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تقييم الربامج واخلدمات املقدمة لألطفال ذوي اضطراب طيف 
  التوحد يف مراكز الرتبية اخلاصة يف ضوء املعايري العاملية

 يف اململكة العربية السعودية
  :الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم البرامج والخدمات التربوية المقدمة لألطفال ذوي  
 في ضـوء    ،لخاصة في المملكة العربية السعودية    في مراكز التربية ا   ،  اضطراب التوحد 
  . المعايير العالمية

وتكونت عينة الدراسة من مراكز التربية الخاصة في محافظة جدة والتي تقدم            
مراكـز تـم    ) ١٠(البرامج والخدمات التربوية لألطفال ذوي اضطراب التوحد وعددها         

  . اختيارها بشكل عشوائي
رامج والخدمات التربوية المقدمة في مراكـز       عن مستوى الب  ،  ولجمع البيانات 

 والتي تقدم برامجها وخدماتها لألطفـال       ،التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية     
 فقد تم بناء أداة لتقييم مستوى البرامج المقدمة لألطفـال ذوي            ،  ذوي اضطراب التوحد  

 التوصـل إلـى دالالت       هذا وقد تم   ،مؤشراً) ٥٨( وتكونت األداة من     . اضطراب التوحد 
 البيئـة   ،البرامج والخدمات التربويـة   : صدق وثبات األداة والتي تضمنت األبعاد التالية      

المتوسطات الحسابية   أن    النتائج وأشارت .االنتقالية الدمج والخدمات    ، التقييم ،التعليمية
ألولـى   في المرتبـة ا البيئة التعليمية حيث جاء ،)26 .3-33 .2(قد تراوحت مابين 

 في المرتبـة  الدمج والخدمات االنتقالية بينما جاء ،)26 .3(بأعلى متوسط حسابي بلغ 
  . )91 .2 ( ككل وبلغ المتوسط الحسابي لألداة،)33 .2(األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 

    . ) خدمات،  التوحد، المعايير العالمية( :الكلمات المفتاحية
Evaluation of Programs and Services for Children with Autism 
Disorder in Special Education Centers in the Kingdom of Saudi 
Arabia according to International Standards.  
Abstract: The study aims to evaluate educational programs 
and services offered to children with autism disorder at special 
education centers in the Kingdom of Saudi Arabia in the light of 
international standards.   

The study sample consisted of (10) randomly selected 
special education centers in the Governorate of Jeddah, offering 



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة ) الرابع الجزء ١٧١: (العددمجلة كلية التربية، جامعة األزهر، 

 

 - ١٩٠ -

educational programs and services for children with autism 
disorder.  

To gather data about the standard of educational 
programs and services provided by special education centers in 
the Kingdom of Saudi Arabia to children with autism disorder, 
an instrument of (58) indicators was established to evaluate the 
standard of programs offered for such children.  The reliability 
and validity of the instrument have been confirmed, which 
included the following dimensions: educational programs and 
services, educational environment, evaluation, inclusion and 
transition services.  

The results indicated that the averages have ranged 
between (2. 33-3. 26), where the educational environment 
ranked first with the highest mean, while inclusion and 
transitional services came last with (2. 26) mean, and the 
arithmetic mean of the instrument as a whole was (2. 33).  
Keywords: international standards, services, autism 

  : المقدمة
يشهد ميدان التربية الخاصة اهتماماً متطوراً واضحاً فـي تطـوير البـرامج             

 في ضوء جملة    ،  والخدمات والكوادر العاملة واستراتجيات القياس والتشخيص والتعليم      
من المعايير والمؤشرات التي تضبط عمليات التربية الخاصة بهـدف ضـمان تقـديم               

 ويعد اضطراب   . نوعية حياة األطفال ذوي اإلعاقة    الخدمات والبرامج النوعية وتحسين     
التوحد من المشكالت التي تحظى باهتمام الباحثين والمختصين؛ إذ أن تأثيره ال يقتصر             
على جانب واحد فقط من شخصية الطفل ذي اضطراب التوحد؛ بل يشمل جوانب مختلفة         

 التأثير عند هذا الحد      وال يتوقف هذا   ،  واالنفعالي واللغوي   واالجتماعي ،  منها المعرفي 
 وممـا يزيـد مـن خطـورة هـذا       . بل يمتد ليشمل أسر هؤالء األطفال والمجتمع كله       

 اضطراب التوحـد بحـوالي   انتشار حيث تقدر نسبة ، انتشارهاالضطراب زيادة معدالت   
 نقـالً عـن ونـج    Frith, 2002)( والدة كما يشير فيريث 10,000حالة لكل  )٦٠(

 المركز القومي لبحوث ودراسات اضطراب إحصاءات أما ، (Wing & potter)وبورتر
 االنتـشار  فتؤكد أن نـسبة  (National Reserch Council, NRC,2003)التوحد 
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 وتصل هذه النـسبة إلـى       ،  حالة والدة تقريباً  ) ٢٥٠(لكل  ) ١(الراهنة تبلغ في الواقع     
ـ        ) 10,000(حالة لكل   ) ٦٠ -٣٠( ع سـمات   حالة والدة ممن لديهم إعاقة عقليـة م

 ويزيد من صعوبة الموقـف وجـود   . )Howlin, & Yule, 2002(اضطراب التوحد 
 من حيث اشـتراكه فـي بعـض      األخرى واإلعاقاتتداخل وخلط بين اضطراب  التوحد       

إلى أن هناك نسبة كبيرة من األطفـال ذوي  ) Dod, 2005( وتشير دود ، الخصائص
ويؤكد %) ٧٠(تصل هذه النسبة إلى     اضطراب التوحد يعانون من اإلعاقة العقلية حيث        

 أن اإلعاقـة  (Alloy, L . Acocalla, J. & Bootzin, R, 2000)ألوي وآخرون 
العقلية لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد تمثل مشكلة معرفية في حد ذاتهـا وليـست             

  . االجتماعي االنسحابناتجة عن 
رامج المقدمـة  ومن هذا المنطلق تشكل عملية تطوير المعايير الخاصـة بـالب      

 بهدف تأمين حـصول  ،لألطفال ذوي اضطراب التوحد أحد أهم األولويات لدى التربويين  
 وبالتالي  .جميع األطفال ذوي اضطراب التوحد بال استثناء على التعليم المالئم والنوعي          

فإن متطلبات تحقيق ذلك تقتضي أن تتضافر جهود جميع المعنيين في المجاالت المختلفة 
 والصحية للعمل معاً وفق خطط عمل إجرائية ومهنية تتضمن بلوغ واالجتماعيةة التربوي

وتتعاظم أهمية هذا األمر عند الحديث عن ذوي  اضطراب التوحد       . وتحقيق تلك األهداف  
التي تتزايد حاجتها إلى برامج ذات مواصفات ال تقل عن البرامج المقدمة لنظرائهم من              

 التي تفرضـها    االحتياجاتقاً من أهمية وضرورة تلبية      األطفال غير ذوي اإلعاقة انطال    
 والتي تتطلب عناية خاصة ومساندة نفسية واجتماعيـة         ،  طبيعة الصعوبات والمشكالت  

واستراتيجيات تعليمية وتربوية ذات مواصفات وجودة عالية تؤدي إلى مخرجات تتمثل           
 والدافعيـة   االسـتقاللية بمساعدة هؤالء األطفال ليحققوا مستوى مقبوالً من المهارات         

   . وتقدير الذات
أما فيما يتعلق بالبرامج والخدمات التربوية المقدمة لألطفـال ذوي اإلعاقـة            

 فتقدم بالطريقة التقليدية عـن طريـق        ،  ومنها ما يقدم لألطفال ذوي اضطراب التوحد      
 وال توجد استراتيجية واضـحة لـدى هـذه المراكـز       ،إنشاء مراكز وجمعيات منفصلة   

 فيما عدا بعـض المحـاوالت   ، لمؤسسات إلدماج من يلتحق بها في المدارس العادية     وا
 ومع الزيادة المطردة في عدد ذوي اضـطراب التوحـد           . التي تقوم بها بعض المراكز    

 إال أن هناك تساؤالت مشروعة حول نوعية ، الذين تقدم لهم البرامج والخدمات التربوية
 ، الصمادي(من قبل مراكز ومؤسسات التربية الخاصة       البرامج والخدمات التي تقدم لهم      

٢٠٠٩( .   
 ومن هنا تأتي هذه الدراسة للتعرف على مستوى البرامج والخدمات المقدمة           

 بهدف الوقوف على حقيقـة      . في مراكز التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية       
 على تطويره لتحقيق خدمة  ومعرفة ما تم تحقيقه والعمل،وواقع هذه البرامج والخدمات   
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 حيث يتطلب إمعان النظر في البرامج العالمية التي        . نوعية ذات جودة عالية لهذه الفئة     
تقدمها الدول المتقدمة لألطفال ذوي اضطراب التوحد والحكم على البرامج والخـدمات            

يات  الوال ،   ففي ،  التربوية التي تقدم في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في المملكة         
 االعتمادالمتحدة األمريكية والمملكة المتحدة يوجد العديد من الجمعيات المتخصصة بمنح 

 ومنهـا الجمعيـة     .للمؤسسات والمراكز التي تعنى باألطفال ذوي اضـطراب التوحـد         
 والجمعية الوطنية للتوحد في ،  (Autism Society of America)األمريكية للتوحد
 ومجلس األطفال غير العاديين ، National Society for Autism)(المملكة المتحدة 

(Council for Exceptional Children) وغيرها من المؤسسات والجمعيات التي 
   . تعنى باألطفال ذوي اإلعاقات

وبذلك يكون السعي نحو تطوير البرامج والخدمات التربوية المقدمـة لـذوي            
 واالتفاقيات ضوء ما أقرته المواثيق اضطراب التوحد وتحسين جودتها ضرورة ملحة في

 وضرورة تلبية احتياجات هذه الفئـات مـن       ،  الدولية الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة    
 والعمل على تطويرها لتحقيق خدمة نوعيـة ذات جـودة عاليـة              . البرامج والخدمات 

   . لألطفال ذوي اضطراب التوحد
  :مشكلة الدراسة

م البرامج والخدمات المقدمة لألطفال ذوي إن الغرض من هذه الدراسة هو تقيي      
 .  في ضوء المعايير العالميـة     ،  اضطراب التوحد في مراكز التربية الخاصة في المملكة       

وتمثل المعايير الممارسات المهمة والمقبولة لدى المتخصصين في مجال األطفال ذوي           
هـذه المعـايير     ويكمن استخدام    ، وترتبط بالتحسن المستمر للمتعلم    ،  اضطراب التوحد 

 . كمؤشرات لتقييم البرامج وتقييم الخدمات والعمل على تحسينها وتطويرها
  : وأسئلتهاعناصر مشكلة الدراسة 

  : اآلتي        تتمثل مشكلة الدارسة في محاولتها اإلجابة عن التساؤل 
ما مستوى البرامج والخدمات التربوية المقدمة لألطفال ذوي اضطراب التوحد           -١

 التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية في ضـوء المعـايير         في مراكز 
  العالمية؟
  :أهمية الدراسة

تأتي أهمية الدراسة كونها تقوم على تقييم للبرامج والخدمات المقدمة لـذوي            
اضطراب التوحد بشكل متكامل من وجهة نظر الخبراء لمعرفة مدى مالءمة الخـدمات             

التعرف على نقاط القوة والـضعف فـي العمليـة           و ،  لمستويات وخصائص هذه الفئة   
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ولقلة الدراسات في حدود علم الباحثة التي هدفت إلى تقييم البرامج والخدمات  .التربوية
المقدمة لذوي اضطراب التوحد في ضوء المعايير العالمية فقد جاءت الحاجة لمثل هذه             

نب النظريـة والتطبيقيـة     لذا فإن أهمية هذه الدراسة تتمثل في تحقيق الجوا         . الدراسة
  :التالية
  :األهمية النظرية: أوالً

التركيز على دراسة الخدمات المقدمة لألطفال ذوي اضطراب التوحـد وذلـك            
من خالل تقديم بعض االقتراحات من خالل النتائج لهذه الدراسة ، لزيادة نسبة انتشارهما

راب التوحد فـي ضـوء      وذلك لتطوير البرامج والخدمات التربوية المقدمة لذوي اضط       
 للباحثين للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة      آفاق تفتح   أن كما يمكن    ،المعايير العالمية 

  . لهذه الفئة في المملكة
  :  األهمية التطبيقية: ثانيا

تأتي أهمية الدراسة بكونها تقدم بيانات عن تقييم البرامج والخدمات التربوية           
 في ضوء المعايير العالمية من وجهـة نظـر          ،  حدالمقدمة لألطفال ذوي اضطراب التو    

 ويتوقع أن تقدم تقييمـا متكـامالً لهـذه البـرامج            ،الخبراء في مجال التربية الخاصة    
 كمـا  ،  باإلضافة للتعرف على المشكالت التي تعيق تقديم أفضل رعاية لهم          ،  والخدمات

مة؛ للوصول بتلـك     تحدد نقاط الضعف واالحتياج في البرامج والخدمات المقد        أنيمكن  
   . البرامج والخدمات إلى المثالية

  :التعريفات النظرية واإلجرائية
 وأن المظاهر األساسـية     ،  هو اضطراب أو متالزمة تعرف سلوكياً     : اضطراب التوحد 

 ويتضمن اضطراباً   ،  شهراً من العمر  ) ٣٠(يجب أن تظهر قبل أن يصل الطفل إلى سن          
 لألشـياء  واالنتمـاء  واضـطراباً فـي التعلـق        ،  عرفية والسعة الم  ،  في الكالم واللغة  

  .  (Autism Society of American, 2003 ). والموضوعات والناس واألحداث
بـأنهم  : ويعرف األطفال ذوو اضطراب التوحد إجرائيا لغايات هـذه الدراسـة          

  . األطفال التوحديون الملتحقين في مراكز التربية الخاصة في محافظة جدة
 ,Gargiulo & Kilgo)يعرفها كل من جارجيلو وكيلجو :  برامج والخدماتتقييم ال
 بأنها عملية موضوعية منظمة لجمع المعلومات المتعلقة بالبرنامج وأنـشطته           (2000

المختلفة بقصد التأكد من قدرة البرامج والخدمات على تحقيق الغايات واألهداف التـي             
  (Gargiulo & Kilgo, 2000) . أقيم من أجلها
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 أو معترف   مسئولةهي بيان بالمستوى المتوقع الذي وضعته هيئة        : المعايير العالمية 
بها بشأن درجة هدف معين يراد الوصول إليه ويحقق قـدرا منـشوداً مـن الجـودة                 

)Quality (أو التميزNational  (Quality Assurance and Accreditation, 
2004)  

ة المبادئ والقواعـد والموجهـات المنـشورة        بأنها مجموع : وتعرف المعايير إجرائياً  
وتمثل  .  الدوليةاالعتمادوالمعتمدة لبرامج تعليم ذوي اضطراب التوحد من قبل منظمات 

المواصفات والخصائص والشروط التي ينبغي توافرها في البرامج التربويـة المقدمـة            
  . رها والتي تمثلها األداة التي ستقوم الباحثة بتطوي، لألطفال التوحديين

) 2002(وتعرف كما ورد في الراوي وحمـاد       : مراكز ومؤسسات التربية الخاصة   
 التي تقدم مجموعة البرامج والخدمات والنشاطات المعدة  ،المؤسسات أو المنشآت  "بأنها  

  . والمخططة خصيصاً لكل طفل حسب حالته
امج والخدمات  في تقديم البر  (بأنها مراكز التربية الخاصة المتخصصة      : وتعرفها الباحثة 

   . بمدينة جدة) التربوية المتخصصة لألطفال ذوي اضطراب التوحد
 :محددات الدراسة

  :تقتصر الدراسة الحالية على         
تقييم مستوى البرامج والخدمات المقدمة في مراكز التربية الخاصة التي تعنـى              -١

غيـر   المتخصـصة و   واألهليـة  الحكومية   ،   من ذوي اضطراب التوحد    باألطفال
 . المتخصصة داخل المملكة بمدينة جدة من وجهة نظر الخبراء

 ، تتحدد نتائج الدراسة بالفترة الزمنية التي تم تطبيق أدوات الدراسـة خاللهـا             -٢
 . )٢٠١٧–٢٠١٦(وهي العام الدراسي 

  :حدود الدراسة
تحتاج عملية التحقق من انطباق بعض المؤشرات في أداة الدراسة الحالية إلى      

 والقيـام   ، المتابعة لبرامج وخدمات األطفال ذوي اضـطراب التوحـد         ،التقييم ،المراقبة
 مما يتـيح الفرصـة للتأكـد مـن     ، بزيارات متعددة من أجل التأكد من درجة انطباقها       

  . المؤشرات النوعية للبرامج
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  :اإلطار النظري: أوالً
 (CEC)ز لألطفال ذوي الحاجات الخاصة المعروف بالرماألمريكيبادر المجلس 

 إلى تبني جملـة مـن       ،  وهو المجلس ذو التأثير الكبير على التربية الخاصة في العالم         
معايير الممارسة المهنية في ميدان التربية الخاصة بمـا فيهـا ميـدان األطفـال ذوي       

) ١: ( وهي،  وتندرج هذه المعايير ضمن عدد من المجاالت األساسية     . اضطراب التوحد 
 ، المعايير المتصلة في تعلـيم ذوي اإلعاقـات  ) ٢ (،  ية للمعلمين معايير الممارسة المهن  

 ،  والمرشـدين  ،   والمعلمـين  ،  اإلدارة)٤ (،  المعايير المتصلة بالتعاون والتواصل   ) ٣(
الـدمج  ) ٧ (،  اسـتراتيجيات التـدريس   ) ٦ (،  البيئة التعليميـة  ) ٥ (،  األموروأولياء  

  . المقدمة لألطفال ذوي اضطراب التوحدالبرامج والخدمات ) ٨ (، االنتقاليةوالخدمات 
فقد أصبح مألوفاً أن تستهل خطط المواد الدراسية بتلك األهداف المشتقة مـن          

 االحتياجـات معايير الممارسة المهنية التي يتبناها المجلس األمريكـي لألطفـال ذوي            
ـ     األمريكيالخاصة بالتعاون مع المجلس      ـ  الوطني العتماد تدريب المعلمين المعروف ب

(NCATE)) فهي على سبيل المثال ال ،  أما الحال في الدول العربية.)٢٠١٠ ، الخطيب 
 إذ ال توجد معايير واضحة ومتفـق        .  لم ترق إلى مستوى المهن العريقة بعد       ،  الحصر

قليل من الجامعات العربيـة    وهناك عدد. عليها للممارسة الميدانية الفعالة واألخالقية
المجالت العلمية المتخصـصة    وثمة نقص هائل في. ة الخاصةيطرح برامج في التربي

الخاصة العربية إلى كثير من   كما تفتقر التربية. بهذا المجال وفي الدراسات المتعلقة به
soby-dr .www://http . . حقـا " خاصـة "المقومات الالزمة للنظر إليها بوصفها 

htm. toall/handicaped/com  
 تتسم برامج التربية الخاصة والخدمات المقدمة في الدول العربية ، وبوجه عام

 وعدم مرونة النظام ،   الذي تستحقه  االهتمامبالتوقعات المتدنية وعدم إعطاء المخرجات      
 واالهتمام ، خاصةالتربوي العام وعدم كفاية الدعم اإلداري والخدمات المساندة للتربية ال

بالكم على حساب النوع وضعف العالقة بين الممارسات التعليميـة ونتـائج البحـوث              
 وهناك نقص كبير في الكوادر الفنيـة المدربـة وأدوات التقيـيم والمنـاهج               . العلمية

 .  ونقص في برامج ما قبل المدرسة وما بعد المدرسـة          ،  والمصادر ذات الفائدة العلمية   
 البرامج والخدمات على بعض فئـات ومـستويات اإلعاقـة     اقتصارإلى  ويمكن اإلشارة   

 وعدم مشاركة األسرة في تخطـيط البـرامج وتنفيـذها           ،  والمناطق الجغرافية المحددة  
 . )٢٠٠٨ ، الخطيب(، وتقييمها

يعد التوحد إحدى اإلضطرابات النمائية وهي من أكثر اإلضطرابات شـدة مـن         
 الذي يعاني منها وذلك ألن تأثيرها ال يقتصر على جانب           حيث تأثيرها على سلوك الفرد    

واحد فقط من شخصيته وإنما يتسع ليشمل جوانب مختلفه منهـا الجانـب المعرفـي               
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والجانب اإلجتماعي والجانب اللغوي واإلنفعالي مما يؤدي بطبيعة الحال إلـى حـدوث             
 . )٢٠٠٩ ،  إيهاب، خليل(تأخر عام في العملية النمائية بأسرها 

   كما يتصف األطفال التوحديون بعدد من الخصائص األساسية وفيما يلي وصف ألهم            
  :  هذه الخصائص

 االجتماعيـة وتظهر الصعوبات في تشكيل العالقـات       : االجتماعيةالخصائص  : أوالً
 ،  ويعود السبب لكونهم ال يعرفون في كثير من األحيـان          ،  والمحافظة عليها مع أقرانهم   

كما أن تعليم المهارات اإلجتماعية لألطفال ذوي اضطراب التوحـد           . كيف يفعلون ذلك  
  . )Marshall, 2004 (. يعتبر من المسائل المهمة لنموهم

يعاني نصف األطفال التوحديين تقريبا من مشكالت فـي         : الخصائص اللغوية : ثانياً
رة  وعـدم القـد  ، اللغة والتواصل الشفوي ومشكالت في التواصل اللفظي وغير اللفظي   

 ، الـزارع ( ،  االجتماعيعلى إتباع القواعد اللغوية مما يؤثر سلباً على عمليات التكيف           
٢٠١٠( .   

وصـف كـانر    :  األنـشطة  ،  االهتمامات ،  الخصائص في مجال السلوك   : ثالثاً
)Kanner (   كما أورده)عزل النفس  : أطفال التوحد بمعيارين وهما   ) 2005 ،  الحساني

 هو مقاومة التغيير في  ،   والسلوك اآلخر الذي يظهره    ،  ماثل واإلصرار على الت   ،  الشديد
 كما يبدي األطفال من ذوي التوحد تعلقـاً  . البيئة والروتين اليومي مع سلوكيات نمطية    

  . )٢٠١٠ ، الزارع(، وارتباطاً بأشياء محددة وغير طبيعية ولفترة غير طبيعية
 يفتقـر األطفـال ذوي      : واللعب والتقليـد   ،  الخصائص في مجال التخيل   : رابعاً

اضطراب التوحد إلى  التخيل أو التظاهر باللعب والذي يعد من المسلمات كجزء من نمو       
   . )٢٠١٠ ، الزارع( يكون اللعب لديهم غير هادف وغير مقصود ، الطفل

%) 75 –70(إن ما نسبته من ) 2004 ، ذيب(أشار  : الخصائص المعرفية : خامساً
 وتتراوح نسبة اإلعاقة بين البسيطة والشديدة       ،  اقون عقليا من األفراد التوحديين هم مع    

لديهم مواهب غير %) 10 (. %)70( وتمثل النسبة الباقية درجات ذكاء تزيد عن ، جداً
 & Kirk, Gallagher).  وقدرات حسابية عالية،  وفنية، مواهب موسيقية: عادية مثل

Anastasiow, 2003) .   
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  :وحديينالبرامج المقدمة لألطفال الت
هنالك العديد من الطرق واألساليب العالجية التي يتم من خاللها التعامل مـع              

 والمعرفية واللغوية والحركيـة     االجتماعيةالطفل التوحدي إلكسابه المهارات والخبرات      
  . وفيما يلي بعض هذه البرامج

 تعد من أكثر  الناجحة والتياالجتماعيةوتتناول التفاعالت : االجتماعيةالبرامج : أوالً
  . )2004 ، زريقات(، التحديات صعوبة بالنسبة لألطفال والراشدون التوحديون

وتعتبر من أهم برامج التدخل في عالج الطفل التوحدي ولقـد           : البرامج التربوية : ثانياً
ظهر العديد من البرامج التربوية المختلفة الموجهة لألطفال التوحديين منهـا برنـامج              

 وبعـض   ،  )DOUGLASS(ودوغـالس   ) LOVAAS(لوفـاس   و) TEACCH(تيتش
 . )2004 ، الشامي(، )HIGASHI(المدارس الشهيرة مثل هيجاشي 

 عـن قـوانين   انبثقـت ويقوم بتطبيق األساليب التـي      : برامج تعديل السلوك  : ثالثًا
 بتقديم األدلة ،  من أجل إحداث تغيير إيجابي في السلوك  ،  النظرية السلوكية بشكل منظم   

 ، الخطيب(بية التي تؤكد مسؤولية تلك األساليب عن التغير الذي حدث في السلوك    التجري
2003( .  
لما لها أثر ايجابي لفرص التفاعل االجتماعي من خـالل          : البرامج الترفيهية : رابعا

 والمخيمات المـشتركة    ،   واألنشطة المختلفة  ،   وتشمل الرحالت  ،   مع اآلخرين  االختالط
    . )2001 ، نصر(مع األطفال العاديين 

 باهتمـام وفيما يتعلق بضبط الجودة في التعليم حظيت عمليات إصالح التعليم           
عصر الجودة  (كبير في معظم دول العالم إلى حد جعل المفكرين يطلقون على هذا العصر            

 إحدى الركائز األساسية لمسايرة المتغيرات الدولية ومحاولة التكيف         باعتبارها) الشاملة
 فالجودة بمثابة التحدي ،  وجهين لعملة واحدةباعتبارهما اإلصالح التربوي  يليها، معها

  . )٢٠٠٥ ، سالمة(الحقيقي الذي يواجه األمة في العقود القادمة 
 من ثقافة   واالنتقال واالعترافوتمثل الجودة في التعليم معايير عالمية للقياس        

تقبل هـدفاً نـسعى إليـه جميعـاً      واعتبار المس، الحد األدنى إلى ثقافة اإلتقان والتميز     
أن الجودة (Avid & Stanly, 2004)  ويضيف ُأفيديل وستانلي . )٢٠٠٣(الزواوي 

في التعليم مرتبطة بالمنتجات المادية والخدمات والبرامج وباألفراد والعمليات والبيئـة           
بأنهـا  ) ٢٠٠٢(وعـواد  ) ٢٠٠٧( ويذكر محمد  . التعليمية بحيث تتطابق مع التوقعات    

 و تحديد معايير مقارنة     . عددة األبعاد ينبغي أن يشمل جميع وظائف التعليم وأنشطته        مت
  . للجودة معترف بها عالمياً
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وال يختلف اثنان على أهمية تطبيق الجودة في المؤسسات التعليمية لكونها أداة 
 قياسية وتقويمية متكاملة في إرساء مبدأ تحقيق الجودة المتمثل بتطوير مسار العمليـة     

التربوية والتعليمية وتفعيلها وتحقيق أهدافها بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية وتخفيف 
 كما ، األعباء والجهود التي تقوم بها المؤسسة التعليمية في اإلشراف والمتابعة والتقييم

 وتسعى إلـى تحـسين نوعيـة البـرامج        ،تؤكد على المشاركة والتخطيط اإلستراتيجي    
 وخلق بيئة تشجع العاملين على حمل المسؤولية من أجـل   ،ة المقدمة والخدمات التربوي 

 ، ؛ البكـر  Asher,1999(تحسين الجودة وبالتالي تشجيع الجميع على أخذ أدوارهـم          
   . )٢٠٠٨ ،  والخطيب،الخطيب(. )٢٠٠٠ ،الخلف (. )٢٠٠١

  الجودة والنوعية في برامج وخدمات التربية الخاصة في الدول العربية
 بتطوير برامج وخدمات التربية الخاصة تزداد الحاجة إلـى          االهتماميد  مع تزا 

 ولمتلقي الخدمة أن البرامج والخدمات المقدمة لفئـات ذوي          للمسلينتقديم أدلة مقنعة    
 ولن يتحقق ذلك إال . اإلعاقة هي برامج وخدمات فعالة وذات جودة عالية تستحق الدعم    

 ومن أهم مؤشـرات ضـبط       . والخدمات المقدمة بالتقييم العلمي والموضوعي للبرامج     
عملية تقييم البرامج والخـدمات حاجـات وتوقعـات متخـذي      أن تعكس) ١: (الجودة

أن تهـتم البـرامج فـي       ) ٢ (،  القرارات وأسر األطفال والمعلمين ومقدمي الخـدمات      
عـددة  أن يتضمن التقييم أدوات مت    ) ٣ (،  المجاالت المختلفة كالتنفيذ والتغيير في األداء     

أن يتـضمن التقيـيم   ) ٥ (، أن يشارك في التقييم كل ذوي العالقة   ) ٤ (،  لجمع البيانات 
أن يطلع كل من العاملين وأولياء األمور وكل من له عالقة           ) ٦ (،  مراجعة ذاتية سنوية  

أن تستخدم نتائج التقييم للمؤسسة في تحسين أدائها ونوعيـة  ) ٧ (، على نتائج التقييم  
  .)٢٠٠٩ ، الخطيب(ا التي تقدمها برامجها وخدماته

فأوضاع التربية الخاصة في الدول العربية ومنها المملكـة مـا زالـت غيـر       
 وتفتقر  ،  واالستمرارية الجهود متناثرة وغير متكاملة وينقصها التنسيق        أن إذ ،مرضية

  ونادرا ،   وال تستوعب إال نسبة ضئيلة من فئات اإلعاقة المستهدفة         ،إلى النضج المهني  
 مما يجعل من الصعوبة بمكان علـى صـانعي          ،  ما تخضع للتقييم والمساءلة والتوثيق    

 والتخطـيط المـستقبلي     ،  القرار والمهتمين تحليل التغيرات النوعية والكمية الحقيقية      
 مما يستوجب تبني معايير مهنيـة وآليـات   ، الواعي المستند إلى البيانات الموضوعية  

د المعلمين وتنظيم مزاولـة مهنـة التربيـة الخاصـة            برامج إعدا  العتمادعمل فعالة   
 وبناء على ذلك فإن ضبط الجودة في التربية الخاصة يقاس مـن          . )٢٠٠٧ ،  الخطيب(

خالل البرامج المقدمة عن طريق مدى تحقيق تلك البرامج لألهداف الموضـوعة وفـق    
لخدمة في تلك   مقاييس مصممة خصيصاً لتقييم تلك البرامج اعتماداً على معايير تقديم ا          
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 Hallahan) وهو ما يطلق عليه ضبط الجودة ،  وهذا ما يتم السعي لتحقيقه، البرامج
& Kauffman, 2006) .  

ن تطبيق أي نظام من أنظمة إدارة الجودة العالمية بفاعلية من قبـل أي  إحيث  
 يٍؤدي إلى زيادة الثقة بجـودة       ،  مؤسسة تعليمية والحصول على شهادة معتمدة عالمياً      

 بالتحسن والتطوير المـستمر     التزامها إال أن استمرارها مرهون بمدى       ،  نشاطه وأدائه 
 وتختلـف المؤشـرات     . والوفاء بمتطلبات نظام الجودة الدولي الذي ُأعتمد بناء عليه        

 إال أن ، والمعايير في إعدادها وصياغتها وعمقها واتساعها باختالف الدول التي تطبقها 
 ، ؛ الخطيـب  ٢٠٠٧ ،  عـودة (ى والمـضمون والتوجهـات      جميعها تتفق في المحتـو    

  . )٢٠١٠ ، والخطيب
وسنعرض بإيجاز المؤشرات والمعايير العالمية الخاصة بكيانات المؤسـسات         

 حيث . التعليمية والبرامج والخدمات التربوية التي تقدمها لألطفال ذوي اضطراب التوحد
 عليها في االعتمادتصين من  المعايير التي تمكن المخ ,CEC)٢٠٠٣(أصدر المجلس 

  والتي صادق المجلس الوطني      . ضبط النوعية في البرامج والخدمات التربوية المقدمة      
 على المعايير التي وضعها مجلس األطفال غير (NCATE)نالعتماد برامج إعداد المعلمي

 ،  الخاصة باألداء بالنسبة لإلعداد والترخيص لمعلمي التربية الخاصـة        (CEC)العاديين  
 وهي موازية لتلك الخاصة بمعايير المجلس القـومي         ،  والتي تكونت من عشرة معايير    

 وأيضاً تلك الخاصة بالمجلس الوطني للمعايير النموذجية ،  (NCATE)لتعليم المعلمين
(INTASC)          وكذلك المعايير العالمية التي وضعتها المؤسسات الوطنية العتماد خدمات 

  . )٢٠٠٩ ، يونس((NCASES)  التربية الخاصة 
  :المعايير المتعلقة بموضوع الدراسة

وتضم الخصائص والمواصفات التي تستخدم من قبل الهيئات العالمية في مجال 
  :سسة التعليمية مع المعايير وعناصرهاؤفي تحديد درجة توافق الم.  التربية الخاصة

ات المقدمة بـالعمق  تتسم البرامج التربوية والخدم: الخدمات والبرامج: األولالمعيار  
 وكذلك مرونة البرامج بتطويعها بما يتناسب مع المتغيرات البيئية          ،  والشمول والتكامل 

 وفيما يتعلق بطرق التدريس فهذا يعتمد على تكامل المفـاهيم والمهـارات             . المتالحقة
والممارسات واألنشطة لتسهم في تطوير مهارات ومعارف وقدرات الطالب وصوالً إلى           

 من خالل استراتيجيات تدريسية تتناسب واألهداف التعليمية للطالـب التـي            ليةاالستقال
  . تسهم في تكوين شخصيته المتكاملة

تقييم الطلبة لتحديد مستوى األداء الحالي وتحديد جوانب القوة :  التقييمالمعيار الثاني
 أدوات التقييم    وتوفير . والضعف للبدء بتقديم الخدمات التربوية وبناء البرامج التربوية       
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 وتفعيل دور األسرة في عملية      ،  النفسية والتربوية المناسبة لتحديد معايير أهلية الطفل      
   .  واستخدام طرق التقييم لتحديد مستويات الطالب وقياس مخرجات التعليم، التقييم

جودة المبنى المؤسسي وقدرتـه علـى تحقيـق         : البيئة التعليمية : المعيار الثالث 
 كذلك توفير اإلمكانـات     ،  ى استفادة الطالب من مرافق المؤسسة التعليمية      األهداف ومد 

والمواد المادية يساعد على تمويل التعليم وتنفيذ البرامج والخطط ومـن ثـم تحقيـق               
   . األهداف المخطط لها

وهي جملة اإلجراءات التي يجـب أن       : االنتقاليةالدمج والخدمات   : المعيار الرابع 
لتي تعنى بذوي التوحد للدمج من خالل خطة معدة مـسبقاً للطفـل        تقوم بها المؤسسة ا   

 مدرسة الدمج  واألساليب المستخدمة إلنجاح عملية واختيارالذي تنوي المؤسسة دمجه 
 والتي توضع بالتنسيق مع مدرسة الدمج لتنفيذ      االنتقاليةالدمج من خالل خطة الخدمات      

    . األهداف والتوصيات المكتوبة
 أن هناك أهمية كبرى لهذه المعايير السابقة الذكر؛ لـذا فـإن     ومما سبق نرى  

الحاجة ملحة لتطبيق مثل هذه المعايير العالمية على مؤسسات ومراكز التربية الخاصة            
في  المملكة العربية السعودية لضمان مستوى عال من الجـودة والنوعيـة للبـرامج               

     . وي اضطراب التوحدوالخدمات التي تقدمها المؤسسات التي تخدم األطفال ذ
  :الدراسات السابقة

تم اإلطالع على العديد من البحوث والدراسات السابقة في مجـال اضـطراب             
 وتبين للباحثة قلة الدراسات     . التوحد بمراجعة الدوريات ومستخلصات الرسائل والبحث     

ذات الصلة بموضوع جودة برامج وخدمات األطفال ذوي اضطراب التوحد التي تناولت            
 وقد تم عرض الدراسـات      . مؤشرات ضبط جودة نوعية برامج التربية الخاصة عموماً       

  : من خالل محورين رئيسيين وهيإليهاوالبحوث السابقة التي تم التوصل 
 دراسات وبحوث تناولت تقييم برامج وخدمات األطفال ذوي اضطراب التوحد .  
         خاصة المقدمة لألطفال   دراسات تتعلق بمؤشرات ضبط الجودة في برامج التربية ال

 . ذوي اضطراب التوحد
الدراسات التي تناولت محور تقييم بـرامج وخـدمات األطفـال ذوي            : أوال

  :اضطراب التوحد
دراسة هدفت إلى تقييم البرامج المقدمـة للتالميـذ    (2007) أجرى الشمري

 أشارت ، جالتوحديين في المملكة العربية السعودية من قبل الكادر العامل في تلك البرام     
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 مع وجود تأثير    ،  النتائج إلى أن التقييم للبرامج المقدمة للتالميذ التوحديين كان إيجابياً         
بين تقديرات العاملين في المراكز الحكومية والعاملين في المراكـز الخاصـة لبـرامج             

 ، أبعاد أساليب التقييم: التوحد التي تقدم في إطار هذه المراكز في جوانب البرامج التالية       
 ولـم  ، )القطاع األهلي ( ودور األسرة والدرجة الكلية لصالح       ،والخطة التعليمية الفردية  

يظهر أثراً لمتغير الخبرة على اآلراء التي يبديها العاملون حول البرامج المقدمة للتالميذ 
 مع وجود تأثير لمتغير جنس العاملين في آرائهم التقييمية حـول            . التوحديين بالمملكة 

النتائج وجود تأثير لمتغير جنس العامل    كما لم تظهر   ،  )لصالح اإلناث (ج المقدمة   البرام
على آرائهم التقييمية حول البرامج المقدمة للتالميذ التوحديين بالمملكة في أبعاد الخطة       

  . التربوية الفردية والخدمات المساندة وأساليب تعديل السلوك والدرجة الكلية
 دراسة بعنوان واقع خـدمات التربيـة الخاصـة          )2002(كما أجرى العثمان    

) 48(  وتم اختيار عينة عشوائية تكونت مـن     ،المقدمة للطلبة التوحديين في السعودية    
 أشارت النتائج إلى وجود فروق بـين    . من مؤسسات التعليم الخاص والحكومي     ،  معلماً

مـا يتعلـق     وعدم وجود فروق في    ،  كلتا المجموعتين لصالح معلمي المدارس الخاصة     
بفعالية وخصائص الخدمات المقدمة للطالب الذين يعانون من التوحـد بـين البـرامج              

  . الحكومية والخاصة
واقع الخدمات المقدمة لألطفال التوحديين في المملكة       ) ٢٠٠٠(المغلوث   تناول

 -٢( وأسفرت النتائج على أن المراكز المختصة تقبل األطفال ما بين ، العربية السعودية
 كما ال يوجد اتفـاق بـين   . سنوات وأن اإلناث دون الثالث سنوات أكثر من الذكور        ) ٨

المراكز على نوعية الخدمات المقدمة للطفل التوحدي بالرغم من التداخل فيما بينها من             
 كما أن الكثير من الخدمات غير متوفرة عملياً على الرغم من إدعـاء              . حيث الخدمات 

  . م أن أكثر الخدمات تقديماً هي خدمات تعديل السلوك ومعلو. العاملين على وجودها
 :الدراسات التي تناولت مؤشرات ضبط الجودة لألفراد ذوي التوحد: ثانيا

على بناء مؤشرات لضبط الجودة في البرامج التربويـة      ) ٢٠٠٨(الزارع   ركز
لكـة  لألطفال التوحديين وتحديد درجة انطباقها على مراكز األطفال التوحديين فـي المم       

مركزاً حكوميـاً تقـدم خـدماتها       ) ٢٠( وتكونت عينة الدراسة من      . العربية السعودية 
 وأشارت النتائج إلى عنصرين مـن       . لألطفال التوحديين الذكور مثلت مناطق السعودية     

البرنـامج التربـوي    " بدرجة عالية هي مؤشرات عنصر       انطبقتعناصر ضبط الجودة    
 . "تحليل السلوك التطبيقي تعديل الـسلوك     " عناصر   ومؤشرات" والخطة التربوية الفردية  

مؤشـرات  : في حين أن هناك مؤشرات ألربعة عناصر انطبقت بدرجة متوسطة وهـي           
التقيـيم  "و" التهيئـة للـدمج   "و" المنهاج المرجعي "و" طرق التدريس والتدريب  "عنصر  

 : وباقي مؤشرات العناصر وعددها خمسة انطبقت بدرجة متدنيـة وهـي     . "والتشخيص
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الكوادر "وعنصر " والخدمات المساندة" تقييم البرنامج المقدم والمركز" و" البيئة التعليمية
  . "مشاركة األسرة"وكانت أقل المؤشرات انطباقاً هي مؤشرات عنصر " العاملة

إلى الكشف عن المؤشـرات النوعيـة   ) Carol, 2007(هدفت دراسة كارول 
) ٤٠( واشتملت عينة الدراسة على      ،  لمدرسةلبرنامج الدمج الكامل في مرحلة ما قبل ا       

 وممارسات التقييم   ،  وأظهرت النتائج بأن أنشطة التعليم المستند إلى المحتوى       ،  مشاركاً
 وكان من أبـرز المظـاهر       . المستمر للطفل كانت من الجوانب التي تحتاج إلى تطوير        

ت رعاية الطفل فـي  اإليجابية لدى اآلباء والمعلمين توفر دمج التربية الخاصة مع خدما  
 واشتملت كذلك   ،   كما أن تطبيق المنهاج قوياً فيما يتصل بمشاركة األسرة         . مكان واحد 

 لكن التطبيق ، على بنية الصف والروتين وتفاعالت المعلم مع الطفل وتوجيه تعلّم الطفل
  . كان ضعيفًا فيما يتصل بالبيئة المادية واستخدام نظام تقييم ذاتي فعال

والتي هدفت  ) ,Robertson 2006(لدراسة التي أجراها ربورتسون       وأما ا 
 التحقق من فعالية نظام جودة مراقبة مكتب التربية الخاصة في قسم التربية لوالية              إلى

 فقد ،  برامج التربية الخاصة بالمعايير الفيدرالية للواليةالتزاموست فيرجينيا من ومدى 
 ، مديراً فـي التربيـة الخاصـة      ) 22(ل مسح   تم الحصول على بيانات الدراسة من خال      

 ، عن آباء األفراد ذوي الحاجات الخاصـة      ) 2410( و ،  معلماً للتربية الخاصة  ) 848(و
 وقد أوضحت النتائج بأنه قد طـرأ تحـسن          ،  نظاماً مدرسياً في الوالية   ) 22(وذلك في   

 وإدارة ،  والمتعلقـة بـالخطط الفرديـة    ،  وتطور على خدمات التربية الخاصة المقدمة     
  . الخدمات

التي هدفت معرفة واقع إدارات المدارس الملحق ) ٢٠٠٦(وفي دراسة الدويش 
مـديراً  ) ٢٠٦( تكونت عينة الدراسـة مـن   ، بها برامج التربية الخاصة في السعودية  

 وأظهرت النتـائج أن الهيكـل التنظيمـي         . ولي أمر طالب  ) ١٠٠٠(معلماً و ) ٧١١(و
 وضعف ،  وأن المدارس ال تتالءم مع ظروف ذوي اإلعاقة     ،  للمدارس ال يتسم بالمرونة   

 وأن إدارات المدارس ال تشجع المجتمع    .  وأقرانهم العاديين  األطفالفرص التواصل بين    
 وضعف تواصل المؤسسة التعليمية مع      ،  المحلي على دعم األنشطة والبرامج التربوية     

  . لية الدمج مما انعكس على كفاءة عم، المؤسسات التعليمية األخرى
 :التعقيب على الدراسات

 نالحظ أنها ألقت الضوء علـى       ،  من خالل المراجعة السابقة لنتائج الدراسات     
 كما أنها تشير إلى أهمية مؤشرات ضبط الجودة         ،  نواحي مختلفة من موضوع الدراسة    

في التربية الخاصة في تقييم وتطوير البرامج والخدمات المقدمة لألطفال ذوي اضطراب      
 ومما يميز الدراسة الحالية انها تعمل على تقييم مستوى البرامج والخـدمات             . لتوحدا

 للمؤشرات الفعالة التي تقدمها الدراسات السابقة من وجهة نظر الخبراء           استناداالعامة  
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 وبالتالي فإن هذه الدراسة تعتمد على اتباع أدلة الدراسات          ،  في ضوء المعايير العالمية   
   . م مستوى البرامج  المقدمة لذوي اضطراب التوحدالسابقة في تقيي

  :الطريقة واإلجراءات
   :مجتمع الدراسة

اشتمل مجتمع الدراسة على جميع مراكز التربية الخاصة فـي مدينـة جـدة              
والمتمثلة في مراكز التربية الخاصة التي تقـدم البـرامج          )  جمعيات ،   أهلي ،  حكومي(

حد والمراكز الخاصة بفئات مختلفة مـن فئـات   والخدمات التربوية لذوي اضطراب التو  
مؤسسة ومركز تخـدم    ) ٢٠(من أصل   ) ١٠(التربية الخاصة في محافظة جدة وعددها       

 حسب دليل المؤسسات التـي تعنـى باألشـخاص ذوي           . جميع فئات اإلعاقة المختلفة   
   . اإلعاقات في محافظة جدة الصادر عن وزارة التنمية االجتماعية ووزارة التعليم

   :الدراسة عينة
 ، تكونت عينة الدراسة من المراكز والتي تقدم الخدمات لذوي اضطراب التوحد          

 من خالل سؤال على المديرين والمـشرفين        ،  بتطبيق أداة الدراسة على ممثلي المراكز     
) ١( والجـدول رقـم   .  وبإتباع طرق التحقق التي وضعتها الباحثة  ،  الفنيين والمعلمين 

                      . لعينة حسب متغيرات الجهة التابع لها المركز والفئات المخدومةيوضح توزيع أفراد ا
  )١(الجدول 

   المؤسسة والفئات المخدومةأويوضح توزيع أفراد العينة حسب جهة المركز 

  اإلقليم
المؤسسات والمركز 

المتخصصة في 
  التوحد

المؤسسات والمراكز التي 
 باإلضافةتخدم فئات مختلفة 

  راب التوحدالضط
  المجموع

 ٢ ١ ١  حكومي 
 ٧ ٦ ١  أهلية

 ١ - ١  جمعيات خيرية
 ١٠ ٧ ٣  المجموع الكلي

  :أدوات الدراسة
لجمع البيانات عن واقع مستوى البرامج والخدمات التربوية المقدمة لألطفـال      
ذوي اضطراب التوحد في مراكز التربية الخاصة في المملكة تم إعـداد أداة ألغـراض               
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وتـم   . أداة لتقييم مستوى فاعلية برامج األطفال ذوي اضطراب التوحد: وهيالدراسة 
 ثم ،  وترجمة المعايير العالمية، تطويرها استناداً إلى األدب التربوي المتصل بالموضوع

تحديد األبعاد الخاصة لألداة في ضوء الهدف الذي وضعت من أجله وبحـسب أسـئلة               
 بعد الرجوع إلى المعايير العالميـة  ، ة بكل بعد وتم صياغة المؤشرات الخاص . الدراسة
  : الباحثة في عملية البناء بشكل رئيسي بما يلياسترشدت وقد ، المعتمدة
 معـايير  (CEC)  الخاصةاالحتياجات معايير المجلس األمريكي لألطفال ذوي  -١

 المعـايير   ،  (NCATE)المجلس األمريكي الوطني العتماد تدريب المعلمـين        
 لتي وضعتها المؤسسات الوطنية العتماد خدمات التربيـة الخـاص  العالمية ا

(NCASES)   
التربية الخاصة والعناصر األساسية للبرامج التعليميـة للطلبـة ذوي            معايير -٢

ــد ــطراب التوح  – Standards for Special Education) . اض
Essential  Components for Students with Autism 

Spectrum Disorders) . 
 الخاص لمؤسسات وبرامج األشخاص ذوي اإلعاقات العقليـة         االعتمادمعايير   -٣

وذوي اضطراب التوحد التي وضعها المجلس األعلـى لـشؤون األشـخاص            
 . األردنالمعوقين في 

 مراحل أداة تقييم فاعلية برامج األطفال ذوي اضطراب التوحد  
ة المقدمة لذوي   لجمع البيانات حول مستوى فاعلية البرامج والخدمات التربوي       

 تم التوصل إلى مؤشرات تقيـيم       ،  اضطراب التوحد في مراكز التربية الخاصة بالمملكة      
 لتحديد درجة انطباقهـا علـى البـرامج    ،  مستوى البرامج التربوية لألطفال التوحديين    

 ،  األداة ومطابقتها على الخدمات المقدمة من برامج تربوية وتعليميـة          وبناء ،  المقدمة
 االحتياجـات معايير والمعتمدة من قبل المجلـس األمريكـي لألفـراد ذوي            وتلخيص ال 

  . مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة و، الخاصة
             مرحلة تحديد مكونات وأبعاد البرامج والخدمات التربوية المقدمـة لألطفـال ذوي

  :اضطراب التوحد
وأبعاد البرامج بناء على ما تم في المرحلة األولى توصلت الباحثة إلى مكونات  .١

 متمثلة بأربعـة    ،  والخدمات  التربوية المقدمة لألطفال ذوي اضطراب التوحد       
الخـدمات  :  تضمنتها البرامج  والخـدمات التربويـة وتمثـل   ، أبعاد أساسية 

؛ بعد عرضها االنتقالية الدمج والخدمات ،  البيئة التعليمية،  التقييم،  والبرامج
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 بموضـوع   األبعادحظاتهم لتحديد ارتباط    على ذوي االختصاص وااللتزام بمال    
 . الدراسة

 مرحلة بناء األداة:  
  هدفت األداة إلى قياس درجة انطباق المؤشرات النوعية لبرامج األطفال ذوي اضطراب 
التوحد على البرامج والخدمات التربوية المقدمة لهم فـي بالمملكـة لتقيـيم             

يوضح ) ٢( والجدول رقم ،لنهائي بالشكل ا األداة وقد تم بناء     ،مستوى الفاعلية 
               .  وعدد المؤشرات الرئيسة، األبعاد النوعية لبرامج ذوي اضطراب التوحد

  )٢(الجدول 
   والمؤشرات الرئيسة،أبعاد البرامج والخدمات التربوية

  عدد المؤشرات الرئيسية  البعد  الرقم
  ٢٨  البرامج والخدمات  األولالبعد 

  ٩  التقييم  البعد الثاني
  ١٢  البيئة التعليمية  البعد الثالث
  ٩  االنتقاليةالدمج والخدمات   البعد الرابع
  ٥٨    المجموع

 ، ٥= بـشدة  أوافـق ( يجاب عنها  ،  وقد صيغت فقرات األداة على شكل عبارات      
 كل مؤشر انطباقلتحديد درجة ) ١= بشدة أوافق ال، ٢=أوافقال ،  ٣=أحيانا ،  ٤=أوافق

والخدمات التربوية المقدمة لألطفال ذوي اضطراب التوحد بوضع إشـارة          على البرامج   
  . في الخانة مقابل المؤشر الذي ينطبق على البرنامج): √(

  :صدق األداة
 . تم عرض األداة على نخبة من المحكمين إلبداء الرأي حول صدق المحتـوى            

 ،  التربية الخاصة   في مجال  نوالمهنييمحكمين من األساتذة الجامعيين     ) ١٠(بلغ عددهم   
إلبداء الرأي حول صالحية ومالءمة المؤشر للبعد الخاص بها وحول وضوحها لغويـاً             

 وبعد التحكيم تم نقل بعض المؤشرات إلى أبعاد أخرى ذات . وتقديم المالحظات المناسبة
 حيث تم   . الصلة وإضافة بعض المؤشرات ذات األهمية وتم استبعاد مؤشرات من األداة          

%) ٨٠(من المحكمين بنسبة إجماع قـدرها    ) ٨(على الفقرات التي أجمع عليها       اإلبقاء
 كما تم إعادة صياغة بعض الفقرات علـى   . )ثمانية من عشرة محكمين   (بين المحكمين   
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) ٥٨(أبعاد وعدد المؤشرات الرئيسية     ) ٤( ووصل عدد األبعاد الرئيسية إلى       . المقياس
   . مؤشر

   :ثبات األداة
 من ذوي االختصاص ،  المقدريناتفاق األداة تم اعتماد طريقة للتحقق من ثبات

 مراكـز التربيـة     اعتمـاد والعاملين في  وزارة الشئون االجتماعية المانحة لتراخيص         
 ، الخاصة لذوي اضطراب التوحد بجدة لالطالع على أداة الدراسة وأبعادهـا وفقراتهـا            

برامج من برامج األطفال مـن      ) ٤(بهدف تقدير درجة انطباق المؤشرات النوعية على        
 ومدينة جدة تحديدا باستخدام ، ذوي التوحد المقدمة في مراكز التربية الخاصة بالمملكة      

يوضـح  ) ٣( والجدول رقـم  ،  بين التقديراتاالرتباط وتم حساب معامل   ،  أداة الدراسة 
   . ذلك

  )٣(الجدول 
   لدرجات التقديراتاالرتباطيبين معامل 

  لباحثةا  المختصين
  البعد

االنحراف   المتوسط
االنحراف   المتوسط  المعياري

  المعياري

 
معامل 
  االرتباط

قيمة 
  "ت"

مستوى 
  الداللة

الخدمات 
 ٥. ٠ ٠،٦٤-  ٨٦. ٠  2 .0  ١،٧٧ ٣٦. ٠ ١،٦٥ والبرامج

 ٩٨. ٠  ٣٤. ٠  ١. ١  20 .0  ١،٧٠ ٣٢. ٠  ١،٨٠ التقييم
 ١. ١  ٤١. ٠  ٢. ١  15 .0  85 .1 ٣٤. ٠ ١،٧٥ البيئة التعليمية

الدمج 
والخدمات 
 االنتقالية

٣. ٠  ١،٥٠ 1. 9  0. 03  ٠٣. ٠ ٣،٢-  ٨٥. ٠  

أن معامالت االرتباط بين درجات تقدير المقيم األول ) ٣(يالحظ من الجدول رقم 
 وبذلك فقد تحقق    ،  وهي قيم مرتفعة  ) ٧٠. ٠(والمقيم الثاني أنها جميعها قد زادت عن        

  . لهذه األداة ثبات تقدير المقيمين
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  :إجراءات الدراسة
  : الدراسة تمثلت فيما يليإعدادمراحل          

 إعداد أداة لتقييم مستوى فاعلية البرامج والخدمات التربوية في مراكـز التربيـة              . ١
 وترجمة المعايير   ،  الخاصة في بالمملكة مراجعة لألدب النظري المتعلق بالدراسة       

   . العالمية ذات الصلة
التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمـين مـن       . ٢

 ،  وجامعـة نـورة    ،   وجامعة طيبـة   ،   جامعة أم القرى   ،  جامعة الملك عبد العزيز   
  . وجامعة القصيم في المملكة العربية السعودية

  : منهجية الدراسة والتحليل اإلحصائي
 دراسـة الظـاهرة التربويـة       اعتمدت البحث الوصفي التحليلي والذي يتناول     

 بهـدف الوصـول إلـى    ،  كما توجد في الواقع والتعبير عنها كمـاً وكيفـاً     ،  ووصفها
استنتاجات تسهم في فهم الواقع وتطويره من خالل تحليل الظاهرة وتفـسيرها وبيـان              

   . الوسائل الالزمة لتطوير الواقع وتحسينه
  :التحليل اإلحصائي

 ثم إخضاع هـذه البيانـات الكميـة         .ت بعد جمعها  قامت الباحثة بتحليل البيانا   
 استخراج المتوسطات الحسابية     وقد تم  ،(SPSS)للتحليل باستخدام البرنامج اإلحصائي     

 المعيارية لفقرات األداة الخاصة بتقييم البرامج والخدمات التربوية المقدمة          تواالنحرافا
  . لألطفال ذوي اضطراب التوحد

  : النتائج
ما مستوى البرامج والخدمات التربوية المقدمة لألطفال   :ال الدراسة سؤلإلجابة عن   

ذوي اضطراب التوحد في مراكز التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية في ضوء 
  المعايير العالمية؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات       
 التربوية المقدمة لألطفال ذوي اضطراب التوحـد        المعيارية لمستوى البرامج والخدمات   

 ، في مراكز التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية في ضوء المعـايير العالميـة      
   . والجدول أدناه يوضح ذلك
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  )٤(جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى فاعلية البرامج والخدمات التربوية 

ال ذوي اضطراب التوحد في مراكز التربية الخاصة في المملكة العربية المقدمة لألطف
  السعودية في ضوء المعايير العالمية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط   األبعاد  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 337.  26 .3 التعليمية البيئة  ٣  ١
 237.  12 .3 التقييم  ٢  ٢
 206.   88 .2 والبرامج الخدمات  ١  ٣
 296.  33 .2 االنتقالية والخدمات الدمج  ٤  ٤
 202.  91 .2 الكلية الدرجة    

 .3-33 .2(المتوسطات الحسابية قد تراوحت مـابين  أن ) ٤(يبين الجدول 
 .3( في المرتبة األولى بأعلى متوسط حـسابي بلـغ   البيئة التعليمية حيث جاء ، )26
 في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلـغ  الدمج والخدمات االنتقالية  بينما جاء    ،  )26

  . )91 .2 ( ككل وبلغ المتوسط الحسابي لألداة، )33 .2(
وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقـديرات أفـراد           

  :   لتالي حيث كانت على النحو ا، عينة الدراسة على فقرات كل بعد على حدة
  الخدمات والبرامج: البعد األول

  )٥(جدول 
 مرتبة الخدمات والبرامجالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتعلقة ببعد 
  تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط   األبعاد  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 393.  04 .3 الفردي التربوي البرنامج  ١  
 307.  90 .2  المرجعي المنهاج  ٢  
 289.  79 .2 السلوك تعديل  ٤  
 422.  70 .2 التدريس أساليب  ٣  
 206.  88 .2 والبرامج الخدمات    

 .3-70 .2(المتوسطات الحسابية قد تراوحت مـابين  أن ) ٥(يبين الجدول 
بأعلى متوسط حسابي بلغ  في المرتبة األولى البرنامج التربوي الفردي حيث جاء ، )04
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             في المرتبة األخيرة وبمتوسـط حـسابي بلـغ   التدريس أساليب بينما جاء ، )04 .3(
  . )88 .2 ( ككلللخدمات والبرامج وبلغ المتوسط الحسابي ، )70 .2(

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقـديرات أفـراد             
 حيث كانت على النحـو      ،  من مكونات البعد األول   عينة الدراسة على فقرات كل مكون       

  :التالي
  :البرنامج التربوي الفردي) أ

  )٦(جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالبرنامج التربوي الفردي 

  مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  لمعياريا

يحدد البرنامج التربوي الفردي تاريخ      ٧  ١
 738.  10 .4  . ووقت بدء وانتهاء تعليم كل هدف

٣  ٢ 
يتضمن البرنـامج التربـوي الفـردي      

 واألكاديميالمهارات اللغوية والتواصل   
  . االجتماعي والمعرفي السلوكي

3. 70  .483 

 ٢٠(يلتحق الطفل في المؤسسة ما بين  ٦  ٢
 823.  70 .3  . ساعة أسبوعياً على األقل) ٢٥ –

١  ٤ 

 ، يعد الفريق برنامجـاً تربويـاً فرديـاً     
 ،  أهـداف  ،  معلومات عامـة  : (يتضمن

 وصف الخدمات   ،   التقييم ،  طر التعليم 
 وغير ذلك مـن محتويـات       ،  المساندة
 . )ضرورية

2. 90 1. 287 

٢  ٥ 
يبني الفريق البرنـامج وفقـاً للعمـر        

والعمـر الزمنـي    ) التطوري(النمائي  
 . للطفل

2. 60  .966 

٤  ٦ 
يضع الفريق في البرنامج أهدافاً تعبـر    
عن مهارات االنتقال بـين المواقـف       

  . واألنشطة
2. 20  .789 

تشارك أسرة الطفل في البرنامج بوضع  ٥  ٧
 568.  10 .2  . أهدافاً تهمها بشكل خاص

 393.  04 .3 البرنامج التربوي الفردي    
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 .4-10 .2(المتوسطات الحسابية قد تراوحت مـابين   أن) ٦(يبين الجدول 
يحدد البرنامج التربوي الفـردي     " والتي تنص على  ) ٧( رقم   ة حيث جاءت الفقر   ،  )10

 .4(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " تاريخ ووقت بدء وانتهاء تعليم كل هدف
تشارك أسرة الطفل في البرنـامج بوضـع        " ونصها) ٥(بينما جاءت الفقرة رقم      ،  )10

 وبلـغ  . )10 .2(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلـغ  " أهدافاً تهمها بشكل خاص
  . )04 .3( ككل للبرنامج التربوي الفرديالمتوسط الحسابي 

 :المنهاج المرجعي) ب
  )٧(جدول 

المنهاج المرجعي مرتبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة ب
  تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

٢ ١ 
 والمهـارات   ،  يتضمن المنهاج  مهارات اللغة    

 وإدارة للتقليد واالستجابة    باإلضافة ،  األكاديمية
  . وقت الفراغ

4. 10  .738 

لى تحقيق األهداف المكتوبـة     يركز المنهاج ع   ٤ ٢
 675.  30 .3 . بالبرنامج التربوي الفردي

 ، يتم تكييف طرق التدريس حسب قدرات الطفل       ٧ ٣
 738.  10 .3  . وعمره ونمط تعلمه

٨ ٣ 
يركز المنهاج على تطوير نظام تواصل مناسب       

مثل نظام تبادل (سواء كان لفظياً أو غير لفظي       
 . )PECSالصور 

3. 10  .994 

يتم استخدام استراتيجيات التعليم لتسهيل تنظيم       ٩ ٣
 738.  10 .3  . وتعميم المهارات في بيئات التعلم المناسبة

٣ ٦ 
 وطـرق  ، يحتوي المنهاج على أهداف سلوكية 

ــيم لألهــداف  ،  واألنــشطة الممارســة، التعل
 والتكيفات الالزمة لتحقيق ،  والوسائل التعليمية 

  . األهداف
3. 00 1. 054 
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المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

٦ ٧ 
يتصف المنهاج المرجعي بالمرونة بحيث يلبي      
حاجات جميـع األطفـال بمختلـف قـدراتهم         

  . األطفالوأعمارهم مراعياً الفروق بين 
2. 70  .949 

٥ ٨ 
يتم تقديم الدعم والخدمات المـساندة لألطفـال        
ذوي اضطراب التوحد ضمن مناهج تدريـسية       

  . إضافية
2. 00  .667 

١  ٩ 
وير المنهاج استناداً إلى أفضل النظريات      يتم تط 

والممارسات التعليمية في مجال تعليم األطفـال      
  . ذوي اضطراب التوحد

1. 70  .823 

 307.  90 .2 المنهاج المرجعي    
 .4-70 .1(المتوسطات الحسابية قد تراوحت مـابين   أن) ٧(يبين الجدول 

 ، يتضمن المنهاج  مهارات اللغـة " والتي تنص على) ٢( رقم ة حيث جاءت الفقر   ،  )10
فـي المرتبـة    "  باإلضافة للتقليد واالستجابة وإدارة وقت الفراغ      ،  والمهارات األكاديمية 

يتم تطوير "ونصها ) ١(بينما جاءت الفقرة رقم  ، )10 .4(األولى وبمتوسط حسابي بلغ 
عليم األطفال ذوي المنهاج استناداً إلى أفضل النظريات والممارسات التعليمية في مجال ت         

 وبلـغ المتوسـط   . )70 .1(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " اضطراب التوحد
  . )90 .2(الحسابي للمنهاج المرجعي ككل 
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  : أساليب التدريس-ج
  )٨(جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بأساليب التدريس مرتبة 
  ات الحسابيةتنازلياً حسب المتوسط

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

تستخدم األساليب والنماذج التعليميـة المتنوعـة     ٤ ١
 789.  20 .3  . وتتدرج بصعوبتها حسب حاجات الطفل

٣ ٢ 
يدرب المعلم الطفل على المهارات الوظيفية مـن        

ـ    ،  خالل المساعدات البـصرية    ى  والتـدريب عل
 ،  والمهـارات المجتمعيـة    ،  المهارات المهنيـة  

    .  والمهارات االستقاللية، والمهارات األكاديمية
3. 10  .738 

١ ٣ 

يدرب المعلم الطفل على مهارات التواصـل مـن         
 والمحادثـة ومعالجـة     ،  خالل مهارات االستماع  

 واستخدام العينات الصوتية والتواصل     ،  المصاداة
. . .  وبرامج الحاسوب    ،  من خالل تبادل الصور   

   . الخ

2. 30  .675 

٢ ٤ 
يدرب المعلم الطفل على المهارات االجتماعية من       

 ،  وتعلـيم األقـران    ،  خالل القصص االجتماعيـة   
 وتعليم األدوار   ،   واللعب ،  والمجموعات الصغيرة 
  . والمساعدات البصرية

2. 20  .632 

 422.  70 .2 أساليب التدريس    
 .3-20 .2(المتوسطات الحسابية قد تراوحت مـابين   أن) ٨(دول يبين الج

تـستخدم األسـاليب والنمـاذج      " والتي تنص على  ) ٤( رقم   ة حيث جاءت الفقر   ،  )20
في المرتبة األولى وبمتوسط " التعليمية المتنوعة وتتدرج بصعوبتها حسب حاجات الطفل

يدرب المعلم الطفل علـى  "ونصها ) ٢(بينما جاءت الفقرة رقم  ، )20 .3(حسابي بلغ 
 والمجموعـات  ،  وتعليم األقـران  ،  المهارات االجتماعية من خالل القصص االجتماعية     

بالمرتبة األخيرة وبمتوسـط    "  وتعليم األدوار والمساعدات البصرية    ،   واللعب ،  الصغيرة
  . )70 .2( وبلغ المتوسط الحسابي ألساليب التدريس ككل . )20 .2(حسابي بلغ 
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  : السلوك تعديل-د
  )٩(جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بتعديل السلوك مرتبة 
  تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 738.  90 .3  . تستخدم أساليب التعزيز المختلفة ٣ ١

ساليب ضبط المثيرات المختلفة للـتحكم      تستخدم أ  ٥ ٢
 823.  30 .3 . بالسلوك غير المرغوب فيه قبل وقوعه

 738.  90 .2 . يتم التركيز على التخلص من السلوك التوحدي ٤ ٣

٢ ٤ 
تستخدم استراتيجيات تعديل الـسلوك المناسـبة       
للوقاية من حدوث مشكالت سلوكية للتدخل عنـد        

  . األزمات
2. 70  .949 

يتم تصميم وبناء خطة لتعديل السلوك للطفل ذوي  ١ ٥
 516.  60 .2 . اضطراب التوحد

يعمل البرنامج على تعميم المهارات المكتسبة في        ٦ ٦
 527.  50 .2  . مواقف أخرى مشابهة

٧ ٧ 
تعتمد خطة تعديل السلوك الفرديـة فـي تقيـيم          
السلوك اللفظي وغير اللفظي وتحليل الظـروف       

من مع الـسلوك اإليجـابي والـسلوك        التي تتزا 
 . السلبي

2. 40  .699 

تستخدم مبادئ واستراتيجيات تعـديل الـسلوك         ٨ ٨
 667.  00 .2 . بشكل فعال مع األطفال

 289.  79 .2 تعديل السلوك    
 .3-00 .2(المتوسطات الحسابية قد تراوحت مـابين   أن) ٩(يبين الجدول 

" تستخدم أساليب التعزيز المختلفة   " والتي تنص على  ) ٣( رقم   ة حيث جاءت الفقر   ،  )90
) ٨(بينما جـاءت الفقـرة رقـم     ، )90 .3(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ 

بالمرتبـة  " تستخدم مبادئ واستراتيجيات تعديل السلوك بشكل فعال مع األطفال        "ونصها  
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ديل السلوك ككـل   وبلغ المتوسط الحسابي لتع. )00 .2(األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ 
)2. 79( .  

  التقييم: البعد الثاني
  )١٠(جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة ببعد التقييم مرتبة تنازلياً 
  حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

تشخيص في  توظف نتائج التقييم وال     8 1
 738.  90 .3 . البرنامج التربوي للطفل

2 7 
ــارات لعمــل  يجــري الفريــق اختب
ــد   ــين التوح ــارقي ب ــشخيص ف ت

  . واإلعاقات واالضطرابات األخرى
3. 70  .675 

3 6 
يتضمن التقيـيم جوانـب القـصور       
الخاصة بالتوحد وتتـضمن التعزيـز      

 . ومهارات العناية بالذات واالستقاللية
3. 60  .843 

4 3 
تقوم المؤسسة بإجراء دراسة حالـة      
شاملة تتضمن التاريخ النمائي للطفل     

 . التوحدي قبل دخوله المؤسسة
3. 40  .516 

5 1 
يتوفر فريق متعدد التخصصات بمـا      
في ذلك أسرة الطفل والطفل نفسه إن       

  . أمكن
3. 20  .919 

٥ 5 

تقوم المؤسسة بإجراء تقييم نفـس       
ــل ا ــامل لطف ــوي ش ــدي ترب لتوح

ــا  ــة منه ــتخدام أدوات مقنن : باس
مقيـاس  : االختبارات المقننة مثـل   (

) CARS(تقدير الطفـل التوحـدي      
وقائمة تقـدير الـسلوك التوحـدي       

3. 20  .632 
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المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

)ABC ( تقـديرات   ،  وقوائم الشطب 
 المالحظة ،  مالحظات األسر ،  السلوك

  . )السلوكية المباشرة

7 4 
 يقوم أخصائي التربية الخاصة بتقييم    

جميع الجوانب التعليميـة المتعلقـة      
   . بالطفل التوحدي

2. 80  .632 

8 2 
يتم تحديد أهلية  الطفل من قبل فريق        
متعدد التخصصات لتلقـي البـرامج      

 . والخدمات
2. 30  .675 

يتم كتابة تقارير التقيـيم باسـتخدام        9 9
 667.  00 .2  .  الفعالةاالتصالمهارات 

 237.  12 .3 التقييم   
 .3-00 .2(المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين  أن) ١٠(يبين الجدول 

توظف نتائج التقييم والتـشخيص  " والتي تنص على) 8( رقم ة حيث جاءت الفقر  ،  )90
بينما  ، )90 .3(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " في البرنامج التربوي للطفل

بة تقارير التقييم باسـتخدام مهـارات االتـصال         يتم كتا "ونصها  ) 9(جاءت الفقرة رقم    
 وبلغ المتوسط الحسابي لبعد . )00 .2(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ " الفعالة
  . )12 .3( ككل التقييم
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  :البيئة التعليمية: البعد الثالث
  )١١(جدول 

التعليمية مرتبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة ببعد البيئة 
  تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

يوجد في الغرفـة الـصفية جـدول         ٧ ١
 738.  10 .4  . بصري خاص بكل طفل

٣ ٢ 
ــراض    ــظ أغ ــان لحف ــد مك يوج
ومستلزمات كل طفل مزودة بمثيرات     

  . ) اسمه، صورته(بصرية 
3. 80  .632 

٩ ٣ 
 ، توجد لوحة تحـوي علـى صـور       

وكلمات توضح القـوانين المتعلقـة      
ــة  ــة التعليمي ــات ، بالبيئ  والتوقع

  . السلوكية داخل البيئة التعليمية
3. 70  .675 

١ ٤ 
تصميم البيئة التعليمية على درجـة      

 ،  وتكون بـسيطة   ،  عالية من التنظيم  
   . وال تحوي مثيرات بصرية كثيرة

3. 60  .843 

٤ ٤ 
يتوافر لكل طفـل طاولـة وكرسـي        
مزودان بمثيـرات بـصرية خاصـة       

  . ) اسمه، صورته(بالطفل 
3. 60  .699 

٥ ٦ 
مـساحة  : (يتوفر في الغرف الصفية   

 تهويـة   ،   إضـاءة مالئمـة    ،  كافية
 . )مناسبة

3. 50  .707 

١١ ٦ 
ال يزيد عدد الطلبة في الصف الواحد       

بل معلـم   عن ستة أطفال توحدين مقا    
   . ومعلم مساعد

3. 50  .707 
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المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 

٨ ٨ 
تُوفر البيئة التعليمية فرصاً للتفاعـل      
االجتماعي مع األقـران والمحيطـين     

 . بالطفل
3. 40  .843 

توفر عناصر السالمة العامة للغـرف     ٦ ٩
 816.  00 .3 . الصفية

٢ ١٠ 

تنظم البيئة التعليمية على شكل أركان  
 ،  الفردي ليمالتعركن  : ( مثل ،  تعليمية

 ،  والنـوم  ،  االسـترخاء  ،  الجماعي
 ،  والرسـم  ،   والموسـيقى  ،  واللعب

 . )ركن المعلم

2. 90  .568 

١٠ ١١ 
يتوافر في الغرفة الـصفية مثيـرات       

بصرية توضح أمـاكن أداء     ) حدود(
  . المهارات

2. 00  .471 

١٢ ١١ 
ال تزيد نسبة عدد المعلمين لألطفـال       

 الطفل في   حاقالتالتوحديين في بداية    
  . )٢ : ١(المؤسسة 

2. 00  .667 

 337.  26 .3 البيئة التعليمية    
 .4-00 .2(المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين  أن) ١١(يبين الجدول 

يوجد في الغرفة الصفية جـدول      " والتي تنص على  ) ٧( رقم   ة حيث جاءت الفقر   ،  )10
بينمـا   ، )10 .4(وسط حسابي بلـغ  في المرتبة األولى وبمت" بصري خاص بكل طفل

بصرية ) حدود(يتوافر في الغرفة الصفية مثيرات      "ونصهما  ) ١٢ و ١٠(جاءت الفقرتان   
ال تزيد نسبة عدد المعلمين لألطفال التوحـديين فـي          " و ،  "توضح أماكن أداء المهارات   

           بالمرتبة األخيرة وبمتوسـط حـسابي بلـغ       )" ٢: ١( الطفل في المؤسسة     التحاقبداية  
  . )26 .3( ككل البيئة التعليمية وبلغ المتوسط الحسابي لبعد . )00 .2(
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  الدمج والخدمات االنتقالية:  البعد الرابع
  )١٢(جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة ببعد الدمج والخدمات 
  االنتقالية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

٤ ١ 
تعقد المؤسسة دورات تدريبيـة عـن       
التوحد لمعلمي المدرسة التي سـيدمج      

 . بها األطفال التوحديين
3. 40  .843 

١ ٢ 
تضع المؤسسة خطة خدمات انتقاليـة      
لألطفال التوحديين تشارك فيها األسرة     

ـ       دد والكادر التعليمـي والفريـق متع
 . التخصصات

3. 00 1. 054 

٩ ٣ 
تجـــري المؤســـسة المخاطبـــات 

 مع قوالتنسيواالتصاالت بشكل مستمر  
المؤسسات الدامجة بشأن أداء الطفـل      

 . فصلياً
2. 50  .850 

٦ ٤ 
تعقد المؤسسة دورات تدريبيـة عـن       
التوحد لألطفال غير التوحديين لتسهل     

  . تفاعلهم مع األطفال التوحديين
2. 40  .966 

تستمر المؤسسة باإلشراف على برامج     ٨ ٥
 949.  30 .2  . دمج األطفال التوحديين

٢ ٦ 
تحدد المؤسسة المدرسة لدمج األطفال     
ذوي اضطراب التوحد الـذين تـسمح       

 . قدراتهم بذلك
2. 00  .816 

٧ ٧ 
يتم تدريب معلم الصف العـادي إلـى        
الممارسات المناسـبة لتعلـيم الطفـل       

 . لصف العاديالتوحدي في ا
1. 90  .738 
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المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

٥ ٨ 
ــال  ــيح المؤســسة فرصــة لألطف تت
التوحديين وأسرهم لالطالع على أماكن     

 في المدرسة   االنتقاليةالدمج واألماكن   
  . الدامجة

1. 80  .632 

٣ ٩ 
يؤخــذ بعــين االعتبــار االحتياجــات 
والرغبات واآلراء الفردية لكل طالـب      

  . وأسرته
1. 70  .483 

 296.  33 .2 لخدمات االنتقاليةالدمج وا    
 .3-70 .1(المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين  أن) ١٢(يبين الجدول 

تعقد المؤسسة دورات تدريبية عن " والتي تنص على) ٤( رقم ة حيث جاءت الفقر، )40
فـي المرتبـة األولـى      " التوحد لمعلمي المدرسة التي سيدمج بها األطفال التوحـديين        

يؤخـذ بعـين   "ونـصها  ) ٣(بينما جاءت الفقرة رقم  ، )40 .3(ابي بلغ وبمتوسط حس
بالمرتبـة األخيـرة    " االعتبار االحتياجات والرغبات واآلراء الفردية لكل طالب وأسرته       

الـدمج والخـدمات    وبلغ المتوسط الحـسابي لبعـد   . )70 .1(وبمتوسط حسابي بلغ 
  . )33 .2( ككل االنتقالية

 اتمناقشة النتائج والتوصي
وفيما يلي عرض للنتائج التي تم الحصول عليها من خالل ربط النتائج الكمية             
للبيانات المتعلقة بتقييم مستوى فاعلية البرامج والخدمات التربوية المقدمة لألطفال ذوي 

 وتقديم بعض المقترحات لتحسين ،  اضطراب التوحد في مراكز التربية الخاصة بالمملكة      
راب التوحد في ضوء  النتائج التي توصـلت لهـا هـذه             مستوى الخدمات لذوي اضط   

   . الدراسة
           مناقشة النتائج المتعلقة بمستوى فاعلية البرامج والخدمات التربويـة

  :  المقدمة لألطفال ذوي اضطراب التوحد
 بالدرجة الكلية النطباق المؤشرات النوعيـة علـى         أشارت النتائج فيما يتعلق   

تقدم البرامج والخدمات لألطفـال ذوي اضـطراب التوحـد     مراكز التربية الخاصة التي     
 وأن مثل هـذه الدرجـة ال   .  كان ذا درجة متوسطةاالنطباق إلى أن متوسط  ،  بالمملكة
 ،  بأن الوضع القائم الممثل حالياً حول البرامج والخدمات المقدمة متـدن           انطباعاتعطي  
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ة وبحاجـة إلـى عمليـات        بأن هناك ما هو مقبول بدرجة معقول       انطباعاولكنها تعطي   
    . المسئولةتحسين وتطوير من الجهات 

 عد البرامج والخدماتمناقشة النتائج المتعلقة بالمؤشرات الرئيسية لب:  
 البرنامج التربوي الفردي  . أ

 ويرجع مردهـا    . أوضحت النتائج أن هذا العنصر كانت درجة انطباقه مرتفعة        
ي على صياغة البرنامج التربوي الفـردي  في كون البرامج المقدمة تعتمد بالدرجة األول 

 وهذا .  باقي الخدمات المقدمةتتبعه والطريق الواضح التي األساسيفهو بمثابة المرتكز 
 ,Crimmins, Durand) وإيفيريـت  ،  وكوفمان،  كل من كريمنزيتفق مع دراسة 

Kaufman and Everett, 2001) . ودراسة الـشمري  ) ٢٠٠٢( ودراسة العثمان
 في تطبيق البرنامج ارتفاع التي أشارت إلى وجود . )٢٠٠٨( ودراسة الزارع )٢٠٠٧(

التربوي الفردي والخطة التعليمية الفردية وكذلك تحديد وقـت البـدء واالنتهـاء مـن       
 كانت درجة انطباقه متدنيـة      واحدا كما أوضحت النتائج إلى مؤشراً رئيسياً        . البرنامج

وقد تعـزو  " امج بوضع أهدافاً تهمها بشكل خاصتشارك أسرة الطفل في البرن   : " ونصه
 ومتابعتهم فـي تخطـيط البـرامج        األسر عدم وجود آلية منظمة لمشاركة       إلىالنتيجة  
  . )٢٠٠٨( وتتفق النتيجة مع دراسة الزارع . وتنفيذها

 المنهاج المرجعي. ب
 .  أشارت النتائج إلى وجود ثالثة مؤشرات رئيسية كانت درجة انطباقها مرتفعة

 المهـارات   ،   التفاعل االجتمـاعي   ،  التواصل: (يتضمن المنهاج المجاالت التالية   "حيث  
 ،  مهـارات اللعـب    ،   التقليـد  ،   السلوكات التوحدية  ،   المهارات األكاديمية  ،  االستقاللية

 إلى عملية التشخيص التي     ارتفاعها وقد يرجع مرد النتيجة في       . )"االستجابة ،  االنتباه
 إلى المؤسسات   أو ،  صة رسمية تابعة لوزارة الشؤون االجتماعية     تتم في مراكز متخص   

 وبالتالي يركز المنهاج علـى      . من خالل فريق متعدد التخصصات     ،  الطبية المتخصصة 
 ،  المتضمن على أهداف سلوكية، تحقيق األهداف المكتوبة في البرنامج التربوي الفردي    

 ، التكييفات الالزمة لتحقيـق األهـداف      و ،   والوسائل التعليمية والتقويم   ،  وطرق التعلم 
 وأعمارهم مراعياً الفـروق بـين       ،  بحيث يلبي حاجات جميع األطفال بمختلف قدراتهم      

 وإيفيريت ،  وكوفمان، ودراسة كريمنز) ٢٠٠٨(وهذا يتفق مع دراسة الزارع   . األطفال
 (Crimmins, Durand, Kaufman and Everett, 2001) .   التـي أشـارت 

 .  توافر منهاج مرجعي بمواصفات معينة مالئم لـذوي اضـطراب التوحـد            جمعيها إلى 
التي أظهرت عدم فاعليـة     ) ٢٠٠٦(وتختلف نتائج الدراسة الحالية مع دراسة العلوان        

  . البرامج التربوية والسلوكية المقدمة لألطفال التوحديين
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ظريات يتم تطوير المنهاج استناداً إلى أفضل الن      " للمؤشر كما أوضحت النتائج   
قد حصلت علـى    " والممارسات التعليمية في مجال تعليم األطفال ذوي اضطراب التوحد        

تعتمد في برامجها المقدمة وفق  درجة متدنية لكون مراكز األطفال التوحديين بالمملكة ال
 برامج التدخل المبكر لهذه الفئة وتتفق النتيجة مع دراسة         أهمهاالنظريات الحديثة ومن    

  . )٢٠٠٨(الزارع 
  :  أساليب التدريس. ج

 حيـث   .  أظهرت النتائج أن هناك ستة مؤشرات كانت درجة انطباقها مرتفعة         
تستخدم األساليب والنمـاذج التعليميـة المتنوعـة       " وتنص على ) ٤( رقم   ةجاءت الفقر 

في المرتبة األولى وقد يرجع ارتفاعها كعائـد        " وتتدرج بصعوبتها حسب حاجات الطفل    
 وتعـد مـن     ،  مرجعي الموضوع للطفل ليخدم المهارات التي يفتقدها      لطبيعة المنهاج ال  

 أما مؤشـر يـدرب      . المكونات والعناصر األساسية في البرنامج التربوي المقدم للطفل       
 ،  وتعليم األقران  ،  المعلم الطفل على المهارات االجتماعية من خالل القصص االجتماعية        

 جاءت منخفضة ، وار والمساعدات البصرية وتعليم األد،  واللعب،والمجموعات الصغيرة
التطبيق وقد يرجع مرد النتيجة إلى عدم وجود كادر تعليمي مؤهل قادر على اسـتخدام               

 من ذوي اضطراب التوحد تمثل عائقا       األطفال  كما أن خصائص      ،استراتيجيات متنوعة 
 فنيـات    وبالتالي يحتاج كل من المعلم والطالـب تطبيـق         ،  لتطبيق تلك االستراتيجيات  

برنامج تبادل الصور   : االستراتيجيات السابقة الذكر لضمان نجاح العملية التعليمية  مثل        
 وإيفيريـت  ،  وكوفمـان ،  وهذا يتفق مع دراسة كـل مـن دراسـة كريمنـز        . بيكس

(Crimmins, Durand, Kaufman and Everett, 2001) .و دراسة تايتجنز  ، 
التـي  (Tietjens, McCary, and Co-chair, 2005) وكوتـشير  ، ومك كـاري 

  . بنخفاض قدرة المعلمين على التدريس والتدريب في المؤشرات السابقة أشارت جمعيها
  : تعديل السلوك. د

تستخدم مبـادئ واسـتراتيجيات   "ونصها ) ٨( أوضحت النتائج أن الفقرة رقم   
ـ       " تعديل السلوك بشكل فعال مع األطفال      ى قلـة   بالمرتبة األخيرة وقد يعزى الـسبب إل

التدريب قبل الخدمة وفي أثنائها الذي يتلقاه المعلمون حول بـرامج تعـديل الـسلوك               
 .  وآلية بناء وتصميم خطة لتعـديل الـسلوك     ،   واستراتيجيات تعديل السلوك   ،  التطبيقي

التي كان من بين نتائجهـا      ) ٢٠٠٦(وتنسجم نتائج الدراسة الحالية مع دراسة العلوان        
 وتختلف النتيجة مع كل من      ،  سلوكية المقدمة لألطفال التوحديين   عدم فاعلية البرامج ال   

 Crimmins, Durand, Kaufman and)  وإيفيريت ،  وكوفمان، دراسة كريمنز
Everett, 2001) .    التي أشارت بعض نتائجها إلى فاعلية بـرامج تعـديل الـسلوك 

  . المقدمة لألطفال التوحديين
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 عد التقييممناقشة النتائج المتعلقة بالمؤشراتالرئيسية لب :  
ككل أنه حـصل علـى درجـة        " التقييم" لبعد   االنطباقأشارت النتائج لمتوسط    

 ودرجـة   ،   وقد تراوح متوسط درجات المؤشرات ما بين درجـة مرتفعـة           ،  متوسطة
توظف نتائج التقيـيم والتـشخيص فـي        " والتي تنص على  ) 8( رقم   ة الفقر . منخفضة

  .المرتبة األولىفي " البرنامج التربوي للطفل
 .  مؤشرات رئيسية كانت درجة انطباقهـا مرتفعـة        أربعةكما يالحظ أن هناك     
 ،  والمهـارات اللغويـة    ،   ومهارات التواصل  ،  االجتماعيفعملية تقييم مهارات التفاعل     

 ،  تُعد تقييمات رئيسية ال بد من إجرائها       ،  االستقاللية والمهارات   ،  والسلوكات التوحدية 
 درجـة   ارتفاع وهذا ما يبرر     . يم البرنامج التربوي والخطة التعليمية الفردية     وذلك لتقي 

 كما أن استخدام المالحظة والمقابلة في تشخيص وتقييم حاالت     . انطباق هذه المؤشرات  
 وهذا يتفـق مـع دراسـة        . التوحد يعود لندرة المقاييس المقننة على البيئة السعودية       

 ,Crimmins, Durand  وإيفيريـت  ، وكوفمان ، ودراسة كريمنز) ٢٠٠٨(الزارع 
Kaufman and Everett, 2001) ( التقيـيم  نتائجالتي أظهرت نتائجها أن توظيف 

 ذوي  للألطفـا في البرنامج التربوي للطفل كان من أبرز خصائص البرامج التربويـة            
 يتم كتابة تقارير التقيـيم باسـتخدام      " باإلضافة إلى ذلك حصل مؤشر     . اضطراب التوحد 

 ويكن تبريره أن القصور الواضح      . على درجة انطباق متدنية   " مهارات االتصال الفعالة  
في كتابة التقارير يعود لكفاءة المعلم في رصد مدى تقدم الطالب وذلك بسبب اعتمادهم              

 وهذا مـا  .  من االختبارات البعدية التي تقيس مستوى تقدم الطالب        أكثرعلى المالحظة   
في عنصر التقييم وكذلك الحال بالنـسبة لعـدم    ) ٢٠٠٨(لزارع  أوضحته نتائج دراسة ا   

 ألطفالهم التقييم وتخطيط الخدمات التي ستقدم       إعادةإشراك ومشاركة األسرة في عملية      
 ويدعم ذلك أن عنصر مشاركة ودعم وتمكين األسر كانت درجـة انطباقـه              ،  وتنفيذها

   . متدنية
 عد البيئة التعليميةمناقشة النتائج المتعلقة بالمؤشرات الرئيسية لب:  

" يوجد في الغرفة الصفية جدول بصري خاص بكـل طفـل          "يتضح من النتائج    
 حيث ان معظم البرامج التي  يتم استخدامها في المراكز           ،  كانت درجة انطباقها مرتفعة   

 ذوي اضطراب التوحد البصرية وبناء علية تم تنفيذ تلك الجداول األطفالتعتمد خصائص 
بـصرية توضـح    ) حدود(يتوافر في الغرفة الصفية مثيرات      " المؤشرين   ماأ . البصرية

 التحاقال تزيد نسبة عدد المعلمين لألطفال التوحديين في بداية " و، أماكن أداء المهارات
ويمكن تفسير هذا التدني إلى الضعف الذي تعانيه المراكز )" ٢ : ١(الطفل في المؤسسة 

يتم بناءها على أسس علمية تتناسب مع حاجـات         من ضيق المساحة لكونها جاهزة لم       
 بإجراء تعديالت وتكييفات على     للمستأجرين كما أن بعض المالكين ال يسمحوا        ،  األطفال
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 البيئات افتقار باإلضافة إلى . البيئة التعليمية؛ عوضاً عن التكاليف المادية من جراء ذلك
لمساحات الكافية لوجود أمـاكن     التعلمية للتنظيم على شكل أركان تعليمية وعدم توفر ا        

 وتنسجم نتائج الدراسة الحالية مع نتائج إسـتيز         ،  لحفظ أغراض ومستلزمات كل طفل    
(Estes, 2004) التي تمثلت بحاجة األفراد ذوي اإلعاقات إلى تكييف المباني والبيئة 

ـ .  والتفاعل والتواصل، المادية لتلبي حاجاتهم من حيث الحركة والتنقل   ائج  وتتفق النت
حيث حصل بعد البيئة التعليمية على درجة انطبـاق         ) ٢٠٠٨(مع نتائج دراسة الزارع     

  . متدنية
        عدالـدمج والخـدمات    مناقشة النتائج المتعلقة بالمؤشرات الرئيسية لب

  :االنتقالية
 الدرجـة الكليـة لبعـد الـدمج والخـدمات           انخفـاض  "إلـى أشارت النتائج   

 متأخراً في إعـداد بـرامج ذوي        اهتماماؤشرات القت   ويمكن تفسيرها بأن الم   "االنتقالية
 كمـا أن    . اضطراب التوحد؛ ألن الخدمات التربوية لذوي اضطراب التوحد حديثة العهد         

 المناسب في الدول العربية؛ فالتشريعات والقوانين ال تزال االهتمامهذه الخدمات ال تلقى     
 وتحتاج  ،  نوع من البرامج مرتفعة    كذلك فإن النفقات لمثل هذا ال      ،  قليلة في هذا الجانب   

 اإلدارية والفنية والتعليمية المؤهلـة والمدربـة        روالكوادللمزيد من الجهود والخبرات     
 ألن بناء وتصميم مثل هذه البرامج والخدمات الدامجة         . لتطبيق هذا النوع من البرامج    

هنية الخاصـة  تحتاج إلى فريق عمل متكامل لتحديد قدرات وميول الطفل األكاديمية والم 
 وتنسجم نتائج الدراسة الحالية مع نتـائج دراسـة كلينيـرت            . ،  ببيئة الدمج الجديدة  

 والعالج االنتقالية فيما يتعلق بجانب الخدمات (Kleinert & Others, 2000)وآخرون
 كما تختلف النتـائج مـع دراسـة    .  الفردية االنتقال والتعليم المهني وخطط     ،  التكاملي
  .  على متدنية ككلاالنتقاليةفي حصول عنصر الدمج والخدمات ) ٢٠٠٨(الزارع 

  :التوصيات
تحسين مستوى جودة الخدمات التربوية المقدمة لألطفال ذوي اضطراب التوحد  .١

 . في برامج التوحد
تبني مؤشرات ضبط الجودة في البرامج التربويـة لألطفـال ذوي اضـطراب              .٢

 . التوحد عند إنشاء برامج جديدة
 ، توى البيئات التعليمية الخاصة باألطفال ذوي اضـطراب التوحـد         تحسين مس  .٣

واستحداث مبان جديدة يتم تصميمها وفق كودات البناء الخاصة في مجال ذوي 
 . اإلعاقات
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 :المراجع العربية
 أسس معايير ونظام الجـودة الـشاملة فـي          . )٢٠٠١(اهللا    محمد عبد  ،  البكر -

) ٦٠( العدد .  جامعة الكويت.  المجلة التربوية  ،  التعليميةالمؤسسات التربوية و  
 . ٩٨ -٨٤ص 

 مدى فاعلية برنامج تعليمي لتنمية االتصال اللغوي        . )2005( سامر ،  الحساني -
:  الجامعة األردنية،  رسالة ماجستير غير منشورة. لدى أطفال التوحد في عمان   

  .  األردن، عمان
 وضـبط الجـودة فـي     االعتمـاد  . )٢٠١٠( رداح   ،   أحمد والخطيب  ،  الخطيب -

 . عالم الكتب الحديث:  إربد. )أنموذج مقترح(الجامعات العربية 
دار :  عمـان  . )١ط (.  التربية الخاصة المعاصـرة    . )٢٠٠٨( جمال   ،  الخطيب -

  . وائل للنشر
دار وائـل   : عمان) ١ط (. مقدمة في اإلعاقة العقلية   ) ٢٠١٠( جمال   ،  الخطيب -

 . للنشر
 .  المدخل إلـى التربيـة الخاصـة       . )2009( منى   ،   جمال والحديدي  ،  الخطيب -

 . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: عمان
 تنظيم الخدمات التربوية المختـصة باألطفـال ذوي         . )٢٠٠٢( فريد   ،  الخطيب -

 دكتوراه أطروحة   ،  اإلعاقة العقلية في المؤسسات والمراكز النهارية في األردن       
  .  لبنان،  بيروت، عة القديس يوسف جام، غير منشورة

 وانخفـاض  الجودة تحسين التميز  ثالوث . )٢٠٠٠( موسى اهللا عبد ، الخلف -
 ١٤٢ص ) ٣٩(  العدد. الرياض ، العامة اإلدارة مجلة . اإلنتاجية التكلفة وزيادة

- ١٤٤ .  
 دراسـة   ،  واإلعاقة العقليـة  ) التوحد( األوتيزم   . )٢٠٠٩( إيهاب   ،  خليل محمد  -

  . مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع:  القاهرة. )١ط (، ولوجيةسيك
 ،  مؤشرات الجودة وتوظيفها في تنظيم التعليم والتعلّم       ،  )٢٠٠٦( سهيل   ،  دياب -

 العـدد  - المجلد الثاني، edu . iugaza. WWW ، الجودة في التعليم العالي
 . األول

 ترجمـة  . لخاصـة  المعلم الفعال في التربية ا  . )٢٠٠٩(هووراد  ،  ديبتن كورت  -
 .  األردن، دار الفكر للنشر والتوزيع:  عمان، يونس محمد

:  الدوحة ،   التوحد اإلعاقة الغامضة   . )٢٠٠٢( صالح   ،   فضيلة وحماد  ،  الراوي -
  . مطابع دار الشروق
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 مؤشرات ضبط الجودة في البرامج التربوية لألطفال        . )٢٠٠٨( نايف   ،  الزارع -
 . راكز التوحد في المملكة العربية الـسعودية       على م  انطباقهاالتوحديين ودرجة   

 .  عمان،  الجامعة األردنية،  غير منشورةدكتورةرسالة 
 المدخل إلى اضطراب التوحـد المفـاهيم األساسـية          . )٢٠١٠( نايف   ،  الزارع -

 . دار الفكر للطباعة والنشر:  عمان، )١ط (، وطرق التدخل
دار وائـل   :  عمان .  والعالج الخصائص:  التوحد . )٢٠٠٤(إبراهيم  ، الزريقات -

  . للطباعة والنشر
 الجودة الشاملة في التعليم وأسواق العمل في الوطن . )2003( خالد  ،  الزواوي -

 . مجموعة النيل العربية:  القاهرة. العربي
 . الطرق التربوية والنفسية والطبيـة    :  عالج التوحد  . )2004( وفاء   ،  الشامي -

 . النسوية في المملكة العربية السعوديةالجمعية الفيصلية الخيرية : جدة
 تـصميم برنـامج تـدريبي لتطـوير المهـارات      . )٢٠٠٤( رائد ، الشيخ ذيب  -

 واالستقاللية الذاتية لدى األطفـال التوحـديين وقيـاس          واالجتماعيةالتواصلية  
 . األردن:  الجامعة األردنية،  رسالة دكتوراه غير منشورة. فاعليته

 . )تحليل وضـع  ( األشخاص المعوقون في األردن      . )2009( جميل   ،  الصمادي -
االستراتيجية الوطنية لألشـخاص    "ورقة عمل مقدمة في المؤتمر الوطني األول        

  . المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين" ذوي اإلعاقة
 مقدمة في .  جمال وآخرون،  في الخطيب.  التوحد. )2009( جميل ، الصمادي -

 للطباعـة والنـشر     ،  الفكـر  دار:  عمان . ت الخاصة تعليم الطلبة ذوي الحاجا   
 . والتوزيع

 تقويم فاعليـة مراكـز   . )٢٠٠١( عبد العزيز ،  السرطاوي.  جميل،  الصمادي -
 ،  مجلة جامعة الملك سعود    . التربية الخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة      

 .  ١٦٥ – ١٢٩ ص ، ١٣مجلد 
دار :  عمـان  . )2ط   (. تربية الخاصة  مدخل إلى ال   . )(2008 قحطان   ،  الظاهر -

 . وائل للنشر والتوزيع
 الخطة التربوية الفردية لألطفال في مـدارس        . )٢٠٠٣( محمد قاسم    ،  اهللا عبد -

 ، الدمج ومعاهد التربية الفكرية في مناطق جنوب المملكـة العربيـة الـسعودية    
 . )١٧( العدد ، )٥( المجلد ، مجلة الطفولة العربية
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 وضع الخدمات التعليمية الخاصة للطالب المصابين . )2002(راهيم  إب، العثمان -
 جامعة  ،   أطروحة دكتوراه غير منشورة    . بالتوحد في المملكة العربية السعودية    

 .  الواليات المتحدة األمريكية، إيداهوا
 تقييم البرامج التربوية والعالجية المقدمـة لألطفـال   . )2006( علي   ،  العلوان -

 ،  رسالة ماجستير غير منشورة جامعة عمـان العربيـة         .  األردن التوحديين في 
 . عمان

مناقشة لمضمون الـرؤى والـسياسات      :  جودة التعليم  . )٢٠٠٢( خالد   ،  العواد -
الرؤية المستقبلية لالقتصاد :  ورقة مقدمة لندوة، التعليمية االقتصادية المستقبلية

 .  المملكة العربية السعودية،  الرياض، السعودي
 – نموذج في ضبط معايير الجودة في التعليم األكاديمي   . )٢٠٠٧( خليل   ،  عودة -

 .  فلسطين،  نابلس،  الوطنيةالنجاحجامعة 
 ،  المفـاهيم المعـايير  ،   الجـودة فـي التعلـيم      . )٢٠٠٨( سـهيلة    ،  الفتالوي -

 .  األردن، دار الشروق للنشر والتوزيع:  عمان.  المسؤوليات، المواصفات
 إدارة الجـودة  - جـودة التعلـيم  – الجودة  . )٢٠٠٧(صطفى السايح    م ،  محمد -

 . دار نوفل:  بيروت. الشاملة
 طبيعة وواقع الخدمات المقدمة للطفل التوحدي فـي         . )٢٠٠٠( فهد   ،  المغلوث -

جامعـة الخلـيج   :  البحرين،  ندوة اإلعاقات النمائية . المملكة العربية السعودية  
  . العربي

 -التـشخيص ( اللغوي للطفل التوحـدي  االتصال . )2001(أحمد  سها ، نصر -
 . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع:  عمان. )البرامج العالجية

مقدمة :  سيكولوجية األطفال غير العاديين وتعليمهم. )2008( كوفمان ، هالهان -
دار الفكـر للنـشر     :  عمان ،   ترجمة عادل عبد اهللا محمد     ،  في التربية الخاصة  

 .  األردن ،والتوزيع
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