة العقمية طفاؿلأل
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

 مرتبطة .ذكم اإلعاقة العقمية طفاؿمالئمة لألىداؼ لممؤسسة أ 2
تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

3 
تحدد المؤسسة بالتعاكف مع الييئة اإلدارية كالفنية كالتعميمية األىداؼ 

 .العامة لتحقيؽ رسالتيا
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

 مرتبطة . ؽ األىداؼ المكضكعةمتحؽؿ ان متنفيذ برنامجان المؤسسة  ضعت 4
تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

 مرتبطة .تعكس رؤية كرسالة المؤسسة كجيات نظر ذات بعد إنساني كحقكقي 5
تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

6 
 طفاؿلأل الخدمات كالبرامج المقدمة اختيارتحكـ رؤية المؤسسة كرسالتيا 

 .ذكم اإلعاقة العقمية
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

تعمؿ المؤسسة عمى مراجعة فكرىا كرسالتيا بصكرة دكرية بالتعاكف مع  7
 . المديريف كأعضاء الييئة اإلدارية كالتعميمية كأكلياء األمكر

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

تمتـز المؤسسة بالقكانيف كاألنظمة كالتعميمات الصادرة عف الجيات ذات  8
 مرتبطة .العالقة

تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى
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 العاممكف كالككادر: الثانيالبعد 

كالفنية المؤىمة كالمدير كالمعمميف كمساعدك المعمميف كيقصد بو اإلدارة كالعاممكف في المؤسسة التي تعني باألفراد ذكم اإلعاقة العقمية مف الككادر اإلدارية 
 . كاالختصاصيكف ككفاياتيـ المينية كمياراتيـ في تنفيذ أىداؼ المؤسسة

 الفقرات

 الصياغة المغكية ارتباط الفقرة بالبعد

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

1 
 مرتبطة . عاقة العقميةيشرؼ عمى المؤسسة إدارة متخصصة في مجاؿ اإل

تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

2 
البرامج كالخدمات لألطفاؿ لتقديـ  متعدد التخصصات يتكفر في المؤسسة فريؽ

 .عاقة العقميةذكم اإل
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

3 
ضمف آلية كاضحة  متعدد التخصصاتالفريؽ  بيفيتـ التنسيؽ كالتعاكف 

 . عاقة العقميةكالخدمات المقدمة لمطمبة ذكم اإل فيما يخص البرامج كمحددة
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

يجرم فريؽ متعدد التخصصات تقييما لممؤسسة مف حيث صالحيتيا كبيئة  4
 مرتبطة .يةتعميمية لتقديـ البرامج كالخدمات لمطمبة ذكم اإلعاقة العقؿ

تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

5 
رات متخصصة في يحمؿ المعممكف درجة البكالكريكس في التربية الخاصة كدك

 .اإلعاقة العقمية جاؿخبرة عممية في ـاإلعاقة العقمية ك
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

6 
الدبمـك المتكسط في مجاؿ التربية الخاصة يحمؿ المعممكف المساعدكف درجة 

 . اإلعاقة العقميةمجاؿ كدكرات كخبرات عممية في 
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

7 

:  يتكافر في المؤسسة متخصصكف مساندكف كما يمي
.  اختصاصي عالج طبيعي -أ 

.  اختصاصي معالجة نطؽ -ب 

 .معالج كظيفي -ج 

 .مرشد نفسي - د

  .طبيب عاـ - ق

 .دمات انتقالية كتييئة مينيةأخصائي خ - ك

 .ممرض - م

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

8 
 مرتبطة . لمعمؿ مع األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية يتمتع الفريؽ بكفايات مينية

تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

9 
 . األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقميةتتبنى الككادر العاممة اتجاىات ايجابية نحك 

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

10 
كالتشخيص المناسبة، كتعديؿ  أدكات التقييـ استخداـيتـ تدريب المعمميف عؿ 
 .ىذه األدكات كفقان لمحاجة

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى
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11 
ممة في المؤسسة أثناء الخدمة لتأىيميـ كتدريبيـ يتـ تدريب الككادر العا

 . كتطكير مياراتيـ المينية
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

 .ىداؼ الكاردة في البرنامج التربكمتتكفر الككادر الالزمة النجاز األ 12
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

13 

ة باإلعاقة العقمية ؽؿعر العاممة مستجدات الميداف التربكم المتتتابع الككاد
طالع عمى األبحاث كالدراسات اإل مؤتمرات، كرش عمؿ، ،حضكر ندكات)

 (الخ....الحديثة 

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

14 
 .يتكافر في المؤسسة دليؿ لشؤكف المكظفيف المتعمؽ بسياسة التكظيؼ

 بطةمرت
تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى
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:   البيئة التعميمية: لثالبعد الثا

األدكات كالكسائؿ التعميمية ككىك تنظيـ الغرفة الصفية كاألركاف التعميمية التي تتككف منيا كعدد الطمبة ذكم اإلعاقة العقمية في الصؼ كمحتكياتيا 
 .  ة لذكم اإلعاقة العقميةالالزمة كالتجييزات المختمفة المالئـ

 الفقرات

 الصياغة المغكية ارتباط الفقرة بالبعد

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

1 
في المؤسسة  التسييالت البيئة الصفية لتحقيؽ أىداؼ البرامج  كفريت

 .دمة لألطفاؿ ذكم اإلعاقة العقميةكالخدمات المؽ
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 ىكآخر 

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

2 
يتـ تقييـ البيئة الصفية لتكفير أفضؿ الفرص الستفادة األطفاؿ مف 

 . التعمـ
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

3 
محطة ) مثؿتعميمية ( أركاف)يتـ تنظيـ الغرفة الصفية عمى شكؿ محطات 

 (.الخ...التعميـ األكاديمي، الفردم، الجماعي 
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

4 
 مرتبطة . تكفر المؤسسة عناصر السالمة العامة لمغرؼ الصفية

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

5 
إضاءة كتيكية كأثاث ككسائؿ مساحة كافية ك يتكفر في الغرؼ الصفية

 . تعميمية مناسبة
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 كآلخر ق

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

6 
مع األقراف  جتماعيفرصان لمتفاعؿ اال كادارتيا تكفر البيئة التعميمية

 . المحيطيف بالطفؿ
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

7 
يكجد مكاف لحفظ أغراض كمستمزمات كؿ طفؿ مزكدة بمثيرات بصرية 

 (. صكرتو، كاسمو)
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

8 
أطفاؿ لكؿ ( 10  –8)يتراكح عدد الطمبة المعكقيف في الصؼ الكاحد مف 

 . معمـ كمساعد في الحاالت البسيطة كالمتكسطة
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

9 
ؿ أطفا( 6  –5)يتراكح عدد الطمبة المعكقيف عقميان في الصؼ الكاحد مف 

 .لكؿ معمـ كمساعد في الحاالت الشديدة
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

10 
بصرية تكضح أماكف أداء ( حدكد)يتكافر في الغرفة الصفية مثيرات 

 .الميمات التعميمية
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

11 

 . نشطة الصؼ اليكميةيكجد في الغرفة الصفية برنامج يكضح أ

 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 

 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ

ُتعدّعؿ 

 إلى

12 

 . يكجد في الصؼ جدكؿ تعميمي خاص لكؿ طفؿ

 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 

 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ

ُتعدّعؿ 

 إلى
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التقييـ : رابعلبعد اؿا

ية لتحديد مستكل األداء الحالي لألفراد ذكم اإلعاقة العقمية كتحديد جكانب كىي اإلجراءات التي تقـك بيا المؤسسة التي تعنى باألفراد ذكم اإلعاقة العقؿ
 . القكة كالضعؼ لديو لمبدء بتقديـ الخدمات التربكية كتشمؿ األدكات المستخدمة في التقييـ كمجاالت التقييـ

 الفقرات

 الصياغة المغكية ارتباط الفقرة بالبعد

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

1 
تقـك المؤسسة بإجراء دراسة حالة شاممة تتضمف التاريخ النمائي 

 .  لتحاقيـ في المؤسسةإقبؿ  عاقة العقميةكالتربكم لألطفاؿ ذكم اإل
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

2 
مجاالت )كمنيا المجاالت  حاالت اإلعاقة العقمية جميع يتضمف التقييـ

 (.الخ...لكؾ التكيفي بأبعاده كالميارات األكاديمية كالمعرفية كالحركيةالس
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

3 
 مرتبطة . يتكافر في المؤسسة أدكات التقييـ النفسية كالتربكية المناسبة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

4 
 مرتبطة . اط بيئة مناسبةتجرل عممية التقييـ في أكس

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

5 
تستخدـ المؤسسة نتائج التقييـ في تصميـ البرنامج التربكم الفردم 

 . لمطفؿ
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

6 
يتـ تحديد معيار أىمية الطفؿ ذكم اإلعاقة العقمية مف قبؿ فريؽ متعدد 

 . لتخصصاتا
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

7 
يتابع الفريؽ متعدد التخصصات التقدـ في تعميـ الطفؿ ذكم اإلعاقة 

 . العقمية
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

8 
 طفؿ ذكم اإلعاقة العقمية اعتمادايتـ تحديد البديؿ التربكم المالئـ لؿ

 . يانات التقييـ كالحاجات الفردية لمطفؿعمى ب
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

9 
 مرتبطة .فشخصيـىـ اؿاؿعف أطؼ كاممةيتـ تزكيد أكلياء األمكر بالمعمكمات اؿ

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

10 
ـ ألطفاليـ ذكم التقيي عممية تكفر المؤسسة المجاؿ لمشاركة األسرة في

 .اإلعاقة العقمية
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ
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: الخدمات كالبرامج: لخامسالبعد ا

جالت كىي التي تتضمف عناصر العممية التعميمية كالتدريبية التي تشمؿ المنياج كالتخطيط لتدريس كأساليب التدريس كتعديؿ السمكؾ كالتقكيـ كس
 . الطمبة

 
الفقرات 
 

 الصياغة المغكية ارتباط الفقرة بالبعد

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

 مرتبطة :المنياج كالبرنامج التربكم الفردم (أ) 
تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

1 
اإلستقاللية، ) مياراتيتضمف منياج اإلعاقة العقمية مجاالت اؿ

   (.المغكية، األكاديمية، الحركية، اإلقتصادية، المينية ة،جتماعياال
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

2 
يشمؿ المنياج عمى برامج كأنشطة شاممة كمتسمسمة نمائيان تناسب 

 . الفئة العمرية المخدكمة
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

3 
ل تحقيؽ األىداؼ المكتكبة بالخطة التربكية يركز المنياج عؿ

 . الفردية
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

4 
يتـ تقديـ الدعـ كالخدمات المساندة لألطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية 

 . ىج تدريبية إضافيةاضمف مف
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

5 
مساعدة الطفؿ عمى تطكير الميارات كالمعارؼ يصمـ المنياج ؿ

 .اتو كقدراتو كاحتياجاتو الفرديةىتماـالمناسبة ال
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

6 
فعاؿ يعمؿ المنياج عمى تعزيز قدرات الطمبة عمى التعمـ بشكؿ 

 .مناسبك
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

 مرتبطة :التخطيط لمتدريس ( ب)
تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

1 

 عممية التخطيط لمتدريسفي اإلجراءات  مجمكعة مف تستخدـ
:  كمنيا

. تحديد مستكل األداء الحالي لمطفؿ ذكم اإلعاقة العقمية  -أ

.  كتحديد األىداؼ التعميمية اختيار -ب

السمكؾ، )إجرائية تتضمف صياغة األىداؼ التعميمية بطريقة  -ج
 (. الشركط، المعيار

 .تحميؿ الميارات التعميمية لمطفؿ ذكم اإلعاقة العقمية -د

 .الكسائؿ التعميمية التي تناسب اليدؼ التعميمي اختيار -ق

 . األنشطة التعميمية المرتبطة باألىداؼ التعميمية اختيار -ك

 .تحديد أسمكب التقكيـ المناسب لميدؼ التعميمي-ز

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى



 

 

 

328 

 

 ( ج)
 مرتبطة : أساليب التدريس

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

1  

تستخدـ أساليب تدريس متنكعة كمناسبة لحاجات الطفؿ الفردية مف 
أسمكب تعددية الحكاس، أسمكب تحميؿ الميمة، االنتقاؿ مف : )مثؿ

المجرد، النمذجة، لعب األدكار، التعمـ مف خالؿ المحسكس إلى 
 (. الخ... مجمكعات، التعميـ المباشرة، تعميـ األقراف 

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

2 
 مرتبطة  .يربط المعمـ التعمـ الحالي بالتعمـ السابؽ

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

3 
 مرتبطة .تعزيز االيجابي المناسب مع الطفؿاؿيستخدـ المعمـ 

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

4 
 .ينكع المعمـ في األنشطة كيعطي الكقت المناسب لكؿ نشاط 

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

5 
يراعي المعمـ الفركؽ الفردية مف خالؿ تكييؼ طرؽ التدريس 

 . اـكتحديد المو
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

6 
النماذج البصرية، ) ستخداـتشتمؿ أنشطة التعمـ فرصان متاحة ال

 (. السمعية، الممسية، الحركية
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

7 
 مرتبطة (. 1:  1)يتـ تقديـ تعميـ فردم مكثؼ لألطفاؿ الذيف يحتاجكف ذلؾ 

تُنقؿ لبعد 
 آلخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

8 
ينتقؿ المعمـ تدريجيان مف الميارات البسيطة الى الميارات الصعبة 

 . حسبما تقتضي قدرات الطفؿ المعاؽ عقميان 
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

  :تعديؿ السمكؾ (د)
 

    

1 
ردية عمى تقييـ السمكؾ المفظي كتحميؿ تعتمد خطة تعديؿ السمكؾ الؼ

 . الظركؼ التي تتزامف مع السمكؾ االيجابي كالسمكؾ السمبي
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

2 
يتـ تقييـ سمكؾ الطفؿ بالنظر إلى الكظيفية التي يحققيا ىذا السمكؾ 

 . كتبذؿ محاكالت منتظمة لتعميمو سمككات بديمة مناسبة
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

3 
 مرتبطة السمكؾ عمى نحك فعاؿ مع األطفاؿ تعديؿ  دئتستخدـ مبا

تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

5 

تحميؿ الميارة ) :كمنيا تعديؿ السمكؾ تراتيجياتساتستخدـ 
 ،التدريجي تشكيؿ السمكؾ ،الصحيحة ستجابةتعزيز اال ،التعميمية

 ضبط المثيرات المشتتة لمطفؿ ،النمذجة ،ستجابةتسمسؿ اال
  (.الخ...

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

      :التقكيـ ( ق)

1 

التقكيـ التككيني ): المناسبة كمنياتستخدـ استراتيجيات التقكيـ 
ابعة أداء كالختامي، قياس مدل تحقؽ األىداؼ، الرسـ البياني، مت

متابعة أداء الطفؿ الطفؿ، تكظيؼ نتائج التقكيـ في تحسيف األداء، 
  (.الخ...، تقارير تقدـ الطفؿ كتقديـ التغذية الراجعة

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى



 

 

 

329 

 

 (ك)

: ممفات الطمبة كتحتكم عمى
. الكثائؽ الرسمية لمطالب .أ 

. تقارير التشخيص .ب 

 . يـ التي تحدد احتياجات الطالبتقارير التقي .ج 

  .الخطة التربكية الفردية كالخطة التعميمية لمطفؿ .د 

 .ة عشرةسالخطة االنتقالية لمطفؿ بعد سف الساد .ق 

 . خطة الخدمات األسرية .ك 

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد 
 آخر ىك

 صحيحة ُتحذؼ
ُتعدّعؿ 
 إلى

 
: تمكيف كمشاركة األسرة:  ادسسالبعد اؿ

تيح لألسرة المشاركة الفاعمة في تقديـ الخدمات التربكية لألفراد ذكم اإلعاقة العقمية مف خالؿ الخدمات كالدعـ الذم تقدمو كىي تمؾ اإلجراءات التي ت
 .المؤسسة ألسر األفراد ذكم اإلعاقة العقمية

 
الفقرات 
 

 الصياغة المغكية ارتباط الفقرة بالبعد

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ تُنقؿ لبعد آخر ىك مرتبطة

1 
تتكفر في المؤسسة برامج تدريبية لألسر عمى كيفية التعامؿ مع 

 .الطفؿ المعاؽ عقميان 
 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ تُنقؿ لبعد آخر ىك مرتبطة

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ تُنقؿ لبعد آخر ىك مرتبطة .تشارؾ األسرة ضمف الفريؽ متعدد التخصصات 2

3 
 ألسر األطفاؿ ذكم ان تكعكيان يكجد لدل المؤسسة برنامجان تثقيفي

 .اإلعاقة العقمية
 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ تُنقؿ لبعد آخر ىك مرتبطة

4 
يتـ تزكيد األسر بالمعمكمات كالميارات الالزمة لتمبية حاجات 

 .الطفؿ
 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ تُنقؿ لبعد آخر ىك مرتبطة

5 
التدريس كالتدريب )منيا تشارؾ األسرة في برامج كأنشطة الطمبة ك

 (.كالتقييـ كتطكير البرنامج التربكم
 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ تُنقؿ لبعد آخر ىك مرتبطة

6 
المؤسسة األسر بنشرات تكعكية حكؿ اإلعاقة كطرؽ التعامؿ  زكدت

 .مع األطفاؿ
 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ تُنقؿ لبعد آخر ىك مرتبطة

7 
 ،الدكرية اتجتماعياال) :مف خالؿ تتكاصؿ المؤسسة مع األسر

 (.مؤتمرات كلقاءات األسرةاؿ ،االتصاالت الياتفية ،المراسالت
 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ تُنقؿ لبعد آخر ىك مرتبطة

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ ىك رتُنقؿ لبعد آخ مرتبطة .تكفر المؤسسة الخدمات كاإلرشاد كالدعـ النفسي لألسر 8

9 
لمساعدة األسرة عمى  طة خدمات أسريةيتـ في المؤسسة إعداد خ

 .التعامؿ مع طفميا
 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ تُنقؿ لبعد آخر ىك مرتبطة

10 
تطبيؽ البرنامج التعميمي كالتدريبي المنزلي  لتشرؼ المؤسسة عؿ

 .ؿلمطؼ
 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ تُنقؿ لبعد آخر ىك مرتبطة
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الية الدمج كالخدمات االنتؽ:  بعالبعد السا

مدرسة الدمج كاألساليب المستخدمة لنجاح  اختياركىي اإلجراءات التي تقـك بيا المؤسسة التي تعنى باألفراد ذكم اإلعاقة العقمية لتييئة الطمبة لمدمج ك
 .الدمج كاالنتقاؿ

 
الفقرات 
 

 الصياغة المغكية ارتباط الفقرة بالبعد

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد آخر 

 ىك
 إلى ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ

1 
تضع المؤسسة خطة خدمات انتقالية لمطالب تشترؾ فييا 

 .األسرة كالييئة التعميمية كالفريؽ متعدد التخصصات
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد آخر 
 ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

2 
األطفاؿ ذكم اإلعاقة يتكفر لدل المؤسسة خطة لدمج 

 .العقمية مع غير المعكقيف 
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد آخر 
 ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة حذؼتُ 

3 
يساىـ أعضاء الفرؽ في المؤسسة في مراقبة االنتقاؿ إلى 

 .مرحمة ما بعد السادسة عشر مف عمر الطفؿ
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد آخر 
 ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

4 
 مرتبطة .يشرؼ عمى الخدمات االنتقالية الفريؽ متعدد التخصصات

تُنقؿ لبعد آخر 
 ىك

 عدّعؿ إلىتُ  صحيحة ُتحذؼ

5 
تقييـ المؤسسة لألماكف التي سيدمج بيا األطفاؿ المعاقيف 

 .عقميان قبؿ دمجيـ
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد آخر 
 ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

6 
الطفؿ مييئ بشكؿ جيد لالنتقاؿ كذلؾ  أف  يتـ التأكد مف

 .مف خالؿ الزيارات المتكررة لمطفؿ
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد آخر 
 ىك

 ُتعدّعؿ إلى ةصحيح ُتحذؼ

7 

كسابيـ ميارات قبخدمات النمك الـ فؿيتـ تزكيد الط ني كا 
مينية كانتقالية مناسبة تحقؽ ليـ االستقاللية كالعيش 

 .المستقؿ

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد آخر 

 ىك
 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

8 
 مرتبطة .كتشارؾ في الخدمات االنتقالية ؤسسةتطمع األسرة عمى الـ

تُنقؿ لبعد آخر 
 كق

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

9 
تتيح المؤسسة فرصة لألطفاؿ المعاقيف كأسرىـ لالطالع 

 .عمى أماكف الدمج كاألماكف االنتقالية
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد آخر 
 ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

10 

تعقد المؤسسة دكرات تدريبية عف اإلعاقة العقمية لممعمميف 
اقة العقمية في لتسييؿ تفاعميـ مع األطفاؿ ذكم اإلع

 .المدارس الدامجة

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد آخر 

 ىك
 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

11 

تعقد المؤسسة دكرات تدريبية عف اإلعاقة العقمية لألطفاؿ 
مع األطفاؿ ذكم اإلعاقة  غير المعكقيف لتسييؿ تفاعميـ

 .العقمية

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد آخر 

 ىك
 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

12 
المؤسسة باإلشراؼ عمى برامج دمج األطفاؿ تستمر 
 .عقميان كبرامجيـ كخططيـ السنكية المعاقيف

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد آخر 

 ىك
 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

13 

تجرم المؤسسة المخاطبات كاالتصاالت الياتفية كالكتابية 
سؽ مع المؤسسات الدامجة بشأف أداء فبشكؿ مستمر كت

 .الطفؿ

 مرتبطة
آخر  تُنقؿ لبعد
 ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ
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14 

يتضمف برنامج الطالب تدريبان عمى مجاالت كمكضكعات 
كالصحية  ة،جتماعي، كاالاليكمية ميارات الحياة)منيا 

كالبحث عف  كالرياضية، كادارة الكقت، كالتييئة المينية،
 (.دارة كتنظيـ الذاتفرص العمؿ، كا  

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد آخر 

 ىك
 ُتعدّعؿ إلى ةصحيح ُتحذؼ

 

: التقييـ الذاتي:  ثامفالبعد اؿ

ة كالضعؼ في جميع كىي تمؾ اإلجراءات التي تقـك بيا المؤسسة التي تعنى باألفراد ذكم اإلعاقة العقمية بشكؿ منتظـ لتقييـ الخدمات لمكقكؼ عمى نقاط القك
 .   تقبالن لتطكير أداء المؤسسةالجكانب التي تؤثر عمى تقديـ الخدمات كتحقيؽ األىداؼ لالستفادة منيا مس

 
الفقرات 
 

 الصياغة المغكية ارتباط الفقرة بالبعد

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد آخر 

 ىك
 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

1 
 مرتبطة .تجرم المؤسسة تقسيمان لبرامجيا كخدماتيا كفقان لخطة مكتكبة 

تُنقؿ لبعد آخر 
 ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

2 
المؤسسة أك المركز بشكؿ منظـ مف قبؿ كادر  يتـ التقييـ في
 .متخصصإدارم كفني 

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد آخر 

 ىك
 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

3 

 .منيجية عممية في عممية التقييـ  تستخدـ المؤسسة

 مرتبطة
تُنقؿ لبعد آخر 

 ىك
 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

4 
ا  بانتظاـ برامجيا كخدماتيا التي تقدموتقـك المؤسسة بمراجعة 

 .لألطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد آخر 
 ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

5 
راد ذكم اإلعاقة يتضمف تقييـ البرنامج قياس مدل رضا أسر األؼ

 . ات المقدمة ليــالعقمية عف الخد
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد آخر 
 ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ

6 
ـ في تطكير مستكل الخدمات التي مقيالت تقاريرتكظؼ المؤسسة 

 . تقدميا لألفراد ذكم اإلعاقة العقمية
 مرتبطة

تُنقؿ لبعد آخر 
 ىك

 ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ
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( 4)ممحؽ رقـ 

الضطراب التكحد بصكرتيا ااألكلية  األداة

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 جامعة عماف العربية لمدراسات العميا

فسية كمية العمكـ التربكية كالف
تخصص التربية الخاصة 

األداة تحكيـ 

 اضطراب التكحد
 

 األكـر: ...................................................................األستاذ الدكتكر

الباحثبدراسةبعنكاف أنمكذج مقترح لتطكير البرامج "تحيةطيبةكبعد؛يقـك
قمية كاضطراب التكحد، في مؤسسات كمراكز التربية كالخدمات المقدمة لألطفاؿ ذكم اإلعاقة الع

كذلؾاستكماالنلمحصكؿعمىدرجةدكتكراة".الخاصة في االردف في ضكء المعايير العالمية
(.تخصصالتربيةالخاصة)الفمسفةفيالتربية

كنظرانلماتتمتعكفبوسعادتكـمفخبرةكدرايةكسمعةأكاديميةفإفالباحث
ضافةفقراتمناسبة،يـاألستبانةمفخبلؿحذؼأكتعديؿ،أكإكـتحؾيأمؿمف

.كصياغةلغكية،كمناسبةكؿفقرةلمبعدالذمتنتمياليوالفقرة
العاممكفكالككادر،البيئةالتعميمية،التقييـ:الدراسةتتضمفسبعةأبعادكىيعممانأفأداة

.لخدماتاالنتقالية،التقييـالذاتيالخدماتكالبرامج،تمكيفكمشاركةاألسرة،الدمجكا
 

مع كافر اإلحتراـ كالتقدير 
 

 (.المدرسة، المركز، الجمعية) يقصد بالمؤسسة في ىذه الدراسة  :مالحظة* 
                                                                             

 

الباحث 
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الرؤية كالفكر كالرسالة: كؿالبعد األ

األىداؼ المتعمقة بتقديـ الخدمات التعميمية  اختيارؿ األسس التي تعتمد عمييا في صد بو اإلطار الفكرم كالفمسفي الذم تتبناه المؤسسة كالذم يشؾيؽ 
 طفاؿفي مجاؿ تعميـ األإضافة إلى إجراءات تحقيؽ األىداؼ اعتمادان عمى قيـ المجتمع كتكجياتو كنتائج البحكث العممية  .ة كالعالجية كالتأىيميةكالتدريبي

. ضطراب التكحدذكم ا

الفقرات 
الصياغة المغكية ارتباط الفقرة بالبعد 

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

تتبنى المؤسسة رؤية كفكر كرسالة خاصة بالخدمات كالبرامج المقدمة  1
 . ضطراب التكحدذكم اطفاؿ لأل

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة حذؼ تُ 

تُنقؿ لبعد مرتبطة  .ضطراب التكحدذكم ا طفاؿمالئمة لأللممؤسسة أىداؼ  2
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

تحدد المؤسسة بالتعاكف مع الييئة اإلدارية كالفنية كالتعميمية األىداؼ  3
 .العامة لتحقيؽ رسالتيا

مرتبطة 
تُنقؿ لبعد 
ؿ إلى ُتعدّع صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

تُنقؿ لبعد مرتبطة  . ؽ األىداؼ المكضكعةمتحؽؿ يان تنفيذ برنامجان تتبنى المؤسسة  4
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

تُنقؿ لبعد مرتبطة  .تعكس رؤية كرسالة المؤسسة كجيات نظر ذات بعد إنساني كحقكقي 5
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

طفاؿ الخدمات كالبرامج المقدمة لأل ختياراتحكـ رؤية المؤسسة كرسالتيا  6
 .ضطراب التكحدذكم ا

مرتبطة 
تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

تعمؿ المؤسسة عمى مراجعة فكرىا كرسالتيا بصكرة دكرية بالتعاكف مع  7
 . المديريف كأعضاء الييئة اإلدارية كالتعميمية كأكلياء األمكر

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

تمتـز المؤسسة بالقكانيف كاألنظمة كالتعميمات الصادرة عف الجيات ذات  8
تُنقؿ لبعد مرتبطة  .العالقة

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 
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العاممكف كالككادر: الثانيالبعد 

مؤىمة كالمدير كالمعمميف كمساعدك المعمميف كاالختصاصيكف المساندكف باألفراد التكحدييف مف الككادر الفنية اؿ تعنىىـ العاممكف في المؤسسة التي 
.  ككفاياتيـ المينية كمياراتيـ في تنفيذ أىداؼ المؤسسة

الفقرات 
الصياغة المغكية ارتباط الفقرة بالبعد 

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

. تكحدمتخصصة في مجاؿ اؿ إدارةيشرؼ عمى المؤسسة  1
مرتبطة 

تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

تُنقؿ لبعد مرتبطة . يتكافر فريؽ متخصص في جميع المجاالت المختمفة 2
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

يتكافر لدل المؤسسة معممكف يحممكف درجة البكالكريكس في التربية  3
.  في مراكز التكحد  دكرات متخصصة في التكحد كخبرة عمميةكالخاصة 

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

يتكاجد في المؤسسة معمميف مساعديف لييـ خبرة في مجاؿ التعامؿ مع  4
مرتبطة .  األطفاؿ ذكم اضطراب التكحد كدكرات تدريبية في التكحد

تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

5 

: المتخصصكف المساندكف
:  يتكافر في المؤسسة االختصاصات المساندة التالية -
.  اختصاصي تكاصؿ  -أ
.  معالج كظيفي -ب
. مرشد نفسي -ج
 .اصي تغذيةاختص -د
. طبيب -ق
   .ممرض -ك

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

بني الككادر العاممة اتجاىات ايجابية كاقعية نحك األطفاؿ ذكم تت 6
.  ضطراب التكحداال

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

.  ات مينية كشخصية لمعمؿ في التكحديتمتع الفريؽ بكفام 7
مرتبطة 

تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

عمى المعمميف الذيف يقكمكف بتدريس األطفاؿ التكحدييف  اإلشراؼيتـ  8
تُنقؿ لبعد مرتبطة .  نيـبشكؿ مستمر، خاصة الجدد ـ

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

تُنقؿ لبعد مرتبطة .يتـ التنسيؽ كالعمؿ مع أعضاء الفريؽ ضمف آلية كاضحة كمحددة 9
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

يتـ تدريب الككادر العاممة أثناء الخدمة لتأىيميـ كتدريبيـ كتطكير  10
.  مياراتيـ المينية

تُنقؿ لبعد ة مرتبط
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

سائؿ كالتقنيات الخاصة لذكم اضطراب كيتـ تدريب المعمميف عمى اؿ 11
مرتبطة .  التكحد

تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

أدكات التقييـ كالتشخيص المناسبة  استخداـيتـ تدريب المعمميف عمى  12
تُنقؿ لبعد مرتبطة .   لمحاجةكفقان  األدكاتق ذيؿ قدكتع

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 
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تُنقؿ لبعد مرتبطة .   تشارؾ المؤسسة في أنشطة متخصصة ذات صمة بمجاؿ التكحد 13
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

 حضكر)العاممة مستجدات الميداف التربكم المتعمقة بالتكحد تتابع الككادر  14
مرتبطة (.  الخ... الحديثة  كاألبحاثراءة الدراسات ؽمرات، مؤتت كندكا

تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

بالمعمكمات   األىؿمساعدة لتزكيد كيعرؼ المعمـ المصادر المتكافرة  15
تُنقؿ لبعد مرتبطة .  لتعامؿ مع الطفؿ التكحدمؿ

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

ان لممؤسسة مف حيث صالحيتيا كمدل مالئمتيا تقييـ ختصيجرم فريؽ ـ 16
تُنقؿ لبعد مرتبطة .  ـ الطمبة ذكم اضطراب التكحدملتعؿ

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

تُنقؿ لبعد مرتبطة .  يتكافر في المؤسسة دليؿ لشؤكف المكظفيف المتعمقة بسياسة التكظيؼ 17
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 



:   لخدمات كالبرامجا: لثالبعد الثا

: البرنامج التربكم الفردم( أ
ماذج التعميمية كىك المنياج الذم تعتمده المؤسسة التي تعني باألفراد التكحدييف كمجاالتو كالبرامج التربكية الفردية كأساليب التعمـ المستخدمة كالف

تعديؿ السمكؾ   إجراءاتالمستخدمة باإلضافة إلى 

الفقرات 
الصياغة المغكية البعد ارتباط الفقرة ب

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

1 
كطرؽ  ان، يتضمف معمكمات عامة، كأىداؼ،يعد الفريؽ برنامجان تربكيان فردم

، كغير ذلؾ مف محتكيات كالتقييـ، ككصؼ الخدمات المساندةالتعميـ، 
 .ضركرية

مرتبطة 
تُنقؿ لبعد 
ؿ إلى ُتعدّع صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

، كالعمر الزمني (التطكرم)يبني الفريؽ البرنامج كفقان لمعمر النمائي  2
تُنقؿ لبعد مرتبطة . لمطفؿ

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

3 
يحدد البرنامج التربكم الفردم االحتياجات النمائية كالتعميمية كتشمؿ 

ة، السمككية، ماعيجتالمغكية، االستقاللية، التكاصمية، اال): التالية مياراتاؿ
. (المعرفية، األكاديمية

مرتبطة 
تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

 المكاقؼيضع الفريؽ في البرنامج أىدافان تعبر عف ميارات االنتقاؿ بيف  4
.  كاألنشطة

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

تُنقؿ لبعد مرتبطة .  ىميا بشكؿ خاصالطفؿ في البرنامج أىدافان ت أسرةتضع  5
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

ساعة أسبكعيان عمى ( 25  –20)يمتحؽ الطفؿ في المؤسسة ما بيف  6
مرتبطة .  األقؿ

تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

تُنقؿ لبعد ة مرتبط  .يحدد البرنامج التربكم الفردم تاريخ ككقت بدء كانتياء تعميـ كؿ ىدؼ 7
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ  تُنقؿ لبعد آخر ىكمرتبطة .  يتحدد في البرنامج التربكم الفردم أماكف تمقي الخدمات 8
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: المنياج( ب
خطة  أككم الفردم، أك خطة الدعـ السمككي، عند بناء البرنامج الترب إليويقصد بو ذلؾ المنياج الذم يصمـ لتمبية حاجات الطفؿ، كالذم يتـ الرجكع 

فؿ عمييا ممثؿ بأىداؼ كجميع ما يتعمؽ بيذه األىداؼ مف أجؿ طبمثابة دليؿ مرجعي يؤطر المجاالت النمائية التي يتـ تدريس اؿ كالخدمات االنتقالية، فو
.   تحقيقيا

الفقرات 
الصياغة المغكية ارتباط الفقرة بالبعد 

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آلخر ىك 

يتـ تطكير المنياج استنادان إلى أفضؿ النظريات كالممارسات التعميمية في  1
مرتبطة .  مجاؿ تعميـ ذكم اضطراب التكحد

تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

2 

التكاصؿ، التفاعؿ ): التالية كالميارات يتضمف المنياج المجاالت
كالسمككات التكحدية، كالميارات االستقاللية، كالمعب، كالتقميد ، جتماعياال

،  ككقت ستجابةالمفظي كالحركي، كالميارات األكاديمية، كاالنتباه، كاال
  (.الخ... الفراغ

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

 ةكاألنشط، لألىداؼيحتكم المنياج عمى أىداؼ سمككية، كطرؽ التعميـ  3
.  مة لتحقيؽ األىداؼزالممارسة، كالكسائؿ التعميمية، كالتكيفات الال

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

. التربكم الفردمبالبرنامج المنياج عمى تحقيؽ األىداؼ المكتكبة  يركز 4
مرتبطة 

تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

مات المساندة لألطفاؿ ذكم اضطراب التكحد ضمف يتـ تقديـ الدعـ كالخد 5
مرتبطة .  إضافيةمناىج تدريسية 

تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

يتصؼ المنياج المرجعي بالمركنة بحيث يمبي حاجات جميع األطفاؿ  6
تُنقؿ لبعد مرتبطة .  كأعمارىـ مراعيان الفركؽ بيف االطفاؿبمختمؼ قدراتيـ 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة حذؼ تُ آخر ىك 

: أساليب التدريس -ج

الفقرات 
الصياغة المغكية ارتباط الفقرة بالبعد 

مرتبطة 
تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آلخر ىك 

1 
يدرب الطفؿ عمى ميارات التكاصؿ مف خالؿ ميارات االستماع، كالمغة 

العينات  استخداـالتعبيرية كاالستقبالية، كالمحادثة كمعالجة المصاداة، ك
 .  الخ... الصكتية كالتكاصؿ مف خالؿ تبادؿ الصكر، كبرامج الحاسكب

مرتبطة 
تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

2 
ة، جتماعية مف خالؿ القصص االجتماعييدرب الطفؿ عمى الميارات اال

دات كالمساع األدكار، كالمجمكعات الصغيرة، كالمعب، كتعميـ األقرافعمـ تك
.  البصرية

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

3 
يدرب الفريؽ الطفؿ عمى الميارات الكظيفية مف خالؿ المساعدات 

المجتمعية، البصرية، كالتدريب عمى الميارات المينية، كالميارات 
.    ، كالميارات االستقالليةاألكاديميةارات قكالـ

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

استراتيجيات  استخداـيدرب الفريؽ الطفؿ عمى الميارات الحسية مف خالؿ  4
تُنقؿ لبعد مرتبطة .  المناسب، كالعالج الكظيفي اإلحساس، كتكفير االسترخاء

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

ىارات تحميؿ السمكؾ التطبيقي في تعميـ الـ استراتجياتيستخدـ الفريؽ  5
تُنقؿ لبعد مرتبطة .  المختمفة

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 
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تُنقؿ لبعد مرتبطة .  يستخدـ المختص المثيرات البصرية في التعميـ 6
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

.  يتـ تكييؼ طرؽ التدريس حسب قدرات الطفؿ، كعمره كنمط تعممو 7
مرتبطة 

تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى يحة صحُتحذؼ آخر ىك 

كاف لفظيان أك غير  سكاءن يركز المنياج عمى تطكير نظاـ تكاصؿ مناسب  8
تُنقؿ لبعد مرتبطة (  PECSنظاـ تبادؿ الصكر ) :ؿثـلفظي 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

التعميـ لتسييؿ تنظيـ كتعميـ الميارات في  استراتيجيات استخداـيتـ  9
تُنقؿ لبعد مرتبطة .  بيئات التعمـ المناسبة

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

: تعديؿ السمكؾ -د

الفقرات 
الصياغة المغكية ارتباط الفقرة بالبعد 

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آلخر ىك 

 .يتـ تصميـ خطة بناء كتعديؿ السمكؾ 1
مرتبطة 

تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

مناسبة لمكقاية مف حدكث مشكالت اؿ تعديؿ السمكؾ ـ استراتيجياتتستخد 2
تُنقؿ لبعد مرتبطة .  األزماتسمككية لمتدخؿ عند 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

تُنقؿ لبعد مرتبطة .  التعزيز المناسبة أساليبتستخدـ  3
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

تُنقؿ لبعد مرتبطة . لتكحدم يتـ التركيز عمى التخمص مف السمكؾ ا 4
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

تستخدـ أساليب ضبط المثيرات المختمفة لمتحكـ بالسمكؾ غير المرغكب  5
مرتبطة .   فيو قبؿ كقكعو

تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

تُنقؿ لبعد مرتبطة .  في مكاقؼ أخرل مشابية ميـ الميارات المكتسبةعيعمؿ البرنامج عمى ت 6
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

تُنقؿ لبعد مرتبطة .  كضبط السمكؾ الصفي إدارةيدرب المعممكف عمى  7
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

تعتمد خطة تعديؿ السمكؾ الفردية عمى تقييـ السمكؾ المفظي كغير المفظي  8
مرتبطة  .م كالسمكؾ السمبيكتحميؿ الظركؼ التي تتزامف مع السمكؾ اإليجاب

تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

تُنقؿ لبعد مرتبطة . تستخدـ مبادلء كاستراتيجيات تعديؿ السمكؾ بشكؿ فعاؿ مع الطمبة 9
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 
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تمكيف كمشاركة األسرة  : لبعد الرابعا

شاركة الفاعمة في تقديـ الخدمات التربكية لألفراد التكحدييف مف خالؿ الخدمات كالدعـ الذم تقدمو المؤسسة كيقصد بو اإلجراءات التي تتيح لألسرة الـ
.  التكحدييف األفرادألسر 

الفقرات 
الصياغة المغكية ارتباط الفقرة بالبعد 

مرتبطة 
تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آلخر ىك 

ألسر حكؿ طرؽ التعامؿ مع الطفؿ تكفر في المؤسسة برامج تدريبية ؿ 1
 . ذكم اضطراب التكحد

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

في عممية التقييـ كبناء تشارؾ األسرة ضمف فريؽ متعدد التخصصات  2
مرتبطة . البرنامج الخاص بالطفؿ

تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

ندكات كالمؤتمرات كالمقاءات الخاصة بالطالب تشارؾ األسرة بحضكر اؿ 3
تُنقؿ لبعد مرتبطة .  التكحدييف

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

يتـ تزكيد األسرة بالمعمكمات كالميارات الالزمة لتمبية حاجات الطفؿ  4
تُنقؿ لبعد مرتبطة .  التكحدم

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

األطفاؿ التكحدييف حكؿ  ألسر األسرم داإلرشاتقدـ المؤسسة خدمات  5
.  الضغكط النفسية ككيفية التعامؿ معيا

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

تشارؾ األسرة في برامج كأنشطة الطمبة مف خالؿ العضكية في لجاف  6
مرتبطة .  مختمفة

تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

كشيرية كفصمية  أسبكعيةأسرة الطفؿ التكحدم بتقارير  تزكد المؤسسة 7
مرتبطة .  تقدـ الطفؿ في البرنامج لتكضح مد

تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

األطفاؿ التكحدييف مرة كؿ شير ليتبادلكا  ألسر ان اجتماعيتعقد المؤسسة  8
تُنقؿ لبعد مرتبطة .  خبراتيـ

إلى ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

انكنية كالسياسات ؽسر األطفاؿ التكحدييف بالتشريعات اؿأتعرؼ المؤسسة  9
.  ألطفاليـالخاصة بالبرامج التربكية 

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

. متكاممة أسريةخطة خدمات  إعداديتـ في المؤسسة  10
مرتبطة 

تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

تُنقؿ لبعد مرتبطة .  تشارؾ األسرة في القرارات المتعمقة بالخدمات االنتقالية 11
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

تُنقؿ لبعد مرتبطة .  الجداكؿ البصرية في المنزؿ استخداـتشرؼ المؤسسة عمى  
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 
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التقييـ كالتشخيص : البعد الخامس

ديد جكانب القكة كالضعؼ لديو مف ت التي تقـك بيا المؤسسة التي تعنى باألفراد التكحدييف لتقييـ مستكل األداء الحالي لمفرد التكحدم كتحكىي اإلجراءا
.  المستخدمة في التقييـ كمجاالت التقييـ األدكاتجؿ تقديـ الخدمات التربكية كتشمؿ أ

 
الفقرات 

 

الصياغة المغكية ارتباط الفقرة بالبعد 

مرتبطة 
تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

يتكفر فريؽ متعدد التخصصات  بما في ذلؾ أسرة الطفؿ كالطفؿ نفسو إف    .1
.  أمكف

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

لتمقي البرامج  الطفؿ مف قبؿ فريؽ متعدد التخصصاتأىمية يتـ تحديد   .2
 .كالخدمات

مرتبطة 
نقؿ لبعد تُ 

آخر ىك 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

دراسة حالة شاممة تتضمف التاريخ النمائي لمطفؿ  بإجراءتقـك المؤسسة   .3
 .التكحدم قبؿ دخكليـ المؤسسة

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

التربية الخاصة بتقييـ جميع الجكانب التعميمية المتعمقة  أخصائييقـك   .4
.   التكحدم بالطفؿ

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

5.  
 استخداـطفؿ التكحدم بؿتقييـ نفس تربكم شامؿ ؿ بإجراءتقـك المؤسسة 
مقياس تقدير الطفؿ : االختبارات المقننة مثؿ): نياأدكات متنكعة ـ

قكائـ ك( ABC)قائمة تقدير السمكؾ التكحدم  ك (CARS)التكحدم 
.  (المالحظة السمككية المباشرة األسر،مالحظات  ،رات السمكؾتقدم، الشطب

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

6.  
ميارات التكاصؿ  ،جتماعيالتفاعؿ اال): يتضمف التقييـ المجاالت التالية

السمكؾ )السمككات التكحدية  ،ميارات المعب، (المفظية كغير المفظية)
. (معززات الطفؿ المختمفة، ك(، النشاطاتاتىتماـ، االالنمطي

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
آخر ىك 

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 

يجرم الفريؽ اختبارات لعمؿ تشخيص فارقي بيف التكحد كاإلعاقات   .7
مرتبطة .  األخرلكاالضطرابات 

تُنقؿ لبعد 
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

تُنقؿ لبعد مرتبطة . ج التربكم لمطفؿتكظؼ نتائج التقييـ كالتشخيص في البرناـ  .8
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

تُنقؿ لبعد مرتبطة .  ميارات االتصاؿ الفعالة استخداـيتـ كتابة تقارير التقييـ ب  .9
ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

تُنقؿ لبعد مرتبطة .  يتابع الفريؽ متعدد التخصصات التقدـ في تعميـ الطفؿ التكحدم  .10
ر ىك آخ

ُتعدّعؿ إلى صحيحة ُتحذؼ 
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البيئة التعميمية : البعد السادس

ة في الغرفة كيقصد بو تنظيـ الغرفة الصفية كالمحطات التي تتككف فييا، كعدد الطمبة التكحدييف في الصؼ كمحتكيات الغرفة الصفية كالتجييزات الالـز
.  الصفية

 
الفقرات 

 

الصياغة المغكية ارتباط الفقرة بالبعد 

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
آخر ىك 

ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ 
إلى 

، كال تككف بسيطةكمف التنظيـ،  البيئة التعميمية عمى درجة عاليةتصميـ  1
تُنقؿ لبعد مرتبطة .   تحكم مثيرات بصرية كثيرة

ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 
إلى 

عف  تنظـ البيئة التعميمية عمى شكؿ محطات تعميمية، كتعبر كؿ محطة 2
 . النشاط الذم يقع فييا

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
آخر ىك 

ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ 
إلى 

كمستمزمات كؿ طفؿ مزكدة بمثيرات بصرية  أغراضيكجد مكاف لحفظ  3
 (. صكرتو، اسمو)

مرتبطة 
تُنقؿ لبعد 
صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

ُتعدّعؿ 
إلى 

بالطفؿ يتكافر لكؿ طفؿ طاكلة ككرسي مزكداف بمثيرات بصرية خاصة  4
تُنقؿ لبعد مرتبطة (.  صكرتو، اسمو)

ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 
إلى 

تُنقؿ لبعد مرتبطة .  ة الصفية جدكؿ بصرم خاص بكؿ طفؿؼيكجد في الغر 5
ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

إلى 

كالمحيطيف  األقرافمع  جتماعيعؿ االاتقدـ البيئة التعميمية فرصان لمتؼ 6
.  بالطفؿ

نقؿ لبعد تُ مرتبطة 
آخر ىك 

ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ 
إلى 

7 
تكضح القكانيف المتعمقة بالبيئة  كمماتتكجد لكحة تحكم عمى صكر، ك

مرتبطة .  التعميمي، كالتكقعات السمككية داخؿ البيئة التعميمية
تُنقؿ لبعد 
صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

ُتعدّعؿ 
إلى 

أماكف أداء  بصرية تكضح( حدكد)يتكافر في الغرفة الصفية مثيرات  8
تُنقؿ لبعد مرتبطة .  الميارات

ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 
إلى 

مقابؿ معمـ  تكحديفعف ستة أطفاؿ  ال يزيد عدد الطمبة في الصؼ الكاحد 9
تُنقؿ لبعد مرتبطة .  مساعد

ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 
إلى 

اؽ الطفؿ في بداية التحال تزيد نسبة عدد المعمميف لألطفاؿ التكحدييف في  10
(.  2:  1)المؤسسة 

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
آخر ىك 

ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ 
إلى 
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الدمج كالخدمات االنتقالية  :البعد السابع

مج نجاح الدؿمدرسة الدمج كاألساليب المستخدمة  اختياركىي اإلجراءات التي تقـك بيا المؤسسة التي تعنى باألفراد التكحدييف لتييئة الطمبة لمدمج ك
.   كاالنتقاؿ

 
 الفقرات

الصياغة المغكية ارتباط الفقرة بالبعد 

مرتبطة 
تُنقؿ لبعد 
صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

ُتعدّعؿ 
إلى 

تشارؾ فييا  التكحدييف لألطفاؿتضع المؤسسة خطة خدمات انتقالية  1
تُنقؿ لبعد مرتبطة . كالكادر التعميمي كالفريؽ متعدد التخصصات االسرة

ُتعدّعؿ حيحة صُتحذؼ آخر ىك 
إلى 

تُنقؿ لبعد مرتبطة  .يتكفر لدل المؤسسة خطة لدمج ذكم اضطراب التكحد مع العادييف 2
ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

إلى 

تُنقؿ لبعد مرتبطة  . خدمات انتقالية أخصائييشرؼ عمى الخدمات االنتقالية معمـ  3
آلخر ىك 

ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ 
إلى 

 الفردية لكؿ طالب كاآلراءاالحتياجات كالرغبات يؤخذ بعيف االعتبار  4
 . سرتوكأ

مرتبطة 
تُنقؿ لبعد 
صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

ُتعدّعؿ 
إلى 

تُنقؿ لبعد مرتبطة .  تحدد المؤسسة مدرسة لدمج األطفاؿ التكحدييف قبؿ دمجيـ 5
ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

إلى 

تُنقؿ لبعد مرتبطة .  تكحدييف قبؿ دمجيـالتي سيدمج بيا الطمبة اؿ األماكفتقييـ المؤسسة  6
آلخر ىك 

ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ 
إلى 

7 
.  بشكؿ جيد لالنتقاؿ لبرنامج الدمج مييأالطفؿ التكحدم  أفمف التأكد يتـ 

مرتبطة 
تُنقؿ لبعد 
صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

ُتعدّعؿ 
إلى 

تعقد المؤسسة دكرات تدريبية عف التكحد لمعممي المدرسة التي سيدمج  8
تُنقؿ لبعد مرتبطة . التكحدييف بيا األطفاؿ

ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 
إلى 

 أماكفلالطالع عمى  كأسرىـالتكحدييف  لألطفاؿتتيح المؤسسة فرصة  9
تُنقؿ لبعد مرتبطة .  في المدرسة الدامجة االنتقالية كاألماكفالدمج 

ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 
إلى 

العادييف لتسيؿ  لألطفاؿيبية عف التكحد تعقد المؤسسة دكرات تدر 10
.  تفاعميـ مع األطفاؿ التكحدييف

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
آخر ىك 

ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ 
إلى 

الممارسات المناسبة لتعميـ الطفؿ  إلىيتـ تدريب معمـ الصؼ العادم  11
مرتبطة . التكحدم في الصؼ العادم

تُنقؿ لبعد 
صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

ُتعدّعؿ 
إلى 

تُنقؿ لبعد مرتبطة .  عمى برامج دمج األطفاؿ التكحدييف باإلشراؼ ةتستمر المؤسس 12
آخر ىك 

ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ 
إلى 

تجرم المؤسسة المخاطبات كاالتصاالت الياتفية كالكتابية بشكؿ مستمر  13
تُنقؿ لبعد مرتبطة . سؽ مع المؤسسات الدامجة بشأف أداء الطفؿفكت

ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 
إلى 
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: التقييـ الذاتي :البعد الثامف

التكحدييف بشكؿ منتظـ لتقييـ الخدمات لمكقكؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ في جميع  باألفرادكىي تمؾ اإلجراءات التي تقـك بيا المؤسسة التي تعنى 
.    لتطكير أداء المؤسسة الجكانب التي تؤثر عمى تقديـ الخدمات كتحقيؽ األىداؼ بغية االستفادة منيا مستقبالن 

 
الفقرات 

 

الصياغة المغكية ارتباط الفقرة بالبعد 

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
آلخر ىك 

ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ 
إلى 

تُنقؿ لبعد مرتبطة .  برامجيا كخدماتيا كفقان لخطة مكتكبةؿتجرم المؤسسة تقييمان ذاتيان  1
ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

إلى 

تُنقؿ لبعد مرتبطة  . أدائيا ييـسة منيجية عممية في عممية تقيتستخدـ المؤس 2
آخر ىك 

ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ 
إلى 

3 
جؿ أم مف فكؼ إدارميتـ التقييـ في المؤسسة بشكؿ منظـ مف قبؿ كادر 

جؿ التطكير مف أ الخدمات التي تحتاجيا المؤسسةالبرامج كتحديد 
 .  كالتحديث

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

إلى 

اؿ تيا التي تقدميا  بانتظاـ  لألطؼبرامجيا كخدماتقـك المؤسسة بمراجعة  4
. ذكم اضطراب التكحد

تُنقؿ لبعد مرتبطة 
آخر ىك 

ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ 
إلى 

يتضمف تقييـ البرامج قياس مدل رضا أسر األطفاؿ التكحدييف عف  5
مرتبطة .  الخدمات المقدمة ليـ كألطفاليـ

تُنقؿ لبعد 
صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 

ُتعدّعؿ 
إلى 

تطكير مستكل الخدمات ؿ اإلدارية كالفنية لخطتياتقـك المؤسسة بالمراجعة  6
تُنقؿ لبعد مرتبطة .  لألطفاؿ ذكم اضطراب التكحد كالبرامج المقدمة

ُتعدّعؿ صحيحة ُتحذؼ آخر ىك 
إلى 
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( 5)ممحؽ رقـ 

  عاقة العقميةلال النيائية بصكرتيا األداة

 

. األساتذة مديرك كمشرفك المؤسسات العاممة في مجاؿ اإلعاقة العقمية المحترميف

السبلـعميكـكرحمةاهللكبركاتو،،،

يطيبليبادلءذمبدءأفأتقدـبجزيؿالشكركاإلمتنافكالعرفافعمىمساىمتكـالكريمة

قدأسببومفإزعاجالقتطاعجزءمفكقتكـال ميفلما فيتحقيؽأىداؼالدراسةالحالية،كأعتذر

 :حيثأننيأقكـحاليانيإجراءدراسةبعنكاف.لئلجابةعمىاإلستبانةالمرفقة

أنمكذج مقترح لتطكير البرامج كالخدمات المقدمة لألطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية كاضطراب التكحد، "

 ."كء المعايير العالميةفي مؤسسات كمراكز التربية الخاصة في األردف في ض

كنظرانلماتتمتعكفبومف.كذلؾلغرضالحصكؿعمىدرجةالدكتكراةفيالتربيةالخاصة

درايةكخبرةفيىذاالمجاؿفإفإجابتكـعفأسئمةالدراسةستسيـبشكؿىاـ،كحيكمفيالخركج

.العقميةبنمكذجمقترحلتطكيرالبرامج،كالخدماتالمقدمةلؤلطفاؿذكماإلعاقة

كاإلجابةعمييابنعـأكالحسبالسمـالمقابؿلكؿفقرة،اىتماـكماكأرجكقراءةكؿفقرةب

.طريقةالتحقؽمفالفقراتالكاردةأسفؿالجدكؿلكؿبعدمفأبعاداإلستبانةاستخداـك

 

لباحث ا                                                                              
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البيانات األكلية 

معمكمات أساسية 

: ....................................................................... مدرسة/ مركز/ جمعية: المؤسسة

:............................ الفئة المخدكمة في المؤسسة:......................            سنة التأسيس

:................................... عدد الحاالت المخدكمة:.....................      دمةنكع الخدمة المؽ

:....................... المكاء  :..................المحافظة  : ...................................... اإلقميـ

خاص                   دكلي     حككمي                  تطكعي            :.   تصنيؼ المؤسسة

:.......................................... عدد الككادر الفنية: ...................   عدد الككادر اإلدارية

: .......................................................................................... مدير المؤسسة

:............................................. التخصص:.................................. المؤىؿ العممي 

:............................................... الدكرات  :.................................. سنكات الخبرة

......................................... :........................................المشرؼ الفني لممؤسسة

:............................................. التخصص:.................................. المكىؿ العممي 

:...............................................  الدكرات  :.................................. سنكات الخبرة



(.المدرسة، المركز، الجمعية)يقصد بالمؤسسة في ىذه االستبانة : الحظةـ* 
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 الرؤية كالفكر كالرسالة  :  البعد األكؿ

األىداؼ المتعمقة بتقديـ الخدمات التعميمية  اختياريقصد بو اإلطار الفكرم كالفمسفي الذم تتبناه المؤسسة كالذم يشكؿ األسس التي تعتمد عمييا في 
عتمادان عمى قيـ المجتمع كتكجياتو كنتائج البحكث العممية في مجاؿ تعميـ األفراد إإضافة إلى إجراءات تحقيؽ األىداؼ . لعالجية كالتأىيميةكالتدريبية كا

 . ذكم اإلعاقة العقمية

 الفقرة 
المقياس 

 ال نعـ

   . ذكم اإلعاقة العقمية طفاؿتتبنى المؤسسة رؤية كفكر كرسالة خاصة بالخدمات كالبرامج المقدمة لأل 1

   .ذكم اإلعاقة العقمية طفاؿمالئمة لأللممؤسسة أىداؼ  2

   .تحدد المؤسسة بالتعاكف مع الييئة اإلدارية كالفنية كالتعميمية األىداؼ العامة لتحقيؽ رسالتيا 3

   . ؽ األىداؼ المكضكعةمتحؽؿ بان تنفيذ برنامجان المؤسسة  ضعت 4

   .تعكس رؤية كرسالة المؤسسة كجيات نظر ذات بعد إنساني كحقكقي 5

   .ذكم اإلعاقة العقمية طفاؿالخدمات كالبرامج المقدمة لأل اختيارتحكـ رؤية المؤسسة كرسالتيا  6

7 
رة دكرية بالتعاكف مع المديريف كأعضاء الييئة اإلدارية كالتعميمية تعمؿ المؤسسة عمى مراجعة فكرىا كرسالتيا بصك

 . كأكلياء األمكر
  

   .تمتـز المؤسسة بالقكانيف كاألنظمة كالتعميمات الصادرة عف الجيات ذات العالقة 8

لخطط كالبرامج، المقابالت مع المعنييف، اإلطالع عمى الكثائؽ كالسياسات كالممصقات، اإلطالع عمى الكثائؽ كالسجالت، اإلطالع ا: طرؽ التحقؽ
 .اإلطالع عمى النظاـ الداخمي لممؤسسة، اإلطالع عمى التقارير اإلشرافية مف قبؿ الجيات ذات العالقة

 
 :دارة كالعاممكفاإل: ثانيلبعد اؿا

إلدارية كالفنية المؤىمة كالمدير كالمعمميف كمساعدك باألفراد ذكم اإلعاقة العقمية مف الككادر ا لكيقصد بو اإلدارة كالعاممكف في المؤسسة التي تعف
 . المعمميف كاالختصاصيكف ككفاياتيـ المينية كمياراتيـ في تنفيذ أىداؼ المؤسسة

 الفقرة

 المقياس

 ال نعـ

   . في مجاؿ اإلعاقة العقمية لدييا خبرة كمعرفةيشرؼ عمى المؤسسة إدارة  1

2 
ني يحمؿ درجة الماجستير في اإلعاقة العقمية لديو خبرة كدكرات في يشرؼ عمى الكادر التعميمي مشرؼ ؼ
 .التعامؿ مع األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية

  

   .اإلعاقة العقمية جاؿ في ـ كدكراتخبرة  كلدييـيحمؿ المعممكف درجة البكالكريكس في التربية الخاصة  3

4 
كدكرات  في كلدييـ خبرة اؿ التربية الخاصة يحمؿ المعممكف المساعدكف درجة الدبمـك المتكسط في مج

 . اإلعاقة العقميةمجاؿ 
  

5 

 : يتكافر في المؤسسة متخصصكف مساندكف كما يمي

  . عالج طبيعي صائياخ. أ 

   .كلغة نطؽ الج م عئاخصا. ب

   .ج كظيفي عالأخصائي . ج

    .نفسي أخصائي. د

  .  طبيب عاـ -ق
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   .ممرض -ك

فيما يخص البرامج  ضمف آلية كاضحة كمحددةمتعدد التخصصات الفريؽ  بيفالتنسيؽ كالتعاكف يتـ  6
 .كالخدمات المقدمة لمطمبة ذكم اإلعاقة العقمية

  

   .المناسبة، كتعديؿ ىذه األدكات كفقان لمحاجة  أدكات التقييـ استخداـيتـ تدريب المعمميف عمى  7

   . لمؤسسة أثناء الخدمة لتأىيميـ كتدريبيـ كتطكير مياراتيـ المينيةيتـ تدريب الككادر العاممة في ا 8

9 
مؤتمرات،  حضكر ندكات،)ة باإلعاقة العقمية ؽؿعتتابع الككادر العاممة مستجدات الميداف التربكم المت

 (.الخ....طالع عمى األبحاث كالدراسات الحديثة اإل كرش عمؿ،ك
  

  . المكظفيف المتعمؽ بسياسة التكظيؼيتكافر في المؤسسة دليؿ لشؤكف  10

، اإلطالع عمى الكصؼ (الكثائؽ الرسمية، المؤىالت العممية، الدكرات، شيادات الخبرة)اإلطالع عمى ممفات الكادر في المؤسسة : طرؽ التحقؽ
. الكظيفي لمكادر



:   البيئة التعميمية: لثالبعد الثا

األدكات كالكسائؿ التعميمية كة التي تتككف منيا كعدد الطمبة ذكم اإلعاقة العقمية في الصؼ كمحتكياتيا كىك تنظيـ الغرفة الصفية كاألركاف التعميمي
 .  الالزمة كالتجييزات المختمفة المالئمة لذكم اإلعاقة العقمية

 الفقرة
 المقياس

 ال نعـ

1 
كالخدمات المقدمة لألطفاؿ ىداؼ البرامج ألتحقيؽ  الالزمة في المؤسسة التسييالت البيئة الصفية كفريت

 .ذكم اإلعاقة العقمية 
  

2 
ركف العمؿ الجماعي، األكاديمي،   الفردم، )مثؿ يتـ تنظيـ الغرفة الصفية عمى شكؿ أركاف تعميمية 

، المعب، المكسيقى، الرسـ   (.الخ...اإلسترخاء، النـك
  

   .عناصر السالمة العامة لمغرؼ الصفية المؤسسة تكفر 3

دارتيا البيئة التعميميةتكفر  4    .مع األقراف المحيطيف بالطفؿ جتماعيفرصان لمتفاعؿ اال كا 

   (. صكرتو، كاسمو)يكجد مكاف لحفظ أغراض كمستمزمات كؿ طفؿ مزكدة بمثيرات بصرية  5

6 
أطفاؿ لكؿ معمـ كمساعد في الحاالت ( 10  –8) يتراكح عدد الطمبة المعكقيف في الصؼ الكاحد مف

 . ة كالمتكسطةالبسيط
  

7 
أطفاؿ لكؿ معمـ كمساعد في الحاالت ( 6  –5)يتراكح عدد الطمبة المعكقيف عقميان في الصؼ الكاحد مف 

 .الشديدة
  

   .بصرية تكضح أماكف أداء الميمات التعميمية( حدكد)يتكافر في الغرفة الصفية مثيرات  8

   . ليكميةيكجد في الغرفة الصفية برنامج يكضح أنشطة الصؼ ا 9

   . يكجد في الصؼ جدكؿ تعميمي خاص لكؿ طفؿ 10

   .تتكفر األدكات كالكسائؿ التعميمية الالزمة كالتجييزات المختمفة المالئمة لمطفؿ ذكم اإلعاقة العقمية 11

 .الزيارات الصفية، اإلطالع عمى سجؿ الكسائؿ كاألدكات كالتجييزات :  طرؽ التحقؽ
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 :قييـالت: الرابعالبعد 

ذكم اإلعاقة العقمية لتحديد مستكل األداء الحالي كتحديد جكانب القكة كالضعؼ لديو  طفاؿكىي اإلجراءات التي تقـك بيا المؤسسة التي تعنى باأل
 . لمبدء بتقديـ الخدمات التربكية كتشمؿ األدكات المستخدمة في التقييـ كمجاالت التقييـ

 الفقرة
 المقياس

 ال نعـ

1 
 عاقة العقميةلمؤسسة بإجراء دراسة حالة شاممة تتضمف التاريخ النمائي كالتربكم لألطفاؿ ذكم اإلتقـك ا
 .  المؤسسةبلتحاقيـ  إقبؿ 

  

2 

 :التاليةالمجاالت  حاالت اإلعاقة العقمية جميع يتضمف تقييـ

  ميارات العناية بالذات كالميارات اإلستقاللية  .أ 

  . جتماعيميارات التفاعؿ اال .ب 

  (. المفظية كغير المفظية) ميارات التكاصؿ  .ج 

  . ، كالمعرفية(القراءة كالكتابة كالحساب)الميارات األكاديمية األساسية  .د 

   .ميارات السالمة العامة .ق 

   .الميارات الحركية .ك 

   .الميارات المينية .ز 

   .الميارات اإلقتصادية .ح 

   . التربكية المناسبةيتكافر في المؤسسة أدكات التقييـ النفسية ك 3

   . عممية التقييـ في أكساط بيئة مناسبة لتجر 4

   . تستخدـ المؤسسة نتائج التقييـ في تصميـ البرنامج التربكم الفردم لمطفؿ 5

   . متعدد التخصصات التقييـ يتـ تحديد معيار أىمية الطفؿ ذكم اإلعاقة العقمية مف قبؿ فريؽ 6

7 
ؿ ذكم اإلعاقة العقمية اعتمادا عمى بيانات التقييـ كالحاجات اطؼتربكم المالئـ لأليتـ تحديد البديؿ اؿ

 . الفردية لمطفؿ
  

   .نتائج التقييـيتـ تزكيد أكلياء األمكر ب 9

   .التقييـ ألطفاليـ ذكم اإلعاقة العقمية عممية األسرة في شارؾت 10

طالع عمى ممؼ الطالب، استعراض أدكات التقييـ المطبقة، اإلطالع عمى البرنامج التربكم اإلطالع عمى دراسة الحالة لألطفاؿ، اإل: طرؽ التحقؽ
 .الفردم
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: الخدمات كالبرامج: لخامسالبعد ا

تدريس كأساليب التدريس كتعديؿ السمكؾ كالتقكيـ كسجالت ؿكىي التي تتضمف عناصر العممية التعميمية كالتدريبية التي تشمؿ المنياج كالتخطيط ؿ
 . الطمبة

 
 الفقرة

 

 المقياس

 ال نعـ 

 : المنياج كالبرنامج التربكم الفردم (أ) 

1 

 :تاليةمجاالت اؿاؿيتضمف منياج اإلعاقة العقمية 

   (.ميارات الحياة اليكمية، كالعناية بالذات)الميارات األستقاللية  . أ
  (. المغة اإلستقبالية كالتعبيرية)الميارات المغكية  . ب
  (. القراءة، كالكتابة، كالحساب، كالمفاىيـ)ت األكاديمية األساسية كالمعرفية الميارا . ج
  . ةجتماعيالميارات اال . د
  . ميارات السالمة العامة . ق
  (. العامة كالدقيقة)الميارات الحركية  . ك
  . الميارات المينية . ز
  . الميارات اإلقتصادية . ح

   . تسمسمة نمائيان تناسب الفئة العمرية المخدكمةمؿ المنياج عمى برامج كأنشطة شاممة ـكتيش 2

   . يركز المنياج عمى تحقيؽ األىداؼ المكتكبة بالخطة التربكية الفردية 3

   . ىج تدريبية إضافيةايتـ تقديـ الدعـ كالخدمات المساندة لألطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية ضمف مف 4

5 
اتو كقدراتو كاحتياجاتو ىتماـىارات كالمعارؼ المناسبة اليصمـ المنياج لمساعدة الطفؿ عمى تطكير الـ

 .الفردية
  

   .مناسب فعاؿ كيعمؿ المنياج عمى تعزيز قدرات الطمبة عمى التعمـ بشكؿ  6

 :التخطيط لمتدريس ( ب)

1 

   : كمنيا لمتدريس عممية التخطيط في اإلجراءات  مجمكعة مف تستخدـ

  . لمطفؿ ذكم اإلعاقة العقمية تحديد مستكل األداء الحالي . أ

   . كتحديد األىداؼ التعميمية اختيار   -ب

   (. السمكؾ، الشركط، المعيار)صياغة األىداؼ التعميمية بطريقة إجرائية تتضمف    -ج

   .تحميؿ الميارات التعميمية لمطفؿ ذكم اإلعاقة العقمية   -د

   .ب اليدؼ التعميمي الكسائؿ التعميمية التي تناس اختيار  -ق

   . األنشطة التعميمية المرتبطة باألىداؼ التعميمية اختيار  -ك

  . تحديد أسمكب التقكيـ المناسب لميدؼ التعميمي   -ز

 أساليب التدريس ( ج)

 :  تستخدـ أساليب تدريس متنكعة كمناسبة لحاجات الطفؿ الفردية مثؿ  1

 .أسمكب تعددية الحكاس .أ  
 .اؿ مف المحسكس إلى شبو المحسكس إلى المجرداإلنتؽ .ب  
 .أسمكب تحميؿ الميمة .ج  
  . النمذجة .د  
  . أسمكب التشكيؿ .ق  
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  . أسمكب الحث أك التمقيف .ك  
  . أسمكب التعميـ المباشر .ز  
  . أسمكب التعميـ الفردم .ح  
  . أسمكب التعميـ الجماعي .ط  
  . أسمكب تعميـ كتدريب األقراف .م  
  . األدكارأسمكب التمثيؿ كلعب  .ؾ  
  . استراتيجيات التذكر كانتقاؿ أثر التعمـ .ؿ  
    .يربط المعمـ التعمـ الحالي بالتعمـ السابؽ 2

   .يستخدـ المعمـ التعزيز المناسب مع الطفؿ 3

   .ينكع المعمـ في األنشطة كيعطي الكقت المناسب لكؿ نشاط 4

   . تدريس كتحديد المياـيراعي المعمـ الفركؽ الفردية مف خالؿ تكييؼ طرؽ اؿ 5

   (. النماذج البصرية، السمعية، الممسية، الحركية) ستخداـتشتمؿ أنشطة التعمـ فرصان متاحة ال 6

   (. 1:  1)يتـ تقديـ تعميـ فردم مكثؼ لألطفاؿ الذيف يحتاجكف ذلؾ  7

   . تضي قدرات الطفؿ المعاؽ عقميان لى الميارات الصعبة حسبما تؽإينتقؿ المعمـ تدريجيان مف الميارات البسيطة  8

 :تعديؿ السمكؾ (د)

     .تكفر خطة تعديؿ سمكؾ خاصة بالطفؿ ذكم اإلعاقة العقميةت 1

2 
تشكيؿ  ،الصحيحة ستجابةتعزيز اال ،تحميؿ الميارة التعميمية)كمنيا  تعديؿ السمكؾ تراتيجياتساتستخدـ 

  (.الخ... بط المثيرات المشتتة لمطفؿض ،النمذجة ،ستجابةتسمسؿ اال ،السمكؾ التدريجي
  

 :المناسبة كمنياتستخدـ استراتيجيات التقكيـ : التقكيـ ( ق)

1 

  . أسمكب التقكيـ التككيني  .أ 
  . أسمكب الرسـ البياني لقياس مقدار تقدـ الطفؿ في الميارة .ب 
  . استمرارية التقكيـ كمتابعة أداء الطفؿ .ج 
  . قياس مدل تحقؽ األىداؼ .د 
  (. تقكيـ ختامي)التحقؽ مف مدل إتقاف الطفؿ لألىداؼ المكضكعة نياية العاـ الدراسي  .ق 
  . إعداد تقرير عف أداء الطالب .ك 

  . تكظؼ نتائج التقكيـ في تحسيف أداء الطمبة 2
: ممفات الطمبة كتحتكم عمى( ك)

 

. الكثائؽ الرسمية لمطالب .أ 
. تقارير التشخيص .ب 
. دد احتياجات الطالبتقارير التقييـ التي تح .ج 
 .الخطة التربكية الفردية كالخطة التعميمية لمطفؿ .د 
. عشر سةالخطة االنتقالية لمطفؿ بعد سف الساد .ق 
. الفردية خطة الخدمات األسرية .ك 
ة تعديؿ السمكؾ، اإلطالع عمى البرامج التربكم الفردية،اإلطالع عمى سجؿ المتابعة اليكمي، حضكر حصص صفية، اإلطالع عمى خط: طرؽ التحقؽ

 .اإلطالع عمى ممفات الطمبة، اإلطالع عمى نتائج التقكيـ
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 :األسرة كدعـ كتمكيف مشاركة: سادسالبعد اؿ

ذكم اإلعاقة العقمية مف خالؿ الخدمات كالدعـ الذم  طفاؿكىي تمؾ اإلجراءات التي تتيح لألسرة المشاركة الفاعمة في تقديـ الخدمات التربكية لأل
 .  طفاؿؤسسة ألسر األتقدمو الـ

 الفقرة
 

 المقياس

 ال نعـ

   . تتكفر في المؤسسة برامج تدريبية لألسر عمى كيفية التعامؿ مع الطفؿ المعاؽ عقميان  1

   .تشارؾ األسرة ضمف الفريؽ متعدد التخصصات 2

    .اإلعاقة العقمية ألسر األطفاؿ ذكم يكجد لدل المؤسسة برنامجان تثقيفيان تكعكيان  3

   . يتـ تزكيد األسر بالمعمكمات كالميارات الالزمة لتمبية حاجات الطفؿ 4

   (.التدريس كالتدريب كالتقييـ كتطكير البرنامج التربكم)منيا تشارؾ األسرة في برامج كأنشطة الطمبة ك 5

   . المؤسسة األسر بنشرات تكعكية حكؿ اإلعاقة كطرؽ التعامؿ مع األطفاؿ زكدت 6

7 
مؤتمرات اؿ ،الياتفية االتصاالت، المراسالت ،الدكريةت اجتماعياال) :مف خالؿ كاصؿ المؤسسة مع األسرتت

  (.كلقاءات األسرة
  

   . تكفر المؤسسة الخدمات كاإلرشاد كالدعـ النفسي لألسر 8

   . لمساعدة األسرة عمى التعامؿ مع طفميا يتـ في المؤسسة إعداد خطة خدمات أسرية 9

   .ؿتطبيؽ البرنامج التعميمي كالتدريبي المنزلي لمطؼ لشرؼ المؤسسة عؿت 10

 .اإلطالع عمى خطط المؤسسة، اإلطالع عمى البرنامج التربكم لمطالب، اإلطالع عمى محاضر اإلجتماعات، مقابمة عينة مف األسر: طرؽ التحقؽ



 :الدمج كالخدمات االنتقالية: بعالبعد السا

مدرسة الدمج كاألساليب  اختيارلمدمج ك طفاؿذكم اإلعاقة العقمية لتييئة األ طفاؿتقـك بيا المؤسسة التي تعنى باأل كىي اإلجراءات التي
 .  المستخدمة لنجاح الدمج كاالنتقاؿ

 الفقرة
 المقياس

 ال نعـ

   .تشترؾ فييا األسرة كالفريؽ متعدد التخصصات لمطفؿتضع المؤسسة خطة خدمات انتقالية  1

   .األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية مع غير المعكقيف تكفر لدل المؤسسة خطة لدمج م 2

   . يساىـ أعضاء الفرؽ في المؤسسة في مراقبة االنتقاؿ إلى مرحمة ما بعد السادسة عشر مف عمر الطفؿ 3

   . التي سيدمج بيا األطفاؿ المعاقيف عقميان قبؿ دمجيـ المدارس تقييـ المؤسسة 4

   .الطفؿ مييئ بشكؿ جيد لالنتقاؿ كذلؾ مف خالؿ الزيارات المتكررة لمطفؿ أف  التأكد مفيتـ  5

   . ميارات مينية كانتقالية مناسبة تحقؽ ليـ االستقاللية كالعيش المستقؿب فؿيتـ تزكيد الط 6

   .يتضمف برنامج الطالب مشاركتو في نشاطات المجتمع المحمي 7

   .طفاؿ المعاقيف كأسرىـ لالطالع عمى أماكف الدمج كاألماكف االنتقاليةتتيح المؤسسة فرصة لأل 8

9 
تعقد المؤسسة دكرات تدريبية عف اإلعاقة العقمية لممعمميف لتسييؿ تفاعميـ مع األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية في 

 . المدارس الدامجة
  

10 
المعكقيف لتسييؿ تفاعميـ مع األطفاؿ ذكم اإلعاقة  تعقد المؤسسة دكرات تدريبية عف اإلعاقة العقمية لألطفاؿ غير

 . العقمية
  

   .بشكؿ دكرم تستمر المؤسسة باإلشراؼ عمى برامج دمج األطفاؿ المعاقيف عقميان كبرامجيـ كخططيـ السنكية 11
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   . سؽ مع المؤسسات الدامجة بشأف أداء الطفؿفتجرم المؤسسة المخاطبات كاالتصاالت بشكؿ مستمر كت 12

13 

   :منيايتضمف برنامج الطالب تدريبان عمى مجاالت كمكضكعات 

  . ميارات الحياة اليكمية .أ 

  . ةجتماعيالميارات اال .ب 

دارة الذات.ج    . ميارات تنظيـ كا 

  . ميارات إدارة الكقت. د

  . الصحة كالرياضة البدنية. ق

  . مرحمة التييئة المينية. ل 

  . كالتكظيؼ مرحمة البحث عف عمؿ. ز

اإلطالع عمى خطة الدمج، اإلطالع عمى تقارير المؤسسة حكؿ تقييـ مدارس الدمج، اإلطالع عمى البرامج التدريبية، اإلطالع عمى : طرؽ التحقؽ
  .طة اإلنتقاليةمحاضر اإلجتماعات، اإلطالع عمى التقارير التقييمية، مقابمة عينة مف األسر، اإلطالع عمى برنامج الطالب، اإلطالع عمى الخ

: التقييـ الذاتي: ثامفالبعد اؿ

ذكم اإلعاقة العقمية بشكؿ منتظـ لتقييـ الخدمات لمكقكؼ عمى نقاط القكة  طفاؿكىي تمؾ اإلجراءات التي تقـك بيا المؤسسة التي تعنى باأل
 .   ستقبالن لتطكير أداء المؤسسةكالضعؼ في جميع الجكانب التي تؤثر عمى تقديـ الخدمات كتحقيؽ األىداؼ لالستفادة منيا ـ

 

 الفقرة
 المقياس

 ال نعـ

   .يمان لبرامجيا كخدماتيا كفقان لخطة مكتكبةمجرم المؤسسة تؽتُ  1

2 
الخدمات التي تحتاجيا البرامج كجؿ تحديد أم مف فكؼ إدارميتـ التقييـ في المؤسسة بشكؿ منظـ مف قبؿ كادر 

 .مف أجؿ التطكير كالتحديث المؤسسة
  

   .تستخدـ المؤسسة  منيجية عممية في عممية التقييـ 3

   .برامجيا كخدماتيا التي تقدميا بانتظاـ لألطفاؿ ذكم اإلعاقة العقميةتقـك المؤسسة بمراجعة  4

   . ات المقدمة ليــيتضمف تقييـ البرنامج قياس مدل رضا أسر األفراد ذكم اإلعاقة العقمية عف الخد 5

   . ـ في تطكير مستكل الخدمات التي تقدميا لألفراد ذكم اإلعاقة العقميةمالتقي نتائجسة تكظؼ المؤس 6

اإلطالع عمى تقييـ المؤسسة الذاتي كنتائج التقييـ، اإلطالع عمى خطط التطكير، اإلطالع عمى مالحظات األسر لبياف مدل رضاىا : طرؽ التحقؽ
 .سرة، اإلطالع عمى دراسات التقييـ الذاتي كالمنيجية المتبعة في عممية التقييـعف الخدمات المقدمة مف خالؿ السجؿ الخاص باأل
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( 6)ممحؽ رقـ 

الضطراب التكحد بصكرتيا النيائية  األداة

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 

 .التكحدالمحترميفاضطرابمجاؿذةمديرككمشرفكالمؤسساتالعاممةفيتاألسا

كاتو،،،السبلـعميكـكرحمةاهللكبر

يطيبليبادلءذمبدءأفأتقدـبجزيؿالشكركاإلمتنافكالعرفافعمىمساىمتكـالكريمة

فيتحقيؽأىداؼالدراسةالحالية،كأعتذرلماقدأسببومفإزعاجالقتطاعجزءمفكقتكـال ميف

:حيثأننيأقكـحاليانيإجراءدراسةبعنكاف.لئلجابةعمىاإلستبانةالمرفقة

أنمكذج مقترح لتطكير البرامج كالخدمات المقدمة لألطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية كاضطراب "

 ."التكحد، في مؤسسات كمراكز التربية الخاصة في األردف في ضكء المعايير العالمية

كنظرانلماتتمتعكفبومف.كذلؾلغرضالحصكؿعمىدرجةالدكتكراةفيالتربيةالخاصة

ىذاالمجاؿفإفإجابتكـعفأسئمةالدراسةستسيـبشكؿىاـكحيكمفيالخركجدرايةكخبرةفي

 .بنمكذجمقترحلتطكيرالبرامجكالخدماتالمقدمةلؤلطفاؿذكماضطرابالتكحد

حسبالسمـالمقابؿلكؿ(ال)أك(بنعـ)كاإلجابةعمييااىتماـكماكأرجكقراءةكؿفقرةب

.مفالفقراتالكاردةأسفؿالجدكؿلكؿبعدمفأبعاداإلستبانةطريقةالتحقؽاستخداـفقرة،ك

 الباحث                                                                                              

 

 البيانات األكلية

 معمكمات أساسية
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(.المدرسة،المركز،الجمعية)يقصدبالمؤسسةفيىذهاالستبانة: مالحظة* 
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  :ةساؿالرؤية كالفكر كالر: البعد األكؿ

األىداؼ المتعمقة بتقديـ الخدمات التعميمية  اختياريقصد بو اإلطار الفكرم كالفمسفي الذم تتبناه المؤسسة كالذم يشكؿ األسس التي تعتمد عمييا في 
 طفاؿالعممية في مجاؿ تعميـ األ إضافة إلى إجراءات تحقيؽ األىداؼ اعتمادان عمى قيـ المجتمع كتكجياتو كنتائج البحكث. كالتدريبية كالعالجية كالتأىيمية

 . ضطراب التكحدذكم ا

 الفقرة 
 المقياس

 ال نعـ

   . ضطراب التكحدذكم اطفاؿ تتبنى المؤسسة رؤية كفكر كرسالة خاصة بالخدمات كالبرامج المقدمة لأل 1

   .ضطراب التكحدذكم ا طفاؿمالئمة لأللمؤسسة أىداؼ ؿ 2

   .تحدد المؤسسة بالتعاكف مع الييئة اإلدارية كالفنية كالتعميمية األىداؼ العامة لتحقيؽ رسالتيا 3

   . ؽ األىداؼ المكضكعةمتحؽؿ يان تنفيذ برنامجان تتبنى المؤسسة  4

   .ساني كحقكقيتعكس رؤية كرسالة المؤسسة كجيات نظر ذات بعد إف 5

   .ضطراب التكحدذكم اطفاؿ الخدمات كالبرامج المقدمة لأل اختيارتحكـ رؤية المؤسسة كرسالتيا  6

7 
تعمؿ المؤسسة عمى مراجعة فكرىا كرسالتيا بصكرة دكرية بالتعاكف مع المديريف كأعضاء الييئة اإلدارية كالتعميمية 

 . كأكلياء األمكر
  

   .انيف كاألنظمة كالتعميمات الصادرة عف الجيات ذات العالقةتمتـز المؤسسة بالقك 8

اإلطالع عمى الكثائؽ كالسياسات كالممصقات، اإلطالع عمى الكثائؽ كالسجالت ، االطالع الخطط كالبرامج، المقايالت مع المعنييف، :طرؽ التحقؽ
 .مف قبؿ الجيات ذات العالقةاإلطالع عمى النظاـ الداخمي لممؤسسة، اإلطالع عمى التقارير اإلشرافية 

 

:دارة كالعاممكفاإل: الثانيالبعد

التكحدييف مف الككادر الفنية المؤىمة كالمدير كالمعمميف كمساعدك المعمميف كاالختصاصيكف  طفاؿباأل عنىالعاممكف في المؤسسة التي تُ اإلداريكف كىـ 
.  سسةالمساندكف ككفاياتيـ المينية كمياراتيـ في تنفيذ أىداؼ المؤ

 الفقرة
 المقياس

 ال نعـ
  . لدييا معرفة كخبرة في مجاؿ التكحد إدارة  يشرؼ عمى المؤسسة 1

يشرؼ عمى الكادر التعميمي مشرؼ فني يحمؿ درجة الماجستير في التكحد كحد أدنى لديو خبرة كدكرات في التعامؿ مع  2
  . األطفاؿ ذكم اضطراب التكحد

التعامؿ مع األطفاؿ في  كدكرات خبرة لدييـ ف يحممكف درجة البكالكريكس في التربية الخاصة المؤسسة معممك في يتكافر 3
  .   ذكم اضطراب التكحد

  .  في التعامؿ مع األطفاؿ ذكم اضطراب التكحد كدكرات ييـ خبرة دف مساعديف ؿميتكاجد في المؤسسة معمـ 4

5 

: صات المساندة التاليةيتكافر في المؤسسة االختصا: المتخصصكف المساندكف
  .   (نطؽ كلغة) م تكاصؿئاخصا -أ
  . لديو خبرة كدكرات في مجاؿ التكحد معالج كظيفي -ب
  . لديو خبرة كدكرات في مجاؿ التكحد نفسي أخصائي -ج
  . لديو خبرة في تغذية األطفاؿ ذكم اضطراب التكحد م تغذيةئخصاأ -د
   .مع األطفاؿ ذكم اضطراب التكحد طبيب لديو خبرة في التعامؿ -ق
   .ممرض لديو خبرة في التعامؿ مع األطفاؿ ذكم اضطراب التكحد -ك
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  .  يتـ تدريب الككادر العاممة أثناء الخدمة لتأىيميـ كتدريبيـ كتطكير مياراتيـ المينية 6
  .   كفقان لمحاجة كاتاألدق ذيؿ قدأدكات التقييـ المناسبة كتع استخداـيتـ تدريب المعمميف عمى  7
  .   (الخ...المؤتمرات كالندكات ككرش العمؿ)مف خالؿ  تشارؾ المؤسسة في أنشطة متخصصة ذات صمة بمجاؿ التكحد 8

 كاألبحاثحضكر ندكات، كمؤتمرات، كقراءة الدراسات )تتابع الككادر العاممة مستجدات الميداف التربكم المتعمقة بالتكحد  9
(.  الخ... الحديثة 

  

  .  لتعامؿ مع الطفؿ التكحدمبالمعمكمات كالميارات الالزمة ؿ  األسرةالمعمـ  يزكد 10
  .  لمككادر العاممة في المؤسسة يتكافر في المؤسسة دليؿ لشؤكف المكظفيف المتعمقة بسياسة التكظيؼ 11

، اإلطالع عمى دليؿ التكظيؼ، كالكصؼ الكظيفي، كاستعراض (الدكراتالشيادات، كالكثائؽ، ك)اإلطالع عمى اإلطالع عمى ممفات الكادر: طرؽ التحقؽ
. ممفات التطكير الميني لمكاد


:   الخدمات كالبرامج: لثالبعد الثا

: البرنامج التربكم الفردم( أ
التعمـ المستخدمة كالنماذج التعميمية  التكحدييف كمجاالتو كالبرامج التربكية الفردية كأساليب طفاؿكىك المنياج الذم تعتمده المؤسسة التي تعني باأل

  .تعديؿ السمكؾ إجراءاتالمستخدمة باإلضافة إلى 

 الفقرة
 المقياس

 ال نعـ

عامة، أىداؼ، طرؽ التعميـ، التقييـ، كصؼ الخدمات المساندة،  معمكمات: )يعد الفريؽ برنامجان تربكيان فرديان، يتضمف 1
 .(كغير ذلؾ مف محتكيات ضركرية

  

  . كالعمر الزمني لمطفؿ( التطكرم)ني الفريؽ البرنامج كفقان لمعمر النمائي يب 2

3 

:  التالية مياراتالبرنامج التربكم الفردم اؿ يتضمف
   .الميارت المغكية . أ
   .ميارات التكاصؿ . ب
   .الميارات اإلستقاللية . ج
   .ةجتماعيالميارات اال . د
   .الميارات األكاديمية  . ق
   .لككيةالميارات الس . ك
   .الميارات المعرفية . م

  .  كاألنشطة قؼاكيضع الفريؽ في البرنامج أىدافان تعبر عف ميارات االنتقاؿ بيف الـ 4
  .  أىدافان تيميا بشكؿ خاص بكضع الطفؿ في البرنامج أسرة تشارؾ 5
  .  األقؿساعة أسبكعيان عمى ( 25  –20)يمتحؽ الطفؿ في المؤسسة ما بيف  6
    .د البرنامج التربكم الفردم تاريخ ككقت بدء كانتياء تعميـ كؿ ىدؼيحد 7

 .اإلطالع عمى البرامج التربكية الفردية، استعراض ممفات الطمبة: طرؽ التحقؽ
: المرجعي المنياج( ب

خطة  أكم الفردم، أك خطة الدعـ السمككي، عند بناء البرنامج التربك إليويقصد بو ذلؾ المنياج الذم يصمـ لتمبية حاجات الطفؿ، كالذم يتـ الرجكع 
فؿ عمييا ممثؿ بأىداؼ كجميع ما يتعمؽ بيذه األىداؼ مف أجؿ طبمثابة دليؿ مرجعي يؤطر المجاالت النمائية التي يتـ تدريس اؿ كالخدمات االنتقالية، فو

.   تحقيقيا
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 ال نعـ الفقرة
  .  ذكم اضطراب التكحد األطفاؿ ممارسات التعميمية في مجاؿ تعميـيتـ تطكير المنياج استنادان إلى أفضؿ النظريات كاؿ 1

2 

:  التالية كالميارات يتضمف المنياج المجاالت
  (. المغة المفظية كغير المفظية) التكاصؿ  .أ 
  . جتماعيالتفاعؿ اال .ب 
   .الميارات اإلستقاللية .ج 
  . الميارات األكاديمية .د 
  السمككات التكحدية  .ق 
  . المفظي كالحركي التقميد .ك 
  . ميارات المعب .ز 
  . اإلنتباه التمقائي .ح 
  (. لتعابير الكجو كاإليماءات كنبرات الصكت)  ستجابةاال .ط 
  . كقت الفراغ .م 

مة زالممارسة، كالكسائؿ التعميمية، كالتكيفات الال كاألنشطة، لألىداؼيحتكم المنياج عمى أىداؼ سمككية، كطرؽ التعميـ  3
  .  ىداؼلتحقيؽ األ

   .التربكم الفردمبالبرنامج يركز المنياج عمى تحقيؽ األىداؼ المكتكبة  4
  .  إضافيةيتـ تقديـ الدعـ كالخدمات المساندة لألطفاؿ ذكم اضطراب التكحد ضمف مناىج تدريسية  5

ـ مراعيان الفركؽ بيف كأعمارهيتصؼ المنياج المرجعي بالمركنة بحيث يمبي حاجات جميع األطفاؿ بمختمؼ قدراتيـ  6
  .  االطفاؿ

 .اإلطالع عمى البرامج التربكية الفردية، استعراض نماذج الخدمات المساندة، اإلطالع عمى المنياج كمجاالتو: طرؽ التحقؽ
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 :أساليب التدريس -ج
 ال نعـ الفقرة

العينات الصكتية  استخداـكالمحادثة كمعالجة المصاداة، ك الطفؿ عمى ميارات التكاصؿ مف خالؿ ميارات االستماع،المعمـ يدرب . 1
 .  الخ... كالتكاصؿ مف خالؿ تبادؿ الصكر، كبرامج الحاسكب

  

، كالمجمكعات الصغيرة، كالمعب، كتعميـ األقرافـ معؿتة، كجتماعية مف خالؿ القصص االجتماعيالطفؿ عمى الميارات االالمعمـ يدرب . 2
  .  صريةكالمساعدات الب األدكار

الطفؿ عمى الميارات الكظيفية مف خالؿ المساعدات البصرية، كالتدريب عمى الميارات المينية، كالميارات المجتمعية،  لمعمـيدرب ا. 3
  .    ، كالميارات االستقالليةاألكاديميةارات قكالـ

4 

 :تستخدـ األساليب كالنماذج التعميمية التالية
  . المجردالمحسكس فشبو المحسكس ؼ. أ
   .المثيرات البصرية في التعميـ. ب
   .التعميمات المفظية المختصرة. ج     
  . التعميـ الفردم. د     
   .المجمكعات الصغيرة. ق     
   .تعميـ األقراف. ك     
  . تعددية الحكاس. ز     
  . التعميـ مف خالؿ المعب. ح     

  .  يس حسب قدرات الطفؿ، كعمره كنمط تعممويتـ تكييؼ طرؽ التدر 5
  . (PECSؿ نظاـ تبادؿ الصكر ثـ)كاف لفظيان أك غير لفظي  سكاءن يركز المنياج عمى تطكير نظاـ تكاصؿ مناسب  6
  .  ات التعمـ المناسبةئاستراتيجيات التعميـ لتسييؿ تنظيـ كتعميـ الميارات في بي استخداـيتـ  7

 .ع عمى الخطة التربكية الفردية النعممية، حضكر عينات مف حصص تعميمية، استعراض أساليب التعميـ مف كاقع الخطط التعميميةاإلطال: طرؽ التحقؽ





: تعديؿ السمكؾ -د

 الفقرة
 المقياس

 ال نعـ
   .لمطفؿ ذكم اضطراب التكحد تعديؿ السمكؾؿخطة  كبناء يتـ تصميـ 1

  .  األزماتمناسبة لمكقاية مف حدكث مشكالت سمككية لمتدخؿ عند اؿ تعديؿ السمكؾ تستخدـ استراتيجيات 2

  .  ختمفةالتعزيز الـ أساليبتستخدـ  3
  . يتـ التركيز عمى التخمص مف السمكؾ التكحدم 4
  .   تستخدـ أساليب ضبط المثيرات المختمفة لمتحكـ بالسمكؾ غير المرغكب فيو قبؿ كقكعو 5
  .  في مكاقؼ أخرل مشابية ميـ الميارات المكتسبةعيعمؿ البرنامج عمى ت 6

تعتمد خطة تعديؿ السمكؾ الفردية في تقييـ السمكؾ المفظي كغير المفظي كتحميؿ الظركؼ التي تتزامف مع  7
   .السمكؾ اإليجابي كالسمكؾ السمبي

   .تستخدـ مبادئ كاستراتيجيات تعديؿ السمكؾ بشكؿ فعاؿ مع األطفاؿ 8
 .اإلطالع عمى خطط تعديؿ السمكؾ، اإلطالع عمى استراتجيات التدخؿ السمككي: طرؽ التحقؽ
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:األسرة  كدعـ كتمكيف مشاركة: رابعلبعد اؿا

مف خالؿ الخدمات كالدعـ الذم تقدمو المؤسسة ألسر  طفاليـكيقصد بو اإلجراءات التي تتيح لألسرة المشاركة الفاعمة في تقديـ الخدمات التربكية لأل
.  التكحدييف طفاؿاأل

 الفقرة
 المقياس

 ال نعـ
   . ذكم اضطراب التكحدتكفر  المؤسسة برامج تدريبية لألسر حكؿ طرؽ التعامؿ مع الطفؿ  1

في عممية التقييـ كبناء البرنامج الخاص بالطفؿ ذكم اضطراب تشارؾ األسرة ضمف فريؽ متعدد التخصصات  2
  . التكحد

  .  التكحد طفاؿ ذكم اضطرابندكات كالمؤتمرات كالمقاءات الخاصة باألتشارؾ األسرة بحضكر اؿ 3
  .  التكحدذكم اضطراب يتـ تزكيد األسرة بالمعمكمات كالميارات الالزمة لتمبية حاجات الطفؿ  4

 حكؿ الضغكط النفسية ككيفية التعامؿ دالتكحذكم اضطراب  األطفاؿ ألسر األسرم اإلرشادتقدـ المؤسسة خدمات  5
.  معيا

  

  .  في المؤسسة مف خالؿ العضكية في لجاف مختمفة طفؿتشارؾ األسرة في برامج كأنشطة اؿ 6
  .  تقدـ الطفؿ في البرنامج لكشيرية كفصمية تكضح مد أسبكعيةتزكد المؤسسة أسرة الطفؿ التكحدم بتقارير  7
  .  يتبادلكا خبراتيـاألطفاؿ التكحدييف مرة كؿ شير ؿ ألسر ان اجتماعيتعقد المؤسسة  8
  . ألطفاليـانكنية كالسياسات الخاصة بالبرامج التربكية ؽسر األطفاؿ التكحدييف بالتشريعات اؿأعرؼ المؤسسة تُ  9

  . متكاممة  أسريةخطة خدمات  إعداديتـ في المؤسسة  10
   .ة بالطفؿ يتـ إشراؾ أسرة الطفؿ التكحدم في جميع مراحؿ تقديـ الخدمات التربكية الخاص 11

مقابمة عينة مف أسر األطفاؿ التكحدييف أك زيارات منزلية، اإلطالع عمى خطة المؤسسة، اإلطالع عمى عينة مف دفاتر المالحظات اليكمية، : طرؽ التحقؽ
ية المكجية لحضكر مؤتمرات كندكات اإلطالع عمى تقارير المؤسسة الشيرية كالفصمية، اإلطالع عمى البرنامج التربكم الفردم، االطالع عمى الكتب الرسـ

 .ككرش العمؿ
 

 :التقييـ: خامسالبعد اؿ

كالضعؼ لديو مف كىي اإلجراءات التي تقـك بيا المؤسسة التي تعنى باألفراد التكحدييف لتقييـ مستكل األداء الحالي لمفرد التكحدم كتحديد جكانب القكة 
.  دمة في التقييـ كمجاالت التقييـالمستخ األدكاتجؿ تقديـ الخدمات التربكية كتشمؿ أ

 الفقرة
 المقياس

 ال نعـ
  .  أمكفيتكفر فريؽ متعدد التخصصات بما في ذلؾ أسرة الطفؿ كالطفؿ نفسو إف   .1

   .لتمقي البرامج كالخدمات الطفؿ مف قبؿ فريؽ متعدد التخصصات أىمية يتـ تحديد   .2

   .م لمطفؿ التكحدم قبؿ دخكلو المؤسسةئلتاريخ النمادراسة حالة شاممة تتضمف ا بإجراءتقـك المؤسسة   .3

  .   التربية الخاصة بتقييـ جميع الجكانب التعميمية المتعمقة بالطفؿ التكحدم أخصائييقـك   .4

5.  
 قننةاالختبارات الـ): نياـ قننةأدكات ـ استخداـتقييـ نفس تربكم شامؿ لطفؿ التكحدم ب بإجراءتقـك المؤسسة 

تقديرات ، قكائـ الشطبك( ABC)قائمة تقدير السمكؾ التكحدم ك (CARS)ر الطفؿ التكحدم مقياس تقدم: مثؿ
.  (المالحظة السمككية المباشرة األسر،مالحظات  ،السمكؾ

  

  :  يتضمف التقييـ المجاالت التالية  .6
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   .جتماعيالتفاعؿ اال .أ 
  (. المفظية كغير المفظية)ميارات التكاصؿ  .ب 
   (.ات، األنشطةىتماـالسمكؾ النمطي، اال) ةالسمككات التكحدم .ج 
   .ميارات المعب .د 
   .معززات الطفؿ المختمفة .ق 
   .ميارات العناية بالذات كالميارات اإلستقاللية. ك   
   .الحسية ستجابةاال. ز   

  .  األخرليجرم الفريؽ اختبارات لعمؿ تشخيص فارقي بيف التكحد كاإلعاقات كاالضطرابات   .7

  . تكظؼ نتائج التقييـ كالتشخيص في البرنامج التربكم لمطفؿ  .8

  .  تصاؿ الفعالةميارات اإل استخداـيتـ كتابة تقارير التقييـ ب  .9

اإلطالع عمى أدكات التقييـ، اإلطالع عمى دراسات الحالة في المؤسسة، اإلطالع عمى البرامج التربكية الفردية، اإلطالع عمى تقاريير : طرؽ التحقؽ
 .التقييـ، اإلطالع عمى المشاركيف في عممية التقييـ في الخطة التربكية الفردية، اإلطالع عمى ممؼ الطالب

 

 :البيئة التعميمية: لسادسالبعد ا

زمة في الغرفة كيقصد بو تنظيـ الغرفة الصفية كالمحطات التي تتككف فييا، كعدد الطمبة التكحدييف في الصؼ كمحتكيات الغرفة الصفية كالتجييزات الال
.  الصفية

الفقرة 
 المقياس

 ال نعـ
  .   تككف بسيطة، كال تحكم مثيرات بصرية كثيرةكة التعميمية عمى درجة عالية مف التنظيـ، ئتصميـ البي 1

، كالمعب،: )مثؿتعميمية، أركاف تنظـ البيئة التعميمية عمى شكؿ  2  ركف النعميـ الفردم، الجماعي، اإلسترخاء، كالنـك
 (.كالمكسيقى، كالرسـ، ركف المعمـ

  

   (. صكرتو، اسمو)كمستمزمات كؿ طفؿ مزكدة بمثيرات بصرية  أغراضيكجد مكاف لحفظ  3
  (.  صكرتو، اسمو)يتكافر لكؿ طفؿ طاكلة ككرسي مزكداف بمثيرات بصرية خاصة بالطفؿ  4
   (.ناسبةمساحة كافية، إضاءة مالئمة، تيكية ـ: )يتكفر في الغرؼ الصفية 5
  . تكفر عناصر السالمة العامة لمغرؼ الصفية 6
  .  ة الصفية جدكؿ بصرم خاص بكؿ طفؿؼيكجد في الغر 7
  . كالمحيطيف بالطفؿ األقرافمع  جتماعيعؿ االاالبيئة التعميمية فرصان لمتؼ ُتكفر 8

9 
، كالتكقعات السمككية داخؿ البيئة ةليميتكضح القكانيف المتعمقة بالبيئة التع كمماتتكجد لكحة تحكم عمى صكر، ك

  .  التعميمية

  .  بصرية تكضح أماكف أداء الميارات( حدكد)يتكافر في الغرفة الصفية مثيرات  10
  .  معمـ مساعدمعمـ ك مقابؿ تكحديفعف ستة أطفاؿ  ال يزيد عدد الطمبة في الصؼ الكاحد 11
  (.  2:  1)لتحاؽ الطفؿ في المؤسسة إحدييف في بداية ال تزيد نسبة عدد المعمميف لألطفاؿ التك 12

. استعراض ممفات الطمبة  زيارة الغرؼ الصفية،: طرؽ التحقؽ
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 :الدمج كالخدمات االنتقالية:  بعلبعد الساا

نجاح الدمج ؿج كاألساليب المستخدمة مدرسة الدـ اختيارالتكحدييف لتييئة الطمبة لمدمج ك طفاؿعنى باألكىي اإلجراءات التي تقـك بيا المؤسسة التي تُ 
.   نتقاؿكاإل

 الفقرة
 المقياس

 ال نعـ 

1 
تشارؾ فييا األسرة كالكادر التعميمي كالفريؽ متعدد  التكحدييف لألطفاؿتضع المؤسسة خطة خدمات انتقالية 

  . التخصصات

   .تيـ بذلؾتحدد المؤسسة المدرسة لدمج األطفاؿ ذكم اضطراب التكحد الذيف تسمح قدرا 2
   . كأسرتو الفردية لكؿ طالب كاآلراءحتياجات كالرغبات يؤخذ بعيف االعتبار اإل 3
  . تعقد المؤسسة دكرات تدريبية عف التكحد لمعممي المدرسة التي سيدمج بيا األطفاؿ التكحدييف 4

في المدرسة  نتقاليةاإل اكفكاألـالدمج  أماكفلالطالع عمى  كأسرىـالتكحدييف  لألطفاؿتتيح المؤسسة فرصة  5
  .  الدامجة

  .  لتسيؿ تفاعميـ مع األطفاؿ التكحدييف غير التكحدييف لألطفاؿتعقد المؤسسة دكرات تدريبية عف التكحد  6
  . الممارسات المناسبة لتعميـ الطفؿ التكحدم في الصؼ العادم إلىيتـ تدريب معمـ الصؼ العادم  7
  .  عمى برامج دمج األطفاؿ التكحدييف باإلشراؼ ةتستمر المؤسس 8
  . فصميان  سؽ مع المؤسسات الدامجة بشأف أداء الطفؿفتاؿتجرم المؤسسة المخاطبات كاالتصاالت بشكؿ مستمر ك 9

طالع عمى سجؿ اإلطالع عمى خطة المؤسسة لعممية الدمج، اإلطالع عمى تقاريير المؤسسة حكؿ مدارس الدمج، زيارة مدرسة الدمج، اإل: طرؽ التحقؽ
اؿ الدكرات، اإلطالع عمى تقارير المؤسسة الدكرية، اإلطالع عمى مخاطبات المؤسسة الرسمية مع المدرسة الدامجة، مقابمة عينة مف أسر األطؼ

 .اإلطالع عمى برنامج الطالب كالخطة اإلنتقالية. المدمكجيف


: التقييـ الذاتي: ثامفالبعد اؿ

التكحدييف بشكؿ منتظـ لتقييـ الخدمات لمكقكؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ في جميع  باألطفاؿـ بيا المؤسسة التي تعنى كىي تمؾ اإلجراءات التي تقك
.    الجكانب التي تؤثر عمى تقديـ الخدمات كتحقيؽ األىداؼ بغية االستفادة منيا مستقبالن لتطكير أداء المؤسسة

الفقرة 
 المقياس

 ال نعـ
  .   سنكيان  برامجيا كخدماتيا كفقان لخطة مكتكبةؿان ذاتيان تجرم المؤسسة تقييـ 1
   . يـ  أدائياتستخدـ المؤسسة منيجية عممية في عممية تقي 2

الخدمات التي تحتاجيا البرامج كجؿ تحديد أم مف فكؼ إدارميتـ التقييـ في المؤسسة بشكؿ منظـ مف قبؿ كادر  3
 . مف أجؿ التطكير كالتحديث المؤسسة

  

  . برامجيا كخدماتيا التي تقدميا بانتظاـ لألطفاؿ ذكم اضطراب التكحدتقـك المؤسسة بمراجعة  4
  .  يتضمف تقييـ البرامج قياس مدل رضا أسر األطفاؿ التكحدييف عف الخدمات المقدمة ليـ كألطفاليـ 5

لألطفاؿ ذكم اضطراب  لبرامج المقدمةتطكير مستكل الخدمات كاؿ اإلدارية كالفنية لخطتياتقـك المؤسسة بالمراجعة  6
  .  التكحد

   .تكظؼ نتائج التقييـ في تطكير مستكل الخدمات المقدمة لألطفاؿ ذكم اضطراب التكحد 7
عف اإلطالع عمى تقييـ المؤسسة الذاتي كنتائج التقييـ، اإلطالع عمى خطط التطكير، اإلطالع عمى مالحظات األسر لبياف مدل رضاىا : طرؽ التحقؽ

. اإلطالع عمى دراسات التقييـ الذاتي كمنيجيتيا. الخدمات المقدمة مف خالؿ سجؿ خاص بو

( 7)ممحؽ رقـ 
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 كتب تسييؿ الميمة
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