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اإلعاقة في مؤسسات ومراكز  التربوية البرامج والخدمات ييمتق
 معايير العالميةوفقًا لم الفكرية

 
 مجدولين بني عبدالرحمن                   سهيل محمود الزعبي                 عاكف عبد اهلل الخطيب                         
 جامعة نجراف-كمية التربية              جامعة نجراف-التربية كمية        جامعة حائؿ        -كمية التربية  

 
البرامج والخدمات التربوية في  تقييـىدفت ىذه الدراسة إلى  -الممخص

تكونت ، و في ضوء المعايير العالميةاإلعاقة الفكرية مؤسسات ومراكز 
ردف والبالغ األفي عاقة الفكرية اإلمؤسسات ومراكز  جميع مفعينة الدراسة 

 أداةتـ بناء الدراسة فقد  ىدؼولتحقيؽ  ،ومؤسسة مركز( 100)عددىا 
وقد  .مؤسسات ومراكز اإلعاقة الفكرية في والخدمات مستوى البرامج لتقييـ

: أف ىناؾ بُعدًا واحدًا كاف ذا مستوى فاعمية مرتفع وىوإلى أشارت النتائج 
وى في حيف أف ىناؾ ثالثة أبعاد كانت ذات مست ،بُعد البرامج والخدمات
 أما بقية. وفاإلدارة والعاممو البيئة التعميمية، التقييـ، : فاعمية متوسطة وىي
الرؤية : وىي متدف  كانت ذات مستوى فاعمية  فقد األبعاد وعددىا أربعة

  .التقييـ الذاتيو  ،االنتقاليةلدمج والخدمات ا، اركة األسرة، مشوالرسالة
الخدمات التربوية، مؤسسات ومراكز التربية : الكممات المفتاحية

 .العالميةعاقة الفكرية، المعايير الخاصة، اإل
          

 المقدمة .1
تحسيف برامج  في  كبيراً يشيد ميداف التربية الخاصة اىتمامًا 

وقد تمثؿ ىذا االىتماـ في تطوير البرامج والخدمات التربية الخاصة 
القياس والتشخيص والتعميـ، في ضوء جممة مف  تواستراتيجيا

المعايير والمؤشرات التي تضبط عمميات التربية الخاصة بيدؼ 
ذوي وتحسيف نوعية حياة  ،ضماف تقديـ الخدمات والبرامج النوعية

عد اإلعاقة الفكرية مف اإلعاقات التي تحظى وتُ . الحاجات الخاصة
ا ال يقتصر عمى جانب ىف تأثير أباىتماـ الباحثيف والمختصيف؛ إذ 

واحد فقط مف شخصية الطفؿ؛ بؿ يشمؿ جوانب مختمفة منيا 

المعرفي، واالجتماعي والمغوي واالنفعالي، وال يتوقؼ ىذا التأثير عند 
 .ككؿوالمجتمع  األسرىذا الحد بؿ يمتد ليشمؿ 

حيث زيادة معدالت انتشارىا،  ىذه اإلعاقةومما يزيد مف خطورة 
وتختمؼ ىذه  مف مجموع السكاف، 3% حواليب اىتقدر نسبة انتشار 

 ،إلى آخر تبعًا الختالؼ تعريفيا، وطرؽ قياسيا مجتمعالنسبة مف 
 .[14] والظروؼ الصحية والتعميمية السائدة في ىذه المجتمعات

ذوي لتشكؿ عممية تطوير المعايير الخاصة بالبرامج المقدمة و 
أىـ األولويات لدى التربوييف، حيث تيدؼ تمؾ  ىاإلعاقة الفكرية أحد

عمى التعميـ  الفكرية اإلجراءات إلى تأميف حصوؿ ذوي اإلعاقة
افر جيود ظوبالتالي فإف متطمبات تحقيؽ ذلؾ تقتضي ت ،المالئـ

جميع المعنييف في المجاالت التربوية واالجتماعية والصحية لمعمؿ 
بموغ وتحقيؽ تمؾ معًا وفؽ خطط عمؿ إجرائية ومينية تتضمف 

   .األىداؼ
ونتيجة لمتحوالت والتطورات التي شيدىا ميداف التربية الخاصة، 
فقد شيد األردف تقدمًا كبيرًا في مجاؿ تقديـ الخدمات التشخيصية 

ذوي اإلعاقة والصحية والتربوية والتأىيمية واالجتماعية لألشخاص 
وقد تسارع ىذا التقدـ خالؿ السنوات القميمة  .بشكؿ عاـ الفكرية

( 31)رقـ  المعوقيفالماضية متوجًا بصدور قانوف حقوؽ األشخاص 
، وما تمخض عنو مف إنشاء المجمس األعمى لشؤوف 2007 لعاـ

كمظمة تنسيقية بيف جميع الجيات المسؤولة عف  المعوقيفاألشخاص 
ذوي بالخاصة  ترسـ السياسابيدؼ  لذوي اإلعاقة الخدمات تقديـ
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الوطنية لألشخاص  ةاالستراتيجي، وكذلؾ صدور الحاجات الخاصة
 .[21]  والبدء بتنفيذىا المعوقيف

 

وقد حقؽ األردف تقدمًا ممموسًا في مؤشرات تنمية الموارد 
، مف خالؿ االلتزاـ بالتشريعات المعوقيفالبشرية لألشخاص 

والسياسات التي تحفظ لممعاقيف حقيـ بالحياة الكريمة، ومف خالؿ 
التوسع الكمي والتطور النوعي في الخدمات التعميمية والصحية 

االندماج في و عمى أنفسيـ  االعتمادواالجتماعية التي تمكنيـ مف 
ربط حقوقيـ عالوة عمى المجاالت الجادة ل. حياة المجتمع العصرية

أصبح األردف حريصًا أكثر قد و . تياجاتيـ بالخطط التنموية لمدولةواح
بالسياسات  المعوقيفمف ذي قبؿ عمى أف تقترف مناىج تنمية ورعاية 

وقد . التنموية واإلدارية العامة لموطفو واالجتماعية  االقتصادية
ا الوطنية ليذ االستراتيجيةجاءت التوجيات الممكية السامية بوضع 

نحو عمى  واحتياجاتيـ وتطمعاتيـ ذوي اإلعاقةالقطاع لتمبي حقوؽ 
الوطنية كوثيقة وطنية  ةاالستراتيجي، فجاءت كفاءة وشمولية رأكث

تمتـز بيا كافة مؤسسات الدولة برؤية مستقبمية وأىداؼ وتدابير 
وبرامج تحد مف حدوث اإلعاقات، وتضمف لممعاقيف حصوليـ عمى 
حقوقيـ وتمبي احتياجاتيـ وطموحاتيـ، سعيًا إلحداث نقمة نوعية 

 .[21] واالجتماعية االقتصاديةيجابية في حياتيـ إوتغيرات 
 

لسنة ( 31)رقـ  المعوقيفلصدور قانوف األشخاص  ونظراً 
والذي ينص عمى أف مف مياـ المجمس وضع المعايير  2007

بالتنسيؽ مع  ذوي اإلعاقةلالالزمة لجودة البرامج والخدمات المقدمة 
الجيات ذات العالقة، فقد أخذ المجمس عمى عاتقو ىذه المسؤولية 

إلى وتنفيذىا بما يحقؽ رؤيتو ورسالتو انطالقًا مف الحاجة الفعمية 
فقد قاـ المجمس بإطالؽ ليذا ، تطوير معايير ومؤشرات معتمدة

في  المعوقيفالعاـ لمؤسسات وبرامج األشخاص  االعتمادمعايير 
الخاص  االعتماد، ثـ اتبعيا بإطالؽ معايير 2009 اـعاألردف 

 . [22]، [23]ـ  2010 عاـ الفكرية ذوي اإلعاقةلمؤسسات وبرامج 

وقد شمؿ اإلصالح التربوي األردني خدمات التشخيص والتعميـ 
والتدريب مف قبؿ وزارات الصحة والتربية والتعميـ والتنمية 

جازات ان وىناؾ ،والخاصاالجتماعية، وكذلؾ القطاع التطوعي، 
واضحة في ىذا المجاؿ وخاصة في الجانب الكمي، إال أف ىناؾ 
نقصًا واضحًا في خدمات التشخيص والتقييـ النفسي التربوي لعدـ 
توافر األدوات والمقاييس المقننة والمناسبة لمبيئة األردنية، وعدـ توافر 

 ةواقتصار عممي مؤىميف إلجراء عمميات التشخيص اخصائييف
 .[12]  فقط التشخيص عمى الجانب الطبي

قدرات اإلعاقة الخاصة بذوي  البرامج التربوية ييجب أف تراع
الطمبة وخصائصيـ التعميمية وسماتيـ النفسية واالجتماعية ومدى 

إف المناىج التربوية يجب أف ف والتدريب وبالتاليقابميتيـ لمتأىيؿ 
يجب أف يتعمميا ىؤالء  يالت ةأو التدريبيالتعميمية  البرامجتحدد 
وبناًء عمى ىذا األساس يجب تحديد الغايات  ،منذ البداية األطفاؿ

 الرئيسويتمثؿ اليدؼ . واألىداؼ التربوية التي تتناسب وقدراتيـ
بتنمية قدراتيـ  الفكريةذوي اإلعاقة للألىداؼ التربوية المقدمة 

اركتيـ في ومش استقالليتيـوتزويدىـ بالميارات التي تزيد مف درجة 
 اإلعاقة الفكريةإذ تمتقي أىداؼ تعميـ ذوي  ،أنشطة المجتمع المختمفة

 ارتضاىافي طبيعتيا وأصوليا الفمسفية مع أىداؼ التعميـ العاـ التي 
 . [19] المجتمع واشتقيا مف قيمو وفمسفتو وتطمعاتو المستقبمية

 

مؿ عممية تطوير البرامج التربوية  الخاصة بذوي االعاقة توتش
مسح البيئات  مف خالؿ عمى تحديد المجاالت التي يغطييا البرنامج،

تجزئة ىذه البيئات و الطبيعية الحالية والمستقبمية الميمة لمشخص، 
تحميؿ تمؾ األنشطة لتحديد الميارات الالزمة،  و إلى بيئات فرعية،  

تطوير البرامج التدريبية المالئمة لتعميـ الميارات التي تـ وبالتالي 
كما تركز البرامج التربوية لذوي اإلعاقة الفكرية عمى . [8] دىا تحدي

تعميـ الميارات األكاديمية مثؿ القراءة والكتابة والحساب، والميارات 
الحياتية اليومية، والميارات المينية، وميارات التواصؿ، والميارات 

، واالنفعاليةالمغوية، والميارات الحركية، والميارات االجتماعية 
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وتتبنى . [4] ، وميارات السالمة العامة االستقالليةميارات وال
 American)الجمعية األمريكية لإلعاقات الفكرية والتطورية 

Association  on Intellectual & Developmental 

Disabilities)  موقفًا مطالبًا بدعـ ذوي اإلعاقة الفكرية بأنشطة
 مثؿ، يالنمو اإلنسانمعينة مف خالؿ برامج خاصة في مجاالت 

العمؿ، و الحياة المجتمعية، و الحياة المنزلية، و التعميـ، مجاالت 
الحماية والدفاع و ، يوالنمو االجتماعالسموؾ، و الصحة والسالمة، و 

 .[28] عف النفس

ضرورة توظيؼ استراتيجيات بتنادي لوجاءت التوجيات الحديثة 
تربوية تستند أساسًا عمى نتائج األبحاث العممية، كما دعت إلى 
أىمية البحوث العممية المحكمة التي يراعى فييا أدؽ المعايير 

 االستراتيجياتأو البحثية اإلجرائية لفحص مدى فاعمية تمؾ البرامج 
عمؿ عمى التربوية ونجاعتيا في تحقيؽ األىداؼ المرجوة منيا، وال

وأسرىـ في ضرورة الحصوؿ عمى  ذوي اإلعاقةحماية حقوؽ 
أي برنامج تربوي  اعتباروحتى يتـ  .[43] ممارسات تربوية فعالة 

: ىيرئيسة فّعاؿ فال بد لمبرنامج أف يطبؽ ضمف ثالثة أىداؼ 
تقييـ و البرنامج،  تطبيؽ  ،التربوي المراد استخداموتحديد البرنامج 

إحداث التغييرات المرغوب فييا مع التأكيد عمى  فاعمية البرنامج في
 وتقديـ األدلة الواضحة والعممية عمى أف التغيير الحاصؿ إنما ى

ولتحقيؽ تمؾ األىداؼ فإف . [35]  االستراتيجية تمؾ نتاج تطبيؽ
ميداف الالمحمؿ لألدب النظري يالحظ أف المحاوالت التي تمت في 

لمتأكد مف مدى مالئمة ذوي اإلعاقة  جاءت التربوي الخاص ب
الممارسات المبنية عمى البحوث العممية  لمبادئممارساتو التربوية 

 .والتي اشتممت عمى ثالثة أنواع مف الدراسات
إلى تطوير معايير  والتي تيدؼ: دراسة المعايير العامة .1

المراد مف خالليا الحكـ و عامة لمدراسات العممية التجريبية 
التربوية  لذوي اإلعاقة  عمى مدى مالءمة الممارسات

 .[42] الفكرية

والتي : دراسات تحميؿ البرامج التربوية وتحديد مدى فعاليتيا  .2
إلى توظيؼ المعايير العامة لمعمؿ عمى تقييـ البرامج  تيدؼ
حيث عمدت ىذه الدراسات إلى تطوير محكات عممية . التربوية

سر وعممية لتقييـ مدى فاعمية ىذه البرامج بيدؼ إفادة األ
وصانعي القرار حوؿ مدى قدرة ىذه البرامج عمى أف تتضمف 

عمى مدى توافقيا مع الممارسات  العامة والتي تدؿ المعاييرتمؾ 
إضافة إلى توضيح  ,المبنية عمى نتائج األبحاث العممية

في المعايير التي يجب عمى العامميف في الميداف تضمينيا 
  .[38] ة ليذه الفئة تطوير البرامج التربوية والخدمات المقدم

إلى الربط بيف  والتي تيدؼ: : دراسات المصداقية العممية  .3
الدراسات في النوع الثاني وبيف الممارسات العممية في النوع 

ومدى فاعمية تمؾ األوؿ لمتأكد مف مدى المصداقية العممية 
عبر تناوؿ آراء البرامج ومالءمتيا العممية لتحقيؽ تمؾ األىداؼ 

، يفأولياء األمور، المعمممثؿ  مف ىذه البرامج المستفيديف
   .[38] يفالمدير و 

حظيت عمميات إصالح التعميـ باىتماـ كبير في معظـ دوؿ لقد 
عمى ىذا العصر عصر الجودة الشاممة  يطمؽ أف أصبح العالـ إلى 

عتبارىا إحدى الركائز األساسية لمسايرة المتغيرات الدولية ومحاولة اب
عبارة  [10] كما يحددىا الزواويالجودة في التعميـ و   .التكيؼ معيا

معايير عالمية لمقياس واالعتراؼ واالنتقاؿ مف ثقافة الحد األدنى  عف
 .والتميز، واعتبار المستقبؿ ىدفًا نسعى إليو جميعاً  تقافإلى ثقافة اال

بالمنتجات  ترتبطالجودة في التعميـ أف  إلى [30] أفيدؿ ويضيؼ 
ميمية بحيث والبيئة التع ,العمميات, مات والبرامج الخد, المادية 

أف مفيـو الجودة في  [24] محمد ويذكر. تتطابؽ مع التوقعات
وظائؼ  عمى مفيـو متعدد األبعاد ينبغي أف يشمؿ جميع وىالتعميـ 

، البرامج التربوية والتعميميةالمناىج الدراسية،  :التعميـ وأنشطتو مثؿ
تتمثؿ أىمية الجودة في المؤسسات و  .وغيرىا الخدمات التربويةو 

التعميمية كأداة قياسية وتقويمية متكاممة في إرساء مبدأ تحقيؽ الجودة 
أىدافيا  المتمثؿ بتطوير مسار العممية التربوية والتعميمية وتحقيؽ
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بدرجة عالية مف الكفاءة وتخفيؼ األعباء والجيود التي تقـو بيا 
تابعة والتقييـ، وتؤكد الجودة عمى المؤسسة التعميمية في اإلشراؼ والم

، كما تسعى إلى تحسيف نوعية االستراتيجيالمشاركة والتخطيط 
البرامج والخدمات التربوية المقدمة، وخمؽ بيئة تشجع العامميف في 
المؤسسة عمى حمؿ المسؤولية مف أجؿ تحسيف الجودة وبالتالي 

عمى  تعمؿ الجودةف .[29] ،[1]تشجيع الجميع عمى أخذ أدوارىـ
القضاء عمى اليدر في الماؿ والجيد والوقت مف خالؿ تحسيف 
استعماؿ الموارد وتقميؿ الكمؼ، وتسعى إلى التحسيف المستمر 

والتصدي لمعمميات، واألنشطة والخدمات والبرامج ، وتالفي األخطاء 
قبؿ حدوثيا، وتحسيف مستويات أداء المؤسسة التعميمية وخمؽ ليا 
ابي فّعاؿ يوفر فرص النجاح والتمكف مف حؿ ناخ تنظيمي إيجمُ 

المشكالت التي تعيؽ العمؿ التعميمي بالطرؽ العممية والتعامؿ معيا 
مف خالؿ اإلجراءات التصحيحية والوقائية لمنع حدوثيا مستقباًل 
وتحقيؽ الترابط والتكامؿ بيف جميع العامميف بأسموب روح الفريؽ 

[7]. 
 

في تحسيف وتطوير  تيافاعمي العالميةأنظمة إدارة الجودة  أثبتت
ذوي بالمؤسسات التعميمية ومنيا المؤسسات التعميمية التي تعنى 

إف تطبيؽ أي نظاـ مف أنظمة إدارة وبالتالي ف .ةالفكري ةاإلعاق
الجودة العالمية بفاعمية مف قبؿ أية مؤسسة تعميمية والحصوؿ عمى 

زيادة الثقة بجودة  إلى يؤديشيادة مف جية مانحة ومعتمدة عالميًا 
، إال أف استمرار أية مؤسسة تعميمية يكوف منوط اوأدائي انشاطاتي
بمتطمبات  واإليفاءف والتطوير المستمر يالمؤسسة بالتحس التزاـبمدى 
في  واالعتمادوقد تختمؼ مؤشرات ومعايير ضبط الجودة . الجودة

إعدادىا وصياغتيا وعمقيا واتساعيا باختالؼ الدوؿ التي تطبقيا، 
 .[3]  ،[17]إال أف جميعيا تتفؽ في المحتوى والمضموف والتوجيات

عف طريؽ قياس مدى  تتحددونظًرا ألف فاعمية برامج التربية الخاصة 
تحقيؽ األىداؼ الموضوعة، فإف ضبط الجودة أيضًا ُيقاس عف 

ألىداؼ الموضوعة، وعميو فإف ضبط الجودة في طريؽ مدى تحقيؽ ا

التربية الخاصة يقاس مف خالؿ البرامج المقدمة عف طريؽ مدى 
تحقيؽ تمؾ البرامج لألىداؼ الموضوعة وفؽ مقاييس مصممة 

ير تقديـ الخدمة في خصيصًا لتقييـ تمؾ البرامج اعتمادًا عمى معاي
 .[37]ضبط الجودة يعرؼ بما و ، وىتمؾ البرامج
ما أعده مجمس  اإلعاقة الفكريةلذوي  التي تقدـالمعايير ومف 
والمتعمقة بالتعميـ والتشخيص والكوادر   CEC غير العادييفاألطفاؿ 

تضمَّف معايير يحيث أصدر المجمس دلياًل . العاممة وغير ذلؾ
معايير الممارسات المستخدمة مع ، التربية الخاصة مينةأخالقيات 
المعايير المتعمقة و  ,رفيةالمتعمقة بالميارات المع لمعاييرا ،المستفيديف

ومف خالؿ تمؾ المعايير  .بتقديـ الخدمات المختمفة لذوي اإلعاقة
عتماد عمييا في ضبط التي اقترحيا المجمس يمكف لممختصيف اال

 اإلعاقة الفكريةذوي لالنوعية في البرامج والخدمات التربوية المقدمة 
[34] .  

الوطني العتماد برامج إعداد وقد صادؽ المجمس 
 National council for Accreditation of Teacherالمعمميف

Education (NCATE)  عمى المعايير التي وضعيا مجمس
الخاصة باألداء بالنسبة لإلعداد  (CEC)األطفاؿ غير العادييف 

 أعّد مجمس األطفاؿقد و  .[20] والترخيص لمعممي التربية الخاصة
معايير خاصة بتقديـ الخدمات المختمفة لذوي الحاجات  فغير العاديي

 .الخاصة، والمتعمقة بالتعميـ والتشخيص والكوادر العاممة وغير ذلؾ
وفيما يمي عرض موجز لممعايير المتعمقة بموضوع الدراسة والتي 

العالمية تضـ الخصائص والمواصفات التي تستخدـ مف قبؿ الييئات 
 :وىي . [34]  في مجاؿ التربية الخاصة

التعميمية رؤية ورسالة تحدد  لممؤسسةأف يكوف : الرؤية والرسالة( 1
ـ خدماتيا، يتقد الفئة المستيدفة مف وتحددغرضيا في مجاؿ التعميـ 

 .  والكيفية التي ستحقؽ بيا أىدافيا

يحدد النظاـ المؤسسي أدوار اإلدارة في  :والعامموناإلدارة ( (2
فاعمة لتأكيد تالقرارات مف خالؿ ىيكمية مإعداد السياسات واتخاذ 

التكامؿ المؤسسي والوفاء برسـ السياسات وتخصيص الموارد بما 



 2012، نيساف –( 3)، العدد (1)المجمة الدولية التربوية المتخصصة، المجمد 

55 

 

 الفنيةو شرية ر الكوادر البييتفؽ مع رسالة المؤسسة التعميمية، وتوف
 .والمؤىمة لتحقيؽ رسالة المؤسسة التعميمية والتعميمية المدربة

تتمثؿ في جودة المبنى المؤسسي وقدرتو عمى : البيئة التعميمية( 3
مف مرافؽ المؤسسة  الطمبةومدى إفادة المرجوة تحقيؽ األىداؼ 

الخ، فجميع التجييزات ...التعميمية مف مكتبة ومالعب ومختبرات
ضاءة وأثاث مدرسي ووسائؿ ومواد  المادية مف قاعات وتيوية وا 

 .اتوتعميمية ليا تأثير كبير عمى جودة التعميـ ومخرج
أف تقـو المؤسسة بتقييـ الطمبة لتحديد مستوى األداء : التقييم( 4

الحالي ليـ وتحديد جوانب القوة والضعؼ لمبدء بتقديـ الخدمات 
اإلعاقة ذوي لالتربوية وبناء البرامج التربوية وتقديـ الخدمات الالزمة 

وتوفير أدوات التقييـ النفسية والتربوية المناسبة لتحديد معايير  الفكرية
 .أىمية الطفؿ، وتفعيؿ دور األسرة في عممية التقييـ

أف تتسـ البرامج التربوية والخدمات المقدمة : الخدمات والبرامج( 5
أىداؼ توضح المؤسسة التعميمية أف بالعمؽ والشموؿ والتكامؿ، و 

واستقاللية ولغوية واجتماعية  ديمية ومعرفيةميارات أكا الطمبة تعميـ
قتصادية وميارات السالمة وميارات تواصمية وحركية ومينية وا

 .العامة
مف خالؿ اتباع اإلجراءات التي تتيح لألسرة  :سرةمشاركة األ (6

المشاركة الفاعمة في تقديـ الخدمات التربوية ألطفاليا، ومف خالؿ 
 ـ واإلسياـ في البرنامج التربويمشاركة األسرة في عممية التقيي

والدعـ الذي تقدمو المؤسسة مف خالؿ برامج التثقيؼ  الفردي
 .لألسرةوالتوعية والنشرات اإلرشادية وخدمات اإلرشاد والدعـ 

ضمف جممة مف اإلجراءات التي توت: االنتقاليةالدمج والخدمات ( 7
مف  الفكريةاإلعاقة ذوي بعنى يجب أف تقـو بيا المؤسسة التي تُ 

خطة مسبقًا لمطفؿ الذي تنوي المؤسسة دمجو واختيار  وضع خالؿ
  .مدرسة الدمج  واألساليب المستخدمة إلنجاح عممية الدمج

تضمف جممة مف تو : التقييم الذاتي لممؤسسة التعميمية( 8
 اإلعاقةذوي باإلجراءات التي تقـو بيا المؤسسة التعميمية التي تعنى 

لتقييـ البرامج والخدمات لموقوؼ عمى نقاط القوة  بشكؿ منظـ الفكرية

تحقيؽ عمى والضعؼ في جميع الجوانب التي تؤثر عمى تقدميا و 
 .أىدافيا ورسالتيا

 مشكمة الدراسة .2
البرامج والخدمات التربوية  تقييـ إف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو 

في مؤسسات ومراكز اإلعاقة الفكرية في األردف في ضوء المعايير 
لتعّرؼ عمى مستوى فاعمية البرامج والخدمات التربوية في وا, العالمية

مؤسسات اإلعاقة الفكرية، والوقوؼ عمى واقع البرامج والخدمات 
تحقيقو لتحقيؽ  ، ومعرفة ما تـ والمراكز المؤسسات ىذه المقدمة في

وقد تمثمت مشكمة الدراسة . خدمة نوعية ذات جودة عالية ليذه الفئة
   :في محاولتيا اإلجابة عف السؤاؿ التالي

مستوى فاعمية البرامج والخدمات التربوية المقدمة لذوي ما  -1
اإلعاقة الفكرية في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في 

 ة؟األردف في ضوء المعايير العالمي
 الدراسات السابقة .3
إلى الكشؼ عف المؤشرات  [32] كاروؿ  دراسة  ىدفت      

وأظيرت . النوعية لبرنامج الدمج الكامؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة
وممارسات التقييـ  النتائج بأف أنشطة التعميـ المستند إلى المحتوى

وأجرى . المستمر لمطفؿ كانت مف الجوانب التي تحتاج إلى تطوير
دراسة ىدفت  إلى التعرؼ عمى واقع التقييـ في التربية  [5] الخطيب

الخاصة، مف حيث األىداؼ، فريؽ التقييـ، مصادر المعمومات التي 
يتـ جمعيا، الجانب الذي تغطيو عممية التقييـ، واالختبارات 

أظيرت النتائج أف أكثر . والمقاييس التي تستخدـ في عممية التقييـ
التخطيط  وأفراد الدراسة إلى تحقيقيا ى األىداؼ التي يسعى
كما  أشارت النتائج . ـ وتحسف أداء الطالبلمتدريس، ثـ متابعة تقدّ 

إلى أف نسبة مرتفعة مف مراكز ومدارس التربية الخاصة ال يوجد 
 وأما الدراسة التي أجراىا. فييا فريؽ تقييـ وال أدوات مناسبة لمتقييـ

ّعالية نظاـ جودة مراقبة مكتب بيدؼ التحقؽ مف ف  [41]روبرتسوف
برامج التربية  التزاـالتربية الخاصة في والية وست فيرجينيا حوؿ  

بأنو قد طرأ  نتائجياأوضحت فقد  ،الخاصة بالمعايير الفيدرالية لموالية
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تحسف وتطور عمى خدمات التربية الخاصة في مجاالت الخطط 
دارة خدمات ذوي  وىدفت . الخاصة الحاجاتالتربوية الفردية، وا 

محؽ المدارس الم تاإدار إلى التعرؼ عمى واقع [9]  الدويش دراسة
تحديد البرامج التي يمكف اإلفادة منيا في  ،بيا برامج التربية الخاصة

 االتجاىات عمىالتعرؼ و  ,تطوير إدارات مراكز التربية الخاصة
أظيرت النتائج أف الييكؿ التنظيمي الحالي  .بيذا المجاؿ العالمية

لممدارس الممحؽ بيا برامج التربية الخاصة ال يتسـ بالمرونة ويفتقد 
إلى وظائؼ إدارية ، وأنو ال يتـ اختيار العامميف في ىذه البرامج بناًء 
عمى معايير محددة، وعدـ إعداد دورات تأىيمية لمعامميف فييا، 

 ،بيف ذوي اإلعاقة وأقرانيـ العادييف وضعؼ فرص التواصؿ والتفاعؿ
وضعؼ إسياـ القطاع الخاص في تمويؿ المدارس الممحؽ بيا برامج 

وعدـ توافر رؤية ورسالة واضحة لممؤسسة  ،التربية الخاصة
وضعؼ خبرة مديري المدارس في التعميـ العاـ بعممية  ،التعميمية
لبرامج التربوية إلى تقويـ افقد ىدفت   [11] الشموؿ أما دراسة. الدمج

. في مراكز التربية الخاصة في األردف فكرياً المقدمة لممعاقيف 
أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ في تقييـ المديريف والمديرات، 

الخطة التربوية الفردية، الخطة  في مجاؿوالمعمميف والمعممات 
  [31]وبرادشكما أجرى  .أساليب التدريس، أساليب التقويـ التعميمية،
بيدؼ التعرؼ عمى البرامج والخدمات التي تقدـ لذوي اإلعاقة دراسة 

لمعمـ في تشخيص الفكرية، وقياس مدى توافر اإلمكانات لدى ا
بحاجة إلى تدريب  فمعمميالأظيرت النتائج أف . وتدريس ىذه الفئة

أثناء الخدمة في مجاؿ التشخيص والتقييـ، وتطوير كفاياتيـ في 
إلى   [16]العنزيدراسة  وىدفت .الةس الفعّ استخداـ أساليب التدري

فاعمية الخطة التربوية الفردية في تدريس الميارات   التعرؼ عمى
البرنامج التربوي  فاعميةأظيرت النتائج . فكرياً ضية لممعاقيف الريا

الفردي والخطة التربوية الفردية في تدريس الميارات الرياضية 
دراسة ىدفت إلى تحميؿ آراء  [33] كوالؾ كما أجرى. فكرياً لممعاقيف 

ومقترحات معممي التربية الخاصة بشأف طرؽ تعميـ القراءة والكتابة 
إلى أف أكثر األساليب التعميمية  النتائجأشارت  .اإلعاقة الفكريةذوي ل

أسموب تحميؿ الميمات وأسموب التكرار، والتعميـ : استخدامًا ىي
 تالميارامف  واالنتقاؿالفردي والجمعي والتمثيؿ ولعب األدوار 

نتائج في  [36] إيستس ويشير. البسيطة إلى الميارات الصعبة
التعرؼ عمى البرامج والخدمات التي توفرىا  إلى التي ىدفت تودراس

إلى أىمية تكييؼ المباني والبيئة المادية  ذوي اإلعاقةالمؤسسات ل
مف حيث الحركة، والتنقؿ، والتفاعؿ،  ذوي اإلعاقةلتمبي حاجات 

 الخطيب المشار إليو في دراسة [27] يالوابم قاـقد و  . والتواصؿ

إجراءات  تطبيؽ أىمية مدى عمى التعرؼ إلى بدراسة ىدفت  [5]
 أشارت  .التربوية واحتياجاتيـ الفكرية اإلعاقة ذوي عمى التعرؼ

 بما المختمفة بصورىا التّعرؼ إجراءات إلى تطبيؽ الحاجة إلى النتائج

جراءات اإلحالة إجراءات فييا جراءات األىمية تحديد وا   تحديد وا 

دراستو  ىدفتفقد   [15] عبد اهلل أما .الفردية التربوية االحتياجات
محتوى الخطط والبرامج التربوية الفردية المقدمة إلى التعرؼ عمى 

وأساليب تعميميـ المطبقة في مؤسسات ومراكز  فكرياً لممعاقيف 
. ومعاىد التربية الفكرية والفصوؿ الممحقة في المدارس العادية

أظيرت النتائج أف معممي التربية الخاصة يطبقوف البرنامج التربوي 
لـ تتضمف ىذه البرامج  إال أف ،الفردي بعناصره ومحتوياتو المختمفة

وأف  ،األسرة في تنفيذ البرنامج  ضعؼ مشاركة ،عديؿ السموؾتبرامج 
فقد   [2] الخشرمي أما دراسة .أساليب التدريس تفتقر إلى التنويع

الخاصة  االحتياجاتىدفت إلى تقويـ البرامج التربوية الفردية لذوي 
عدد  وجود أشارت النتائج إلى. في مراكز ومدارس التربية الخاصة

مف المشكالت المتصمة بالبرنامج التربوي الفردي، تتمثؿ في عدـ 
وجود فريؽ متعدد التخصصات، عدـ توظيؼ نتائج التقييـ في إعداد 

 التربوي برنامجالالفردية، عدـ إشراؾ األسرة في  التربوية البرامج
الفردي، وعدـ رضا المعممات عف خبراتيف في إعداد البرامج التربوية 

 .وبرامج حاسوبية دريبيةوحاجتيف إلى دورات ت الفردية
بدراسة ىدفت إلى معرفة مدى تحقيؽ معممي  [18] والغز قاـ و  

لدييـ الذيف  المعمميفأف  النتائجأظيرت  .ومعممات التربية الخاصة
عمى تحقيؽ المعايير ىـ القادريف  خبرات  طويمة في التدريس



 2012، نيساف –( 3)، العدد (1)المجمة الدولية التربوية المتخصصة، المجمد 

57 

 

 تقييـإلى  [44] اليونيسؼالتي أجرتيا  دراسةالوىدفت  .العالمية
. الخاصة في األردف الحاجاتذوي ل المقدمةمستوى الخدمات 

النواحي   في اً كبير  اً أثر  لمراكز التربية الخاصةنتائج أف الأظيرت 
 وأجرى .الخاصة الحاجاتذوي ل والمالية واالنفعاليةالتعميمية 
أوضاع المراكز  إلى التعرؼ عمى ىدفت دراسة  [6] الخطيب

نتائج إلى الأشارت . وتقييميا اإلعاقة الفكريةذوي بالنيارية المختصة 
أف كؿ الخدمات التي تقدميا المراكز النيارية تحتاج إلى تقويـ 

عمى أدوات قياس عممية، في سبيؿ تشخيص واقعيا  باالعتماد
عادة حيث البناءوتممس جوانب الضعؼ فييا، وتطويرىا مف  ، وا 

التوجيات  مع ماتيا األساسية والمساندة حتى تتوافؽتنظيـ خد
ىدفت إلى  التي[40]  ة ليفوفي دراس .العالمية في ىذا المجاؿ

. مستوى الميارات الالزمة لمعممي التربية الخاصة التعرؼ عمى
مف  عاؿ  يتمتعوف بمستوى تائج أف معممي التربية الخاصة أظيرت الن

الصمادي  وأجرى. الميارة والمعرفة في مجاؿ التقييـ والتشخيص
دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى فاعمية مراكز  [13] والسرطاوي

إلى أف ىناؾ فروؽ في فاعمية نتائجيا أشارت ، التربية الخاصة
خصائص و  ,اإلدارة, يالجو التربو مراكز التربية الخاصة مف حيث 

 .المركز والمجتمع المحمي
 الطريقة واإلجراءات .4

 مجتمع وعينة الدراسة. أ
اشتمؿ مجتمع وعينة الدراسة عمى جميع مؤسسات ومراكز 

( حكومي، خاص، تطوعي، دولي)التربية الخاصة في األردف 
والمتمثمة في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة التي تقدـ البرامج 

ممكة الثالثة في أقاليـ الم الفكريةاإلعاقة  لذويوالخدمات التربوية 
حسب  ،مؤسسة ومركز( 100)وعددىا ( الشماؿ، الوسط، والجنوب)

في المممكة  ذوي اإلعاقةدليؿ المؤسسات التي تعنى باألشخاص 
 عاـ المعوقيفالذي أصدره المجمس األعمى لشؤوف األشخاص 

(2010.)  
 

 الدراسة أداة. ب
مستوى فاعمية البرامج والخدمات الخاصة بلجمع البيانات 

التربوية المقدمة لذوي اإلعاقة الفكرية في مؤسسات ومراكز التربية 
 برامجالأداة لتقييـ  مستوى فاعمية  بناءفقد تـ  ,الخاصة في األردف

ترجمة قد تـ استنادًا إلى األدب التربوي ، و  ىاوتـ تطوير  ،والخدمات
تحديد األبعاد  تـ ، ثـبالموضوع  ذات العالقة المعايير العالمية

وبعد . جموألصة بكؿ مقياس في ضوء اليدؼ الذي وضعت الخا
ذلؾ فقد تمت صياغة المؤشرات الخاصة بكؿ ُبعد، مف خالؿ  
الرجوع إلى المعايير العالمية المعتمدة، وقد استرشد في عممية البناء 

 :بشكؿ رئيس بما يمي
 Council for) غير العادييفألطفاؿ امعايير المجمس   -1

Exceptional Children) 

معايير المجمس الوطني العتماد تدريب المعمميف  -2
(National Council for Accreditation for 

Teacher Education)  

المعايير العالمية التي وضعتيا المؤسسات الوطنية   -3
 National) العتماد خدمات التربية الخاصة

Commission for the Accreditation  of 

Special Education Services) (NCASES)  
 مراجعة وثيقة المجمس الوطني لممعايير النموذجية، -4

(Interstate New Teacher Assessment and 

Support Consortium Special Education Sub- 

Committee، INTASC)   
التربية الخاصة ومعاييرىا الترخيص الخاص ببرامج  -5

مركز التربية ) زإلينويواعتمادىا في والية 
 Special Education Certification)(.الخاصة

Structure and Content Area Standards 

Illinois State Board of Education Center for 

Special Education). 

ي سسات وبرامج األشخاص ذو الخاص لمؤ  االعتمادمعايير  -6
التي وضعيا المجمس األعمى لشؤوف  الفكرية اإلعاقة

 .في األردف المعوقيفاألشخاص 
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البحث مف خالؿ قواعد البيانات عف الدراسات ذات العالقة  -7
 .بيذا  األمر

تحقؽ مف صدؽ األداة  فقد عرضت عمى مجموعة مف ملو   
المحكميف مف ذوي الخبرة األكاديمية والميدانية في مجاؿ التربية 

وتوصيات المحكميف   تاقتراحاوبناًء عمى ، عمـ النفسو  الخاصة 
مؤشرًا موزعة عمى ( 73)فقد تكونت األداة بصورتيا النيائية مف 

صيغت فقرات األداة عمى شكؿ عبارات، يجاب  قدو  .أبعاد ثمانية
حيث يتـ تحديد درجة انطباؽ كؿ مؤشر عمى ( ال)بػ  وأ( بنعـ)عنيا 

في  (√) إشارةالبرامج التربوية المقدمة لذوي اإلعاقة الفكرية، بوضع 
مقابؿ المؤشر الذي ينطبؽ عمى البرنامج  التربوي،  (نعـ)خانة 

ينطبؽ عمى كؿ مؤشر إذا لـ  مقابؿ (ال)في خانة (√) إشارةووضع 
، والدرجة الدنيا (1)، بحيث تكوف الدرجة العميا لمفقرة البرنامج التربوي

ثـ صنفت التقديرات وجرى ترتيبيا وفقًا لممتوسط (. صفر)لمفقرة 
  :حسب ما يميالحسابي 

 .فأكثر (0.67)وسط الحسابي متكاف المرتفع إذا  -

 (0.34)الحسابي ما بيف المتوسط متوسط إذا كاف  -
  (0.66)إلى

 .فأقؿ  (0.33)الحسابي المتوسط إذا كاف  متدف   -
لمتحقؽ مف ثبات األداة فقد تـ  استخداـ طريقة اتفاؽ المقدريف، و 

إذ طمب مف مشرفيف أثنيف في مجاؿ التربية الخاصة مف كوادر وزارة 
اطمعا عمى أداة الدراسة وتعرفا عمى أبعادىا  حيثالتربية والتعميـ، 

أف يقوما بتقدير درجة انطباؽ المؤشرات  منيماوطمب وفقراتيا، 
المقدمة في مف البرامج  اإلعاقة الفكريةذوي لبرامج  6الرئيسة عمى 

الجنوب، )مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في أقاليـ المممكة الثالثة 
الدراسة، وبعد ذلؾ  فقد تـ حساب  باستخداـ أداة(  الشماؿو الوسط 

، وبذلؾ (0.70)والذي زاد عف  معامؿ االرتباط بيف تقدير المشرفيف
تـ التواصؿ مع وقد  .فقد تحقؽ ليذه األداة ثبات تقدير المقيميف

مشرفي التربية الخاصة في وزارة التربية والتعميـ، إضافة إلى 
يات التربية متخصصيف في مجاؿ المتابعة والتقييـ لمراكز وجمع

الخاصة في المجمس األعمى لشؤوف األشخاص المعوقيف، حيث تـ 
عمى مكونات األداة وكيفية تطبيقييا، بعد  الطالعيـاالجتماع معيـ 
أداة الدراسة لتطبيقيا بصيف المشرفيف والمخت ىؤالء ذلؾ تـ تزويد

وقد استغرقت مدة التطبيؽ ستة أشير مف ، وجمع البيانات الالزمة
 .ـ2011/ 2010الدراسي العاـ 

 نتائج الدراسة .5
ما مستوى فاعمية البرامج والخدمات "جابة عف سؤاؿ الدراسة لإل 

التربوية في مؤسسات ومراكز اإلعاقة الفكرية في ضوء المعايير 
فقد تـ استخراج المتوسطات الحسابية، وتحديد مستوى " العالمية؟
 .يوضح ذلؾ 1والجدوؿ  ،الفاعمية

 

  1جدول 
 بعاد األداة الرئيسة ألالمتوسطات الحسابية 

المتوسط  أبعاد األداة الرئيسة م
 الحسابي

مستوى 
 الفاعمية

 مرتفع 75. الخدمات والبرامج 5
 متوسط 66. البيئة التعميمية 3
 متوسط 65. التقييـ 4
 متوسط 47. اإلدارة والعامموف 2
 متدف   32. الرؤية والرسالة 1
 متدف   31. مشاركة األسرة 6
 متدف   28. الدمج والخدمات االنتقالية 7
 متدف   28. التقييـ الذاتي 8

 
داة األأف المتوسطات الحسابية  لجميع أبعاد  1يبيف الجدوؿ       

، حيث إف ُبعدًا واحدًا كانت (0.75  -  0.28)بيف  قد تراوحت ما
في حيف ، "الخدمات والبرامجُبعد : "وىو ةمرتفع بدرجةدرجة انطباقو 

إلى  وضح الجدوؿكما ي ،ثالثة أبعاد انطبقت بدرجة متوسطةأف  وجد
ولمتعرؼ عمى  .يةمتدن  بدرجة ربعة أبعاد كانت درجة انطباقيا أأف 

درجة انطباؽ المؤشرات الرئيسة لكؿ ُبعد مف أبعاد األداة، فقد تـ 



 2012، نيساف –( 3)، العدد (1)المجمة الدولية التربوية المتخصصة، المجمد 

59 

 

 ،لكؿ مؤشر الفاعميةاستخراج المتوسطات الحسابية ومستوى 
 .تالية توضح ذلؾوالجداوؿ ال

 2جدول 
 الرؤية والرسالةلبعد سطات الحسابية المتو 

المتوسط  المؤشرات الرئيسة م
 الحسابي

مستوى 
 الفاعمية

تمتػػػػػػـز المؤسسػػػػػػة بػػػػػػالقوانيف واألنظمػػػػػػة والتعميمػػػػػػات  8
 .الصادرة عف الجيات ذات العالقة

 متوسط 36.

تحكػػػـ رؤيػػػة المؤسسػػػػة ورسػػػالتيا اختيػػػار الخػػػػدمات  6
 .اإلعاقة الفكريةوالبرامج المقدمة لألطفاؿ ذوي 

 متوسط 36.

اإلعاقػػػػػة لممؤسسػػػػة أىػػػػػداؼ مالئمػػػػػة لألطفػػػػػاؿ ذوي  2
 .الفكرية

 متدف   32.

تعكػػس رؤيػػػة ورسػػػالة المؤسسػػػة وجيػػػات نظػػػر ذات  5
 .بعد إنساني وحقوقي

 متدف   32.

تتبنػػػػػػػى المؤسسػػػػػػػة رؤيػػػػػػػة وفكػػػػػػػر ورسػػػػػػػالة خاصػػػػػػػة  1
اإلعاقػػة بالخػػدمات والبػػرامج المقدمػػة لألطفػػاؿ ذوي 

 .الفكرية

 متدف   32.

تحػدد المؤسسػة بالتعػاوف مػع الييئػة اإلداريػة والفنيػة  3
 .والتعميمية األىداؼ العامة لتحقيؽ رسالتيا

 متدف   31.

ورسػػػػػالتيا  رؤيتيػػػػػاتعمػػػػػؿ المؤسسػػػػػة عمػػػػػى مراجعػػػػػة  7
بصورة دورية بالتعاوف مع المديريف وأعضاء الييئة 

 .اإلدارية والتعميمة وأولياء األمور

 متدف   31.

تضػػػع المؤسسػػػة برنامجػػػًا تنفيػػػذيا لتحقيػػػؽ األىػػػداؼ  4
 .الموضوعة

 متدف   31.

  
أف المتوسطات الحسابية لبعد الرؤية والرسالة  2الجدوؿ  يوضح     

، حيث إف ىناؾ مؤشريف رئيسيف (0.36-0.31)بيف  قد تراوحت ما
في حيف أنو يوجد  ،(8،6) ىمامتوسطة  بدرجةكانت درجة انطباقيا 

وىي ية متدن  بدرجة  انطباقياستة مؤشرات كانت درجة 
(2،5،1،3،7،4). 
 
 

 
 

 3جدول 
 اإلدارة والعاممين لبعدوسطات الحسابية المت

المتوسط  المؤشرات الرئيسة م
 الحسابي

مستوى 
 الفاعمية

يػػػتـ تػػػدريب المعممػػػػيف عمػػػى اسػػػتخداـ أدوات التقيػػػػيـ  7
 .المناسبة وتعديؿ ىذه األدوات وفقًا لمحاجة

 مرتفع 72.

يػػػػتـ تػػػػػدريب الكػػػػػوادر العاممػػػػة فػػػػػي المؤسسػػػػػة أثنػػػػػاء  8
 .الخدمة لتأىيميـ وتدريبيـ وتطوير مياراتيـ المينية

 مرتفع 69.

التربػػػوي  .تتػػابع الكػػػوادر العاممػػػة مسػػتجدات الميػػػداف 9
  اإلعاقة الفكريةالمتعمقة ب

 متوسط 62.

يحمػؿ المعممػوف المسػاعدوف درجػة الػدبمـو المتوسػط  4
فػػي مجػػاؿ التربيػػة الخاصػػة لػػدييـ خبػػرة ودورات فػػي 

 . اإلعاقة الفكريةمجاؿ 

 متوسط 57.

يتـ التنسيؽ والتعاوف بيف الفريؽ متعدد التخصصات  6
ضػػػمف آليػػػة واضػػػحة ومحػػػددة فيمػػػا يخػػػص البػػػرامج 

 .اإلعاقة الفكريةذوي لوالخدمات المقدمة 

 متوسط 54.

يحمػػػػػؿ المعممػػػػػوف درجػػػػػة البكػػػػػالوريوس فػػػػػي التربيػػػػػة  3
اإلعاقػػػػة الخاصػػػػة لػػػػدييـ خبػػػػرة ودورات فػػػػي مجػػػػاؿ 

 الفكرية

 متوسط 51.

المؤسسة دليػؿ لشػؤوف المػوظفيف المتعمػؽ يتوافر في  10
 .بسياسة التوظيؼ

 متوسط 46.

 متدف   33. . يتوافر في المؤسسة متخصصوف مساندوف 5
يشػػرؼ عمػػى المؤسسػػة إدارة لػػدييا معرفػػة وخبػػرة فػػي  1

 مجاؿ اإلعاقة

 متدف   0.32

يشػػػرؼ عمػػػى الكػػػادر التعميمػػػي مشػػػرؼ فنػػػي يحمػػػؿ  2
خبػػػرة . درجػػػة الماجسػػػتير فػػػي التربيػػػة الخاصػػػة لديػػػو

 .اإلعاقة الفكريةودورات في التعامؿ مع ذوي 

 متدف   31.

 
 الحسابية لُبعد اإلدارة والعامميفأف المتوسطات  3الجدوؿ يوضح     

، حيث إف ىناؾ مؤشريف كانت (0.72-0.31)بيف  قد تراوحت ما
في حيف أنو توجد  .(7،8) ىما ,مرتفعة بدرجةا مدرجة انطباقي
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وىي  ,خمسة مؤشرات كانت درجة انطباقيا بدرجة متوسطة
كما يوجد ثالثة مؤشرات كانت درجة انطباقيا  ،(9،4،6،3،10)

 (.5,1,2) وىيية متدن  بدرجة 
 

 4جدول 
 البيئة التعميميةلبعد وسطات الحسابية المت

المتوسط  المؤشرات الرئيسة م
 الحسابي

مستوى 
 الفاعمية

يوجػػػد فػػػي الغػػػرؼ الصػػػفية برنػػػامج يوضػػػح أنشػػػطة  9
 .الصؼ اليومية

 مرتفع 93.

المعوقيف في الصؼ الواحػد مػف الطمبة يتراوح عدد  7
 .أطفاؿ لكؿ معمـ في الحاالت الشديدة( 5-6)

 مرتفع 91.

 مرتفع 85. .توفر عناصر السالمة العامة لمغرؼ الصفية 3
يتراوح عدد الطمبة  المعوقيف في الصؼ الواحد مف  6

أطفػػاؿ لكػػػؿ معمػػػـ ومسػػاعد فػػػي الحػػػاالت ( 8-10)
 . البسيطة والمتوسطة

 مرتفع 85.

يتػػػػػوفر فػػػػػي المؤسسػػػػػة التسػػػػػييالت البيئػػػػػة الصػػػػػفية  1
الالزمػة لتحقيػؽ أىػداؼ البػرامج والخػدمات المقدمػػة 

 .الفكريةذوي اإلعاقة ل

 مرتفع 82.

التعميمة فرصػًا لمتفاعػؿ االجتمػاعي مػع توفر البيئة  4
 .األقراف المحيطيف بالطفؿ

 مرتفع 81.

تتػػػػػػػػػػػوفر األدوات والوسػػػػػػػػػػػائؿ التعميميػػػػػػػػػػػة الالزمػػػػػػػػػػػة  11
ذوي اإلعاقػػػػػػػة لػػػػػػػوالتجييػػػػػػػزات المختمفػػػػػػػة المالئمػػػػػػػة 

 .الفكرية

 مرتفع 81.

يوجػػد مكػػاف لحفػػظ أغػػراض ومسػػتمزمات كػػؿ طفػػػؿ  5
 (.سموأصورتو، )مزودة بمثيرات بصرية 

 متوسط 52.

يتـ تنظـ الغرفة الصفية عمى شكؿ أركػاف تعميميػة،  2
، االسػترخاءركف التعمػيـ الجمػاعي، الفػردي، : )مثؿ

 (.الخ... والنـو والمعب، والموسيقى، والرسـ،

 متدف   31.

يتػػوافر فػػي الغرفػػة الصػػفية مثيػػرات بصػػرية توضػػح  8
 .أماكف أداء الميمات التعميمية

 متدف   26.

 متدف   20. .جدوؿ تعميمي خاص لكؿ طفؿ يوجد في الصؼ 10

 

أف المتوسطات الحسابية لُبعد البيئة   4الجدوؿ رقـ يوضح     
، حيث إف ىناؾ سبعة (0.93 – 0.20) بيف ما التعميمية قد تراوحت

 وىيمرتفعة بدرجة مؤشرات رئيسة كانت درجة انطباقيا 
في حيف وجد مؤشر واحد كانت درجة انطباقو  ،(9,7,3,6,1,4,11)

كما يشير الجدوؿ إلى أف ىناؾ  ،(5)رقـ الويحمؿ بدرجة متوسطة 
 (. 2،8،10)وىي ية متدن  بدرجة ثالثة مؤشرات كانت درجة انطباقيا 
 5جدول 

 التقييم لبعد وسطات الحسابية المت

المتوسط  المؤشرات الرئيسة م
 الحسابي

مستوى 
 الفاعمية

تسػػتخدـ المؤسسػػة نتػػائج التقيػػيـ فػػي تصػػميـ البرنػػامج  5
 .التربوي الفردي لمطفؿ

 مرتفع 88.

 مرتفع 88. .الجوانبجميع  الفكريةيتضمف تقييـ حاالت اإلعاقة  2
 الفكريةذوي اإلعاقة ليتـ تحديد البديؿ التربوي المالئـ  7

 .الحاجة الفردية  لمطفؿو اعتمادًا عمى بيانات التقييـ 

 مرتفع 83.

 مرتفع 83. .تجري عممية التقييـ في أواسط بيئة مناسبة 4
ذوي اإلعاقة لتقـو المؤسسة بإجراء دراسة حالة شاممة  1

 .قبؿ التحاقيـ بالمؤسسة الفكرية

 متوسط 64.

مػف قبػؿ  الفكريػةيػتـ تحديػد معيػار أىميػة ذوي اإلعاقػة  6
 .فريؽ متعدد التخصصات

 متوسط 64.

 متوسط 57. .األمور بنتائج التقييـ يتـ تزويد أولياء 8
المؤسسػػػػػػة أدوات تقيػػػػػػيـ نفسػػػػػػية وتربويػػػػػػة يتػػػػػوافر فػػػػػػي  3

 .مناسبة

 متدف   32.

تشػػارؾ األسػػرة فػػي عمميػػة تقيػػيـ أطفػػاليـ ذوي اإلعاقػػة  9
 .الفكرية

 متدف   32.

 
لُبعد التقييـ قد أف المتوسطات الحسابية  5الجدوؿ يوضح     

حيث إف ىناؾ أربعة مؤشرات ( 0.88 – 0.32) تراوحت ما بيف 
في حيف  ،(5,2,7,4) وىي, مرتفعة بدرجة  انطباقياكانت درجة 

 وىي, بدرجة متوسطة كانت درجة انطباقيا توجد ثالثة مؤشرات 
مؤشريف كانت درجة  وجودكما يشير الجدوؿ إلى ، (1،6،8)

 (.3،9) وىما يةمتدن  انطباقيما بدرجة 
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 6جدول 

 الخدمات والبرامجالمتوسطات الحسابية لبعد 

المتوسط  المؤشرات الرئيسة م
 الحسابي

مستوى 
 الفاعمية

يركز المنياج عمى تحقيؽ األىػداؼ المكتوبػة بالخطػة  3
 .التربوية الفردية

 مرتفع 94.

يعمػؿ المنيػاج عمػى تعزيػز قػدرات الطمبػة عمػى الػتعمـ  6
 .بشكؿ فعاؿ ومناسب

 مرتفع 93.

يصمـ المنياج لمساعدة الطفؿ عمى تطوير الميارات  5
والمعػػػػارؼ المناسػػػػبة الىتماماتػػػػو وقدراتػػػػو واحتياجاتػػػػو 

 . الفردية

 مرتفع 88.

، االسػػتقالليةميػػارات  الفكريػػةيتضػمف منيػػاج اإلعاقػػة  1
 (.مينيةحركية،  جتماعية، لغوية، أكاديمية، ا

 مرتفع 86.

شػاممة ومتسمسػمة يشتمؿ المنياج عمى بػرامج وأنشػطة  2
  .نمائياً 

 مرتفع 73.

يػػػتـ تقػػػديـ الػػػدعـ والخػػػدمات المسػػػاندة لػػػذوي اإلعاقػػػة  4
 .الفكرية ضمف مناىج تدريبية إضافية

 مرتفع 68.

 
الخدمات "أف المتوسطات الحسابية لُبعد  6الجدوؿ يوضح    

حظيت جميع  حيث( 0.94-0.68)قد تراوحت ما بيف " والبرامج
 .مرتفعة عمى درجة عدالمؤشرات في ىذا البُ 

 
أف المتوسطات الحسابية لُبعد مشاركة األسرة  7يوضح الجدوؿ    

حيث إف ىناؾ أربعة مؤشرات ( 0.51 – 0.15)قد تراوحت ما بيف 
، في حيف (7،4،6،3) وىيكانت درجة انطباقيا بدرجة متوسطة 

 وىي, يةمتدن  بدرجة كانت درجة انطباقيا توجد ستة مؤشرات 
(5,1,2,9,8,10.) 

 
 
 

 
 7جدول                               

 مشاركة األسرةبعد توسطات الحسابية لالم
المتوسط  المؤشرات الرئيسة م

 الحسابي
مستوى 
 الفاعمية

اجتماعػػات  تتواصػػؿ المؤسسػػة مػػع األسػػر مػػف خػػالال 7
مػػػػػػػؤتمرات دوريػػػػػػة، مراسػػػػػػػالت، اتصػػػػػػاالت ىاتفيػػػػػػػة، 

 (.ولقاءات

 متوسط 51.

يػػػتـ  تزويػػػػد األسػػػػر بالمعمومػػػات والميػػػػارات الالزمػػػػة  4
 .لتمبية حاجات الطفؿ

 متوسط 51.

تػزود المؤسسػة األسػػر بنشػرات توعويػػة حػوؿ اإلعاقػػة  6
 .وطرؽ التعامؿ مع األطفاؿ

 متوسط 48.

يوجد لدى المؤسسة برنامج تثقيفي توعوي ألسر ذوي  3
 .الفكريةاإلعاقة 

 متوسط 36.

 متدف   31. .تشارؾ األسرة في برامج وأنشطة الطمبة ومنيا 5
تتوافر في المؤسسة برامج تدريبيػة لألسػر عمػى كيفيػة  1

 .فكرياً التعامؿ مع الطفؿ المعاؽ 

 متدف   31.

 متدف   21. .تشارؾ األسرة ضمف الفريؽ متعدد التخصصات 2
يتـ في المؤسسة إعداد خطة خدمات أسرية لمساعدة  9

 .األسرة عمى التعامؿ مع طفميا

 متدف   21.

تػػػػوفر المؤسسػػػػة الخػػػػدمات واإلرشػػػػاد والػػػػدعـ النفسػػػػي  8
 .لألسر

 متدف   16.

تشػػػػػرؼ المؤسسػػػػػة عمػػػػػى تطبيػػػػػؽ البرنػػػػػامج التعميمػػػػػي  10
 .والتدريبي المنزلي لمطفؿ

 متدف   15.

 
أف المتوسطات الحسابية لُبعد الدمج والخدمات  8يوضح الجدوؿ    

حيث إف جميع  ( 0.31 – 0.18)االنتقالية قد تراوحت ما بيف 
مؤشرًا كانت درجة انطباقيا بدرجة  (12)المؤشرات  والبالغ عددىا 

 يةمتدن  
 
 

 



 2012، نيساف –( 3)، العدد (1)المجمة الدولية التربوية المتخصصة، المجمد 

62 

 

 8جدول 
 الدمج والخدمات االنتقالية المتوسطات الحسابية لبعد 

المتوسط  الرئيسةالمؤشرات  م
 الحسابي

مستوى 
 الفاعمية

يػتـ التأكػد مػػف أف الطفػؿ مييػ  بشػػكؿ جيػد لالنتقػػاؿ  5
 .وذلؾ مف خالؿ الزيارات  المتكررة لمطفؿ

 متدف   31.

يتضػػػػمف برنػػػػػامج الطالػػػػػب مشػػػػػاركتو فػػػػػي نشػػػػػاطات  7
 .المجتمع المحمي

 متدف   31.

ذوي تسػػػتمر المؤسسػػػة باإلشػػػراؼ عمػػػى بػػػرامج دمػػػج  11
وبػػرامجيـ وخططيػػـ السػػنوية بشػػكؿ  الفكريػػة اإلعاقػػة
 .دوري

 متدف   31.

يتضػػػػػػمف برنػػػػػػامج الطالػػػػػػب تػػػػػػدريبًا عمػػػػػػى مجػػػػػػاالت  13
ميػػػػػػػارات الحيػػػػػػاة اليوميػػػػػػػة، : ) وموضػػػػػػوعات منيػػػػػػا

دارة الػػذات،  الميػارات االجتماعيػة، ميػػارات تنظػيـ وا 
ميػػػػارات إدارة الوقػػػػت، الصػػػػحة والرياضػػػػة البدنيػػػػة، 

 (.مرحمة البحث عف العمؿمرحمة التييئة المينية، 

 متدف   30.

4 
 
 
10 
 

تقيػػيـ المؤسسػػة لممػػدارس التػػي سػػيدمج بيػػا المعػػاقوف 
 .فكريًا قبؿ دمجيـ

 متدف   29.

تعقػػػد المؤسسػػػة دورات تدريبيػػػة عػػػف اإلعاقػػػة الفكريػػػة 
 .لألطفاؿ العادييف لتسييؿ  عممية التفاعؿ معيـ

 متدف   28.

مراقبػػػػػة يسػػػػػاىـ أعضػػػػػاء الفريػػػػػؽ فػػػػػي المؤسسػػػػػة فػػػػػي  3
االنتقاؿ إلى مرحمػة مػا بعػد السادسػة عشػر مػف عمػر 

 .الطفؿ

 متدف   27.

وأسرىـ لالطالع  فكرياً  معاقيفلمتتيح المؤسسة فرصة  8
 .عمى أماكف الدمج واألماكف االنتقالية

 متدف   27.

بشػػػػػكؿ مسػػػػتمر مػػػػع المؤسسػػػػػات تتواصػػػػؿ المؤسسػػػػة  12
 .الدامجة بشأف أداء الطفؿ

 متدف   27.

يتػػػػػوفر لػػػػػػدى المؤسسػػػػػػة خطػػػػػػة لػػػػػػدمج األطفػػػػػػاؿ ذوي  2
 .مع العادييفاإلعاقة 

 متدف   24.

يػػػتـ تزويػػػد الطفػػػػؿ بميػػػارات مينيػػػػة وانتقاليػػػة مناسػػػػبة  6
 .تحقؽ ليـ االستقاللية والعيش المستقؿ

 متدف   21.

 الفكريػػػة تعقػػػد المؤسسػػػة دورات تدريبيػػػة عػػػف اإلعاقػػػة  9
 .لممجتمع المحمي

 متدف   19.

1 
المؤسسػػة خطػػة خػدمات انتقاليػػة لمطفػػؿ تشػػترؾ تضػع 

 فييا األسرة والفريؽ متعدد التخصصات
 متدف   18.

  
 
 

 ( 9) جدول 
 التقييم الذاتي بعد لالمتوسطات الحسابية 

المتوسط  المؤشرات الفرعية م
 الحسابي

مستوى 
 الفاعمية

توظػػؼ المؤسسػػة نتػػائج التقيػػيـ فػػي تطػػوير مسػػتوى  6
 .الفكريةذوي اإلعاقة ل المقدمةالخدمات 

 متوسط 51.

يتضمف تقيػيـ البرنػامج قيػاس مػدى رضػا أسػر ذوي  5
 .عف الخدمات المقدمة الفكريةاإلعاقة 

 متوسط 47.

يػػػػا وخػػػػدماتيا التػػػػي تقػػػػـو المؤسسػػػػة بمراجعػػػػة برامج 4
 .تقدميا بانتظاـ

 متدف   32.

 متدف   30. .تجري المؤسسة تقييمًا لبرامجيا وخدماتيا وفقا لخطة مكتوبة 1
يػػػتـ التقيػػػيـ فػػػي المؤسسػػػة بشػػػكؿ مػػػنظـ مػػػف قبػػػؿ كػػػادر  2

 .متخصصإداري وفني 

 متدف   30.

 متدف   26. .تستخدـ المؤسسة منيجية عممية في عممية التقييـ 3

 
أف المتوسػػطات الحسػػابية لُبعػػد التقيػػيـ الػػذاتي  9الجػػدوؿ يوضػػح      

حيث إف مؤشريف رئيسيف كانػت ( 0.51 – 0.26)قد تراوحت ما بيف 
 فػي حػػيف ،(6،5)األرقػاـ  ويحمػالفدرجػة انطباقيمػا بدرجػة  متوسػطة 

وتحمػؿ األرقػاـ يػة متدن   انطباقيػاأف ىناؾ أربعػة مؤشػرات كانػت درجػة 
(4،1،2،3). 

 مناقشة النتائج  .6

فيمػا يتعمػؽ بالدرجػة الكميػة النطبػاؽ المؤشػرات   أشػارت النتػائج  
إلػى   اإلعاقػة الفكريػةسػات ومراكػز التربيػة الخاصػة النوعية عمى مؤس

عمػػػػى جميػػػع أبعػػػاد األداة ككػػػػؿ كػػػاف ذا درجػػػػة  االنطبػػػاؽأف متوسػػػط 
ومػػف المفيػػػد ىنػػا التنويػػػو بػػأف الدرجػػػة المتوسػػطة ال تعطػػػي , متوسػػطة

اإلعاقػػػػة ذوي لػػػنطبػػػاع بػػػأف الوضػػػػع القػػػائـ حاليػػػػًا لمبػػػرامج المقدمػػػػة اال
، ولكنػو يعطػي  الفكرية نطباعػًا بػأف ىنػاؾ مػا اسيء ويقود إلى التشػاـؤ

يمكػػف التفػػاؤؿ بإمكانيػػة تطػػويره وتحسػػينو و مقبػػوؿ بدرجػػة معقولػػة  وىػػ
وخاصػػػػة بعػػػػد إصػػػػدار المجمػػػػس األعمػػػػى لشػػػػؤوف األشػػػػخاص . الحقػػػػاً 

مؤسسات وبرامج األشػخاص ذوي بعتماد الخاص معايير اال المعوقيف
عػػػػدـ وجػػػػود إلػػػػى لنتيجػػػػة السػػػػابقة ويمكػػػػف تفسػػػػير ا. الفكريػػػػة ةقػػػػاإلعا
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 ومؤشػرات لضػبط الجػودة لمثػؿ ىػػذا النػوع مػف البػرامج  فػي السػػابؽ، أ
بعػػدـ فاعميتيػػا إف وجػػدت؛ ممػػا يجعػػؿ القػػائميف عمػػى البػػرامج التربويػػة 
مف كوادر إدارية وفنية وتعميمية ال تعطي اىتمامًا كبيرًا لقضية ضػبط 

تفسػػػػيره بعػػػػدـ تفعيػػػػؿ والػػػػذي يمكػػػػف . الجػػػػودة والنوعيػػػػة ليػػػػذه البػػػػرامج
البػػرامج مػػف قبػػؿ الجيػػات  اإلشػراؼ الفنػػي والمتابعػػة والتقيػػيـ عمػػى ىػػذه

عػػػدـ وضػػػػوح الرؤيػػػة فيمػػػػا يخػػػص مؤشػػػػرات ضػػػػبط المعنيػػػة  بسػػػػبب 
قمة وعػي اببػاء ، قمة الكوادر اإلدارية والفنية المؤىمة والمدربة ،الجودة

 .  لبرامجفي مثؿ ىذه ا مشاركتيـ وقمةبما ُيقّدـ ألطفاليـ مف برامج 
أما فيما يخص مناقشة النتائج المتعمقة بكؿ ُبعػد مػف أبعػاد األداة 

 :عمى حدة، فيي كما يمي
: ُبعةةةد الرؤيةةةة والرسةةةالةمناقشةةةة النتةةةائج المتعمقةةةة بمؤشةةةرات : الً أو 

الرؤيػػػػة " أشػػػػارت النتػػػػائج فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بالمتوسػػػػطات الحسػػػػابية لُبعػػػػد 
ويتضػػح مػػف النتػػائج  .متدنيػػةككػػؿ أنػػو حصػػؿ عمػػى درجػػة  "والرسػػالة

تمتػـز : " متوسطة، وىما امانطباقيوجود مؤشريف رئيسيف كانت درجة 
المؤسسػػة بػػالقوانيف واألنظمػػة والتعميمػػات الصػػادرة عػػف الجيػػات ذات 

تحكػػـ رؤيػػة المؤسسػػة ورسػػالتيا اختيػػار الخػػدمات والبػػرامج "و" العالقػػة
أف ويمكػػػػػف تفسػػػػػير ىػػػػػذه النتػػػػػائج  ،"اإلعاقػػػػػة الفكريػػػػػةذوي لػػػػػالمقدمػػػػػة 

اإلعاقػػػػة ذوي لػػػػالمؤسسػػػػات والمراكػػػػز التػػػػي تقػػػػدـ برامجيػػػػا وخػػػػدماتيا 
حظيػػػػػت باىتمػػػػػاـ مػػػػػف قبػػػػػؿ المجمػػػػػس األعمػػػػػى لشػػػػػؤوف قػػػػػد  الفكريػػػػػة

وتمثػػؿ . ووزارة التنميػػة االجتماعيػػة ووزارة التربيػػة المعػػوقيفاألشػػخاص 
ـ 2007لسػػػػنة  المعػػػػوقيفىػػػػذا االىتمػػػػاـ بصػػػػدور قػػػػانوف األشػػػػخاص 

الدوليػػػػػة لحقػػػػػوؽ األشػػػػػخاص ذوي  يػػػػػةاالتفاقومصػػػػػادقة األردف عمػػػػػى 
صػػػدار المجمػػػس األعمػػػى معػػػايير 2007اإلعاقػػػة لسػػػنة   االعتمػػػادـ، وا 
ـ، ومعػايير 2009لسػنة  المعػوقيفوبرامج األشػخاص  تالعاـ لمؤسسا

 الفكريػػة اإلعاقػػةالخػػاص لمؤسسػات وبػػرامج األشػخاص ذوي  االعتمػاد
لسػػػػػػػنة  ذوي اإلعاقػػػػػػػةالوطنيػػػػػػػة لألشػػػػػػػخاص  االسػػػػػػػتراتيجيةوصػػػػػػػدور 

مكانػػػػػػػات (ـ2015 –ـ2010) ، بمػػػػػػػا يتسػػػػػػػؽ مػػػػػػػع واقػػػػػػػع وطبيعػػػػػػػة وا 
وقيػػاـ المجمػػس بعقػػد دورات تدريبيػػة  ,المؤسسػػات والمراكػػز فػػي األردف

توعويػػػة وتثقيفيػػػة بأىميػػػة المعػػػايير العامػػػة والخاصػػػة وتطبيقيػػػا عمػػػى 

المؤسسػػات والمراكػػز التػػي  فػػي اإلعاقػػة الفكريػػةذوي لػػالبػػرامج المقدمػػة 
 [39]البػارو وآخػروف وىذا يتفػؽ مػع  دراسػة. الفئة تقدـ خدماتيا ليذه

 ذوي اإلعاقػػةإلػػى سػػتة أبعػػاد متصػػمة بخػػدمات نتائجيػػا التػػي توصػػمت 
 .مف بينيا ُبعد فمسفة وتوجيات المؤسسة التعميمية

كما أشارت النتائج إلى وجود ستة مؤشرات رئيسة كانت         
مالءمة لممؤسسة أىداؼ : "، وىيمتدنيةدرجة انطباقيا بدرجة 

تعكس رؤية ورسالة المؤسسة "و" اإلعاقة الفكريةلألطفاؿ ذوي 
، تتبنى المؤسسة رؤية"و" وجيات نظر ذات بعد إنساني وحقوقي

اإلعاقة ورسالة خاصة بالخدمات، والبرامج المقدمة لألطفاؿ ذوي 
تحدد المؤسسة بالتعاوف مع الييئة اإلدارية، والفنية، "و" الفكرية

تعمؿ المؤسسة عمى "و" والتعميمية األىداؼ العامة لتحقيؽ رسالتيا
مراجعة رسالتيا بصورة دورية بالتعاوف مع المديريف وأعضاء الييئة 

تضع المؤسسة برنامجًا تنفيذيًا "و" اإلدارية والتعميمة وأولياء األمور
ويمكف تفسير ىذه النتائج بعدـ توافر  ".داؼ الموضوعةلتحقيؽ األى

كذلؾ القصور و رؤية واضحة لممؤسسات والمراكز تميزىا عف غيرىا، 
بتوفير المخصصات  الواضح مف قبؿ الجيات المعنية ذات العالقة

المالية الالزمة لتطوير البرامج والخدمات التربوية في المؤسسات 
ة وقمة البرامج التدريبية الموجية إلى والمراكز التي ُتعنى بيذه الفئ

المؤسسات والمراكز عمى كيفية تطبيؽ المعايير العامة والخاصة، 
والنقص الواضح في الكوادر اإلدارية والفنية والتعميمية المؤىمة 

وعدـ وجود خطط تنفيذية لتحقيؽ الرؤية  ،والمدربة لتطبيؽ المعايير
التوزيع الجغرافي لممؤسسات والرسالة لكثير مف المؤسسات والمراكز و 

والمراكز عمى مناطؽ المممكة وصعوبة الوصوؿ إلييا ووجود الكثير 
وتعتبر رؤية ورسالة المؤسسة مف . منيا في مناطؽ جيوب الفقر

العناصر والمكونات األساسية ألية مؤسسة تعميمية تقدـ خدماتيا 
ايير التي عد معيارًا مف المع، كما تُ اإلعاقة الفكريةذوي لوبرامجيا 

 مع دراسةاد البرامج، ويتفؽ ىذا تطمبيا الجيات المسؤولة مف اعتم
التي أشارت نتائجيا إلى عدـ توافر رؤية، ورسالة   [9]الدويش
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تميزىا عف  لذوي الحاجات الخاصة واضحة لممؤسسة التعميمية
 .غيرىا

لقد  :مؤشرات ُبعد اإلدارة والعاممينمناقشة النتائج المتعمقة ب: ياً ثان
 االنطباؽأشارت النتائج فيما يتعمؽ بمتوسط الدرجة الكمية لمتوسط 

لُبعد اإلدارة والعامميف ككؿ أنو حصؿ عمى درجة متوسطة، وقد تراوح 
 .ومتدنية متوسطة متوسط  درجات المؤشرات ما بيف درجة مرتفعة،

 يتضح مف النتائج أف ىناؾ مؤشريف كانت درجة انطباقيما مرتفعةو 
تدريب المعمميف عمى استخداـ أدوات التقييـ المناسبة يتـ " وىما

يتـ تدريب الكوادر العاممة في "و" وتعديؿ ىذه األدوات وفقًا لمحاجة
 ".المؤسسة أثناء الخدمة لتأىيميـ وتدريبيـ وتطوير مياراتيـ المينية

ويمكف تفسير ىذه النتائج أف المؤسسات والمراكز التي تقدـ البرامج 
أثناء تدريبًا لكوادرىا ، توفر بشكؿ دوري اإلعاقة الفكريةذوي لالتربوية 

الخدمة عمى كيفية استخداـ أدوات التقييـ، وكيفية تطبيقيا عمى 
 الفردية بناء البرامج التربويةبغية األطفاؿ الممتحقيف في المؤسسة 

التي تعتمد في بنائيا عمى نتائج التقييـ ليؤالء الطمبة، وكذلؾ قياـ و 
العالقة مثؿ وزارة التنمية االجتماعية، والتربية والتعميـ،  ذات تالوزارا

االتحاد العاـ لمجمعيات الخيرية، والمجمس األعمى لشؤوف و 
بعقد دورات تدريبية لمكوادر العاممة في  المعوقيفاألشخاص 

التقييـ ذوي اإلعاقة في مجالي بالمؤسسات والمراكز التي تعنى 
لحكومية والخاصة التي تتواجد وكذلؾ قياـ الجامعات ا. التشخيصو 

فييا برامج التربية الخاصة بتدريب طمبتيا مف خالؿ برامج التدريب 
وىذا  .ذوي اإلعاقةالميداني عمى كيفية تشخيص وتقييـ األطفاؿ 

ي التربية التي أشارت إلى أف معمم [40] ليف يتفؽ مع دراسة
مجاؿ مف الميارة والمعرفة في مرتفع  الخاصة يتمتعوف بمستوى

 .التقييـ والتشخيص
كما أشارت النتائج إلى وجود خمسة مؤشرات رئيسة انطبقت        

و وىذه المؤشرات تمقى حاليًا اىتمامًا متسارعًا نح ،بدرجة متوسطة
ىذه المؤسسات عمى المشرفة و األفضؿ مف الجيات ذات العالقة 

بالكوادر ىذه المؤسسات والمراكز  رفد خالؿوالمراكز مف 

ذوي لتطوير برامجيا وخدماتيا المقدمة صصة والمدربة بغية المتخ
  .اإلعاقة الفكرية

يتضح مف النتائج وجود ثالثة مؤشرات رئيسة انطبقت و كما 
، وتمحورت ىذه المؤشرات حوؿ توافر متخصصيف متدنيةبدرجة 

دارة لدييا معرفة وخبرة في مجاؿ  ؛ وتوافر اإلعاقة الفكريةمسانديف؛ وا 
درجة الماجستير في التربية الخاصة لإلشراؼ  مشرؼ فني يحمؿ

إلى أف  االنطباؽويمكف تفسير تدني درجة . عمى الكادر التعميمي
تكمفة توافر الخدمات المساندة مرتفعة بسبب نقص اإلمكانات المالية 

بالنسبة لمكثير  اإلعاقة الفكريةوضعؼ المخصصات المالية لبرامج 
التي تبعد عف مراكز المدف مف المؤسسات والمراكز، وخاصة تمؾ 

الرئيسة، وعدـ توافر ىذه الخدمات مف قبؿ الجيات الحكومية لمكثير 
وسياسة التوظيؼ المرتفعة مف المراكز التي تتبع ليا نظرًا لمتكمفة 

باإلضافة إلى عدـ إيالء ىذه . المتبعة لدى ىذه الجيات
ية التخصصات االىتماـ الكافي في كثير مف مؤسسات ومراكز الترب

وقمة المتخصصيف الراغبيف في العمؿ في مؤسسات  ،الخاصة
أما فيما يتعمؽ . ومراكز التربية الخاصة لتدني الرواتب المدفوعة ليـ

بوجود طبيب وممرض واخصائي عالج طبيعي، فإف ىذه 
ال تتوافر إال في عدد محدود مف تمؾ المراكز،  االختصاصات

والسبب أف المراكز تعتبر مثؿ ىذه الخدمات مف صالحية وزارة 
 . الصحة
مع نتائج دراسة  في ىذا البعد وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية       

التي أشارت نتائجيا إلى عدـ رضا األىؿ عف  .[44] اليونيسؼ
برامج وظيفي وعالج النطؽ و النقص المتعمؽ بخدمات العالج ال

أما فيما يتعمؽ بالييكؿ التنظيمي الحالي لمؤسسات . تعديؿ السموؾ
ومراكز التربية فيي تفتقد إلى وظائؼ إدارية ، كما تفتقد إلى مشرفيف 
فنييف في مجاؿ التربية الخاصة يحمموف درجة الماجستير لإلشراؼ 

ؤسسات ومراكز عمى الكادر التعميمي، فوجود مثؿ ىذا الكادر في م
مشرفيف عمى تمؾ الإلى أف  يعودالتربية الخاصة قميؿ جدًا، وذلؾ 

وىذا . المراكز مف حممة درجة البكالوريوس في تخصصات ُأخرى
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التي أشارت نتائجيا إلى أف الييكؿ  [9] الدويش يتفؽ مع دراسة
التنظيمي الحالي لممدارس الممحؽ بيا برامج تربية خاصة ال يتسـ 

يفتقد إلى وظائؼ إدارية وفنية تتعمؽ ببرامج التربية بالمرونة و 
دراسة  الخاصة، كما وتنسجـ نتائج الدراسة الحالية مع ما كشفت عنو

مف أف أىـ المشكالت التي تحد مف  [13] الصمادي والسرطاوي
كذلؾ األمر فنتائج و . فاعمية المراكز وجود اإلدارة غير المؤىمة

حوؿ مستوى  [25] المعمري دراسة نتائجو ال تتفؽ الدراسة الحالية 
أف جميع مراكز إلى في سمطنة ُعماف، والتي أشارت  فاعمية المراكز

 .التربية الخاصة فّعالة بما في ذلؾ ُبعد اإلدارة
 :ُبعد البيئة التعميميةشة النتائج المتعمقة بمؤشرات مناق: ثالثاً 

االنطباؽ أشارت النتائج فيما يتعمؽ بمتوسط الدرجة الكمية لمتوسط 
ككؿ أنو حصؿ عمى درجة متوسطة، وقد تراوح " البيئة التعميمية"لُبعد 

 ,ومتوسطة ومتدنية ا بيف درجة مرتفعة،متوسط درجات المؤشرات م
 األشخاصويمكف تفسير ذلؾ الىتماـ المجمس األعمى لشؤوف 

مف خالؿ  ،اإلعاقة الفكريةذوي لبالبيئة التعميمية وتحسينيا  المعوقيف
متابعة والتقييـ التابع لممجمس، وىذا االىتماـ بالبيئة التعميمية فريؽ ال

التي بدأ  المعوقيفأحد معايير اعتماد مؤسسات وبرامج األشخاص 
تطبيقيا عمى مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في في المجمس 

ُبعد البيئة التعميمية مف المعايير العامة التي مف خالليا وُيعدُّ  ,األردف
ي يقدمو المؤسسات والمراكز عمى الدعـ المالي الذتحصؿ ىذه 

كما يتضح مف النتائج وجود مؤشر واحد كانت درجة  .المجمس
 ،متدنيةانطباقو متوسطة، وثالثة مؤشرات كانت درجة انطباقيا 

أف طبيعة ىذه البيئات تفتقر إلى التنظيـ  ذلؾ إلىويمكف تفسير 
توافر الوسائؿ قمة ، و اإلعاقة الفكريةبرامج ذوي  وتتطمبالذي 

  . واألدوات المناسبة
عدـ وجود مرجعيات يمكف مف خالليا في وقد يكوف المبرر 

عمى كيفية تصميـ بيئات تعميمية تناسب ىذه الفئة،  االستدالؿ
وقصور الجانب المادي، باإلضافة إلى أف أغمب المراكز مستأجرة 

 لمبانيا كما أف ، باألساس كمراكز لمتربية الخاصة مصممةوغير 

بيذا نتائج الوتنسجـ  .اإلعاقة الفكريةلتناسب ذوي  تحتاج إلى تكييؼ
 ذوي اإلعاقةحاجة إلى  أشارتالتي  [36]دراسة إيستس مع  البعد

إلى تكييؼ المباني والبيئة المادية لتمبي حاجاتيـ مف حيث الحركة 
 . والتنقؿ

أشارت النتائج : مؤشرات ُبعد التقييممناقشة النتائج المتعمقة ب: عاً راب
" التقييـ"فيما يتعمؽ بمتوسط الدرجة الكمية لمتوسط االنطباؽ لُبعد 

درجات راوح متوسط ككؿ أنو حصؿ عمى درجة متوسطة، وقد ت
ويتضح مف  .ومتوسطة ومتدنيةالمؤشرات ما بيف درجة مرتفعة 

. النتائج أف ىناؾ أربعة مؤشرات رئيسة كانت درجة انطباقيا مرتفعة
تتضمف ميارات العناية  اإلعاقة الفكريةـ حاالت ذوي فعممية تقيي

، الميارات االجتماعية، ميارات االستقالليةبالذات، الميارات 
, ية، ميارات السالمة العامةالميارات األكاديمية والمعرفالتواصؿ، 
وُتعدُّ تقييمات رئيسة ال بّد . االقتصاديةالميارات و الحركية،  الميارات

ج التقييـ ىذه تستخدـ في تصميـ البرنامج التربوي مف إجرائيا، ونتائ
وىذا ما يبرر ارتفاع درجة انطباؽ . والخطة التعميمية الفردية لمطفؿ

كما أظيرت النتائج وجود ثالثة مؤشرات رئيسة كانت  .ىذه المؤشرات
اىتمامًا خاصًا تمقى وىذه المؤشرات . متوسطةبدرجة درجة انطباقيا 

افة إلى ذلؾ كاف ىناؾ مؤشراف رئيساف باإلض ،في الوقت الحاضر
مف  المتدنية ، ويمكف تفسير الدرجةبدرجة متدنيةدرجة انطباقيما 

في توافر مقاييس حديثة مقننة عمى البيئة  خالؿ القصور الواضح
األردنية ما يجعؿ االعتماد عمى التقييـ غير الرسمي بدياًل لمتقييـ 

األسرة في عممية التقييـ الرسمي، وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لعدـ إشراؾ 
مف قبؿ المؤسسات والمراكز، وعدـ مشاركة األسرة في عممية التقييـ 

،  والمشاركة في عممية التخطيط لمخدمات المقدمة ألبنائيـ وتنفيذىا
التقييـ متخصصيف في مجاؿ ال مف خالؿ ندرةذلؾ ويمكف تفسير 

التشخيص، كما أف إجراءات التشخيص تحتاج إلى معايير ويجب و 
وىذا يتفؽ مع نتائج دراسة . تعتمد فقط عمى اجتيادات المعمميفأال 

 مدارسأف نسبة مرتفعة مف مراكز و التي أظيرت  [5]الخطيب 
تقييـ ال، وعدـ توافر أدوات ال يوجد فييا فريؽ تقييـ التربية الخاصة
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مع نتائج دراسة  النتائجكما وتتفؽ . اتفي تمؾ المؤسس مناسبةال
عدـ وجود فريؽ متعدد إلى تائجيا أشارت بنالتي .[2]الخشرمي 

 .  الفرديالتربوي برنامج الالتخصصات، وعدـ إشراؾ األسرة في 
: مؤشرات ُبعد البرامج والخدماتمناقشة النتائج المتعمقة ب: ساً خام

أشارت النتائج فيما يتعمؽ بمتوسط الدرجة الكمية لمتوسط االنطباؽ 
وأف ككؿ أنو حصؿ عمى درجة مرتفعة، " الخدمات والبرامج"لُبعد 
ويمكف تفسير ىذه  .مرتفعةبدرجة  ليذا البعد كانت المؤشرات جميع

ُتعّد مف المكونات األساسية  في البرامج  النتائج إلى أف ىذه العناصر
ف أو  ,الخاصة بشكؿ عاـ الحاجاتلتربوية المقدمة  لذوي والخدمات ا

إعداد الخطط التربوية والتعميمية الفردية وتنفيذىا ُيعّد أساسًا في 
يمقى األمر وىذا  اإلعاقة الفكريةالبرامج التربوية الفردية لذوي 

االىتماـ الكافي مف المعمميف والقائميف عمى تمؾ المؤسسات 
 . والمراكز

اىتمامًا كبيرًا  ليذه امج التدريب قبؿ الخدمة ولي بر تو كما 
تركز عمى ىذه  مقرراتالعناصر، وذلؾ مف خالؿ تخصيص عدة 

التدريب الميداني لمممتحقيف ببرامج  مقرراتالعناصر، ومف خالؿ 
ىذا باإلضافة إلى . البكالوريوس والدراسات العميا في التربية الخاصة

ورات، وورش العمؿ، والندوات الد: برامج التدريب أثناء الخدمة مثؿ
يزيد  بطبيعتووىذا . محاورىا عمى ىذه العناصرفي معظـ التي تركز 

. سبمف قدرة العامميف في الميداف عمى أداء ىذا العناصر بشكؿ منا
فعالّية  مف حيث  [16] العنزي وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة

تتفؽ و كما . البرنامج التدريبي الفردي وفعالّية الخطة التربوية الفردية
إلى التي أشارت  [15] عبد اهلل نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة

أف معممي التربية الخاصة يطبقوف البرنامج التربوي بعناصره 
تائج وكما تنسجـ نتائج الدراسة الحالية مع ن. ومحتوياتو المختمفة

التي أوضحت نتائجيا تحسف وتطور  [41] روبيرتسوف دراسة
دارة خدمات التربية الخاصة المتعمقة بالمنياج والخطط  التربوية وا 

 . الخدمات المقدمة

مؤشرات ُبعد ُمشاركة مناقشة النتائج المتعمقة ب: ساً ساد      
أشارت النتائج فيما يتعمؽ بمتوسط الدرجة الكمية لمتوسط  :األسرة

، متدنيةككؿ أنو حصؿ عمى درجة " مشاركة األسرة"االنطباؽ لُبعد  
وقد تراوح متوسط  درجات المؤشرات ما بيف درجة متوسطة، 

يتضح مف النتائج أف ىناؾ أربعة مؤشرات رئيسة كانت  .ومتدنية
يمكف تفسير ذلؾ مف خالؿ أدبيات و , متوسطة بدرجة درجة انطباقيا 

المؤسسات والمراكز أف تقدـ ىذه التعامؿ كشركاء بيف األسر و 
المؤسسات مف خالؿ إدارتيا وكوادرىا ألسر األطفاؿ معمومات عف 
حالة الطفؿ وطبيعة مشكمتو ومدى تقدمو في البرامج وحقوؽ طفميـ 

مف الحقوؽ التي تنص عمييا القوانيف  ه، وىذوطرؽ التعامؿ معو
  .والتشريعات

، متدنية بدرجة انطباقياكانت درجة قد أما بقية المؤشرات ف
ويمكف تفسير ىذا التدني بأف المراكز ال تولي أىمية لدور األسر 
باإلضافة إلى أف بعض األسر ال تيتـ بمجريات تمؾ البرامج، وتوكؿ 
المياـ بكامميا إلى المركز، كما أف األسر ربما تكوف مف األسر 

كذلؾ عدـ و  , عأو التطو العاممة التي ال تسمح ليا ظروفيا بالمشاركة 
 .توعية األسر بواجباتيـ وحقوقيـ

أما فيما يتعمؽ بتوفير المؤسسة الخدمات واإلرشاد والدعـ 
عدـ توافر مثؿ  إلى مردُّهفاألسري واإلشراؼ عمى البرنامج المنزلي 

ختصاص، ، وعدـ توافر ذوي االاتالمؤسستمؾ ىذه الخدمات في 
ات اإلناث مف ذو  باإلضافة إلى أف مثؿ ىذه الخدمات تتطمب توافر

ختصاص، وأف غالبية خدمات التدخؿ المبكر تركز عمى تدريب اال
ميات، وىذا التدخؿ ال بّد أف يتـ تقديمو مف قبؿ معممات، وىذا األ

باإلضافة إلى . يجعؿ مف التواصؿ مع األميات واألسر أمرًا صعباً 
الكوادر العاممة في المراكز إلى اإلعداد الكافي في تقديـ  افتقار

 االتصاؿخدمات اإلرشاد والتوجيو األسري ،  كذلؾ ضعؼ جانب 
تمعب العادات والتقاليد و مع األىؿ، وضعؼ اإلمكانات المادية، كما 

دورًا ميمًا في تقبؿ تمؾ الممارسات، وغياب فمسفة ورؤية البرنامج، 
وغياب آليات المعايير التي تحكـ تنفيذ البرنامج والتي تنظر إلى 
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. ف ميـ ضمف مكونات البرامج اأُلخرىمى أنيا مكوّ مشاركة األسرة ع
وتختمؼ ىذه   ،[6]الخطيب  وتتفؽ ىذه النتيجة  مع نتائج دراسة

أف تطبيؽ  إلى نتائجيا أشارتالتي  [32] كاروؿ الدراسة مع دراسة
 . المنياج كاف قويًا فيما يتصؿ بمشاركة األسرة

الدمج والخدمات مؤشرات ُبعد مناقشة النتائج المتعمقة ب: عاً ساب
أشارت النتائج فيما يتعمؽ بمتوسط الدرجة الكمية لمتوسط  :االنتقالية
أنو حصؿ عمى درجة " االنتقاليةالدمج والخدمات "لُبعد  االنطباؽ
أف مثؿ ىذه الخدمات ذلؾ إلى ويمكف تفسير . لجميع مؤشراتو متدنية

شريعات ما تزاؿ ال تمقى االىتماـ المناسب في الدوؿ العربية؛ فالت
تقدـ ال يي ف وجدت فا  ال تزاؿ قميمة و  ذوي اإلعاقةبوالقوانيف الخاصة 

، اإلعاقة الفكريةومنيا  ذوي اإلعاقةبالشكؿ المطموب لخدمة برامج 
وقد يعود السبب إلى أف نفقات مثؿ ىذا النوع مف البرامج مرتفعة 

تحتاج إلى مزيد مف الجيود والخبرات، ىي خدمات ومكمفة ماديًا، و 
ألف  والكوادر المؤىمة مف إدارييف، وفنييف ومعمميف، وأخصائييف

تصميـ مثؿ ىذه البرامج والخدمات يحتاج إلى معرفة وتحديد قدرات 
باإلضافة إلى . وميوؿ الطفؿ األكاديمية والمينية الخاصة ببيئة الدمج

أف البرامج غير قادرة عمى تقديـ التسييالت، والدعـ المناسب ألرباب 
وكذلؾ . في المراكز اإلعاقة الفكريةذوي لذيف يوفروف مينًا العمؿ ال

 . كبيرةىذه اإلجراءات تحتاج إلى فريؽ عمؿ ومتابعة األمر فإف 
 تأشار : الذاتيمؤشرات ُبعد التقييم مناقشة النتائج المتعمقة ب: مناً ثا

" لُبعد  االنطباؽالنتائج فيما يتعمؽ بمتوسط الدرجة الكمية لمتوسط 
درجات  وتراوح متوسط . متدنيةأنو حصؿ عمى درجة " ذاتيالتقييـ ال

ويتضح مف خالؿ النتائج أف . متدنيةالمؤشرات ما بيف متوسطة 
وبمكف تفسير  ,متوسطة بدرجة ىناؾ مؤشريف كانت درجة انطباقيما 

تقييـ  والتقييـ الذي يتـ إجراؤه في المؤسسات والمراكز ى أف ذلؾ إلى
وىذا ما . مف أجؿ تشخيص الحاالت المتقدمة لاللتحاؽ بالمراكز

يجعؿ الكثير مف المؤسسات والمراكز ال تعمؿ عمى تقييـ البرامج 
المراكز ال المؤسسات و ف، اإلعاقة الفكريةذوي لوالخدمات المقدمة 

ُتولي أىمية كبرى لدور األسر باإلضافة إلى أف األسر ال تيتـ 

رامج، وتوكؿ المياـ بكامميا إلى المؤسسات بمجريات تمؾ الب
, بدرجة متدنيةكانت درجة انطباقيا قد أما بقية المؤشرات ف .والمراكز

الكثير مف المؤسسات والمراكز غير أف إلى   ذلؾويمكف تفسير 
مخولة بتقييـ ذاتيا، ألف مثؿ ىذه اإلجراءات مف صالحيات الجيات 

يص ليذه المؤسسات، ذات العالقة والتي منحت تراخالرسمية 
كما . اإلشراؼ والمتابعة والتقييـإلضافة إلى ضعؼ عممية المراقبة و با

أف تقديـ الدورات التدريبية لمكوادر اإلدارية والفنية والتعميمية يتسـ 
بالضعؼ بسبب ضعؼ العالقة بيف المراكز والمؤسسات التدريبية 

ذلؾ غياب التي يتـ طرحيا مف خالؿ الجامعات ومراكز التدريب، ك
امج التربوية المقدمة تغييب األسر في المشاركة في تخطيط البر  وأ

يـ أداء ال تقكما أف أغمب المؤسسات والمراكز  ،تنفيذىاألطفاليـ و 
، وأف الكثير مف ىذه المؤسسات ذات االنتقاداتبرامجيا لتالفي 

ذوي لطابع ربحي وال تيتـ بجودة ىذه البرامج والخدمات المقدمة 
 . الفكرية اإلعاقة

 التوصيات .7
 :بما يمي يففي ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث

بعد  اإلعاقة الفكريةحوؿ مستقبؿ ذوي  اتإجراء دراس .1
 .البرامج المقدمة ليـ انتياء

إجراء دراسات متخصصة عمى كؿ بعد مف األبعاد الرئيسة  .2
 .اإلعاقة الفكريةلذوي  لمبرامج والخدمات المقدمة

لمؤشرات ضبط الجودة لمبرامج المقدمة  إجراء دراسة .3
 .إلناثممعوقات ال

عمؿ دراسات وطرح حموؿ حوؿ األبعاد التي أظيرت  .4
التقييـ الذاتي، ودعـ : فييا مثؿ اختالؼالدراسة وجود 

 .االنتقاليةومشاركة وتمكيف األسرة، والدمج والخدمات 
لتطوير أدوات القياس الرسمية وغير  اتإجراء دراس .5

 .ذوي اإلعاقة الفكرية عمىعرؼ الرسمية لمت

ذوي لتحديد االحتياجات الفعمية لمعممي  اتإجراء دراس .6
 .واألخصائييف ،اإلعاقة الفكرية
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Abstract 

The aim of this study was to assess the educational programs and services in 

centers and institutions of intellectual disabilities according to international standards. The 

sample of study consisted of (100) Jordanian centers and institutions which provide 

educational programs and services for children with intellectual disabilities. A checklist 

was developed to assess the level of the educational programs and services which consisted 

of (73) items distributed to ( 8) domains. Results showed that there was only one domain 

out of eight had a high efficiency level, namely, programs and services, while the other 

three domains had medium efficiency levels which are:  educational environment, 

assessment, and administration and staff. The other four domains had lower efficiency 

levels which are: vision and mission, family support, inclusion and transitional services, 

and self-assessment. 

 
 Keywords: Educational services, Special education centers and institutions, Intellectual 

disabilities, International standards. 
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