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التربية الخاصة التي ز ــمراكو مــؤسسات مـستـــــوى فاعــلــيــة

فـــي األردن وفـقــاً للــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة ُتعنى بالتوحد  

 الملخص

 وفقا   يف األردن التوحدالرتبية اخلاصة اليت تُعىن ب مراكزو  مؤسسات مستوى فاعلية تقييمهذه الدراسة إىل  دفهت
 مركز( 35 )ردن والبالغ عددها يف األ التوحد ومراكز تكونت عينة الدراسة من مجيع مؤسسات. للمعايري العاملية

أشارت النتائج  .مؤشر موزعة على مثانية أبعاد( 77)تكونت من ولتحقيق هدف الدراسة فقد مت بناء أداة  ،ومؤسسة
بُعد الربامج واخلدمات، يف حني أن هناك ثالثة أبعاد  : ع وهوأن هناك بُعدا  واحدا  كان ذا مستوى فاعلية مرتفإىل 

 أما بقية األبعاد وعددها أربعة. وناإلدارة والعاملو البيئة التعليمية،  التقييم، : كانت ذات مستوى فاعلية متوسطة وهي
، والتقييم نتقاليةااللدمج واخلدمات االرؤية والرسالة، مشاركة األسرة، : وهي نيةكانت ذات مستوى فاعلية متد  فقد

  .الذايت

 .، املعايري العامليةاضطراب التوحدمؤسسات ومراكز الرتبية اخلاصة، : الكلمات المفتاحية

The effectiveness of Institutions and Centers of Special 
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Abstract 

The aim of this study was to assess the effectiveness of institutions and centers of special 

education according to international standards. The sample of study consisted of (53) Jordanian 

centers and institutions which provide educational programs and services for children with 

autism. A checklist was developed to assess the level of the educational programs and services 

which consisted of (77) 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: institutions and centers of special education, autism, international standards. 
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 المقدمة والخلفية النظرية 

ا على سلوك الفرد الذي يعاين منه وذلك ألن شّدة من حيث تأثريه هاأكثر و عدُّ التوحد أحد اإلضطرابات النمائية يُ 
 ةاالجتماعيو  ةاملعرفي كاجلوانبال يقتصر على جانب واحد فقط من شخصيته وإمنا يتسع ليشمل جوانب خمتلفه   تأثريه

 (.9002، خليل)العملية النمائية بأسرها  حدوث تأخر عام يفمما يؤدي بطبيعة احلال إىل  ةنفعاليواال ةاللغويو 
شهرا  من العمر، ويتضمن اضطرابا  يف الكالم واللغة، ( 50)ظهر قبل أن يصل الطفل إىل سن يهو اضطراب والتوحد 

 Autism Society.)والسعة املعرفية، واضطرابا  يف التعلق واإلنتماء إىل األشياء واملوضوعات والناس واألحداث
of American, 2003   .) أما كوملان (Colman )بأنه اضطراب منائي يتسم بقصور واضح يف  هفيعرف

القدرة على التفاعل االجتماعي والقدرة على التواصل كما أنه يتسم مبجموعة من األنشطة واالهتمامات واألمناط 
 ,Colman)قبل سن الثالثة من العمر  السلوكية النمطية احملددة مع وجود اضطرابات يف اللغة والكالم وتبدأ

بأنه إعاقة منائية تظهر خالل السنوات الثالث األوىل من العمر، وهو اضطراب  فيعرفه (9000)عواد  أما .(2003
عصيب يؤثر على منو ووظيفة الدماغ، مما يسبب صعوبة لدى الطفل يف التواصل والتعلم والتفاعل االجتماعي، ويُظهر 

 .ت النمطية املتكررةالعديد من السلوكا
، أما املركز  Frith, 2003))  .والدة 00.000حالة لكل  (00)وتقدر نسبة إنتشار اضطراب التوحد حبوايل 
لكل ( 0)إىل أن نسبة اإلنتشار تبلغ  فقد أشار (NAAR, 2012)القومي لبحوث ودراسات اضطراب التوحد 

حالة والدة ممن لديهم إعاقة ( 00.000)حالة لكل ( 00 -50)حالة والدة تقريبا  وتصل هذه النسبة من ( 930)
 .Howlin & Yule, 2002))عقلية مع مسات اضطراب التوحد 

بعدد من اخلصائص األساسية ذات العالقة جبوانب النمو اللغوي والسلوكي ذوي اضطراب التوحد يتصف و 
صعوبات يف يعانون من  فهمالجتماعي ففي اجملال ا ، غريهمواالجتماعي واملعريف، واليت يف جمملها متيزهم عن 

العالقات االجتماعية واحملافظة عليها مع أقراهنم، رغم احتمالية ارتباطهم بشكل أفضل مع والديهم، ومقدمي الرعاية 
ويف اجملال اللغوي  ، (Marshall, 2004)وقراءة مشاعرهم  موأشخاص آخرين ممن يستطيعون توفري إحتياجاهت

عدم القدرة على إتباع القواعد اللغوية يف التواصل اللفظي وغري اللفظي، و و التعبري الشفوي  مشكالت يففيعانون من 
بعدد من اخلصائص اجملال املعريف ويتميزون يف  ،( 9000الزارع، )ف االجتماعي على عمليات التكيّ  ا  مما يؤثر سلب

ة فيما بينهم حسب درجة الذكاء والتوحد، املعرفية اليت ختتلف من فرد إىل آخر، وهي تتفاوت يف املستويات املعرفي
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%( 30)شديد وأن  ن توحد وختلف عقليانون ميعذوي اضطراب التوحد من %  25أن  (1998)كة يويذكر مل
من %( 75 –70)إن ما نسبته من ( 2004)ذيب الشيخ منهم يعانون من توحد وختلف عقلي بسيط،  ويضيف 

أن  باإلضافة إىل  ،اوح نسبة اإلعاقة بني البسيطة والشديدة جدا  هم معاقون عقلي ا، وترت ذوي اضطراب التوحد 
 .مواهب موسيقية، وفنية، وقدرات حسابية عالية: لديهم مواهب غري عادية مثلمنهم  %( 10)

يف اكتساب اخلربات احلسية املناسبة وأشكاال  غري يعانون من  تأخر  اضطراب التوحد وأما يف اجملال احلسي فإن ذوي 
ويف  ، (Kirk et al, 2011)ة من اإلستجابات احلسية ترتاوح بني النشاط املرتفع إىل النشاط املنخفض متناسق

منطية  تمقاومة التغيري يف البيئة والروتني اليومي مع سلوكاجماالت السلوك والتخيل واللعب والتقليد فإن لديهم 
إىل تعلق شديد ببعض األشياء أو األلعاب وعدم التنويع تعلقا  وارتباطا  بأشياء حمددة ، باإلضافة  لديهممتكررة،كما 

يفتقرون إىل الكثري من أشكال اللعب اإلستكشايف، وأن اللعب لديهم غري و يف اللعب والرتكيز على لعبة واحدة، 
 (. 9003،؛ احلساين9000الزارع، )بعدم القدرة على اإلبتكار  اللعب لديهمهادف وغري مقصود، ويتسم 

 مإلكساهب دالتوح ذوي اضطرابل مع تعاممن الطرق واألساليب العالجية اليت يتم من خالهلا ال العديد هنالكو 
برامج تعديل  ، الرتفيهيةالربامج  ،منها الربامج االجتماعيةاملهارات واخلربات االجتماعية واملعرفية واللغوية واحلركية 

ولقد ظهرت العديد من الربامج الرتبوية  ،التوحديف عالج من أهم برامج التدخل  تُعد والربامج الرتبوية اليت ،السلوك
عالج وتعليم األطفال التوحدين واملعروف  برنامج مثلاليت أثبتت فاعليتها و ذوي اضطراب التوحد لاملختلفة املوجهة 
 Treatment and Education of Autistic and Related)تيتش  اختصارا  باسم

Communication Handicapped Children: TEACCH) ، ولوفاس   وبرنامج
(LOVAAS )، دوغالس برنامج و(DOUGLASS )    (9002،زريقات؛ ال9002 ،الشامي). 

ذوي اضطراب التوحد إال أن جدال  كبريا  وجد لوبالرغم من التقدم الواضح الذي شهده ميدان الربامج الرتبوية املقدمة 
ولعل ذلك . اء األمور وصانعي القرار حول فاعلية بعض تلك الربامجبني عدد من الباحثني والرتبويني ومجعيات أولي

زيادة انتشار اضطراب التوحد، واحلاجة إىل تقدمي خدمات التدخل : اجلدل ناشىء أساسا  نتيجة لعوامل متعددة منها
ابط علمية ليتم املبكر، والزيادة الكبرية يف األدب النظري حول تعدد الربامج املقدمة، والنقص الواضح يف وجود ضو 

من خالهلا احلكم على مدى فاعلية الربامج الرتبوية واخلدمات ، أو على األقل اإلتفاق على منحى براجمي ليكون 
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ونتيجة لذلك وجدت احلاجة إىل نشوء حركة جديدة أخذت هتتم بضرورة . اال  مع ذوي اضطراب التوحدمناسبا  وفعّ 
 ,Romanczyk & Gillis)  علمية البحوث من خاللاث العلمية استناد الربامج الرتبوية على نتائج األحب

العلمية،   البحوثوجاءت هذه احلركة لتنادي بضرورة توظيف اسرتاتيجيات تربوية تستند أساسا  على نتائج  .(2008
امج أو واليت يراعى فيها أدق املعايري البحثية اإلجرائية لفحص مدى فاعلية تلك الرب  هذه البحوثكما دعت إىل أمهية 

 (.(Simpson, 2005اإلسرتاتيجيات الرتبوية وجناعتها يف حتقيق األهداف املرجوة 

إن أنظمة اجلودة العاملية، أثبتت مبجملها فاعلية يف حتسني وتطوير املؤسسات التعليمية ومنها املؤسسات التعليمية 
إن تطبيق . الدول اليت قامت بتطبيقهاو  يهاف اليت طبقتها داخل البلدان اليت نشأت احلاجات اخلاصةذوي بعىن اليت تُ 

أي نظام من أنظمة اجلودة العاملية بفاعلية من قبل أية مؤسسة تعليمية واحلصول على شهادة من جهة ماحنة ومعتمدة 
 عامليا ، يٍؤدي إىل زيادة الثقة جبودة نشاطه وأدائه، إال أن استمرار أية مؤسسة تعليمية يكون باحملافظة على اإلعتماد

وقد . العاملي منوط مبدى إلتزام املؤسسة بالتحسن والتطوير املستمر والوفاء مبتطلبات اجلودة الذي أُعتمد بناء  عليه
ختتلف مؤشرات ومعايري ضبط اجلودة واإلعتماد يف إعدادها وصياغتها وعمقها واتساعها باختالف الدول اليت 

 (.9000؛ اخلطيب، واخلطيب، 9007عودة، )التوجهات تطبقها، إال أن مجيعها تتفق يف احملتوى واملضمون و 

مع تزايد االهتمام بتطوير برامج وخدمات الرتبية اخلاصة تزداد احلاجة إىل تقدمي أدلة مقنعة للمسؤولني وملتلقي اخلدمة و 
الية تستحق هي برامج وخدمات فّعالة وذات جودة ع الرتبية اخلاصةواجملتمع على أن الربامج واخلدمات املقّدمة لفئات 

وليس ذلك فحسب بل إن . ولن يتحقق ذلك إال بالتقييم العلمي واملوضوعي للربامج واخلدمات املقدمة ،الدعم
القائمني على كل الربامج حيرصون على أن تتضمن براجمهم عملية التقييم إذا كانوا يرغبون يف التأكد من أن براجمهم 

ومن . زمني بتحسني نوعية هذه الربامج، وحتقيق متطلبات اجلودة ومعايريهاحتقق األهداف املتوقع منها، وإذا كانوا ملت
عملية تقييم الربامج واخلدمات حاجات وتوقعات متخذي القرارات  أن تعكس( 0: )أهم مؤشرات ضبط اجلودة

تنفيذ أن هتتم الربامج يف اجملاالت املختلفة مثل ( 9)واملعلمني ومقدمي اخلدمات،  احلاجات اخلاصةوأسر ذوي 
أن يتضمن التقييم أدوات متعددة جلمع البيانات،   ( 5)الربامج والتغيري يف أداء األطفال، ومستوى رضا أولياء األمور، 

أن يطلع كل من ( 0)أن يتضمن التقييم مراجعة ذاتية سنوية، ( 3)أن يشارك يف التقييم كل ذوي العالقة، ( 2)
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ستخدم نتائج التقييم أن تُ ( 7)ن له عالقة بالربنامج على نتائج التقييم، العاملني يف املؤسسة وأولياء األمور وكل م
 (.9002اخلطيب، )للمؤسسة يف حتسني أدائها ونوعية براجمها وخدماهتا اليت تقدمها 

إن أوضاع الرتبية اخلاصة يف الدول العربية ومنها األردن ما تزال غري مرضية، فاجلهود متناثرة وغري متكاملة وينقصها 
لتنسيق واإلستمرارية، وتفتقر إىل النضج املهين، وال تستوعب إال نسبة ضئيلة من فئات اإلعاقة ، ونادر ا ما ختضع إىل ا

التقييم واملساءلة والتوثيق، مما جيعل من الصعوبة مبكان على صانعي القرار واملهتمني حتليل التغريات النوعية والكمية 
ي املستند إىل البيانات املوضوعية، مما يستوجب تبين معايري مهنية وآليات عمل احلقيقية، والتخطيط املستقبلي الواع

 (.9008اخلطيب، )الة إلعتماد برامج إعداد املعلمني وتنظيم مزاولة مهنة الرتبية اخلاصة فعّ 

، وخباصة ومن خالل هذه املوجهات واملعايري فإنه باإلمكان إعتمادها كموجهات وضوابط للخدمات والربامج الرتبوية 
فة أسس أن هناك معايري خاصة باملؤسسة التعليمية وباملمارسة املهنية للعاملني يف جمال اإلعاقات ومنها ما يتصل  مبعر 

سرتاتيجيات التعليم، وبيئات التعّلم، والتفاعالت ا، وخصائص املتعّلم، والفروق الفردية ، و تعليم ذوي اضطراب التوحد
ونظر ا  ، واملعايري املتصلة باملمارسات املهنية واألخالقية يف تعليم ذوي اضطراب التوحد،والتقييم ، واللغة،االجتماعية

ألن فاعلية برامج الرتبية اخلاصة حُتّدد عن طريق قياس مدى حتقيق األهداف املوضوعة، فإن ضبط اجلودة أيضا  يُقاس 
قاس من خالل الربامج املقدمة بية اخلاصة يُ عن طريق مدى حتقيق األهداف املوضوعة، وعليه فإن ضبط اجلودة يف الرت 

عن طريق مدى حتقيق تلك الربامج لألهداف املوضوعة وفق مقاييس مصممة خصيصا  لتقييم تلك الربامج اعتمادا  
 ,Hallahan & Kauffman)على معايري تقدمي اخلدمة يف تلك الربامج، وهو ما يطلق عليه ضبط اجلودة 

and, Pullen  2012) 

ذوي اضطراب ج واخلدمات الرتبوية اليت تقدم لاملؤسسات التعليمية والرباميف املعايري العاملية اخلاصة لعديد من وهناك ا
وتضم هذه املعايري اخلصائص واملواصفات اليت أعدهتا واستخدمتها اهليئات واملؤسسات واجملالس واجلمعيات . التوحد

 Council of Exceptional)غري العادينيس األطفال ذوي اضطراب التوحد ومنها ما أعده جملباليت تعىن 
Children)  من معايري خاصة لتقدمي اخلدمات املختلفة لذوي احلاجات اخلاصة، واملتعلقة بالتعليم ( 9005)عام

 ،معايري وأخالقيات معلمي الرتبية اخلاصة حيث أصدر اجمللس دليال  تضمَّن . هاوالتشخيص والكوادر العاملة وغري 
عرض شامل للمعايري ،أدوات واسرتاتيجيات استخدام املعايري املوضوعة  ،املمارسات املستخدمة مع املستفيدين معايري
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معايري متعلقة مبساعدي املختصني وغريهم من مقدمي و  ،عرفية اخلاصة باملنهاج والتخطيطاملتعلقة باملهارات امل
عتماد عليها يف ضبط النوعية يف الربامج ن للمختصني االاقرتحها اجمللس ميكومن خالل تلك املعايري اليت  ،اخلدمات

وقد صادق اجمللس الوطين العتماد برامج .  (CEC,2003)ذوي اضطراب التوحد لواخلدمات الرتبوية املقدمة 
 National council for Accreditation of Teacher Educationإعداد املعلمني
(NCATE) طفال غري العاديني على املعايري اليت وضعها جملس األ(CEC) واليت تكونت من عشرة معايري. 

 National)     الوطنية العتماد خدمات الرتبية اخلاصة  معايري املؤسسة: أخرى منها  عاملية وهناك معايري
Commission for the Accreditation of Special Education Services) 

(NCASES، الرتبية  ومعايري ،لتقييم وتشخيص ذوي اضطراب التوحد ومبياجامعة كولاليت وضعتها  واملعايري
 Standards for Special Education – Essential) .ذوي اضطراب التوحد بالطلبةاخلاصة 

Components for Students with Autism Spectrum Disorders). ( ،9002يونس) . 

ة واليت تضم اخلصائص واملواصفات اليت تستخدم من قبل وفيما يلي عرض موجز للمعايري املتعلقة مبوضوع الدراس
 :وعناصرهاالعاملية   اجلودة عايرية توافق املوسسة التعليمية مع ماهليئات العاملية يف جمال الرتبية اخلاصة يف حتديد درج

توضح ملن يكون للموسسة التعليمية رؤية ورسالة حتدد غرضها يف جمال التعليم و  حبيث: الرؤية والرسالة معيار .0
تقدم خدماهتا، وما الذي تنوي القيام به، والكيفية اليت ستحقق هبا أهدافها، وتستخدم يف صياغتها وتطوير 

 .  براجمها وخدماهتا وممارستها وتقييم فعاليتها

 ورسمحيدد النظام املؤسسي أدوار اإلدارة يف إعداد السياسات واختاذ القرارات :عيار اإلدارة والعاملون م .9
سات وختصيص املوارد مبا يتفق مع رسالة املؤسسة التعليمية، وتوفر الكوادر البشرية الفنية، والتعليمية السيا

فاءة استخدام هذه املوارد كجزء من كاملدربة، واملؤهلة لتحقيق رسالة املؤسسة التعليمية وليتم حتليل وتقييم  
 .عملية التقييم املستمر للمؤسسة التعليمية

يف جودة املبىن املؤسسي وإجنازته وقدرته على حتقيق األهداف ومدى إفادة  واملتمثل: تعليميةالبيئة ال معيار  .5
اخل، فجميع التجهيزات املادية من ...الطلبة من مرافق املؤسسة التعليمية من مكتبة ومالعب وخمتربات 
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يم وخمرجاته، فكلما قاعات وهتوية وإضاءة وأثاث مدرسي ووسائل تعليمية هلا تأثري كبري على جودة التعل
 . والعكس صحيح والطلبةتوافرت مثل هذه التجهيزات املادية كان هلا دور إجيايب على املعلمني 

تقوم املؤسسة بتقييم الطلبة لتحديد مستوى األداء احلايل هلم وحتديد جوانب القوة حبيث : عيار التقييمم .2
ذوي اضطراب التوحد لرتبوية وتقدمي اخلدمات الالزمة والضعف للبدء بتقدمي اخلدمات الرتبوية وبناء الربامج ال

وتوفري أدوات التقييم النفسية والرتبوية املناسبة لتحديد معايري أهلية الطفل، وتفعيل دور األسرة يف عملية 
 .وقياس خمرجات التعليم الطلبةالتقييم، واستخدام طرق التقييم لتحديد مستويات 

أن ، و املقدمة بالعمق والشمول والتكاملم الربامج الرتبوية واخلدمات أن تتس: اخلدمات والربامج عيارم  .3
وتعليمهم من مهارات أكادميية ومعرفية  الطلبةتوضح املؤسسة التعليمية احملتويات التعليمية وأهداف تعلم 

أما . العامة واستقاللية ولغوية واجتماعية واملهارات التواصلية واحلركية واملهنية واالقتصادية ومهارات السالمة
فيما يتعلق بطرائق التدريس فهذا يعتمد أساسا  على تكامل املفاهيم واملهارات واملمارسات واألنشطة لتسهم 

ستقاللية من خالل اسرتاتيجيات تدريسية تتناسب وصوال  إىل اال الطلبةيف تطوير مهارت ومعارف وقدرات 
تعديل السلوك  برامجكذلك استخدام . ته املتكاملةاليت تسهم يف تكوين شخصيو  للطلبةواألهداف التعليمية 

والربنامج الرتبوي والسجالت  الطلبةمن خالل خطة تليب حاجاته ويتم التحقق منها من خالل ملفات 
 .ظهر مدى تقدم الطالبوخطط تعديل السلوك ونتائج التقييم، اليت تُ 

باتباع اإلجراءات اليت تتيح لألسرة يتم من خالل مشاركة ودعم ومتكني األسرة : مشاركة االسرة معيار .0
يف عملية التقييم واإلسهام يف   رتبوية ألطفاهلا، ومن خالل مشاركتهااملشاركة الفاعلة يف تقدمي اخلدمات ال

كتابة الربنامج الرتبوي والدعم الذي تقدمه املؤسسة من خالل برامج التثقيف والتوعية والنشرات اإلرشادية 
 .لنفسيوخدمات اإلرشاد والدعم ا

خطة معدة مسبقا  للطفل الذي تنوي املؤسسة دجمه واختيار  وضعضمن تي: الدمج واخلدمات االنتقالية معيار .7
مدرسة الدمج  واألساليب املستخدمة إلجناح عملية الدمج من خالل خطة اخلدمات االنتقالية واليت توضع 

 خطة الطفل واليت يشرتك فيها كافة بالتنسيق مع مدرسة الدمج لتنفيذ األهداف والتوصيات املكتوبة يف
 . اإلدارية والتعليمية واملختصون يف املؤسستني باإلضافة إىل مشاركة األسرة الكوادر
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ضطراب اذوي بيتضمن مجلة من اإلجراءات اليت تقوم هبا املؤسسة التعليمية اليت تعىن و : التقييم الذايت معيار .8
للوقوف على نقاط القوة والضعف يف مجيع اجلوانب اليت تؤثر التوحد بشكل منظم لتقييم الربامج واخلدمات 

وهذا التقييم يشمل مجيع . ا مستقبال  لتطوير أداء املؤسسةعلى تقدميها وحتقيق أهدافها ورسالتها لإلفادة منه
 تتضمن التقييم الدقيق واملوضوعي ةعلمي أسساملعايري السابقة الذكر من خالل بناء أداة للتقييم مبنية على 

 .للمؤسسة التعليمية

مثل هذه املعايري على مؤسسات ومراكز الرتبية اخلاصة يف األردن لضمان  تطبيق يفمما سبق نرى أن هناك أمهية 
 .   ذوي اضطراب التوحدلمن اجلودة والنوعية والكفاءة للربامج واخلدمات اليت تقدمها هذه املؤسسات  مستوى عالٍ 

 الدراسات السابقة 

بدراسة تناولت واقع اخلدمات املقدمة لألطفال التوحديني يف اململكة العربية السعودية، هبدف ( 9000)قام املغلوث 
معرفة نسبة الفئة املخدومة يف املراكز واملشكالت اليت تعاين منها هذه الفئة، واحتياجاهتم باإلضافة إىل معرفة طبيعة 

بني املراكز على نوعية اخلدمات  إىل وجود اتفاق ئجأشارت النتا.قدمة هلم ومدى إشباعها حلاجاهتماخلدمات امل
 . كما أن الكثري من اخلدمات غري متوافرة عمليا    ،املقدمة للطفل التوحدي 

إىل التعرف على مؤشرات  (Crimmins, et al, 2001)وهدفت دراسة كرمينز و دوراند وكوفمان وإيفرييت
وخلص . رشاد النوعي وحتسينه للربامج اليت تقدم للطلبة التوحدينياجلودة الواجب توافرها يف برامج التوحد، وتقييم اإل

. الباحثون إىل تطوير مقياس تقييمي، وقاموا بتطبيق هذا املقياس جتريبيا  على جمموعة من األطفال التوحديني يف برامج
 ،خضعوا إىل الربنامجالتوحديني الذين  الطلبةأوضحت النتائج أن الربنامج فّعال جدا ، إذ لوحظ حتسن ملموس على 

  .اآلخرين الذين مل خيضعوا إىل الربنامج والطلبة الطلبةكانت هناك فروق واضحة بني هؤالء   وقد

مي الطلبة تقييم واقع خدمات الرتبية اخلاصة من وجهة نظر معلهبدف دراسة ( 2002)كما أجرى العثمان 
دمات الرتبية اخلاصة املقدمة للطلبة التوحديني لصاحل م خفيما يتعلق بتقيينتائج إىل وجود فروق الأشارت . التوحديني

معلمي املدارس اخلاصة، كما أشارت النتائج إىل عدم وجود فروق فيما يتعلق بفّعالية وخصائص اخلدمات املقدمة 
 .احلكومية واخلاصة يف املؤسساتالذين يعانون من التوحد  للطلبة
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دولة يف إىل معرفة مدى حتقيق معلمي ومعلمات الرتبية اخلاصة بدراسة هدفت ( 2003)والقريويت  ،قام الغزوو 
لديهم  كانت  عشر سنوات عنأظهرت النتائج أن األفراد الذين تزيد خرباهتم  .اإلمارات العربية املتحدة للمعايري العاملية

 .من وجهة نظر أولياء األمور واملعلمنيالقدرة على حتقيق املعايري العاملية 

 (Education Service Center Region, 2007)والية تكساس  ز خدمات الرتبيةمركدراسة  وهدفت
اخلدمات  اإلحالة، يف جماالتخدمات الرتبية اخلاصة  عن ذوي اضطراب التوحدملعرفة مدى رضا أولياء أمور 

 وجود ج إىلأشارت النتائ. الرضا العامو ، مصادر املعلومات، ة، التوثيق والسجالت، اخلدمات االنتقاليةالتعليمي
مستويات منخفضة من الرضا فيما يتعلق باخلدمات التعليمية، ودرجات متوسطة من الرضا عن التوثيق والسجالت 

 . واملساعدات، ومستويات عالية من الرضا عن مصادر املعلومات وفائدهتا

دفت ، فقد ه(Tietjens, McCray, and Co-chair, 2005) تايتجنز وماك كاري وكوتشريدراسة أما 
التوحديني يف مدارس الرتبية اخلاصة يف والية مونتانا يف الواليات املتحدة  للطلبةإىل تقييم الربامج واألنشطة  املقدمة 

 Autism Program Quality)األمريكية، حيث مت تطبيق مقياس مؤشرات اجلودة النوعية لربامج التوحد
Indicators, APQI) .  فمن . التوحيديني للطلبةضعف يف الربامج املقدمة و وجود نقاط قوة  نتائج الأظهرت

مالحظة اآلباء عموما  املعيار النبيل للهيئة التدريسية، وتعامل معلمي الربامج اخلاصة مع أطفاهلم باحرتام  :نقاط القوة 
ملراقبة عملية اتدين عدم الشمولية للربامج املقدمة، وتدين مستوى الدعم التقين والتدرييب، و : ومن نقاط الضعف

 .إىل مستويات متدرجة الطلبةتصنيف ضعف والتقييم الذايت، و 

دراسة هدفت إىل تقييم الربامج الرتبوية والعالجية املقدمة لألطفال التوحديني يف األردن من ( 9000)وأجرى العلوان 
يهية املقدمة لألطفال نتائج إىل فاعلية الربامج االجتماعية، والرتفالأشارت . وجهة نظر أولياء األمور واملعلمني

 .هلمعدم فاعلية الربامج الرتبوية والربامج السلوكية املقدمة إىل التوحديني ، و 

بدراسة هدفت إىل تقدمي منوذج مقرتح لتطوير خدمات التدخل املبكر لألطفال ذوي ( 9000)قامت عقروق و 
حصول حمور تلبية احلاجات على أدىن النتائج  أشارت اضطراب التوحد يف األردن يف ضوء املمارسات العاملية ، 

معدل على استبانة تقومي األسر للخدمة وثاين أدىن معدل على استبانة تقومي العاملني للخدمة، وحصول حمور إعداد 
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تزال تعمل يف مراحل ما  هذه اخلدماتأن و وتطوير العاملني على أدىن معدل على استبانة تقومي العاملني للخدمة،  
 .حول األخصائيني إىل متركز اخلدمة حول األسر ةقال من منوذج متركز اخلدمنتمتوسطة يف اال

. الربامج املقدمة للتالميذ التوحديني يف اململكة العربية السعودية تقوميدراسة هدفت إىل  (2007) أجرى الشمريو 
املراكز و  يف املراكز احلكومية بني تقديرات العاملني فروقوجود و نتائج إىل أن تقييم أفراد عينة كان إجيابيا ، الأشارت 
 . املراكز اخلاصةلصاحل و  أساليب التقييم، واخلطة التعليمية الفردية، ودور األسرة بفيما يتعلق اخلاصة 

يف  الشاملهدفت إىل الكشف عن املؤشرات النوعية لربنامج الدمج  فقد( Carol, 2007)أما دراسة كارول و 
تخدام منهجية دراسة احلالة للتحقق من نوعية برامج ما قبل املدرسة، التعليم مرحلة ما قبل املدرسة، ومت فيها اس

أظهرت النتائج بأن أنشطة التعليم املستند إىل . تطبيق منهاج مت اختياره للربنامجاجلامع والتحقق من اإللتزام يف 
وقد كان من أبرز املظاهر اإلجيابية  .احملتوى، وممارسات التقييم املستمر للطفل كانت من اجلوانب اليت حتتاج إىل تطوير

كذلك كان تطبيق املنهاج . ية الطفل يف مكان وأحدالدى اآلباء واملعلمني توفر دمج الرتبية اخلاصة مع خدمات رع
 .استخدام نظام تقييم ذايت فّعالف ا فيما يتصل بالبيئة املادية و قويا  فيما يتصل مبشاركة األسرة، لكن التطبيق كان ضعي

أظهرت النتائج  .دراسة هدفت إىل التعرف على واقع التقييم يف الرتبية اخلاصة يف األردن( 9007)البستنجي  أجرىو 
متابعة تقدم أداء "، مث "التخطيط للتدريس"أن أكثر األهداف اليت يسعى أفراد عينة الدراسة إىل حتقيقها هو 

ال يوجد فيها فريق تقييم، حيث  ت الرتبية اخلاصةمراكز ومؤسساكما أظهرت النتائج أن نسبة مرتفعة من   ،"الطالب
 .يقوم بالتقييم فيها أخصائي واحد فقط، وعدم توافر أدوات مناسبة للتقييم

بدراسة هدفت إىل بناء مؤشرات لضبط اجلودة يف الربامج الرتبوية لألطفال التوحديني وحتديد ( 9008)قام الزارع و 
أشارت النتائج إىل أن هناك مؤشرات . اململكة العربية السعوديةديني يف درجة انطباقها على مراكز األطفال التوح

" الربنامج الرتبوي واخلطة الرتبوية الفردية"لعنصرين من عناصر ضبط اجلودة أنطبقت بدرجة عالية هي مؤشرات عنصر 
قت بدرجة متوسطة يف حني أن هناك مؤشرات ألربعة عناصر انطب". تعديل السلوكو حتليل السلوك التطبيقي " وعنصر
وباقي مؤشرات العناصر ". التقييم والتشخيص" و" التهيئة للدمج" و" املنهاج " و" طرق التدريس والتدريب" :وهي 

" اخلدمات املساندة" و" تقييم الربنامج املقدم واملركز" و" البيئة التعليمية: "وعددها مخسة انطبقت بدرجة متدنية وهي
 ".ركة األسرةمشا" و" الكوادر العاملة" و
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فاعلية اخلدمات املقدمة يف مؤسسات الرتبية اخلاصة يف ى عل التعرفدراسة هدفت إىل ( 9000)وأجرى اخلالدي 
 اخلدماتأشارت النتائج بأن هناك العديد من .األردن يف ضوء نتائج تقومي احلاجات للمستفيدين من هذه اخلدمات

جتماعية، والعناية بالذات اخلدمات الرتبوية، واال :منهابية اخلاصة املشرتكة اليت ال بد من توفريها يف مؤسسات الرت 
ففي اضطراب  ؛واحلياة اليومية، والرتويح والرياضة، والتأهيل، والرعاية الصحية، وهناك حاجات خاصة بكل فئة إعاقة

 .خلدمات اإلرشاد والتوجيه النفسياحلاجة كانت   التوحد 

الربامج واخلدمات الرتبوية يف مؤسسات دراسة هدفت إىل تقييم ( 9009)لرمحن وبين عبد ا ،والزعيب ،وأجرى اخلطيب
عاقة الفكرية يف تكونت عينة الدراسة من مجيع مؤسسات ومراكز اإلقد و . ومراكز اإلعاقة الفكرية وفقا  للمعايري العاملية

احدا  كان ذا مستوى فاعلية مرتفع أن هناك بُعدا  و إىل أشارت النتائج . ومؤسسة مركز( 100)ردن والبالغ عددها األ
البيئة التعليمية، : بُعد الربامج واخلدمات، يف حني أن هناك ثالثة أبعاد كانت ذات مستوى فاعلية متوسطة وهي: وهو

الرؤية والرسالة، : كانت ذات مستوى فاعلية متدٍن وهي  فقد أما بقية األبعاد وعددها أربعة. وناإلدارة والعاملو التقييم، 
 .، والتقييم الذايتاالنتقاليةلدمج واخلدمات اكة األسرة، مشار 

  وأسئلتهامشكلة الدراسة 

, العاملية وفقا  للمعايرييف األردن  التوحدالرتبية اخلاصة اليت تٌعىن ب من هذه الدراسة هو تقييم مؤسسات ومراكز  اهلدف
ى واقع الربامج ، والوقوف علاملؤسسات هذه على مستوى فاعلية الربامج واخلدمات الرتبوية يف أيضا   والتعّرف

وقد متثلت مشكلة الدراسة . ، ومعرفة ما مت حتقيقه لتحقيق خدمة نوعية ذات جودة عالية هلذه الفئةواخلدمات املقدمة
   :يف حماولتها اإلجابة عن السؤال التايل

 ؟العالمية معايريلل وفقا   ناألرد يف التوحدالرتبية اخلاصة اليت تُعىن ب مؤسسات ومراكز  فاعلية مستوىما  -0

 اإلجرائية مصطلحات الدراسة 

األطفال التوحديون امللتحقون يف مراكزز الرتبيزة اخلاصزة يف األردن، وُشّخص زوا مزن  وهم :التوحداضطراب ذوو  -0
 .قبل  املراكز املتخصصة
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وهزي تلزك املواصزفات  ،ةعتمزاد الدوليزمن قبزل منظمزات االملعتمدة اجمموعة املبادئ والقواعد : املعايري العاملية -9
 .لذوي اضطراب التوحدواخلصائص والشروط اليت ينبغي توافرها يف الربامج الرتبوية املقدمة 

تربويزززة لزززذوي اضزززطراب تقزززدم بزززرامج وخززدمات وهزززي مؤسسزززات ومراكززز : الرتبيزززة اخلاصززةومراكزززز مؤسسززات  -5
 . التوحد يف اململكة األردنية اهلامشية

  الطريقة واإلجراءات 
 الدراسة ينة عو مجتمع  . أ

( حكومي، خاص، تطوعي، دويل)مجيع مؤسسات ومراكز الرتبية اخلاصة يف األردن  علىاشتمل جمتمع وعينة الدراسة 
يف أقاليم  اضطراب التوحدواملتمثلة يف مؤسسات ومراكز الرتبية اخلاصة اليت تقدم الربامج واخلدمات الرتبوية لذوي 

مؤسسة ومركز، حسب دليل املؤسسات اليت تعىن ( 35)وعددها ( نوبالشمال، الوسط، واجل)اململكة الثالثة 
 (. 9000)باألشخاص ذوي اإلعاقة يف اململكة الذي أصدره اجمللس األعلى لشؤون األشخاص املعوقني عام 

 أداة الدراسة  . ب
لتقييم  مستوى أداة  بناءفقد مت  ,األردن يف التوحدمؤسسات ومراكز مستوى فاعلية اخلاصة بتقييم  جلمع البيانات 

 ذات العالقةترمجة املعايري العاملية قد مت ، ومت تطويرها استنادا  إىل األدب الرتبوي ، و واخلدمات ربامجالفاعلية 
وبعد ذلك متت . جلهألحتديد األبعاد اخلاصة بكل مقياس يف ضوء اهلدف الذي وضعت  مت مثومن ، باملوضوع

من سرتشد يف عملية البناء الرجوع إىل املعايري العاملية املعتمدة، وقد اُ   صياغة املؤشرات اخلاصة بكل بُعد، من خالل
املعايري  واإلجراءات اإلرشادية لتقييم وتشخيص ذوي  ،لعادينيلس األطفال غري اجممعايري  خالل االطالع على

ذوي اضطراب لتعليمية والعناصر األساسية للربامج ال ومعايري الرتبية اخلاصة ،اضطراب التوحد يف جامعة كولومبيا
 ،، واجلمعية الوطنية للتوحد يف اململكة املتحدةأوصت هبا مجعية التوحد األمريكية يتلاواإلطالع على املبادئ  ،التوحد

قني يف يف اجمللس األعلى لشؤون األشخاص املعاربامج وخدمات ذوي اضطراب التوحد عتماد اخلاص لومعايري اال
 .العالقة مبوضوع جودة الربامج الرتبويةسابقة ذات اجعة الدراسات المر و  ،األردن
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مليدانية يف جمال الرتبية تحقق من صدق األداة  فقد عرضت على جمموعة من احملكمني من ذوي اخلربة األكادميية والول
 نيةمثاموزعة على  مؤشر( 77)فقد تكونت األداة بصورهتا النهائية من  موتوصياهت مهتاقرتاحا، وبناء  على اخلاصة

حيث يتم حتديد درجة انطباق  ( ال)بز  أو( بنعم)وقد صيغت فقرات األداة على شكل عبارات، جياب عنها . أبعاد
، ووضع  يهمقابل املؤشر الذي ينطبق عل (نعم)يف خانة  (√) إشارة، بوضع التوحد مؤسسات ومراكزكل مؤشر على 

، حبيث تكون الدرجة العليا  مؤسسات ومراكز التوحدعلى مقابل كل مؤشر إذا مل ينطبق  (ال)يف خانة  (√) إشارة
 :التايلمث صنفت التقديرات وجرى ترتيبها وفقا  للمتوسط احلسايب (. صفر)، والدرجة الدنيا للفقرة (0)للفقرة 

 .فأكثر (0.67)إذا كان املتوسط احلسايب  :مرتفعمستوى فاعلية 
  (0.66)إىل (0.34) إذا كان املتوسط احلسايب ما بني :متوسطمستوى فاعلية 
 .فأقل  (0.33)إذا كان املتوسط احلسايب  :متدنٍ مستوى فاعلية 

 
وللتحقق من ثبات األداة فقد مت  استخدام طريقة اتفاق املقدرين، إذ طلب من مشرفني أثنني يف جمال الرتبية اخلاصة 

وطلب منهما وتعرفا على أبعادها وفقراهتا، اطلعا على أداة الدراسة  حيث، يف األردن من كوادر وزارة الرتبية والتعليم
املقدمة يف مؤسسات من الربامج  اضطراب التوحدبرامج لذوي  (0)أن يقوما بتقدير درجة انطباق املؤشرات على 
باستخدام أداة الدراسة، وبعد ذلك  فقد (  والشمال ،اجلنوب، الوسط)ومراكز الرتبية اخلاصة يف أقاليم اململكة الثالثة 

، وبذلك فقد حتقق هلذه األداة ثبات تقدير (0.70)ب معامل االرتباط بني تقدير املشرفني والذي زاد عن مت حسا
 .املقيمني

 
 الدراسة  منهج . ت

دراسة الظاهرة الرتبوية على تصنف هذه الدراسة من حيث طريقة إجرائها على أهنا حبث وصفي حتليلي يعتمد 
كما  وكيفا ، وهذا املنهج ال يقف عند مجع املعلومات املتعلقة بالظاهرة   ووصفها، كما توجد يف الواقع والتعبري عنها

بل يعمد للوصول إىل استنتاجات تسهم يف فهم الواقع  ، تقصاء مظاهرها وأنشطتها املختلفةالرتبوية من أجل اس
 . وتطويره من خالل حتليل الظاهرة وتفسريها وبيان الوسائل الالزمة لتطوير الواقع وحتسينه
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 تائج الدراسةن 

 األردن يف التوحدالرتبية اخلاصة اليت تُعىن ب مؤسسات ومراكز  فاعلية مستوىما  "لإلجابة عن سؤال الدراسة  -9
 (0)فقد مت استخراج املتوسطات احلسابية، وحتديد مستوى الفاعلية، واجلدول رقم " ؟العالمية معايريلل وفقا  

 :يوضح ذلك

 

 

 (1) رقم لجدولا
 أداة مستوى فاعلية مؤسسات ومراكز التوحد في األردنبية ألبعاد المتوسطات الحسا

 مستوى الفاعلية المتوسط الحسابي األبعاد  م

 مرتفع 68. اخلدمات والربامج 5

 متوسط 66. التقييم 3

التعليمية البيئة 0  متوسط 55. 

 متوسط 37. اإلدارة والعاملون 2

 متدن 33. الرؤية والرسالة 1

رةة األسكمشار  4  متدن 31. 

مات االنتقاليةدالدمج واخل 7  متدن 31. 

 متدن 30. التقييم الذايت 8

 

حيث إن  ،(0.08-0.50)بني  داة قد تراوحت مااألأن املتوسطات احلسابية جلميع أبعاد ( 0)يبني اجلدول رقم 
اخلدمات بُعد : " وهو  هناك مؤشرا  واحدا  كانت درجة انطباقه على مؤسسات ومراكز ذوي اضطراب التوحد مرتفعة

مبتوسط حسايب مقداره " التقييمبُعد : "يف حني أنه توجد ثالثة مؤشرات انطبقت بدرجة متوسطة هي ،" والربامج
كما (.0.57)مبتوسط حسايب "  دارة والعاملوناإلبُعد "، و (0.33)مبتوسط " التعليمية بُعد البيئة"، و(0.00)

مبتوسط " بُعد الرؤية والرسالة: "انت درجة انطباقها متدنية وهييشري اجلدول أن هناك أربعة مؤشرات ك



 (شر قيد الن) ,  (   )  العدد, )  ( مجلد ال مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات

16 
 

لكل منهما، ( 0.50)مبتوسط حسايب مقداره " نتقاليةمات اإلدالدمج واخلبُعد "و " األسرةة كمشار بُعد (."0.55)
األداة، فقد وللتعرف إىل درجة انطباق املؤشرات لكل بُعد من أبعاد  (.0.50)مبتوسط حسايب  "عد التقييم الذايتوبُ "

 :مت استخراج املتوسطات احلسابية ومستوى الفاعلية لكل مؤشر واجلداول التالية توضح ذلك
 

 (2)الجدول رقم 
  عد الرؤية والرسالةلب   المتوسطات الحسابية

 م

 
المتوسط  المؤشر 

 الحسابي
مستوى 
 الفاعلية

 متوسط 36. .ات ذات العالقةتلتزم املؤسسة بالقوانني واألنظمة والتعليمات الصادرة عن اجله 8

 متوسط 34. .تعكس رؤية ورسالة املؤسسة وجهات نظر ذات بعد إنساين وحقوقي 3

 متدنٍ  33. .ذوي اضطراب التوحدلتتبىن املؤسسة رؤية ورسالة خاصة باخلدمات والربامج املقدمة  0

 متدنٍ  33. .طرابات التوحدذوي اضلحتكم رؤية املؤسسة ورسالتها اختيار اخلدمات والربامج املقدمة  0

 متدنٍ  32. .ذوي اضطراب التوحدلللمؤسسة أهداف مالءمة  9

 متدنٍ  32. .حتدد املؤسسة بالتعاون مع اهليئة اإلدارية والفنية والتعليمية األهداف العامة لتحقيق رسالتها 5

 متدنٍ  32. لتحقيق األهداف املوضوعة تتبىن املؤسسة برناجما تنفيذيا   2

 متدنٍ  32. .مل املؤسسة على مراجعة رسالتها بصورة دورية بالتعاون مع املديرين وأعضاء اهليئة اإلدارية والتعليمة وأولياء األمورتع 7

 

وأن ( 0.50 – 0.59)أن املتوسطات احلسابية لُبعد الرؤية والرسالة قد تراوحت مابني ( 9)يوضح اجلدول رقم 
يف حني أنه توجد ستة مؤشرات  ،(8،3) وحتمل األرقاممتوسطة رجة بدهناك مؤشرين كانت درجة انطباقهما 

 (. 0،0،9،5،2،7)ذوات األرقام انطبقت بدرجة متدنية وهي
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 (3)رقم  جدول 
 اإلدارة والعاملونعد لب  المتوسطات الحسابية 

 م

 
المتوسط  المؤشر 

 الحسابي
مستوى 
 الفاعلية

 متوسط 62. .يف جمال التوحد يشرف على املؤسسة إدارة لديها معرفة وخربة 0

 متوسط 53. .تتابع الكوادر العاملة مستجدات امليدان الرتبوي املتعلقة بالتوحد 2

 متوسط 51. .يزود املعلم األسرة باملعلومات واملهارات الالزمة للتعامل مع الطفل التوحدي 00

 متوسط 47. .ير مهاراهتم املهنيةيتم تدريب الكوادر العاملة أثناء اخلدمة لتأهيلهم وتدريبهم وتطو  0

يتوافر يف املؤسسة معلمون حيملون درجة البكالوريوس يف الرتبية اخلاصة ولديهم خربة ودورات يف التعامل مع ذوي  5
 متوسط 45. .اضطرابات التوحد

 متوسط 43. .يتم تدريب املعلمني على استخدام أدوات التقييم املناسبة وتعديل هذه األدوات وفقا  للحاجة 7

 متوسط 40. (.اخل....املؤمترات والندوات وورش العمل)تشارك املؤسسة يف أنشطة متخصصة ذات صلة مبجال التوحد من خالل  8

لديه خربة ودورات يف و يشرف على الكادر التعليمي مشرف فين حيمل درجة املاجستري يف الرتبية اخلاصة كحد أدىن  9
 متدنٍ  32. .التعامل مع ذوي اضطرابات التوحد

 متدنٍ  32. .يتواجد يف املؤسسة معلمون مساعدون لديهم خربة ودورات يف التعامل مع ذوي اضطرابات التوحد 2

 متدنٍ  32. .بتوظيف للكوادر العاملة يف املؤسسة يتعلقيتوافر يف املؤسسة دليل لشؤون املوظفني  00

صائي تواصل، معاجل وظيفي، أخصائي نفسي، أخصائي تغذية، أخ: )يتوفر يف املؤسسة اإلختصاصات املساندة التالية 3
 متدنٍ  26. (.طبيب وممرض

 
( 0.09 – 0.90)قد تراوحت مابني  اإلدارة والعاملونأن املتوسطات احلسابية لُبعد ( 5)يتضح من اجلدول رقم 

يف (. 0،2،00،0،5،7،8)بدرجة متوسطة واليت حتمل األرقام حيث أن هناك سبعة مؤشرات كانت درجة انطباقها 
 .(9،2،00،3) وحتمل األرقام متدنية بدرجة  حني أنه توجد أربعة مؤشرات كانت درجة انطباقها 
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 (4)رقم  جدول 
 البرامج والخدمات  عدلب  المتوسطات الحسابية 

 م

 
المتوسط  المؤشر 

 الحسابي
مستوى 
 الفاعلية

 مرتفع 92. .على األقل ساعة أسبوعيا  ( 93 -90)يلتحق الطفل يف املؤسسة ما بني  0

معلومات عامة، أهداف، طرق التعليم، التقييم، وصف اخلدمات املساندة، وغري ) :، يتضمنفرديا   تربويا   يعد الفريق برناجما   0
 مرتفع 85. .(ذلك من حمتويات ضرورية

، التواصلية، االجتماعية، اإلستقاللية، األكادميية، ةاملهارات اللغوي)  ي املهارات التاليةيتضمن الربنامج الرتبوي الفرد 5
 مرتفع 84. (.السلوكية، املعرفية

 مرتفع 83. يركز املنهاج على حتقيق األهداف املكتوبة بالربنامج الرتبوي الفردي 2

 مرتفع 74. .رات يف بيئات التعلم املناسبةيتم استخدام اسرتاتيجيات التعليم لتسهيل تنظيم وتعميم املها 7

ة، وتعليم األقران، واجملموعات الصغرية، جتماعية من خالل القصص االجتماعييدرب املعلم الطفل على املهارات اال 2
 مرتفع 72. .واللعب، وتعليم األدوار واملساعدات البصرية

 مرتفع 72. .علمهت ومنوذجيتم تكييف طرق التدريس حسب قدرات الطفل، وعمره  3

 متوسط 49. .ذوي اضطراب التوحدال مع تعديل السلوك بشكل فعّ  برامجتستخدم  8

 متوسط 43. .ذوي اضطراب التوحدليتم تصميم وبناء خطة لتعديل السلوك  2

 توسطم 43. .(مثل نظام تبادل الصور)أو غري لفظي  يركز املنهاج على تطوير نظام تواصل مناسب سواء كان لفظيا   00

 
( 0.29 – 0.25)قد تراوحت مابني الربامج واخلدمات أن املتوسطات احلسابية لُبعد ( 2)يتضح من اجلدول رقم 

يف (. 0،0،5،2،7،9،3)واليت حتمل األرقام  بدرجة مرتفعةحيث أن هناك سبعة مؤشرات كانت درجة انطباقها 
 (.8،2،00) وحتمل األرقام  طةمتوسبدرجة  مؤشرات كانت درجة انطباقها  ثالثةحني أنه توجد 
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 (5)رقم  جدول 
 مشاركة األسرة عدلب  المتوسطات الحسابية 

المتوسط  المؤشرات الفرعية م
 الحسابي

مستوى 
 الفاعلية

 متوسط 58. .تعرف املؤسسة أسر األطفال التوحديني بالتشريعات القانونية والسياسات اخلاصة بالربامج الرتبوية ألطفاهلم 2

 متوسط 58. .املؤسسة أسرة الطفل التوحدي بتقارير أسبوعية وفصلية توضح مدى تقدم الطفل يف الربنامجتزود  7

 متوسط 40. .تعقد املؤسسة اجتماعا ألسر األطفال التوحديني مرة كل شهر ليتبادلوا خرباهتم 8

 متوسط 36. .ذوي اضطراب التوحدبتشارك األسرة حبضور الندوات واملؤمترات واللقاءات اخلاصة  5

 متدنٍ  32. .يتم تزويد األسرة باملعلومات و املهارات الالزمة لتلبية حاجات ذوي اضطراب التوحد 2

 متدنٍ  32. .تقدم املؤسسة خدمات اإلرشاد األسري ألسر األطفال ذوي اضطراب التوحد حول الضغوط النفسية وكيفية التعامل معها 3

 متدنٍ  32. . مجيع مراحل تقييم اخلدمات الرتبوية اخلاصة بالطفليتم إشراك أسرة الطفل التوحدي يف 00

 متدنٍ  28. .توفر املؤسسة برامج تدريبية لألسر حول طرق التعامل مع  ذوي اضطراب التوحد 0

 متدنٍ  28. .يتم يف املؤسسة إعداد خطة خدمات أسرية متكاملة 00

 متدنٍ  26. .ذوي اضطراب التوحدبلتقييم وبناء الربنامج اخلاص تشارك األسرة ضمن فريق متعدد التخصصات يف عملية ا 9

 متدنٍ  26. .تشارك األسرة يف برامج وأنشطة الطفل من خالل العضوية يف جلان خمتلفة يف املؤسسة 0

 

( 0.38 – 0.90)أن املتوسطات احلسابية لُبعد مشاركة األسرة  قد تراوحت مابني ( 3)يتضح من اجلدول رقم 
، يف حني توجد (2،7،8،5)متوسطة وحتمل األرقام اك أربعة مؤشرات كانت درجة انطباقها بدرجة حيث إن هن

 (.2،3،00،0،00،9،0)حتمل األرقام و  سبعة مؤشرات كانت درجة انطباقها بدرجة متدنية
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 (6)رقم  جدول 
 التقييم عدلب  المتوسطات الحسابية 

المتوسط  المؤشرات الرئيسة م
 الحسابي

مستوى 
اعليةالف  

 مرتفع 81. .يقوم أخصائي الرتبية اخلاصة بتقييم مجيع اجلوانب التعليمية املتعلقة بالطفل التوحدي 2

التفاعل االجتماعي، التواصل،السلوكات التوحدية، مهارات اللعب، معززات الطفل : )يتضمن التقييم اجملاالت التالية 0
 (.االستجابة احلسيةاملختلفة، مهارات العناية يالذات واإلستقاللية، 

 مرتفع 77.

 مرتفع 75. .توظف نتائج التقييم والتشخيص يف الربنامج الرتبوي للطفل 8

 مرتفع 70. .يتم كتابة تقارير التقييم باستخدام مهارات اإلتصال الفعالة 2

 متوسط 60. .ؤسسةتقوم املؤسسة بإجراء دراسة حالة شاملة تتضمن التاريخ النمائي للطفل التوحدي قبل دخوله امل 5

 متوسط 45. .يتوفر فريق متعدد التخصصات مبا يف ذلك أسرة الطفل والطفل نفسه  0

مقياس : اإلختبارات املقننة مثل: )تقوم املؤسسة بإجراء تقييم نفس تربوي شامل لطفل باستخدام أدوات مقننة منها 3
وقوائم الشطب، تقديرات السلوك،  (ABC)وقائمة تقدير السلوك التوحدي  (CARS)تقدير الطفل التوحدي 

 (.مالحظات األسر، املالحظة السلوكية املباشرة
 متوسط 45.

 متوسط 42. .يتم حتديد أهلية الطفل من قبل فريق متعدد التخصصات لتلقي الربامج واخلدمات 9

 متدنٍ  32. .جيري الفريق اختبارات لعمل تشخيص فارقي بني التوحد واإلعاقات واالضطرابات األخرى 7

 

حيث إن هناك ( 0.80 – 059) بنيأن املتوسطات احلسابية لُبعد التقييم  قد تراوحت ما ( 6)يتضح من اجلدول 
توجد أربعة مؤشرات كما ،(2،0،8،2)حتمل األرقام واليت  كانت درجة انطباقها بدرجة مرتفعةأربعة مؤشرات  

ري اجلدول أن هناك مؤشرا  واحدا  كانت درجة انطباقه ويش ،( 5،0،3،9)األرقام  وحتمل انطبقت بدرجة متوسطة 
 (. 7)وحيمل الرقم بدرجة متدنية 
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 (7)رقم  جدول 

 البيئة التعليمية عدلب  المتوسطات الحسابية 

المتوسط  المؤشرات الرئيسة م
 الحسابي

مستوى 
 الفاعلية

 مرتفع 94. توفر عناصر السالمة العامة للغرف الصفية 0

 مرتفع 85. (.مساحة كافية، إضاءة مالئمة، هتوية مناسبة: )لغرف الصفيةيتوفر يف ا 3

 مرتفع 83. .للتفاعل االجتماعي مع األقران احمليطني بالطفل توفر البيئة التعليمة فرصا   8

 مرتفع 72. تصميم البيئة التعليمية على درجة عالية من التنظيم، وتكون بسيطة، وال حتوي مثريات بصرية كثرية 0

 متوسط 64. .ال يزيد عدد الطلبة يف الصف الواحد عن ستة أطفال توحدين مقابل معلم ومعلم مساعد 00

 متوسط 60. (.صورته، امسه)يتوافر لكل طفل طاولة وكرسي مزودان مبثريات بصرية خاصة بالطفل  2

 متوسط 55. (9: 0)ؤسسة ال تزيد نسبة عدد املعلمني لألطفال التوحديني يف بداية التحاق الطفل يف امل 09

 متدنٍ  32. .توجد لوحة حتوي على صور، وكلمات توضح القوانني املتعلقة بالبيئة التعليمية، والتوقعات السلوكية داخل البيئة التعليمية 2

عزب، املوسزيقى، اجلماعي، اإلسزرتخاء، النزوم واللو   ركن التعليم الفردي: )تنظم البيئة التعليمية على شكل أركان تعليمية، متثل 9
 (.املعلم وركنالرسم، 

 متدنٍ  30.

 متدنٍ  30. .بصرية توضح أماكن أداء املهارات يتوافر يف الغرفة الصفية مثريات 00

 متدنٍ  30. .ودة مبثريات بصريةيوجد مكان حلفظ أغراض ومستلزمات كل طفل مز  5

 متدنٍ  25. .يوجد يف الغرفة الصفية جدول بصري خاص بكل طفل 7

 

( 0.22 – 0.93)أن املتوسطات احلسابية لُبعد البيئة التعليمية قد تراوحت مابني ( 7)ضح من اجلدول رقم يت
يف حني توجد  ،(0،3،8،0)حتمل األرقام اليت و بدرجة مرتفعة حيث إن هناك أربعة مؤشرات كانت درجة انطباقها 

أن هناك مخسة مؤشرات كانت درجة  كما ،(00،2،09)حتمل األرقام  واليتثالثة مؤشرات انطبقت بدرجة متوسطة 
 (.2،00،5،7، 9)حتمل األرقام و  متدنية بدرجة  اانطباقه
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 (8)رقم  جدول 
نتقاليةالدمج والخدمات اال عدلب  المتوسطات الحسابية   

المتوسط  المؤشرات الرئيسة م
 الحسابي

مستوى 
 الفاعلية

 متوسط 68. .نسيق مع املؤسسات الداجمة بشأن أداء الطفل فصليا  جتري املؤسسة املخاطبات واإلتصاالت بشكل مستمر والت 2

 متوسط 53. .تستمر املؤسسة باإلشراف على برامج دمج األطفال التوحديني 8

 متدنٍ  32. .املمارسات املناسبة لتعليم الطفل التوحدي يف الصف العادي علىيتم تدريب معلم الصف العادي  7

 متدنٍ  30. .ذوي اضطراب التوحد الذين تسمح قدراهتم بذلكل حتدد املؤسسة املدرسة لدمج 9

 متدنٍ  30. .تعقد املؤسسة دورات تدريبية عن التوحد ملعلمي املدرسة اليت سيدمج هبا األطفال التوحديني 2

 متدنٍ  30. .لداجمةتتيح املؤسسة فرصة لألطفال التوحديني وأسرهم اإلطالع على أماكن الدمج واألماكن اإلنتقالية يف املدرسة ا 3

 متدنٍ  28. .فريق متعدد التخصصاتالكادر التعليمي و و تضع املؤسسة خطة خدمات انتقالية لألطفال التوحديني تشارك فيها األسرة  0

 متدنٍ  28. تعقد املؤسسة دورات تدريبية عن التوحد لألطفال غري التوحديني لتسهل تفاعلهم مع األطفال التوحديني 0

 متدنٍ  25. .حتياجات والرغبات واآلراء الفردية لكل طالب وأسرتهاإلعتبار اال يؤخذ بعني 5

 

 – 0.93)بني  أن املتوسطات احلسابية لُبعد الدمج واخلدمات اإلنتقالية قد تراوحت ما( 8)يتضح من اجلدول رقم 
أن هناك  يف حني ،(2،8) وحيمالن الرقمنيحيث إن هناك مؤشرين كانت درجة انطباقهما بدرجة متوسطة ( 0.08

 (.5 ،7،9،2،3،0،0)وحتمل األرقام متدنية بدرجة سبعة مؤشرات كانت درجة انطباقها 
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 (9)رقم  جدول 
التقييم الذاتي عدلب  المتوسطات الحسابية   

المتوسط  المؤشرات الرئيسة م
 الحسابي

مستوى 
 الفاعلية

 متوسط 60. .البنائهم عن اخلدمات املقدمة هلم يتضمن تقييم الربامج قياس مدى رضا أسر األطفال التوحديني 3

 متوسط 36. .ذوي اضطراب التوحدلتوظف نتائج التقييم يف تطوير مستوى اخلدمة املقدمة  7

 متدنٍ  28. .جتري املؤسسة تقييما  ذاتيا  لرباجمها وخدماهتا وفقا  خلطة مكتوبة سنويا   0

 متدنٍ  28. .ذوي اضطراب التوحدل تقدمها بانتظام تقوم املؤسسة مبراجعة براجمها وخدماهتا اليت 2

 متدنٍ  28. .ذوي اضطراب التوحدلتقوم املؤسسة باملراجعة اإلدارية والفنية خلطتها لتطوير مستوى اخلدمات والربامج املقدمة  0

 متدنٍ  26. .تستخدم املؤسسة منهجية علمية يف عملية تقييم أدائها 9

شكل منظم من قبل كادر إداري وفين من أجل حتديد الربامج واخلدمات اليت حتتاجها يتم التقييم يف املؤسسة ب 5
 متدنٍ  17. .املؤسسة من أجل التطوير والتحديث

 

حيث ( 0.00 – 0.07)أن املتوسطات احلسابية لُبعد التقييم الذايت قد تراوحت مابني ( 2)يتبني من اجلدول رقم 
يف حني توجد مخسة مؤشرات  ،(3،7) وحيمالن الرقمنيبدرجة متوسطة إن هناك مؤشرين كانت درجة انطباقهما 

 (.0،2،0،9،5)وحتمل األرقام  انطبقت بدرجة متدنية

  مناقشة النتائج 

لقد أشارت النتائج فيما يتعلق بالدرجة الكلية النطباق املؤشرات على مؤسسات ومراكز التوحد يف األردن، إىل أن 
وأن مثل هذه الدرجة ال تعطي إنطباعا  بأن الوضع القائم حاليا  فيما خيص  وسطة ،متوسط اإلنطباق كان ذا درجة مت

نطباعا  بأن هناك ما هو مقبول بدرجة عطي االربامج واخلدمات املقدمة سيٌء، ويقود إىل عدم التفاؤل، ولكنها قد تُ 
اجمللس األعلى لشؤون األشخاص  وخباصة بعد إصدار. معقولة  ولكن ميكن التفاؤل بإمكانية تطويره وحتسينة الحقا  

 . 9000املعاقني معايري االعتماد اخلاص ملؤسسات وبرامج وخدمات التوحد لسنة 
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 :مؤشرات ب عد الرؤية والرسالةالمتعلقة ب مناقشة النتائج: أوالا 

وقد . نيةككل أنه حصل على درجة متد" الرؤية والرسالة" أشارت النتائج فيما يتعلق باملتوسطات احلسابية لُبعد 
وميكن تفسري ذلك أن املؤسسات واملراكز اليت  .تراوح متوسط درجات املؤشرات ما بني درجة متوسطة، ودرجة متدنية

ذوي اضطراب التوحد تلتزم إىل حّد كبري بالقوانني واألنظمة والتعليمات وتعكس وجهة نظرها لتقدم براجمها وخدماهتا 
ورسالتها، أو كما ينص عليها نظامها الداخلي وهي من الشروط الواجب توافرها  بُعدا  إنسانيا  كما تنص عليها رؤيتها،

ذوي اضطراب التوحد حتظى باهتمام لكما أن املؤسسات واملراكز اليت تقدم خدماهتا . عند احلصول على ترخيص
 اره معايرياجلهات املعنية ذات العالقة، وعلى رأسها اجمللس األعلى لشؤون األشخاص املعاقني من خالل إصد

م ومعايري االعتماد اخلاص ملؤسسات وبرامج 9007اإلعتماد العام ملؤسسات وبرامج األشخاص املعاقني لسنة 
م وصدور اإلسرتاتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقات لسنة 9002األشخاص ذوي اضطراب التوحد لسنة 

لعمل حول كيفية تطبيق معايري اإلعتماد العام وقيام اجمللس بعقد الدورات التدريبية، وورش ا( م9003 –م 9000)
ذوي اضطراب التوحد، وما تقدمه من دعم مايل هلذه املؤسسات بواخلاص على برامج املؤسسات واملراكز اليت تعىن 

واملراكز حتت باب ما يسمى بدعم التعليم لألطفال ذوي اضطراب التوحد لتطوير وحتسني جودة الربامج واخلدمات 
وميكن تفسري هذه  كما أشارت النتائج إىل وجود ستة مؤشرات كانت درجة انطباقها متدنية .الفئة املقدمة هلذه

النتائج بأن أغلب املؤسسات واملراكز وإن وجدت هلا رؤية ورسالة فهي غري واضحة وال متيزها عن غريها؛ ألن 
باإلضافة إىل ذلك جند أغلب  .املؤسسات تعترب أن األهداف املنصوص عليها يف نظامها األساسي تفي بالغرض

املؤسسات واملراكز ال تتوافر لديها خطة تنفيذية لتحقيق رؤيتها ورسالتها، وعدم وجود خطط موضوعة لتطوير وحتسني 
اإلدارية والفنية،  كما أن قلة الربامج التدريبية املوجهة إىل هذه املؤسسات، ونقص الكوادر. براجمها وخدماهتا الرتبوية

حتول دون وجود رؤية ورسالة واضحة تتمايز . املؤهلة واملدربة، ونقص املخصصات املالية، وغياب التنافسيةوالتعليمية 
وهذا يتفق مع دراسة الدويش . ذوي اضطراب التوحدلهبا املؤسسات واملراكز اليت تقدم براحمها وخدماهتا الرتبوية 

حة للمؤسسة التعليمية متيزها عن غريها، وتنسجم اليت أشارت نتائجها إىل عدم توافر رؤية ورسالة واض( 9000)
وبين عبد الرمحن  ،والزعيب ،ومع دراسة اخلطيب ، (La Paro,et al 1992) أيضا  مع نتائج دراسة ال بارو 

(9009). 
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 :مؤشرات بع د اإلدارة والعاملينب مناقشة النتائج المتعلقة: ثانياا 

كلية ملتوسط اإلنطباق لُبعد اإلدارة والعاملني ككل أنه حصل على أشارت النتائج فيما يتعلق مبتوسط الدرجة ال  
إىل  تفسري ذلكوميكن . ومتدنيةدرجة متوسطة، وقد تراوح متوسط  درجات املؤشرات ما بني درجة متوسطة، ودرجة 

د يف األردن ذوي اضطراب التوحلعدم تطبيق معايري أو شروط اختيار مديري  مراكز الرتبية اخلاصة اليت تقدم براجمها 
بشكل فّعال؛ إذ قد يفتقرون إىل املؤهل العلمي املناسب لشغل هذه الوظيفة، أو إىل قلة اخلربة لدى البعض يف هذا 

الرتبية اخلاصة، مما جيعلهم حباجة إىل املزيد من التدريب على فنيات اإلدارة  جمال اجملال، أو غري متخصصني يف
وبين عبد  ،والزعيب ،اخلطيب ودراسة ،(9000)لية مع نتائج دراسة الدويش وتتفق نتائج الدراسة احلا. ومهّماهتا
كما ختتلف نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة هارتوينج وريستش . ( 9008)ودراسة الزارع  ، (9009)الرمحن 

(Hartwing & Ruesch, 2000)  ت اليت أشارت نتائجها فيما خيص اجلانب اإلداري إىل أن أهم احلاجا
بيئات تعليمية مناسبة حتت توفري اليت ال بّد أن يلتزم هبا املديرون واملسؤولون عن الربامج املقدمة لذوي اإلعاقات 

فال يوجد على مستوى . كما أن هناك قصورا  يف متابعة املستجدات يف ميدان اضطراب التوحد. إشراف خمتصني
كما أن القصور الذي تعانيه تلك ( عمان)ة يف العاصمة مراكز متخصصة يف جمال التوحد موجود( 0)اململكة سوى 

وعليه قد . املؤسسات واملراكز عائد إىل طبيعة عمل املعلمني، فهو حمدود وضيق، وينحصر يف الفصل الدراسي فقط
يكون اإلرهاق والضغط الذي يتعرض له املعلم سببا  يف جعله يتعرض إىل اإلحرتاق النفسي، ومن مث يبتعد عن متابعة 

تايتجنز، ومك كاري،  مع دراسةو  (9007)مركز خدامات الرتبية  وهذا يتفق مع دراسة. املستجدات يف امليدان
يف تقدمي خدمات الدعم التدرييب اخلاص  (Tietjens, McCary, and Co-chair, 2005) وكوتشري

لى الربامج الرتبوية يف جمال كما أن أغلب القائمني ع. بزيادة تثقيف املعلمني بأحدث املستجدات يف جمال التوحد
اضطراب التوحد من غري املتخصصني يف جمال التوحد لعدم توافر مثل هذا التخصص يف اجلامعات اليت لديها برامج 
تربية خاصة، وهم حباجة إىل تأهيل وتدريب  وتطوير مهاراهتم املهنية وخاصة يف جمال استخدام أدوات التقييم يف جمال 

اليت أشارت أن معلمي الرتبية  (Lin, 2002)تائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة لني كما ختتلف ن. التوحد
كما أشارت النتائج إىل وجود أربعة . عرفة يف جمال التقييم والتشخيصاخلاصة يتمتعون بدرجة عالية من املهارة وامل

التعليمي مشرف فين  على الكادر يشرف"وميكن تفسري سبب التدين يف مؤشر . مؤشرات كانت درجة انطباقها متدنية
 درجةهو أمر نادر، وذلك عائد إىل وجود مشرفني على تلك املراكز حيملون  "حيمل درجة املاجستري يف الرتبية اخلاصة
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أما فيما خيص وجود معلم مساعد فعائد إىل . الرتبية ومحلة درجة البكالوريوس يف ختصصات أُخرى الدبلوم العايل يف
هبذا املسمى، كما أن الذين يقومون هبذا العمل هم ممن حيملون درجة الدبلوم املتوسط ومن عدم وجود وظائف 

اخصائي أما فيما خيص وجود ممرض وطبيب وأخصائي عالج طبيعي و .ختصصات خمتلفة أو من محلة الثانوية العامة
دد حمدود من املراكز، ، واخصائي تغذية، فإن هذه املؤشرات ال تتوافر إال يف ععالج وظيفي واخصائي تواصل

التكلفة املالية العالية ملثل هذه التخصصات، كما تعترب املؤسسات واملراكز أن مثل هذه اخلدمات  يعود إىل والسبب
ومع دراسة  ، (UNICEF,2002)وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة اليونسيف . ضمن صالحيات وزارة الصحة

وال تتفق الدراسة احلالية مع دراسة كل من كرمينز، . (9009)بد الرمحن وبين ع ،والزعيب ،واخلطيب (9008)الزارع 
 (Crimmins, et al, 2001)وكوفمان، وإيفرييت 

 :عد البرامج والخدماتب  مؤشرات لنتائج المتعلقة بمناقشة ا: ثالثاا 

أنه حصل على درجة " الربامج واخلدمات"أشارت النتائج فيما يتعلق مبتوسط الدرجة الكلية ملتوسط اإلنطباق لُبعد 
 تقدم وميكن تفسري النتيجة يف كون الربامج اليت .ومتوسطةدرجات املؤشرات ما بني مرتفعة  وتراوح متوسط . مرتفعة

فجميع تلك . ، ومن مث تقدمي اخلدمات املختلفة من خالل الربنامج الرتبوي الفرديتتطلب توافر تلك املؤشرات
من خالل املنهاج تتم صياغة األهداف و  .تقدمي الربنامج إال من خالهلااملؤشرات هي مكونات رئيسة ال ميكن 

كل من كرمينز، وكوفمان، وهذا يتفق مع دراسة   يب حاجات الطفل يف برناجمه السلوكية وغريها من األهداف اليت تل
 (9008)الزارع و  ،(9007)الشمري  ،(9009)العثمان  ،(Crimmins, et al, 2001)  وإيفرييت 

مع دراسة و  (9007)مركز خدامات الرتبية ( 9009)وبين عبد الرمحن  ،والزعيب ،واخلطيب ،(9000)وث واملغل
وختتلف نتائج . (Tietjens, McCary, and Co-chair, 2005) تايتجنز، ومك كاري، وكوتشري

ود ثالثة كما يتضح من النتائج وج. (9000)ودراسة اخلالدي  ،( 9000)الدراسة احلالية مع دراسة العلوان 
قد يكون السبب يف كون املنهاج املصصم هلؤالء األطفال مت إعداده ليخدم و ، كانت درجة انطباقها متوسطةمؤشرات  
، وتقييم املعلمون حول برامج تعديل السلوكالذي يتلقاه  وأثناء اخلدمةإىل قلة التدريب قبل اخلدمة و  ،كزا هذا املر 

السلوك، وبناء وتصميم خطة لتعديل السلوك بشكل فّعال مع ذوي السلوكات التوحدية، واسرتاتيجيات تعديل 
اليت كان من بني نتائجها عدم فاعلية ( 9000)وتنسجم نتائج الدراسة احلالية مع دراسة العلوان . اضطراب التوحد
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  ، وكما وختتلف مع دراسة كرمينز، وكوفمان، وإيفرييت لذوي اضطراب التوحدالربامج السلوكية املقدمة 
(Crimmins, et al, 2001)،  وبين عبد الرمحن  ،والزعيب ،ودراسة اخلطيب ، (9008)ودراسة الزارع

(9009) . 

 :عد م شاركة األسرةب  مؤشرات مناقشة النتائج المتعلق ب: رابعاا 

رجة أنه حصل على د" مشاركة األسرة" يتضح من النتائج فيما يتعلق مبتوسط الدرجة الكلية ملتوسط اإلنطباق لُبعد  
ميكن تفسري ذلك أنه من أدبيات التعامل  و  .املؤشرات ما بني متوسطة ومتدنية درجات وتراوح متوسط . متدنية

كشركاء بني األسرة واملؤسسة أن تقدم املؤسسة لألسر معلومات عامة عن التشريعات القانونية والسياسات اخلاصة 
ينص عليها قانون حقوق األشخاص املعاقني حلقوق اليت ، وهذا يُعد من امج، وحقوق طفلهم، وطبيعة مشكلتهبالربا
جتماعات وحضور ندوات ومؤمترات، ومشاركتها يف ملشاركة يف االودعوة األسر إىل ا، (9007)لسنة ( 50)رقم 

ها ال ُتويل أمهية  لدور األسرة وأمهية مشاركت اخلاصة  أن املؤسسات واملراكزكما . اللجان املشكلة يف املؤسسة التعليمية
وتنفيذها من خالل فريق العمل، واعتماد احتياجات  لذوي  اضطراب التوحديف التخطيط جلميع اخلدمات املقدمة 

واهتمامات األسر وأولوياهتا وتقدمي خدمات اإلرشاد والتوجيه األسري وتوعيتهم بأمهية أدوارهم ومشاركتهم؛ إذ إن 
، باإلضافة إىل أن بعض األسر ال هتتم مبجريات تلك الربامج، األسرة شريك مهم يف ختطيط الربامج املقدمة ألطفاهلم

وهذا التدين قد يكون راجعا  أيضا  إىل . وتوكل املهام بكاملها إىل املركز، كما أن األسر قد تكون من األسر العاملة
التدين  عدم قيام املؤسسة بوضع خطة خدمات أسرية متكاملة تكون األسرة العنصر الفاعل فيها، وقد يكون هذا

بسبب نقص الكوادر العاملة يف املؤسسات واملراكز، وخاصة اإلخصائي االجتماعي، ونقص التدريب، والتأهيل هلذه 
 نتائج هذه الداسة ختتلفو . الكوادر للتعامل مع األسر كشريك اسرتاتيجي فّعال يف تنفيذ الربامج املخصصة ألطفاهلم

اليت . (Carol,2007)ودراسة كارول  (Crimmins, et al, 2001) مع دراسة كرمينز، وكوفمان، وإيفرييت 
 جناح الربامج املقدمة ألطفاهلا التوحدينياودورها الداعم يف تنفيذ و  املشاركة األسريةأشارت بعض نتائجها إىل فاعلية 

 .(2007)مركز خدامات الرتبية  مع دراسةو  (9009)وبين عبد الرمحن  ،والزعيب ،ودراسة اخلطيب مع دراسةوتتفق 
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 :عد التقييمب  مؤشرات ب مناقشة النتائج المتعلقة: خامساا 

ككل أنه حصل على درجة " التقييم"أشارت النتائج فيما يتعلق مبتوسط الدرجة الكلية ملتوسط اإلنطباق لُبعد 
مهارات فعملية تقييم . متدنيةو  متوسطة متوسطة، وقد تراوح متوسط  درجات املؤشرات ما بني درجة مرتفعة، ودرجة

التفاعل االجتماعي، ومهارات التواصل، واملهارات اللغوية، والسلوكات التوحدية، واملهارات اإلستقاللية، تُعدُّ 
قلة الكوادر املؤهلة كما أن   ،لرتبوي واخلطة التعليمية الفرديةتقييمات رئيسة ال بّد من إجرائها، وذلك لتقييم الربنامج ا

على أن القصور الواضح يف توافر مقاييس مقننة  باإلضافة إىل. قيق أهداف الربنامجقدراهتم على حت وضعفواملدربة، 
وهذا يتفق مع دراسة الزارع . ابلة بديال  عن املقاييس الرمسيةعتماد على املالحظة واملقالبيئة األردنية مما جيعل اال

 ،والزعيب ،راسة اخلطيبود ، ((Crimmins, et al, 2001 ودراسة كرمينز، وكوفمان، وإيفرييت ( 9008)
 . (9000)واملغلوث  ، (9007)والبستنجي  ، (9009)وبين عبد الرمحن 

 :عد البيئة التعليميةب  مؤشرات مناقشة النتائج المتعلقة ب: ساا ساد

ككل أنه حصل على "  البيئة التعليمية "أشارت النتائج فيما يتعلق مبتوسط الدرجة الكلية ملتوسط االنطباق لُبعد 
 وقد يعود ذلك. متدنيةودرجة ومتوسطة  متوسطة، وقد تراوح متوسط  درجات املؤشرات ما بني درجة مرتفعة،  درجة

شتت إنتباههم ويضجرون تذوي اضطراب التوحد حباجة إىل التعليم الفردي أكثر من اجلماعي، كما أنه قد ي أن إىل
بصرية كثرية لذا فمن الضروري إنشاء بيئات بسيطة وجود مثريات لشتت إنتباههم أيضا  تلوجود أحد بالقرب منهم، وي

السالمة العامة واملساحة الكافية واإلضاءة والتهوية املناسبة يف البيئة  كما أن ارتفاع مؤشر توافر عناصر. عالية التنظيم
هبذه العناصر بسبب اهتمام اجلهات الرمسية املاحنة لرتخيص املؤسسات واملراكز يعود التعليمية لذوي اضطراب التوحد؛ 

كما يتضح من النتائج أيضا  وجود مؤشرات كانت درجة .اهلامة عند الكشف واحلصول على الرتخيص النهائي
من ضيق  اضطراب التوحد ذويوميكن تفسري هذا التدين إىل الضعف الذي تعانيه مراكز . متدنيةو انطباقها متوسطة 

اء تعديالت وتكييفات على البيئة التعليمية من قبل املؤجر، املساحة كون هذه املراكز مستأجرة وال يسمح هلم بإجر 
، اضطراب التوحدوكون هذه املراكز املستأجرة غري مصممة كبناء يراعي معايري وقواعد بناء وتصميم مراكز ذوي 

وجود باإلضافة إىل إفتقار البيئات التعلمية إىل التنظيم على شكل أركان تعليمية وعدم توافر املساحات الكافية ل
أماكن حلفظ أغراض ومستلزمات كل طفل، باإلضافة إىل أفتقار هذه الغرف الصفية إىل جداول بصرية خاصة بكل 
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وقد يكون املربر أيضا  عدم وجود مرجعيات ميكن من . طفل، وافتقارها إىل مثريات بصرية توضح أماكن أداء املهارات
وتنسجم نتائج الدراسة احلالية . يئات تعليمية تناسب هذه الفئةخالهلا اإلستدالل واإلستعانة هبا على كيفية تصميم ب

 (9000)واملغلوث  (9009)وبين عبد الرمحن  ،والزعيب ،اخلطيب دراسة (Estes, 2004)مع نتائج إستيز 
 .       (9009)والعثمان ( Carol,2007)وكارول 

 :نتقاليةالدمج والخدمات االمؤشرات ب عد مناقشة النتائج المتعلقة ب: عاا ساب

أنه حصل "  الدمج واخلدمات االنتقالية "أشارت النتائج فيما يتعلق مبتوسط الدرجة الكلية ملتوسط اإلنطباق لُبعد 
وميكن تفسري الدرجة . على درجة متدنية، وقد تراوح متوسط  درجات املؤشرات ما بني درجة متوسطة، ومتدنية

متأخرا  يف إعداد برامج ذوي اضطراب التوحد؛ ألن اخلدمات الرتبوية املؤشرات القت اهتماما  هذه  إىل اناملتدنية 
؛ فالتشريعات والقوانني ال خلدمات ال تلقى االهتمام املناسبكما أن هذه ا. لذوي اضطراب التوحد حديثة العهد

من اجلهود  تزال قليلة يف هذا اجلانب، كذلك فإن النفقات ملثل هذا النوع من الربامج مرتفعة، وحتتاج إىل مزيد
ألن بناء وتصميم مثل هذه . واخلربات والكوادر اإلدارية والفنية والتعليمية املؤهلة واملدربة لتطبيق هذا النوع من الربامج

الربامج واخلدمات حتتاج إىل فريق عمل متكامل لتحديد قدرات وميول الطفل األكادميية واملهنية اخلاصة ببيئة الدمج 
ه الربامج واخلدمات غري قادرة على تقدمي التسهيالت، والدعم املناسب ألرباب العمل الذين اجلديدة، كما أن مثل هذ

ذوي اضطراب التوحد يف املؤسسات واملراكز؛ ألن هذه اإلجراءات حتتاج إىل فريق عمل ومتابعة  من ل يوفرون مهنا  
وتنسجم نتائج الدراسة احلالية . ه الربامجخالل بناء خطط لتنفيذ هذه الربامج واخلدمات مما يزيد العبء والنفقات هلذ

نتقالية والعالج اخلدمات االفيما يتعلق جبانب   (9009)وبين عبد الرمحن  ،والزعيب ،اخلطيب دراسةمع نتائج دراسة 
 (9008)كما ختتلف نتائج  الدراسة احلالية مع دراسة الزارع . نتقال الفرديةتكاملي، والتعليم املهين وخطط االال

 .(Carol,2007)ة وكارول ودراس
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 :مناقشة النتائج المتعلقة بالمؤشرات الرئيسة لب عد التقييم الذاتي: ثامناا 

لى درجة ككل أنه حصل ع" التقييم الذايت"أشارت النتائج فيما يتعلق مبتوسط الدرجة الكلية ملتوسط االنطباق لُبعد  
وميكن وميكن تفسري الدرجة املتدنية . متوسطة، ومتدنيةدرجات املؤشرات ما بني درجة  متدنية، وقد تراوح متوسط

هو تقييم من أجل  اضطراب التوحد ذويالتقييم الذي يتم إجراؤه يف مراكز الرتبية اخلاصة ومراكز تفسري ذلك إىل أن 
قدمة من وهذا ما جيعل املراكز ال تعمل على تقييم الربامج واخلدمات امل. تشخيص احلاالت املتقدمة لاللتحاق باملركز

كما أن هذه املراكز ال تقيم براجمها وخدماهتا، . أجل التطوير والتحديث،  وحتسني نوعية وجودة اخلدمات املقدمة
تقييم أدائها كما أن الكثري من املراكز تُعزف عن .ألن إجراءات التقييم من صالحيات اجلهات الرمسية املاحنة للرتخيص

امج واخلدمات املقدمة يف املراكز ذات طابع رحبي وال هتمها اجلودة يف خدماهتا نتقادات، كما أن أغلب الرب لتاليف اال
ييم أدائها كما أن هذه املراكز ال يتوافر فيها الكوادر اإلدارية والفنية والتعليمية املؤهلة واملدربة على كيفية تق. املقدمة

وبين عبد الرمحن  ،والزعيب ،اخلطيب دراسةو  ،(9008)وهذه النتائج تتوافق مع دراسة الزارع . وخدماهتا اليت تقدمها
 ,Tietjens))ودراسة تايتجنز، ومك كاري، وكوتشري  ، (9000)وعقروق  ، (9000)واملغلوث  ، (9009)

McCary, and Co-chair, 2005 . 

 

 التوصيات 

مؤسسات يف  نتقاليةالتقييم الذايت، ودعم ومشاركة األسرة، والدمج واخلدمات اال حولإجراء دراسات  -0
 .ومراكز التوحد

 .واألخصائيني املساندينذوي اضطراب التوحد،األطفال لتحديد االحتياجات الفعلية ملعلمي  اتإجراء دراس -9

 .بتة علميا  مع ذوي اضطراب التوحدالتعليم املث اسرتاتيجياتبعض  فاعليةإجراء دراسات حول  -5

 

 



 (شر قيد الن) ,  (   )  العدد, )  ( مجلد ال مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات

31 
 

  المراجع 

 ،بية اخلاصة يف األردن، رسالة دكتوراه غري منشورة، اجلامعة األردنية، عّمانواقع التقييم يف الرت (. 9007).مراد  البستنجي. 

 رسالة ماجستري غري منشورة، . مدى فاعلية برنامج تعليمي لتنمية االتصال اللغوي لدى أطفال التوحد يف عمان(. 2005) .احلساين، سامر
 . عمان، األردن: اجلامعة األردنية

 ليززة اخلززدمات املقدمززة يف مؤسسززات الرتبيززة اخلاصززة يف األردن يف ضززوء نتززائج تقززومي احلاجززات للمسززتفيدين مززن فاع(. 9000. )إحسززان ،اخلالززدي
 .األردن ،جامعة عّمان العربّية للدراسات العليا ،رسالة دكتوراه غري منشورة . هذه اخلدمات

 واخلززدمات الرتبويززة يف مؤسسززات ومراكززز اإلعاقززة الفكريززة م الززربامج يتقيزز(. 9009. )اخلطيززب عززاكف، والزززعيب سززهيل، وبززين عبززد الززرمحن جمززدولني
 . 70-30،( 5)عدد  ،( 0)جملد ، اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة. وفقا  للمعايري العاملية

  عامل الكتب احلديث: إربد (.أمنوذج مقرتح)اإلعتماد وضبط اجلودة يف اجلامعات العربية (. 9000).اخلطيب، أمحد واخلطيب، رداح. 

  دار وائل للنشر: عمان. الرتبية اخلاصة املعاصرة(. 9008.)اخلطيب، مجال. 

 عامل الكتب احلديث : إربد. غرفة املصادر كبديل تربوي لذوي االحتياجات اخلاصة(. 9002) .اخلطيب، عاكف. 

  يبة للنشر والتوزيعمؤسسة ط: ، القاهرةدراسة سيكولوجية: واإلعاقة العقلية( التوحد)األوتيزم (. 9002.)خليل، إيهاب . 

 تصور مقرتح لتطوير إدارات املدارس امللحق هبا برامج الرتبية اخلاصة يف ضوء بعض اإلجتاهات العاملية املعاصرة(. 9000) .الدويش، عبد العزيز .
 .رسالة دكتوراة غري منشورة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية

 مؤشرات ضبط اجلودة يف الربامج الرتبوية لألطفال التوحديني ودرجة إنطباقها على مراكز التوحد يف اململكة العربية (. 9008) .الزارع، نايف
 .رسالة دكتوارة غري منشورة، اجلامعة األردنية، عّمان. السعودية

 دار الفكر: عمان، املفاهيم األساسية وطرق التدخل :املدخل إىل اضطراب التوحد(. 9000) .الزارع، نايف. 

 دار وائل للطباعة والنشر: عمان. اخلصائص والعالج: التوحد(. 9002) .إبراهيم, الزريقات. 

  اجلمعية الفيصلية اخلريية النسوية يف اململكة العربية السعودية: جدة. الطرق الرتبوية والنفسية والطبية: عالج التوحد(. 2004).الشامي، وفاء. 

 تقومي الربامج املقدمة للتالميذ التوحديني يف اململكة العربية السعودية، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية (.9007. )الشمري، نايف :
 .عمان، األردن

  قياس تصميم برنامج تدرييب لتطوير املهارات التواصلية واالجتماعية واالستقاللية الذاتية لدى األطفال التوحديني و (. 9002.)الشيخ ذيب، رائد
 .عمان، األردن: رسالة دكتوراه غري منشورة، اجلامعة األردنية. فاعليته

  أطروحة دكتوراه غري . وضع اخلدمات التعليمية اخلاّصة للطالب املصابني بالتوحد يف اململكة العربية السعودية(. 2002).العثمان، إبراهيم
 .منشورة، جامعة أوهايو، الواليات املتحدة األمريكية



 (شر قيد الن) ,  (   )  العدد, )  ( مجلد ال مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات

32 
 

 ،منوذج مقرتح لتطوير خدمات التدخل املبكر يف ضوء املمارسات العاملية ونتائج تقومي الربامج العاملة حاليا  يف األردن،  (. 9000).وداد  عقروق
 .عّمان: رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا

 رسالة ماجستري غري منشورة جامعة عمان  .دمة لألطفال التوحديني يف األردنتقييم الربامج الرتبوية والعالجية املق .(2006). العلوان، علي
 .العربية، عمان

 حنو مستقبل أفضل للطفل العريب ذي اإلعاقة" ورقة عمل مقدمة يف ندوة. حقائق وإحصائيات حديثة عن التوحد(. 9000. )عواد، أمحد" ،
 .عمان، األردن 9000نيسان  92عاملي للطفل، واليت نظمتها جامعة عمان العربية يف اإلحتفال باليوم ال

 جامعة النجاج الوطنية، نابلس، فلسطني – منوذج يف ضبط معايري اجلودة يف التعليم األكادميي(. 9007) .عودة، خليل. 

  ملعايري مجعية الرتبية مدى حتقق معلمي ومعلمات الرتبية اخلاصة بدولة اإلمارات العربية املتحدة(. 9005).الغزو، عماد والقريويت، إبراهيم ،
 .مؤمتر إعداد املعلم لاللفية الثالثة، كلية الرتبية جبامعة اإلمارات العربية املتحدة.  (CEC)اخلاصة

 دار الفكر: ، ترمجة حممد يونس عماناملعلم الفعّال يف الرتبية اخلاصة(. 9002. )لوريا ديبنتكورت ولوري هيوارد. 

 األردن: معايري اإلعتماد اخلاص لربامج وخدمات التوحد، عمان .(9000.)عوقني اجمللس األعلى لشؤون األشخاص امل. 

 األردن: سرتاتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقات، عماناال(. 9003-9000.)شزخاص املعوقني اجمللس األعلى لشؤون األ. 

 األردن: وخدمات اإلعاقة العقلية، عمان معايري اإلعتماد اخلاص لربامج .(9000. )اجمللس األعلى لشؤون األشخاص املعوقني. 

  (2007)لسنة ( 31)اجمللس األعلى لشؤون األشخاص املعوقني، قانون حقوق األشخاص املعوقني، قانون رقم. 

 جامعة : ينندوة اإلعاقات النمائية، البحر . طبيعة وواقع اخلدمات املقدمة للطفل التوحدي يف اململكة العربية السعودية(. 9000. )املغلوث، فهد
 .اخلليج العريب

 املصرية دار النهضة :القاهرة ،اإلعاقة العقلية واالضطرابات االرتقائية( .  0228).مليكه لويس. 

- Autism Society of America. (2003). Papers about autism. Available at http://www.autism 
society.org/html. 

- Carol, R., (2007). Indicators of quality in full-time inclusive preschool program. PhD Thesis, 
State University of New York at Albany.  

- Colman, A. (2003). A dictionary of psychology. New York: Oxford University Press. 

- Council of Exceptional Children. (2003).What Every Special educator must know; Ethics, 
Standers, and Guidelines for Special Education. New York: kluwer academic/Plenum 
Publishers. 

http://www.autism/


 (شر قيد الن) ,  (   )  العدد, )  ( مجلد ال مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات

33 
 

- Crimmins, D., Durand, V., Kaufman, T. & Everett, J. (2001).  Autism program quality 
indicators: A self-review and quality improvement guide for schools and programs serving 
students with autism spectrum disorders.  Albany, New York: New York State Education 
Department. 

- Education Service Center Region. (2007). Statewide Survey of parents of students receiving 
special education services, Texas Education Agency. 

- Estes, M. (2004). Choice for all? Charter schools and students with special needs, Journal of 
Special Education. 37, 257-267. 

- Firth, U. (2003). Autism: Explaining the ENIGMA. Madlen: Blackwell Publishing. 

- Hallahan, D., Kauffman, J., & Pullen, P. (2012). Exceptional children: An introduction to 
special education. Boston: Person Education, Ins. 

- Hartwig, E. & Ruesch, G. (2000). Disciplining students in special education. The Journal of 
Special Education, 33, 240-247.  

- Howlin, P. & Yule, W. (2002). Taxonomy of Major disorders in childhood. In M. Llewis & 
S. M. Miller (Eds.), Handbook of developmental psychopathology. New York 7 London: 
Plenum Press.   

- Kirk, S., Gallagher, J., Coleman, M., & Anastasiow, N. (2011). Educating Exceptional 
Children. Boston: Houghton Mifflin Company. 

- LaParo, K., & Others. (1992). Using a quality indicator checklist to assess technical needs for 
individuals and families. ERIC: ED 373460. 

- Lin, T. (2002). Knowledge and skills needed by special education teachers in central Taiwan 
elementary schools, PhD Thesis. University of Louisville. 

- Marshall, V. (2004). Living with autism. London: A Sheldon Press Book. 

- National Alliance for Autism Research, NAAR. (2012). http://www.autismspeaks.org/what-
autism. 

- Romanczyk,R., & Gillis, J. (2008). Practice guidelines for autism education and 
intervention: historical perspective and recent developments. In J. Luiselli, D. Russo, W. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_4?_encoding=UTF8&field-author=Nicholas%20J.%20Anastasiow&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.autismspeaks.org/what-autism
http://www.autismspeaks.org/what-autism


 (شر قيد الن) ,  (   )  العدد, )  ( مجلد ال مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات

34 
 

Christian, & S. Wilczynski. (Eds.), Effective Practices for Children with Autism (pp. 27–37). 
New York: Oxford University Press, Inc. 

- Simpson, R. (2005). Evidence-based practices and students with autism spectrum disorders. 
Focus on Autism and Other Developmental Disorders, 20, 140-149. 

- Tietjens, McCray, & Co-chair, D. (2005, August), Program evaluation for students with 
autism. Special School District of St. Louis County Retrieved from: 
htt://www.ssd.k12.mo.us/.  

- UNICEF. (2007). Children in Jordan: Situation analysis. 
http://www.unicef.org/sitan/files/SITAN_Jordan_Eng.pdf. 

 

http://www.unicef.org/sitan/files/SITAN_Jordan_Eng.pdf

