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البرامج والخدمات المقدمة في مؤسسات ومراكز التربية  واقع
المملكة العربية السعودية في ضوء ب حائلفي منطقة  الفكرية

 المعايير العالمية

 الملخص:
تقييم مستوى فاعلية البرامج والخدمات المقدمة في  إلىهدفت هذه الدراسة 

لمعايير العالمية، وتكونت مؤسسات ومراكز التربية الفكرية في منطقة حائل في ضوء ا
 (66عينة الدراسة من جميع مؤسسات ومراكز التربية الفكرية في منطقة حائل وعددها )

ولتحقيق هدف الدراسة فقد تم بناء أداة لتقييم مستوى البرامج والخدمات  مركز ومؤسسة،
كان ذا أشارت النتائج أن هناك ُبعدًا واحدًا  في مؤسسات ومراكز التربية الفكرية. وقد

(. في حين 1710مستوى فاعلية مرتفع وهو: "ُبعد البرامج والخدمات" وبمتوسط حسابي )
أن هناك ثالثة أبعاد كانت ذات مستوى فاعلية متوسطة وهي على التوالي: ُبعد "البيئة 

(، وُبعد 1700(، وُبعد "التقييم" بمتوسط حسابي )1766التعليمية" بمتوسط حسابي )
كانت ذات  اثنان(. وباقي األبعاد وعددها 1791" بمتوسط حسابي )"اإلدارة والعاملين

(، و"مشاركة 1700ُبعد "الرؤية والفكر والرسالة" بمتوسط ) مستوى فاعلية متدنية وهي:
 (.1707ودعم وتمكين األسرة" بمتوسط )

: الخدمات التربوية، مؤسسات ومراكز التربية الخاصة، اإلعاقة الكلمات المفتاحية
 المعايير العالمية. الفكرية،
 مقدمة:

يشهه د ميههدان التربيههة الخاصههة اهتمامههًا واضههحًا فههي الوقههت الههراهن وقههد تمثههل هههذا 
االهتمههام فههي تطههوير البههرامج والخههدمات والكههوادر العاملههة واسههتراتجيات القيهها  والتشههخيص 
والتعلههيم، فههي ضههوء جملههة مههن المعههايير والمؤشههرات التههي تضههبط عمليههات التربيههة الخاصههة 

دف ضمان تقديم الخدمات والبرامج النوعية وتحسين نوعية حيهاة األطفهال ذوا اإلعاقهة. ب 
ن تأثيرها أوتعد اإلعاقة الفكرية من اإلعاقات التي تحظى باهتمام الباحثين والمختصين؛ إذ 

بهل يشهمل جوانهب مختلفهة  ال يقتصر على جانب واحد فقط من شخصية الطفهل ذا اإلعاقهة
وال يتوقه  ههذا التهأثير عنهد ههذا الحهد بهل  ي.اللغوا واالنفعهال، و تماعيمن ا المعرفي، واالج

وممها يزيهد مهن خطهورة ههذه اإلعاقهة زيهادة  يمتد ليشمل أسر هؤالء األطفال والمجتمهع كله .
( مههن 3%معههدالت انتشههارها، حيهه  تقههدر نسههبة انتشههار اإلعاقههة الفكريههة بنسههبة حههدو  )

السهرطاوا، ) عاقهات انتشهارًا فهي العهالم العربهيمجموع السهكان، وههي ُتعهد مهن بهين أكثهر اإل
 (.2011، وآخرون 
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ومهههن ههههذا المنطلهههق تشهههكل عمليهههة تطهههوير المعهههايير الخاصهههة بهههالبرامج المقدمهههة 
لألطفهههال ذوا اإلعاقهههة الفكريهههة أحهههد أههههم األولويهههات لهههدى التربهههويين، حيههه  ت هههدف تلهههك 

ناء علهى التعلهيم المالئهم اإلجراءات إلى تأمين حصول جميع األطفال ذوا اإلعاقهة بهال اسهتث
والنوعي. وبالتالي فإن متطلبات تحقيق ذلك تقتضي أن تتضافر ج ود جميهع المعنيهين فهي 

والصهحية للعمهل معهًا وفهق خطهط عمهل إجرائيهة  ،واالجتماعيهة ،المجهاالت المختلفهة التربويهة
ن وتتعهاظم أهميهة ههذا األمهر عنهد الحهدي  عه. وم نية تتضمن بلهو  وتحقيهق تلهك األههداف

فئهههات ذوا اإلعاقهههة التهههي تتزايهههد حاجت ههها إلهههى بهههرامج ذات مواصهههفات ال تقهههل عهههن البهههرامج 
 المقدمة لنظرائ م من األطفال غير ذوا اإلعاقة. 

ونتيجههة للتحههوالت والتطههورات التههي شهه دها ميههدان التربيههة الخاصههة، فقههد شهه دت 
 ،والصههحية ،شخيصههيةالمملكههة العربيههة السههعودية تقههدمًا كبيههرًا فههي مجههال تقههديم الخههدمات الت

والتأهيليههة واالجتماعيههة لألشههخاص المعههاقين. ويرجههع اهتمههام المملكههة العربيههة  ،والتربويههة
(، واسههتند هههذا القههانون 1999السهعودية باألطفههال ذوا اإلعاقههة بصههدور أول تشهريع عههام )
فهي الحقهو   اإلعاقهةذوا  األطفهالإلى األس  االجتماعية والتربوية وأهم ها المسهاواة بهين 

مكانيات مدرات م من أفراد المجتمع وفق ما نسمح ب  ق موالواجبات بغيره  . وا 
 1952بههدأ التعلههيم الخههاص فههي المملكههة العربيههة السههعودية بج ههود فرديههة عههام 

 وتركزت حول اإلعاقة البصهرية. واسهتمرت الج هود الفرديهة فهي ههذا المجهال إلهى أن أنشهأت
تالها صهدور قهرار بإنشهاء أول إدارة  1960أول مؤسسة حكومية للمكفوفين بالرياض عام 

 . 1962عام  تختص ببرامج التعليم الخاص الخاصة بالمكفوفين والصم والمعاقين عقليا
وتعتبههر جامعههة الملههك سههعود مههن الجامعههات السههعودية الرائههدة فههي هههذا المضههمار، 

قسههم التربيههة الخاصههة والههذا يعتبههر القسههم األول فههي المملكههة  7489حيهه  أنشههئت عههام 
والعههالم العربههي الههذا يؤهههل طالبهه  وطالباتهه  للحصههول علههى درجههة البكههالوريو  فههي التربيههة 

تقهدمًا ملموسهًا فهي مؤشهرات تنميهة المهوارد  الخاصة. وقد حققهت المملكهة العربيهة السهعودية
البشههرية لألشههخاص المعههاقين، مههن خههالل الحههرص وااللتههزام بالتشههريعات والسياسههات التههي 

الحيههاة الكريمههة، ومههن خههالل التوسههع الكمههي والتطههور النههوعي فههي تحفههل للمعههاقين حق ههم ب
علهى أنفسه م ومهن  االعتمهادواالجتماعيهة التهي تمكهن م مهن  ،والصحية ،الخدمات التعليمية

االنهههدماي فهههي حيهههاة المجتمهههع العصهههرية. عهههالوة علهههى المجهههاالت الجهههادة لهههربط حقهههوق م 
نجاز العديد من برامج اإلعفاءات والتهدريب الم نهي  واحتياجات م بالخطط التنموية للدولة، وا 

السهعودية حريصههة أكثههر مههن ذا قبهل علههى أن تقتههرن منههاهج  توالتشهغيل وسههواها. وأصههبح
واإلداريههة  ،والحههزم التنمويههة ،واالجتماعيههة ،االقتصههاديةتنميههة ورعايههة المعههاقين بالسياسههات 

 (6110الخشرمي، )العامة للوطن. 
لى مستوى فاعلية البرامج والخدمات المقدمة من هنا تأتي هذه الدراسة للتعّرف ع

مؤسسات التربية الخاصة في منطقة حائل. ب دف الوقهوف علهى حقيقهة وواقهع البهرامج  في



 م6176، الجزء األول( يناير لسنة 761: )مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 -946- 

والخدمات المقدمة في المؤسسات التي تعنى باألطفال ذوا اإلعاقة الفكرية، ومعرفة مها تهم 
ل هذه الفئهة. ومهن هنها  تحقيق  والعمل على تطهويره لتحقيهق خدمهة نوعيهة ذات جهودة عاليهة

البههد مههن إمعههان النظههر فههي البههرامج العالميههة التههي تقههدم ا الههدول المتقدمههة لألطفههال ذوا 
اإلعاقهة الفكريهة والحكهم علهى البهرامج والخههدمات التربويهة التهي تقهدم فهي مؤسسهات ومراكههز 
التربيهههة الخاصهههة فهههي منطقهههة حائهههل، فهههدول العهههالم تعتمهههد بعهههض المؤسسهههات الحكوميهههة 

معية بوصف ا مرجعية أساسية العتماد المراكز والمؤسسات والبرامج والخهدمات التهي والمجت
تقههدم ا لألطفههال ذوا اإلعاقههة الفكريههة ففههي، الواليههات المتحههدة األمريكيههة والمملكههة المتحههدة 

للمؤسسههات والمراكههز التههي تعنههى  االعتمههادتوجههد العديههد مههن الجمعيههات المتخصصههة بمههنح 
 Council for). لفكريهههة ومجلههه  األطفهههال غيهههر العهههاديينباألطفهههال ذوا اإلعاقهههة ا

Exceptional Children)والمعهههروف بهههالرمز(CEC) . والمجلههه  الهههوطني االمريكهههي
 National Councial for Accreditation Teacher)العتمهاد تهدريب المعلمهين

Education)  المعههروف اختصههارًا ب(NCATE)  والجمعيههة األمريكيههة لاعاقههات الفكريههة
 American Association on Intellectual and Developmental)والنمائيهة 

Disabilities) .وغيرها من المؤسسات والجمعيات التي تعنى باألطفال ذوا اإلعاقات  
وبذلك يكون السعي نحو تطوير البرامج والخدمات التربوية المقدمهة لألطفهال ذوا 

فههي ضههوء مهها أقرتهه  المواثيههق واالتفاقيههات  اإلعاقههة الفكريههة وتحسههين جودت هها ضههرورة ملحههة
الدولية الخاصة باألشخاص ذوا اإلعاقة، وضرورة تلبية احتياجات هذه الفئات من البرامج 

لألطفههال ذوا  والخههدمات. والعمههل علههى تطويرههها لتحقيههق خدمههة نوعيههة ذات جههودة عاليههة
 اإلعاقة الفكرية. 

 مشكلة الدراسة وأهميت ا:
سهة هههو تقيههيم البهرامج والخههدمات المقدمههة لألطفههال ذوا إن الغهرض مههن هههذه الدرا

اإلعاقة الفكرية في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في منطقة حائهل فهي المملكهة العربيهة 
 السعودية، في ضوء المعايير العالمية. 

وتأتي أهمية الدراسة كون ا تقدم تقييمهًا للبهرامج والخهدمات المقدمهة لألطفهال ذوا 
يههة بشهههكل شههمولي متكامههل مهههن وج ههة نظههر الخبهههراء لمعرفههة مههدى مالءمهههة اإلعاقههة الفكر 

الخدمات لمستويات وخصائص هذه الفئة، والتعرف علهى نقهاا القهوة والضهع  فهي العمليهة 
التهي ههدفت إلهى تقيهيم البهرامج والخهدمات  انولقلة الدراسات في حدود علم الباحثه .التربوية

معايير العالمية فقد جاءت الحاجهة إلهى مثهل ههذه المقدمة لذوا اإلعاقة الفكرية في ضوء ال
حي  تمثل المعايير أهمية كبيرة في مجال تقييم نوعية البرامج والخهدمات المقدمهة  ،الدراسة

ألن هها تههزود الم تمههين بمعلومههات عههن مههدى تقههدم الطلبههة، ومهها يحتههاجون تعلمهه . كمهها أن هها 
ؤمهل أن تسهاعد ههذه الدراسهة فهي وكمها ي  تعتبر بمثابة مؤشرات تساعد في عمليهة التقيهيم.
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رسم السياسات العامة المتعلقة بمجال البرامج والخدمات المقدمة لذوا اإلعاقة الفكرية فهي 
منطقة حائل في المملكهة العربيهة السهعودية، وفهي تطهوير وتنفيهذ البهرامج والخهدمات بكفهاءة 

 وفاعلية.
 عناصر مشكلة الدراسة: 

 اإلجابة عن التساؤل اآلتي: تمثلت مشكلة الدراسة في محاولت ا 
مهها مسههتوى فاعليههة البههرامج والخهههدمات التربويههة المقدمههة لألطفههال ذوا اإلعاقهههة  -7

الفكرية في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في منطقة حائل في المملكة العربية 
 السعودية في ضوء المعايير العالمية؟

 التعريفات اإلجرائية:
فهههي ههههذه الدراسهههة بهههأن م األطفهههال الملتحقهههون  ُتعهههرف اإلعاقهههة الفكريهههة إجرائيهههاً 

بمؤسسههات ومراكههز التربيههة الخاصههة فههي منطقههة حائههل، وتههم تشخيصهه م علههى أن ههم معههاقون 
 .متخصصةعقلًيا من قبل مراكز 

وُيعهههرف تقيهههيم البهههرامج إجرائيهههًا بأنههه  ج هههد مهههنظم يشهههتمل علهههى وصههه  البهههرامج 
ة تقههديم المعلومههات والتغذيههة الراجعههة والخههدمات وتقيههيم النتههائج المترتبههة علههى إجراءاتهه  بغيهه

المفيهدة التخههاذ قههرارات مناسههبة فيمها يتعلههق بجههدوى البههرامج وتحليهل مههدى تحقيقهه  لألهههداف 
 المتوقعة من .

وتعههرف المعههايير إجرائيههًا بأن هها مجموعههة المبههادا والقواعههد والموج ههات المنشههورة 
التوحههد مهههن قبههل منظمهههات  والمعتمههدة لبهههرامج تعلههيم ذوا اإلعاقهههة الفكريههة وذوا اضهههطراب

وهههي تلههك المواصههفات والخصههائص والشههروا التههي ينبغههي توافرههها فههي الدوليههة.  االعتمههاد
البرامج التربوية المقدمة لألطفال ذوا اإلعاقة الفكرية في العهالم، والتهي تمثل ها األداة التهي 

 بتطويرها.  انسيقوم الباحث
لدراسههة الحاليههة: بأن هها ويعههرف مؤسسههات و مراكههز التربيههة الخاصههة فههي ضههوء ا

مؤسسهههات ومراكهههز التربيهههة الخاصهههة المتخصصهههة )فهههي تقهههديم البهههرامج والخهههدمات التربويهههة 
 المتخصصة لألطفال ذوا اإلعاقة الفكرية( في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية.
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 حدود الدراسة:
 اقتصرت الدراسة الحالية على:     

سههات ومراكههز ذوا اإلعاقههة الفكريههة الحكوميههة تقيههيم مسههتوى فاعليههة بههرامج مؤس -
المملكهة العربيهة فهي والخاصة المتخصصة وغير المتخصصهة داخهل منطقهة حائهل 

 .السعودية من وج ة نظر الخبراء
تتحدد نتائج الدراسة بالفترة الزمنية التهي تهم تطبيهق أدوات الدراسهة خالل ها، وههي  -

 (.6176لعام )
 أواًل: اإلطار النظرا:

 مقدمة:
 ذ عهههدة سهههنوات، بهههادر المجلههه  األمريكهههي لألطفهههال ذوا الحاجهههات الخاصهههةمنههه

(Council for Exceptional Children) زالمعروف بالرم - (CEC)   وهو المجله
إلهى تبنهي جملهة مهن معهايير الممارسهة  -ذو التأثير الكبير على التربيهة الخاصهة فهي العهالم
ن األطفهال ذوا اإلعاقهة الفكريهة. وتنهدري الم نية في ميدان التربية الخاصهة بمها في ها ميهدا

( معههايير الممارسههة الم نيههة 7هههذه المعههايير ضههمن عههدد مههن المجههاالت األساسههية، وهههي: )
( المعايير المتصلة بالتعهاون 0( المعايير المتصلة في تعليم ذوا اإلعاقات، )6للمعلمين، )
( 6( البيئهة التعليميهة، )0، )(اإلدارة، والمعلمون، والمرشدون، وأولياء األمور9والتواصل، )

( البههرامج والخههدمات المقدمههة 8( الههدمج والخههدمات االنتقاليههة، )1اسههتراتيجيات التههدري ، )
 لألطفال ذوا اإلعاقة الفكرية.

وأصبحت المواد الدراسية في الجامعات األمريكية مراعية لتلهك المعهايير واألسه . 
األههداف المشهتقة مهن معهايير الممارسهة  خطط المهواد الدراسهية شملفقد أصبح مألوفًا أن ت

الخاصههة بالتعههاون مههع  االحتياجههاتالم نيههة التههي يتبناههها المجلهه  األمريكههي لألطفههال ذوا 
 National Council for)المجلهه  األمريكههي الههوطني العتمههاد تههدريب المعلمههين
Accreditation of Teacher Education)  المعههروف بههه(NCATE) ( ،الخطيههب

  (.6171وآخرون، 
 اإلعاقة الفكرية:

تعتبههر اإلعاقههة الفكريههة مههن الظههواهر المألوفههة علههى مههر العصههور، وال يكههاد يخلههو 
مجتمههع من هها، كمهها تعتبههر هههذه الظههاهرة موضههوعًا يجمههع بههين اهتمامههات العديههد مههن ميههادين 

والقهانون، ويعهود السهبب فهي ذلهك  واالجتمهاعالعلم والمعرفة، كعلهوم الهنف  والتربيهة والطهب 
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تعدد الج ات العلمية التي أسه مت فهي تفسهير ههذه الظهاهرة وأثرهها فهي المجتمهع، ولهذا  إلى
 (.2010الروسان، )فلي  من المستغرب أن نجد تعريفات مختلفة ل ذه الظاهرة 

 البرامج والخدمات المقدمة لألطفال ذوا اإلعاقة الفكرية
معههاقين أم غيههر إن البههرامج التربويههة فههي أا نظههام تربههوا سههواًء أكههان خاًصهها بال

المعاقين تقدم ل م عن طريق المناهج المصهممة لهذلك الغهرض والتهي يجهب أن تراعهى في ها 
ومهههدى  ،واالجتماعيهههة ،وسهههمات م النفسهههية ،وخصائصههه م التعليميهههة ،قهههدرات ههههؤالء الطلبهههة

قابليت م للتأهيل والتدريب، إن المناهج التربوية يجب أن تحدد منذ البدايهة المهادة التعليميهة 
، ويجهب اعتباطهاالتدريبية التي يجب أن يتعلم ا هؤالء األطفال، والتي يجهب أن ال تقهرر  أو

األخههذ بعههين االعتبههار مهها يمكههن م تعلمهه ، وبنههاًء علههى هههذا األسهها  يجههب تحديههد الغايههات 
واألههههداف التربويهههة التهههي تتناسهههب وقهههدرات م. ويتمثهههل ال هههدف األسههها  لألههههداف التربويهههة 

إلعاقههة الفكريهة بتنميههة قههدرات م وتزويههدهم بالم هارات التههي تزيههد مههن المقدمهة لألطفههال ذوا ا
ومشههاركت م فههي أنشههطة المجتمههع المختلفههة مههع التههذكير بههأن البههرامج  اسههتقالليت مدرجههة 

التربوية الخاصة تقوم على مبدأ الخطة التربوية الفردية لكل طفل المستندة علهى تشهخيص 
 (.1995، وآخرون يوتي، دقيق لقدرات  واحتياجات  التربوية )القر 

 American on) الجمعيههههة األمريكيههههة لاعاقههههات الفكريههههة والتطوريههههة
Intellectual & Developmental Disabilities)  موقفههًا مطالبههًا بههدعم تتبنههي

األطفههال ذوا اإلعاقههة الفكريههة بأنشههطة معينههة مههن خههالل بههرامج خاصههة فههي تسههعة مجههاالت 
الصههحة و العمههل، و الحيههاة المجتمعيههة، و حيههاة المنزليههة، الو التعلههيم، و هههي: النمههو اإلنسههاني، 

الحمايهة والهدفاع عهن الهنف . ومهن الطبيعهي أنه  و النمو االجتمهاعي، و السلوك، و والسالمة، 
 ,AAIDD)كلما قلهت شهّدة اإلعاقهة الفكريهة صهارت الحاجهة إلهى الهدعم فهي المجهاالت أقهل.

2008). 
ذا تحههدثنا عههن الخههدمات المقدمههة لألطفههال ذوا او  إلعاقههة الفكريههة فههي مؤسسههات ا 

ومراكز التربية الخاصة فيمكن إجمهال أههم الخهدمات الواجهب تقهديم ا لألطفهال ذوا اإلعاقهة 
الخهدمات و الخدمات االجتماعية، والخدمات التربويهة، والخهدمات النفسهية،  الفكرية كما يلي:
وظيفي، خههههدمات العههههالي الههههو  ،خههههدمات اللغههههة والنطههههقو الخههههدمات الرياضههههية، و الترفي يههههة، 

( خههدمات التأهيههل الطبههي 7الخههدمات التاهيليههة التههي تشههمل الخههدمات التأهيليههة التاليههة: )و 
( خهدمات التأهيهل الم نهي، 0( خدمات الرعايهة االجتماعيهة والنفسهية، )6والرعاية الطبية، )

 (. 6171، ، وآخرون الخطيب)( و6118، ر( خدمات التأهيل األكاديمي )الظاه9)
بويهههة لألطفهههال ذوا اإلعاقهههة الفكريهههة علهههى تعلهههيم الم هههارات تركهههز البهههرامج التر و 

والحسهههاب، والم هههارات الحياتيهههة اليوميهههة، والم هههارات  ،والكتابهههة ،األكاديميهههة مثهههل القهههراءة
 ،الم نية، وم ارات التواصل، والم ارات اللغوية، والم ارات الحركية، والم هارات االجتماعيهة



 م6176، الجزء األول( يناير لسنة 761: )مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 -946- 

 وآخههههرون،الحديههههدا، ) م ههههارات السههههالمة العامههههةواإلنفعاليههههة، والم ههههارات اإلسههههتقاللية، و 
6110.) 

 :الجودة في التعليم
حظيت عمليات إصهال  التعلهيم باهتمهام كبيهر فهي معظهم دول العهالم إلهى حهد  قدل 

إحهدى الركهائز  باعتبارههاجعل المفكرين يطلقون على هذا العصهر )عصهر الجهودة الشهاملة( 
التكي  مع ا، فأصبح المجتمع العالمي ينظهر  األساسية لمسايرة المتغيرات الدولية ومحاولة

وج ين لعملة واحدة، بحيه  يمكهن القهول  باعتبارهماإلى الجودة الشاملة واإلصال  التربوا 
 .إن الجودة هي التحدا الحقيقي الذا يواج  األمة في العقود القادمة

 ( أن الجهودة6110 ،الزواوا )وللوقوف على معنى ضبط الجودة في التعليم يذكر 
في التعليم هي معايير عالمية للقيا  واالعتراف واالنتقال من ثقافة الحد األدنى إلى ثقافهة 

 اإلتقان والتميز، واعتبار المستقبل هدفًا نسعى إلي  جميعًا.
أن الجهودة فهي التعلهيم (Avid & Stanly, 2004) ويضهي  ُأفيهديل وسهتانلي

فراد والعمليهات والبيئهة التعليميهة بحيه  مرتبطة بالمنتجات الماديهة والخهدمات والبهرامج وبهاأل
 تتطابق مع التوقعات.

تتمثل أهمية الجهودة فهي المؤسسهات التعليميهة كهأداة قياسهية وتقويميهة متكاملهة و 
وتفعيل ها  ،في إرساء مبدأ تحقيق الجودة المتمثل بتطوير مسار العملية التربويهة والتعليميهة

وتخفيهه  األعبههاء والج ههود  ،لفعاليههة والجههودةوتحقيههق أهههداف ا بدرجههة عاليههة مههن الكفههاءة وا
التههي تقههوم ب هها المؤسسههة التعليميههة فههي اإلشههراف والمتابعههة والتقيههيم، وتؤكههد الجههودة علههى 
المشاركة والتخطيط اإلستراتيجي، ول ا التزام شديد بأهمية المستفيد وتوجي   والحفاظ على 

والخهدمات التربويهة المقدمهة، الصدارة فهي التنهاف  كمها تسهعى إلهى تحسهين نوعيهة البهرامج 
وخلق بيئة تشجع العاملين فهي المؤسسهة علهى حمهل المسهؤولية مهن أجهل تحسهين الجهودة 

 (.Asher, U. 1996وبالتالي تشجيع الجميع على أخذ أدوارهم )
كذلك تعمل الجودة على القضاء على ال هدر فهي المهال والج هد والوقهت مهن خهالل 

كل ، وتسعى إلى التحسين المستمر للعمليات، واألنشطة تحسين استعمال الموارد وتقليل ال
والخهههدمات والبهههرامج المقدمهههة، وتالفهههي األخطهههاء قبهههل حهههدوث ا والتصهههدا ل ههها، وتحسهههين 
مستويات أداء المؤسسة التعليميهة وخلهق منهان تنظيمهي إيجهابي فّعهال يهوفر فهرص النجها  

لعلميهة والتعامهل مع ها مهن والتمكن من حل المشكالت التي تعيق العمهل التعليمهي بهالطر  ا
خالل اإلجراءات التصحيحية والوقائية لمنع حدوث ا مسهتقباًل وتحقيهق التهرابط والتكامهل بهين 

 (.6111 ،جميع العاملين بأسلوب رو  الفريق )الخل 
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إن أنظمههههة إدارة الجههههودة العالميههههة، أثبتههههت بمجمل هههها فاعليههههة تحسههههين وتطههههوير 
لتعليميههة التههي تعنههى بههاألفراد ذوا اإلعاقههات التههي المؤسسههات التعليميههة ومن هها المؤسسههات ا

طبقت ا داخل البلدان التي نشأت في ا، وخارج ا من الدول التي قامت بتطبيق ا. إن تطبيهق 
أا نظام من أنظمة إدارة الجودة العالمية بفاعلية من قبهل أيهة مؤسسهة تعليميهة والحصهول 

ى زيادة الثقة بجودة نشهاط  وأدائه ، على ش ادة من ج ة مانحة ومعتمدة عالميًا، يٍؤدا إل
فههي إعههدادها وصههياغت ا وعمق هها  واالعتمههادوقههد تختلهه  مؤشههرات ومعههايير ضههبط الجههودة 

واتسههاع ا بههاختالف الههدول التههي تطبق هها، إال أن جميع هها تتفههق فههي المحتههوى والمضههمون 
 (.6171، ،وآخرون الخطيب) .والتوج ات

تربية الخاصة تزداد الحاجهة إلهى تقهديم مع تزايد االهتمام بتطوير برامج وخدمات ال
ولمتلقي الخدمة والمجتمع على أن البرامج والخدمات المقّدمة لفئات  للمسئولينأدلة مقنعة 

ذوا اإلعاقة هي برامج وخدمات فّعالة وذات جودة عالية تستحق الهدعم. ولهن يتحقهق ذلهك 
ي  ذلههك فحسههب بههل إن إال بههالتقييم العلمههي والموضههوعي للبههرامج والخههدمات المقدمههة. ولهه

القههائمين علههى كههل البههرامج يحرصههون علههى أن تتضههمن بههرامج م عمليههة التقيههيم إذا كههانوا 
ذا كههانوا ملتهههزمين  يرغبههون فههي التأكههد مههن أن بههرامج م تحقهههق األهههداف المتوقههع من هها، وا 
بتحسين نوعية هذه البرامج، وتحقيق متطلبات ضبط الجودة ومعاييرها. ومهن أههم مؤشهرات 

عمليههة تقيههيم البههرامج والخههدمات حاجههات وتوقعههات متخههذا  ( أن تعكهه 7ودة: )ضههبط الجهه
( أن ت تم البهرامج فهي 6القرارات وأسر األطفال ذوا اإلعاقة والمعلمين ومقدمي الخدمات، )

المجههاالت المختلفههة مثههل تنفيههذ البههرامج والتغييههر فههي أداء األطفههال، ومسههتوى رضهها أوليههاء 
( أن يشهارك فهي التقيهيم 9)  م أدوات متعددة لجمع البيانهات،( أن يتضمن التقيي0األمور، )

( أن يطلههع كههل مههن 6( أن يتضههمن التقيههيم مراجعههة ذاتيههة سههنوية، )0كههل ذوا العالقههة، )
( 1العاملين في المؤسسة وأولياء األمور وكل من ل  عالقة بالبرنامج على نتائج التقييم، )

دائ هها ونوعيههة برامج هها وخههدمات ا التههي أن تسههتخدم نتههائج التقيههيم للمؤسسههة فههي تحسههين أ
 (.6114، ، وآخرون تقدم ا )الخطيب

كموج هات وضهوابط  اعتمادههاومن خالل هذه الموج ات والمعهايير فإنه  باإلمكهان 
للخدمات والبرامج التربوية المقدمة، وبخاصة أن هناك معايير خاصهة بالمؤسسهة التعليميهة 

بمعرفههة أسهه  تعلههيم  عاقههات ومن هها مهها يتصههلوبالممارسههة الم نيههة للعههاملين فههي مجههال اإل
الطلبههة ذوا اإلعاقههة الفكريههة، والتطههور، وخصههائص المههتعّلم، والفههرو  الفرديههة التعليميههة، 
سههتراتيجيات التعلههيم، وبيئههات الههتعّلم، والتفههاعالت االجتماعيههة، واللغههة، والتخطههيط للههتعّلم،  وا 

خالقيهة فهي تعلهيم الطلبهة ذوا اإلعاقهة والتقييم، والمعايير المتصلة بالممارسات الم نية واأل
ونظههًرا ألن فاعليههة بههرامج التربيههة الخاصههة ُتحههّدد عههن طريههق قيهها  مههدى تحقيههق  الفكريههة.

األهههداف الموضههوعة، فههإن ضههبط الجههودة أيضههًا ُيقهها  عههن طريههق مههدى تحقيههق األهههداف 
مقدمهة الموضوعة، وعلي  فإن ضبط الجودة في التربية الخاصة يقا  مهن خهالل البهرامج ال

عن طريق مدى تحقيق تلهك البهرامج لألههداف الموضهوعة وفهق مقهايي  مصهممة خصيصهًا 
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، وهذا ما يتم السعي إلى تحقيقه ، ل التقييم تلك البرامج اعتمادًا على معايير تقديم الخدمة 
 .(Hallahan, D. & Kauffman, j. 2006) ويطلق علي  ضبط الجودة

المؤشههرات والمعههايير العالميههة الخاصههة بإيجههاز  انفههي هههذا الجههزء يعههرض الباحثهه
بكيانهههات المؤسسهههات التعليميهههة والبهههرامج والخهههدمات التربويهههة التهههي تقهههدم ا لألطفهههال ذوا 

واسههتخدمت ا  ت االتههي أعههد اإلعاقههة الفكريههة. وتضههم هههذه المعههايير الخصههائص والمواصههفات
ومن ا ما أعهده  ،ةال يئات والمؤسسات والمجال  والجمعيات التي تعنى باألفراد ذوا اإلعاق

من معايير خاصة لتقديم الخهدمات  (CEC,2003) مجل  األطفال ذوا الحاجات الخاصة
المختلفههة لههذوا الحاجههات الخاصههة، والمتعلقههة بههالتعليم والتشههخيص والكههوادر العاملههة. حيهه  

 ،تربيهههة خاصهههة: األخالقيهههات يمعلمههه أصهههدر المجلههه  دلهههياًل بعنهههوان مهههاذا يجهههب أن يعهههرف
 What Every Special Educator)) لمعلمهي التربيهة الخاصهةدليل والمعهايير واله

Must Know: Ethics,Standards and Guidelines for Special 
Educators 
( معايير وأخالقيهات معلمهي التربيهة 7تضمَّن الدليل خمسة أقسام شملت اآلتي: ) 
ات واسههتراتيجيات ( أدو 0( معههايير الممارسههات المسههتخدمة مههع المسههتفيدين. )6الخاصههة. )

( عههرض شههامل للمعههايير المتعلقههة بالم ههارات المعرفيههة 9اسههتخدام المعههايير الموضههوعة. )
( معههههايير متعلقههههة بمسههههاعدا 0الخاصههههة بالمن ههههاي والتخطههههيط وكههههل إعاقههههة علههههى حههههدة.)

 المختصين وغيرهم من مقدمي الخدمات.
اإلعاقهة، ومهن وحّدد المجله  المعهايير المتعلقهة بتقهديم الخهدمات المختلفهة لهذوا 

علي هها فههي ضههبط  االعتمههادخههالل تلههك المعههايير التههي اقترح هها المجلهه  يمكههن للمختصههين 
النوعيهة فههي البهرامج والخههدمات التربويهة المقدمههة لألطفهال ذوا اإلعاقههة الفكريهة، والمجلهه  

عتبهر كمرجههع لجميهع البههاحثين والمختصههين يو –علههى مسهتوى العههالم  –يعتبهر أكبههر منظمهة 
 . (CEC,2003)اآلباء وغيرهم من ذوا العالقة بذوا الحاجات الخاصة والمعلمين و 

 National council for Accreditation of Teacherوقهد صهاد  
Educatio)  )(NCATE)  علههى  المجلهه  الههوطني العتمههاد بههرامج إعههداد المعلمههينوهههو

النسههبة الخاصههة بههاألداء ب (CEC)المعههايير التههي وضههع ا مجلهه  األطفههال غيههر العههاديين 
لاعداد والترخيص لمعلمي التربية الخاصة، والتي تكونهت مهن عشهرة معهايير، وههي موازيهة 

، وأيضههًا تلههك الخاصههة  (NCATE)المجل  القههومي لتعلههيم المعلمههينبهه الخاصههة معههاييرلل
وكههههذلك المعههههايير العالميههههة التههههي . (INTASC)بههههالمجل  الههههوطني للمعههههايير النموذجيههههة 

 National Commission for the Accreditation of Special)  وضهعت ا
Education Services) (NCASES) المؤسسههات الوطنيههة العتمههاد خههدمات وهههي

 (CEC,2003) مجله  األطفهال ذوا الحاجهات الخاصهة . وكهذلك مها أعهدهالتربية الخاصة
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معهههايير خاصهههة بتقهههديم الخهههدمات المختلفهههة لهههذوا الحاجهههات الخاصهههة، والمتعلقهههة بهههالتعليم 
  خيص والكوادر العاملة وغير ذلك.والتش

وفيمهههها يلههههي عههههرض مههههوجز للمعههههايير المتعلقههههة بموضههههوع الدراسههههة والتههههي تضههههم 
 الخصائص والمواصفات التي تستخدم من قبل ال يئات العالميهة فهي مجهال التربيهة الخاصهة

 سسة التعليمية مع المعايير وعناصرها:ؤ في تحديد درجة توافق الم
 والفكر والرسالة ( المعيار األول: الرؤية7

سسة التعليمية رؤية ورسالة تحدد غرضه ا فهي مجهال التعلهيم ؤ كون للميجب أن ي
وتوضح لمن تقدم خدمات ا، وما الذا تنوا القيام ب ، والكيفية التهي سهتحقق ب ها أههداف ا، 

   وتستخدم في صياغت ا وتطوير برامج ا وخدمات ا وممارست ا وتقييم فعاليت ا.
 : اإلدارة والعاملون ( المعيار الثاني6

يحههدد النظههام المؤسسههي أدوار اإلدارة فههي إعههداد السياسههات واتخههاذ القههرارات مههن 
وتخصههيص  ،والوفههاء برسههم السياسههات ،خههالل هيكليههة مفاعلههة لتأكيههد التكامههل المؤسسههي

الموارد بما يتفق مع رسالة المؤسسة التعليمية، وتهوفر الكهوادر البشهرية الفنيهة، والتعليميهة 
بههة، والمؤهلههة لتحقيههق رسههالة المؤسسههة التعليميههة وليههتم تحليههل وتقيههيم فعاليههة وكفههاءة المدر 

 استخدام هذه الموارد كجزء من عملية التقييم المستمر للمؤسسة التعليمية.
 ( المعيار الثال : البيئة التعليمية 0

نجازاتهتتمثل في جودة المبنى المؤسسي  وقدرته  علهى تحقيهق األههداف ومهدى   وا 
..اله،، فجميهع . ة الطالب من مرافق المؤسسة التعليمية من مكتبة ومالعهب ومختبهراتإفاد

ضهاءة وأثها  مدرسهي ووسهائل ومهواد تعليميهة ل ها  التج يزات المادية من قاعهات وت ويهة وا 
تأثير كبير على جودة التعليم ومخرجات ، فكلما توافرت مثل هذه التج يزات المادية كان ل ا 

علمههين والطههالب والعكهه  صههحيح. كمهها أنهه  كلمهها تههوافرت اإلمكانههات دور إيجههابي علههى الم
والمواد المادية يساعد ذلك بشكل كبير على تمويل التعليم وتنفيهذ البهرامج والخطهط ومهن ثهم 

 تحقيق األهداف المخطط ل ا.
 ( المعيار الرابع: التقييم9

م وتحديهد يجب أن تقوم المؤسسة بتقييم الطلبة لتحديهد مسهتوى األداء الحهالي ل ه
وتقههديم  ،وبنههاء البههرامج التربويههة ،جوانههب القههوة والضههع  للبههدء بتقههديم الخههدمات التربويههة
وتهههوفير أدوات التقيهههيم النفسهههية  ،الخهههدمات الالزمهههة لفئهههات األطفهههال ذوا اإلعاقهههة الفكريهههة

والتربويههة المناسههبة لتحديههد معههايير أهليههة الطفههل، وتفعيههل دور األسههرة فههي عمليههة التقيههيم، 
خدام طههر  التقيههيم لتحديههد مسههتويات الطههالب وقيهها  مخرجههات التعلههيم. لههذلك يجههب واسههت

مراعههاة جههودة عمليههة التقيههيم ألن هها األسهها  الههذا تبنههى عليهه  اسههتراتيجات تطههوير الطههالب، 



 م6176، الجزء األول( يناير لسنة 761: )مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 -011- 

ووضع الخطط المستقبلية التهي تسهت دف جهودة العمليهة التعليميهة مهن خهالل تصهميم نظهام 
 قدمة في المؤسسة التعليمية.تقييم فعال للبرامج والخدمات الم

 : الخدمات والبرامجالخام  ( المعيار0
يجههب أن تتسههم البههرامج التربويههة والخههدمات المقدمههة بههالعمق والشههمول والتكامههل، 
وتوضههح المؤسسههة التعليميههة المحتويههات التعليميههة وأهههداف تعلههم الطههالب وتعلههيم م مههن 

 ،والم هههارات التواصههههلية ،اجتماعيهههةو  ،ولغويهههة ،واسههههتقاللية ،ومعرفيهههة ،م هههارات أكاديميهههة
وم ارات السالمة العامة. وكذلك مرونة البرامج بتطويع ها  ،واالقتصادية ،والحركية والم نية

بما يتناسب مع المتغيرات البيئية المتالحقة األمر الذا من شأن  أن يجعل طرائق تدريسه ا 
لعملية والتطبيقية لتلك البهرامج بعيدة تمامًا عن التلقين مثيرة للتفكير من خالل الممارسات ا

 وطرائق تدريس ا وتعميم ا على المواق  المشاب ة ل ا.
أمههها فيمههها يتعلهههق بطرائهههق التهههدري  ف هههذا يعتمهههد أساسهههًا علهههى تكامهههل المفهههاهيم 

ت ومعههارف وقههدرات الطهههالب التسههه م فههي تطههوير م هههار  ؛والم ههارات والممارسههات واألنشههطة
راتيجيات تدريسية تتناسب واألهداف التعليمية للطالهب من خالل است االستقالليةوصواًل إلى 

تس م في تكوين شخصيت  المتكاملة. كذلك استخدام إستراتيجيات تعديل السلوك مهن خهالل 
 ،والبرنههامج التربههوا  ،خطههة تلبههي حاجاتهه . ويههتم التحقههق من هها مههن خههالل ملفههات الطالههب

 مدى تقدم الطالب. ونتائج التقييم التي تظ ر ،وخطط تعديل السلوك ،والسجالت
 .األسرةالمعيار الساد : مشاركة دعم وتمكين 

يتم من خالل مشاركة ودعهم وتمكهين األسهرة باتبهاع اإلجهراءات التهي تتهيح لألسهرة 
المشههاركة الفاعلههة فههي تقههديم الخههدمات التربويههة ألطفال هها، ومههن خههالل مشههاركة األسههرة فههي 

بوا والدعم الذا تقدم  المؤسسة مهن خهالل عملية التقييم واإلس ام في كتابة البرنامج التر 
 وخدمات اإلرشاد والدعم النفسي. ،والنشرات اإلرشادية ،والتوعية برامج التثقي 

 الدراسات السابقة:
إلى استخدام  La Paro, K. M., & Others. 1999)) ال بارو دراسة هدفت

مؤسسات واألفراد واألسر قائمة مؤشرات البرامج النوعية ألغراض تقييم االحتياجات الفنية لل
( فقرة للممارسات الموصى ب ها وقهد تهم 790ذوا اإلعاقات، وقد اشتملت هذه األداة على )
( نتاجهات لألسهرة والطالهب. مهن 1( مهديًرا و )71تنظيم وتطوير هذه القائمة باالسهتعانة بهه )

بستة أبعاد خالل األدب المتصل بخدمات ذوا اإلعاقات، وتمثلت القائمة بصورت ا الن ائية 
( المؤسسهههة التعليميهههة )فلسهههفة المؤسسهههة وتوج ات ههها، والعهههاملين، 7علهههى النحهههو التهههالي )

( البيئهة الصهفية )التنظهيم، الجدولهة، جمهع 6والبرامج، وتقهديم الخدمهة، والهدمج، والتقيهيم( )
( الطالب )الدمج، األدوات المساعدة والمعدلة، المعلومهات الطبيهة، الوضهعية( 0البيانات(، )
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( التعلهههههيم )االسهههههتراتيجيات التعليميهههههة، التواصهههههل، الهههههروتين االعتيهههههادا، 0( األسهههههرة، )9)
( التقيههيم 1، )واالنتقههال( الههدمج 6االسههتقاللية الذاتيههةك الكفايههة، التغذيههة الراجعههة والتقيههيم، )

 الذاتي.
( بدراسة حول مستوى فاعلية مراكز التربية الخاصهة فهي 6111 قامت )المعمرا،

دفت إلى التعهرف علهى مسهتوى فاعليهة مراكهز التربيهة الخاصهة فهي سهلطنة سلطنة عمان، ه
عمههان. تكونههت عينههة الدراسههة مههن جميههع مراكههز ومههدار  التربيههة الخاصههة الحكوميههة فههي 

( معلمهها ومعلمههة. 706( مههديرين، و )9( مراكههز، وتضههم )9سههلطنة عمههان والبههالا عههددها )
 (716تربية الخاصة، والتي تكونهت مهن )باستخدام استبان  فاعلية مراكز ال تجمعت البيانا

، واإلدارة، والجههههو التربهههوا، وخصههههائص المركههههز، يهههههي: المن ههها د( أبعههها6فقهههرات مثلههههت )
والتدري  والتدريب، والمعلمون والعاملون في المركز. وأشارت النتائج إلى أن جميهع مراكهز 

لمعلمهين والعهاملين، التربية الخاصة في سلطنة عمان فعالة في جميع األبعاد، ما عدا بعد ا
فقهههد كهههان أعلهههى المتوسهههطات لبعهههد الجهههو التربهههوا، وبعهههد المن هههاي، وبعهههد اإلدارة، وبعهههدا 
خصههائص المركههز والتههدري  والتههدريب. كمهها أشههارت النتههائج إلههى المشههكالت التههي تحههد مههن 
فاعلية مراكز التربية الخاصهة مهن وج هة نظهر المعلمهين ومن ها: الهنقص فهي إعهداد وتأهيهل 

لمعلمههين، وعههدم وجههود دليههل للمعلههم واللههوازم والوسههائل التعليميههة المناسههبة، وعههدم وتههدريب ا
 توافر مختبرات، وعدم توافر أج زة ومعدات، وقصور في الجانب المادا.

( دراسهههة ههههدفت إلهههى التعهههرف علهههى مهههدى 6117وأجهههرى )الصهههمادا، وآخهههرون، 
دة. وشههملت جميههع مراكههز فاعليههة مراكههز التربيههة الخاصههة فههي دولههة اإلمههارات العربيههة المتحهه

(. وجميهع مهديرا تلهك المراكهز وعينهة مهن 8التربية الخاصة الحكوميهة والتطوعيهة وعهددها )
( معلمًا ومعلمهة. ولقيها  مهدى فاعليهة ههذه المراكهز، تهم تطهوير أداة 86معلمي ا وعددهم )

جو ( فقرة مثلت سبعة أبعاد هي المن اي، واإلدارة، وخصائص المركز، وال774تكونت من )
التربوا، والمجتمهع المحلهي، والتهدري ، والتهدريب، والمعلمهون والعهاملون. وأشهارت النتهائج 
إلى أن متوسط كل من مركزا الشارقة وخورفكان على أداة الدراسة ككهل يزيهد علهى الدرجهة 

( بشههكل دال إحصههائيًا ممهها يشههير إلههى فاعليت هها ككههل. كههذلك أشههارت 0المعتمههدة للفاعليههة )
إلى التباين في فاعلية المراكز حسب أبعاد األداة؛ فأشارت إلهى فاعليهة مركهز نتائج الدراسة 

أبو ظبي في الجهو التربهوا ومركهز الشهارقة فهي أبعهاد اإلدارة، وخصهائص المركهز والتهدري  
والتههدريب ومركههز العههين فههي بعههدا خصههائص المركههز والمجتمههع المحلههي. أمهها فيمهها يتعلههق 

الههة إحصههائيًا. وأشههارت نتههائج التكههرارات والنسههب المئويههة باألبعههاد األخههرى لههم تكههن النتههائج د
للمشههكالت التههي تحههد مههن فاعليههة التههدري  إلههى أن أهههم تلههك المشههكالت كانههت التبههاين فههي 
قدرات الطلبة، ونقهص الهدورات التدريبيهة للمعلمهين، واإلدارة غيهر المؤهلهة، والغهرف الصهفية 

 الضيقة، وعدم اهتمام أولياء األمور.
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( بعنوان مستوى وضع الخدمات UNICFE, 2002ة اليونسي  )وفي دراس  
المتوافرة لألطفال ذوا االحتياجات الخاصة في األردن، هدفت الدراسة إلى تقييم المراكز 
والمؤسسات التي تقدم الخدمات المختلفة لألشخاص ذوا اإلعاقات المختلفة، وأظ رت 

حي التعليمية والعاطفية والمالية، وأظ رت نتائج الدراسة بأن للمراكز أثًرا كبيًرا على النوا
النتائج عدم رضا األهل عن النقص المتعلق بالجانب التعليمي والعالي الوظيفي وعالي 

 النطق وتعديل السلوك. 
تنظيم الخدمات التربوية المختصة  ( دراسة بعنوان "6116الخطيب، )وأجرى 

الن ارية في األردن". هدفت الدراسة  باألطفال ذوا اإلعاقة الفكرية في المؤسسات والمراكز
ن م وتقييم ا ،إلى بيان أوضاع المراكز الن ارية المختصة باألطفال ذوا اإلعاقة الفكرية

، وملحقات ا ومرافق ا وانتساب ا إلى إلي اوس ولة الوصول  ،نواحي الموقع والملكية
والمن اي  ال يئات، واألهداف التي ُأنشئت من أجل تحقيق ا، وأساليب التشخيص،

والم ارات التعليمية والبرامج التربوية والخدمات األساسية المساندة، وطرائق التعليم، 
وكذلك التعرف على العاملين في المراكز من حي  المؤهالت العلمية وخبرات م الميدانية 
 والدورات الالزمة ل م والمشكالت التي تواج  م أثناء العمل. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى
أن كل الخدمات التي تقدم ا المراكز الن ارية المختصة باألطفال ذوا اإلعاقة تحتاي إلى 

على أدوات قيا  علمية، في سبيل تشخيص واقع ا وتلم  جوانب  باالعتمادتقويم 
عادة تنظيم خدمات ا  الضع  في ا، وتطويرها من نواحي البناء ضمن مواصفات محددة، وا 

توافق مع احتياجات األطفال ذوا اإلعاقة الفكرية في األردن، األساسية والمساندة، حتى ت
ومع التوج ات العالمية في هذا المجال، ويجب أن تكون مكملة للخدمات التي تقدم ا 

على األقل من نواحي استكمال إعداد  مراكز اإلعاقة عمومًا، وسائر مؤسسات الوطن
  .اإلنسان المعا : تعليمًا وتربيًة وتدريبًا وتأهيالً 

ههدفت إلهى دراسهة مسهتوى المعرفهة  (Lin, T. 2002)وفهي دراسهة أجراهها لهين 
والم ارات الالزمة والضرورية لمعلمي التربية الخاصة من أجل تعليم الطلبهة ذوا اإلعاقهات 

( معلمههًا مههن معلمههي التربيههة 710. وتكونههت عينههة الدراسههة مههن )(Taiwan)فههي تههايوان 
داة مسههحية تضههمنت أبعههادًا متعههددة مههن ضههمن ا ُبعههد الخاصههة فههي تههايوان. وقههد تههم تطبيههق أ

خاص بالتقييم. حي  أظ رت النتائج أن معلمهي التربيهة الخاصهة فهي تهايوان يهرون أنفسه م 
 يتمتعون بمستوًى عال من الم ارة والمعرفة في مجال التقييم والتشخيص.

مج فقد قام بدراسة ههدفت إلهى بحه  محتهوى الخطهط والبهرا (6110، هللا عبد)أما 
التربوية الفردية المقدمهة للمعهاقين عقليهًا وأسهاليب تعلهيم م المطبقهة فهي مؤسسهات ومراكهز 
ومعاههههد التربيهههة الفكريهههة والفصهههول الملحقهههة فهههي المهههدار  العاديهههة فهههي منهههاطق جنهههوب 
السعودية. وشملت العينة العاملين في الفصول الخاصهة لألطفهال ذوا اإلعاقهة الفكريهة فهي 

( معلمًا وأخصهائيًا فهي التربيهة 80ة الفكرية. وتألفت عينة الدراسة من )مراكز ومعاهد التربي
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الخاصههة. وأظ ههرت النتههائج أن معلمههي التربيههة الخاصههة يطبقههون البرنههامج التربههوا الفههردا 
واألههداف التربويهة  ،والتشخيص ،والمعلومات العامة ،بعناصره ومحتويات  المختلفة: التقييم

تطبيق وعملية التقييم المرحلي والن ائي. إال أن ا لم تتضهمن وتسلسل ال ،)العامة والخاصة(
برامج أو خططًا لتعديل السلوك أو األساليب المستخدمة في عملية تقييم السلوك، كهذلك لهم 
تتضمن األساليب المستخدمة في عملية تقييم القهدرات اللغويهة. أمها بالنسهبة لتنفيهذ الخطهة 

ة األسههرة فههي تنفيههذ البرنههامج وأن طههر  وأسههاليب التربويههة الفرديههة فقههد تبههين ضههع  مشههارك
 التدري  تفتقر إلى التنويع بما يتناسب واألهداف التعليمية.

( فقههد هههدفت إلههى تقههويم بنههاء محتههوى البههرامج 6110الخشههرمي، أمهها دراسههة ) 
الخاصهة فهي مراكهز ومهدار  التربيهة الخاصهة فهي مدينهة  االحتياجهاتالتربوية الفردية لذوا 

ت ت الدراسة إلى نتائج أشهارت فهي مجمل ها إلهى عهدد مهن المشهكالت المتصهلة الرياض. وان
بالبرنههامج التربههوا الفههردا، تتمثههل فههي عههدم وجههود فريههق عمههل متعههدد التخصصههات، وعههدم 
توظيهه  نتههائج التقيههيم فههي إعههداد البههرامج الفرديههة، كمهها أن معظههم األهههداف قصههيرة المههدى 

ن وجدت ف ي غير مالئمة، وتشير الدراسهة إلهى عهدم إشهراك األسهرة فهي برنهامج  مفقودة، وا 
الطفههل الفههردا، وكههذلك كشههفت الدراسههة عههن عههدم رضهها المعلمههات عههن خبههرات ن فههي إعههداد 
البههههرامج التربويههههة الفرديههههة، وحههههاجت ن إلههههى دورات تدريبيههههة، وبههههرامج حاسههههوبية؛ لتههههذليل 

 الصعوبات التي تواج  ن في البرامج التربوية.
 ,Bradshaw, Tennant & Lydiatt)ليهداتكمها أجهرى بهراد شهو تنانهت و 

والطموحههات وطههر  تشههخيص اإلعاقههة  واالتجاهههاتدراسههة نوعيههة بعنههوان: القلههق  (2004
الفكريهههة. وههههي تصههه  بشهههكل خهههاص البهههرامج والخهههدمات التهههي تقهههدم لألفهههراد ذوا اإلعاقهههة 

كانهات الفكرية، من أجل تطوير برامج إعداد المعلمين. باإلضافة إلى قيها  مهدى تهوافر اإلم
لدى المعلم على تشخيص األطفال ذوا اإلعاقة الفكرية وقدرت  على تدريسه م. وقهد تكونهت 
عينة الدراسة من جميهع معلمهي األطفهال ذوا اإلعاقهة الفكريهة فهي القطهاع العهام والخهاص. 
وتكونت أداة الدراسة من قائمة بالكفايات الالزمة لمعلمهي اإلعاقهة الفكريهة. وأظ هرت نتهائج 

أن معلمي األطفال ذوا اإلعاقة الفكرية بحاجة إلى تدريب أثناء الخدمهة فهي مجهال الدراسة 
التشخيص والبرامج لألطفهال ذوا اإلعاقهة الفكريهة، وتطهوير كفايهات م فهي اسهتخدام أسهاليب 
التدري  الفعالهة مع هم، وأوصهت الدراسهة بضهرورة االهتمهام ب هذه الفئهة، إضهافة إلهى تهوافر 

المسهاندة فهي تشهخيص الطلبهة، وتطهوير كافهة البهرامج التهي تسه م كافة الوسائل والخدمات 
 في عملية تدري  هذه الفئة في المدار  العامة.

( بعنوان " فاعلية الخطة التربوية الفرديهة فهي تهدري  6119،العنزا )وفي دراسة 
هههدفت إلههى إستقصههاء فعاليههة الخطههة  .الم ههارات الرياضههية للمعههاقين عقليههًا فههي السههعودية"

يههة الفرديههة فههي تههدري  الم ههارات الرياضههية للمعههاقين عقليههًا فههي منطقههة تبههوك فهههي التربو
وتههأل  مجتمههع الدراسههة مههن جميههع الطلبههة ذوا اإلعاقههات البسههيطة والمتوسههطة . السههعودية
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والملتحقين في برامج التربية الخاصة في إدارة تعليم منطقهة تبهوك. وأظ هرت النتهائج فعاليهة 
الخطة التربويهة الفرديهة فهي تهدري  الم هارات الرياضهية للمعهاقين البرنامج التربوا الفردا و 

 عقليًا. 
دراسة هدفت إلى  (Aysun, and others, 2004)كما أجرى إيسن و يلديز  

تحليل آراء ومقترحهات معلمهي التربيهة الخاصهة بشهأن طهر  تعلهيم القهراءة والكتابهة لألطفهال 
( سنة خبهرة فهي تعلهيم 77( معلمًا لدي م )71ذوا اإلعاقة الفكرية. وتم جمع البيانات من )

وتم تحليل البيانات على محاور الدراسة. وأشهارت الدراسهة إلهى أن  ،األطفال المعاقين عقلياً 
وأسهلوب التكهرار، والتعلهيم  ،أكثر األساليب التعليمية استخدامًا هي: أسلوب تحليهل الم مهات

ت البسههيطة إلههى الم ههارات امههن الم ههار  واالنتقههالوالتمثيههل ولعههب األدوار  ،الفههردا والجمعههي
الصعبة. كما أظ رت الدراسة عدم تفعيل األساليب التعليمية بصورة إيجابية، كما أن ا تتهرك 

المعلمين. أما أهم المشكالت التي كانوا يواج ون ا ف ي نقص التدريب والتأهيهل  الجت ادات
المههدار . وأوصههت  ديرا ومههومشههكالت مههع األسههر ووزارة التربيههة الوطنيههة ومركههز األبحهها  

الدراسههة بههإجراء مقههابالت أكثههر مههع المشههاركين وفههي سههياقات مختلفههة، والتعههاون بههين وزارة 
  والمعلمين. ،التربية، ومراكز البح ، والجامعات، ومديرا المؤسسات، واألسر

 إلهى( والتهي ههدفت Robertson, 2006وأما الدراسة التهي أجراهها ربورتسهون )
ظام جودة مراقبة مكتهب التربيهة الخاصهة فهي قسهم التربيهة لواليهة وسهت التحقق من فّعالية ن
بهرامج التربيهة الخاصهة بالمعهايير الفيدراليهة للواليهة، فقهد تهم الحصهول  التهزامفيرجينيا ومدى 

( معلمههًا 848( مههديرًا فههي التربيههة الخاصههة، و )22علههى بيانههات الدراسههة مههن خههالل مسههح )
( 22ء األفههراد ذوا الحاجهههات الخاصههة، وذلههك فهههي )( عهههن آبهها2410للتربيههة الخاصههة، و )

نظامًا مدرسيًا فهي الواليهة، وقهد أوضهحت النتهائج بأنه  قهد طهرأ تحسهن وتطهور علهى خهدمات 
دارة خههدمات األفههراد ذوا  التربيههة الخاصههة المقدمههة، والمتعلقههة بههالخطط التربويههة الفرديههة، وا 

لة الحالي المستخدم في الواليهة االحتياجات الخاصة، كما أوضحت الدراسة أن نظام المساء
لمراقبة خدمات وبرامج التربية الخاصة قد أصلح األخطاء التي تمت مالحظت ها فهي مراجعهة 

والذا أعّده مهن قبهل قسهم التربيهة فهي مكتهب بهرامج التربيهة  1997 - 1996تقرير األعوام 
 الخاصة.

يهة الخاصهة فهي دراسة بعنوان " واقع التقييم فهي الترب (6111 ،البستنجي) وأجرى 
األردن". هدفت إلى التعرف على واقع التقييم في التربيهة الخاصهة فهي األردن، وبلغهت عينهة 

( معلًمهها مهن معلمههي التربيهة الخاصههة، ممههن 017( أخصههائًيا فهي التقيههيم، و)600الدراسهة )
يعملههون فههي مراكههز ومههدار  التربيههة الخاصههة التههي تعنههى بههذوا صههعوبات الههتعلم، واإلعاقههة 

، والحركيهههة، والفكريهههة، والمراكهههز التهههي تخهههدم فئهههات متعهههددة. وأظ هههرت ةة، والبصهههريالسهههمعي
النتههائج أن أكثهههر األهههداف التهههي يسههعى أفهههراد عينهههة الدراسههة إلهههى تحقيق هها ههههو "التخطهههيط 
للتههدري "، ثههم "متابعههة تقههدم وتحسههن أداء الطالههب". كمهها أظ ههرت النتههائج أن معلههم التربيههة 
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التقيههيم بنسههبة عاليههة، وأن نسههبة مرتفعههة مههن المراكههز الخاصههة يتواجههد كعضههو فههي فريههق 
والمههدار  التههي تمههت تغطيت هها فههي الدراسههة ال يوجههد في هها فريههق تقيههيم، حيهه  يقههوم بههالتقييم 

 في ا أخصائي واحد فقط، وعدم توافر أدوات مناسبة للتقييم.
 األطفهالإلى تقييم البرامج والخدمات المقدمة إلى ) 6177،الخطيب)هدفت دراسة 

فههي ضههوء  ةالمقدمهه البههرامجو الفكريههة وبنههاء أنمههوذي مقتههر  لتطههوير الخههدمات  اإلعاقههةوا ذ
( مؤسسههة 147تكونههت عينههة الدراسههة مههن ) .مههن وج ههة نظههر الخبههراء المعههايير العالميههة،

رئيسية،  أبعادالدراسة من ثمانية  أداة، وتكونت األردنومركزًا تخدم فئة اإلعاقة الفكرية في 
هنههاك ُبعههدًا واحههدًا كههان ذا مسههتوى فاعليههة مرتفههع وهههو: "ُبعههد البههرامج أشههارت النتههائج أن 

والخدمات". في حين أن هنهاك ثالثهة أبعهاد كانهت ذات مسهتوى فاعليهة متوسهطة وههي علهى 
. وبههاقي األبعههاد "التههوالي: ُبعههد "البيئههة التعليميههة"، وُبعههد "التقيههيم" ، وُبعههد "اإلدارة والعههاملين

توى فاعليههة متدنيههة وهههي: ُبعههد "الرؤيههة والفكههر والرسههالة"، وعههددها أربعههة كانههت ذات مسهه
"، و "التقيههيم الههذاتي" االنتقاليههة، وُبعههدا "الههدمج والخههدمات "و"مشههاركة ودعههم وتمكههين األسههرة

  .لكل من ما
دراسهة لتقيهيم البهرامج والخهدمات المقدمهة لألطفهال ذوا ( 6179 ،وأجرى )السهريع

ضههوء معههايير الجههودة األردنيههة، حيهه  تمثلههت عينههة اإلعاقههة الفكريههة واضههطراب التوحههد فههي 
الدراسة من جميع مؤسسات ومراكهز التربيهة الخاصهة فهي أقهاليم المملكهة الثالثهة: )الوسهط، 

، األردنتخدم فئة اإلعاقهة الفكريهة فهي  مؤسسة ومركزا (761) وعددها والشمال، والجنوب(
ائج الدراسة فيمها يتعلهق باإلعاقهة وأظ رت نت رئيسية، أبعادالدراسة من ثمانية  أداةوتكونت 

الفكرية أن هناك ُبعدًا واحدًا كان ذا مستوى فاعلية مرتفع وهو: "ُبعد البرامج والخدمات" في 
حههين أن هنههاك ثالثههة أبعههاد كانههت ذات مسههتوى فاعليههة متوسههطة وهههي علههى التههوالي: ُبعههد 

وباقي األبعاد وعددها أربعهة كانهت  "البيئة التعليمية، وُبعد "التقييم"، وُبعد "اإلدارة والعاملين"
ذات مستوى فاعلية متدنية وههي: ُبعهد "الرؤيهة والفكهر والرسهالة، و"مشهاركة ودعهم وتمكهين 

 .األسرة" ، وُبعدا "الدمج والخدمات االنتقالية"، و "التقييم الذاتي" لكل من ما
 :التعقيب على الدراسات السابقة

 اإلعاقةضرورة تقييم مراكز ذوا تتفق الدراسة مع الدراسات السابقة على 
محليا، من اجل التعرف على واقع وجودة الخدمات  أوالفكرية وفق معايير معتمدة عالميا 

الدراسات السابقة مواطن القوة والضع   نتائج أظ رتفكريا، فقد  للمعاقينالمقدمة 
السابقة،  الفكرية وفق المعايير المعتمدة في الدراسات اإلعاقةلمراكز  األداءومستوى 

وتختل  الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في مجتمع الدراسة الذا تم اختياره في 
الفكرية في محافظة حائل في المملكة العربية  اإلعاقةمراكز ) حدود علم الباحثين

ل ذه المراكز تبعا  األداءالسعودية(، فجاءت هذه الدراسة من اجل التعرف على مستوى 
التي  الدقيقةمية من اجل تزويد المشرفين على هذه المراكز بالمعلومات للمعايير العال
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التعديل في ضوء النتائج التي نحصل علي ا من هذه  أوتساعدهم على التطوير والتحسين 
 الدراسة.
 :اتواإلجراء الطريقة

 :مجتمع الدراسة
اشتمل مجتمع الدراسة على جميع مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في منطقة 

والمتمثلة في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة التي  ،ائل في المملكة العربية السعوديةح
( مؤسسة ومركز حسب 66تقدم البرامج والخدمات التربوية لذوا اإلعاقة الفكرية وعددها )

 .6176إحصائيات إدارة التعليم في منطقة حائل لعام 
  :أداة الدراسة

ة البرامج والخدمات التربوية المقدمة لجمع البيانات الخاصة بمستوى فاعلي
لألطفال ذوا اإلعاقة الفكرية في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في منطقة حائل، فقدم 
تم إعداد أداة لتقييم مستوى فاعلية برامج وخدمات األطفال ذوا اإلعاقة الفكرية، وقد 

 أسترشد في عملية البناء بشكل رئي  بما يلي:
 Council for)الخاصهة  االحتياجهاتمعهايير المجله  األمريكهي لألطفهال ذوا  -7

Exceptional Children, CEC)  وهههو المجلهه  المعههروف بالتههأثير الكبيههر
 .على التربية الخاصة في العالم

 National)معهههايير المجلههه  األمريكهههي الهههوطني العتمهههاد تهههدريب المعلمهههين   -6
Council for Accreditation for Teacher Education)  المعهروف

  (NCATE)اختصارًا به 
المعههايير العالميههة التههي وضههعت ا المؤسسههات الوطنيههة العتمههاد خههدمات التربيههة   -0

 National Commission for the Accreditation of) الخاصهة
Special Education Services) (NCASES) 

 Interstate New) مراجعههة وثيقههة المجلهه  الههوطني للمعههايير النموذجيههة -9
Teacher Assessment and Suppor Consortium Special 

Education Sub Committees, INTASC). 
الترخيص الخاص ببهرامج التربيهة الخاصهة ومعاييرهها واعتمادهها فهي واليهة إلنيهوا  -0

 Special Education Certification) )مركهههز التربيهههة الخاصهههة(.
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Structure and Content Area  Standards Illinois State 
Board of Education Center for Special Education) 

الخاص لمؤسسات وبرامج األشخاص ذوا اإلعاقات الفكرية التي  االعتمادمعايير  -6
 وضع ا المجل  األعلى لشؤون األشخاص المعاقين في األردن.

االت العلميهة البح  من خالل قواعد البيانات التابعة العالمية عهن الدراسهات والمقه -1
 .ذات العالقة بموضوع البح 

 :صد  األداة
تم التوصهل إلهى صهد  األداة لقيها  الغهرض الهذا ُأعهدت مهن أجله ، بعهد عرضه  
على نخبة من المحكمين إلبداء الرأا حول صد  المحتوى. وتم عهرض األداة علهى ثمانيهة 

ة وعلههم الههنف  محكمههين مههن ذوا الخبههرة األكاديميههة والم نيههة فههي مجههال التربيههة الخاصهه
واإلرشهاد، إلبههداء الههرأا حههول مالءمههة المؤشههرات للُبعههد الخههاص ب هها وحههول وضههوح ا لغويههًا 
وتقههديم المالحظههات المناسههبة. وقههد كانههت نتيجههة التحكههيم كالتههالي: حيهه  تههم اإلبقههاء علههى 

( بهين المحكمهين %81قهدرها ) اتفها ( مهن المحكمهين بنسهبة 1الفقرات التي أجمع علي ها )
ثمانية( وتم إضافة مؤشرات، كما تمهت إعهادة صهياغة بعهض المؤشهرات، ودمهج )سبعة من 

( 6بعهض المؤشهرات ونقهل بعضه ا إلههى أبعهاد ُأخهرى. وقهد وصههل عهدد األبعهاد الرئيسهة إلههى )
  ( مؤشرًا.10أبعاد وعدد المؤشرات الرئيسة إلى )

 تعليمات تطبيق وتصحيح المقيا :
امج التربويههة المقدمههة للطلبههة ذوا يههتم تحديههد درجههة انطبهها  كههل مؤشههر علههى البههر 

 (: في خانة نعم، مقابل المؤشر الذا ينطبق على البرنامج√اإلعاقة الفكرية بوضع أشارة )
(: في خانة ال، مقابل كل مؤشر إذا لم ينطبق علهى √التربوا بدرجة واحدة، ووضع أشارة )

، والدرجهة الهدنيا للفقهرة (7البرنامج التربوا بدرجة صفر، بحي  تكون الدرجة العليها للفقهرة )
)صههفرًا(. ثههم صههنفت التقههديرات وجههرى ترتيب هها وفقههًا للمتوسههط الحسههابي للتقههدير إلههى الفئههات 

متوسهط إذا و  ،فهأكثر (0.67)(، االنطبها كهان الوسهط الحسهابي )درجهة  مرتفهع إذا التاليهة:
ن متههدٍن إذا كهها،  (0.66)إلههى (0.34)( مهها بههين االنطبهها الحسههابي )درجههة  كههان الوسههط

 فأقل. (0.33)(، االنطبا الوسط الحسابي )درجة 
  :ثبات األداة

باسههتخدام  إلههى اسههتخراي ثبههات األداة انللتحقههق مههن ثبههات األداة فقههد لجههأ الباحثهه
طريقة اتفا  المقدرين، إذ طلب من أحد مشرفي التربية الخاصة من كوادر إدارة التعليم في 

بتقههدير درجههة  وقهامعلهى أبعادههها وفقرات هها، اطلههع علهى أداة الدراسههة وتعههرف و منطقهة حائههل، 
( برامج من برامج األطفال ذوا اإلعاقة الفكريهة 6انطبا  المؤشرات النوعية الرئيسة على )



 م6176، الجزء األول( يناير لسنة 761: )مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 -018- 

باسههتخدام أداة الدراسههة،  المقدمههة فههي مؤسسههات ومراكههز التربيههة الخاصههة فههي منطقههة حائههل
ى نفه  ههذه البهرامج، وتهم بتقدير درجة انطبا  مؤشرات الجهودة عله انوبعد ذلك قام الباحث

( 7، والجههدول رقههم )انحسههاب معامههل االرتبههاا بههين تقههدير مشههرف التربيههة الخاصههة والباحثهه
 يوضح ذلك. 

 (1الجدول )
 انمعامل االرتباا لدرجات مشرف التربية الخاصة والباحث

 الُبعد
معامل  انالباحث التربية الخاصة يمشرف

 االرتباا
االنحراف  المتوسط

االنحراف  متوسطال المعيارا 
 المعيارا 

 171 1799 776 0.43 1.65 الرؤية والفكر والرسالة
 1746 1701 771 0.36 1.75 اإلدارة والعاملون 
 1789 1709 774 0.36 1.89 البيئة التعليمية

 7 1796 771 0.35 1.65 التقييم
 1748 179 778 0.32 1.81 الخدمات والبرامج

مشههاركة ودعههم وتمكههين 
 777 1706 7710 0.33 1.69 األسرة

( أن معامالت اإلرتباا بهين درجهات تقهدير المقهيم األول 1يالحل من الجدول رقم )
( وهههي قههيم مرتفعههة، وبههذلك فقههد تحقههق 0.70والمقههيم الثههاني أن هها جميع هها قههد زادت علههى )

 ل ذه األداة ثبات تقدير المقيمين. 
 من جية الدراسة والتحليل اإلحصائي: 

اسههة مههن حيهه  طريقههة إجرائ هها علههى أن هها بحهه  وصههفي تحليلههي تصههن  هههذه الدر 
يعتمد دراسة الظاهرة التربوية ووصف ا كما توجد في الواقع والتعبير عن ا كمًا وكيفهًا، وههذه 
الدراسة ت دف إلهى وصه  تقيهيم الخبهراء للبهرامج والخهدمات المقدمهة لألطفهال ذوا اإلعاقهة 

  منطقة حائل.في  الفكرية في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة
 

 التحليل اإلحصائي:
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بتحليل البيانات بعد جمع ا. ثم إخضاع هذه البيانات الكمية إلى  انقام الباحث
، وقد تم استخراي المتوسطات الحسابية (SPSS)التحليل باستخدام البرنامج اإلحصائي 

ذوا اإلعاقة لفقرات األداة الخاصة بتقييم البرامج والخدمات التربوية المقدمة لألطفال 
 .الفكرية، ثم صنفت التقديرات وجرى ترتيب ا وفقًا للمتوسط الحسابي

 :النتائج
مههها مسهههتوى فاعليهههة البهههرامج والخهههدمات التربويهههة لاجابهههة عهههن سهههؤال الدراسهههة:  

التربيههة الخاصههة فههي منطقههة  المقدمههة لألطفههال ذوا اإلعاقههة الفكريههة فههي مؤسسههات ومراكههز
 ية؟حائل في ضوء المعايير العالم

فقهههد تهههم اسهههتخراي المتوسهههطات الحسهههابية، وتحديهههد مسهههتوى الفاعليهههة للمؤشهههرات 
 ( يوضح ذلك. 6الرئيسة، والجدول رقم)

 (6الجدول رقم )
المتوسطات الحسابية ومستوى الفاعلية مرتبة تنازليًا لجميع أبعاد األداة الرئيسة للبرامج 

 التربوية المقدمة لألطفال ذوا اإلعاقة الفكرية.

 مستوى الفاعلية المتوسط الحسابي اد األداة الرئيسةأبع م

 مرتفع 75. الخدمات والبرامج 0
 متوسط 66. البيئة التعليمية 0
 متوسط 65. التقييم 9
 متوسط 47. اإلدارة والعاملون  2
 متدني 33. الرؤية والفكر والرسالة 1
 متدني 31. مشاركة ودعم وتمكين األسرة 6
 متوسط 52. أبعاد األداة ككل *

لجميع أبعاد أداة البرامج التربوية  المتوسطات الحسابيةأن ( 6يبين الجدول رقم )
المقدمههة لألطفههال ذوا اإلعاقههة الفكريههة فههي مؤسسههات ومراكههز التربيههة الخاصههة فههي منطقههة 

(، حيهه  إن ُبعههدًا واحههدًا كانههت درجههة انطباقهه  علههى 0.31-0.75حائهل قههد تراوحههت مههابين )
وهو: "ُبعد الخهدمات والبهرامج".  راكز األطفال ذوا اإلعاقة الفكرية مرتفعبرامج مؤسسات وم

في حين وجود ثالثهة أبعهاد رئيسهة انطبقهت بدرجهة متوسهطة ههي علهى التهوالي: "ُبعهد البيئهة 
كما يشير الجدول إلى أن بعهدين مهن  . التعليمية"، وُبعد "التقييم"، و "ُبعد اإلدارة والعاملون"



 م6176، الجزء األول( يناير لسنة 761: )مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 -071- 

درجهة انطباق مها متدنيهة ههي: و "ُبعهد الرؤيهة والفكهر والرسهالة" بمتوسهط، أبعاد األداة كانهت 
 "مشاركة ودعم وتمكين األسرة".

لكهل ُبعهد مهن أبعهاد األداة، فقهد تهم  وللتعرف على درجة انطبا  المؤشرات الرئيسهة
اسههتخراي المتوسهههطات الحسههابية ومسهههتوى الفاعليههة لكهههل مؤشههر رئهههي  والجههداول التاليهههة 

 توضح ذلك.
 : الرؤية والفكر والرسالة:األولعد الب

 (0الجدول رقم )
 ومستوى الفاعلية لبعد الرؤية والفكر والرسالة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

المتوسط  المؤشرات الرئيسية م
 الحسابي

مستوى 
 الفاعلية

تلتزم المؤسسة بالقوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة عن  8
 متوسط 56. لعالقةالج ات ذات ا

تعك  رؤية ورسالة المؤسسة وج ات نظر ذات بعد إنساني  0
 متوسط 54. وحقوقي

 متوسط 50. للمؤسسة أهداف مالءمة لألطفال ذوا اإلعاقة الفكرية 6
تتبنى المؤسسة رؤية وفكر ورسالة خاصة بالخدمات والبرامج  7

 متوسط 46. الفكرية المقدمة لألطفال ذوا اإلعاقة

حكم رؤية المؤسسة ورسالت ا اختيار الخدمات والبرامج المقدمة ت 6
 متدن 21. ذوا اإلعاقة الفكرية لألطفال

تحدد المؤسسة بالتعاون مع ال يئة اإلدارية والفنية والتعليمية  0
 متدن 04. األهداف العامة لتحقيق رسالت ا

 متدن 04. تضع المؤسسة برنامجا تنفيذيا لتحقيق األهداف الموضوعة 9
تعمل المؤسسة على مراجعة فكرها ورسالت ا بصورة دورية  1

بالتعاون مع المديرين وأعضاء ال يئة اإلدارية والتعليمة وأولياء 
 األمور

 متدن 00.

(، 0.65-0.00المتوسطات الحسهابية قهد تراوحهت مهابين ) أن( 3يبين الجدول )
، 6، 8،0) وههي ذوات األرقهاممؤشرات كانت درجة انطباق ها متوسهطة  أربعةهناك  حي  أن
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مؤشرات كانت درجة انطباق ا بدرجة متدنية وهي ذوات األرقهام  أربعة( في حين أن  يوجد 7
(7،6، 4،0.) 

 الُبعد الثاني: اإلدارة والعاملون 
 (9الجدول رقم )

 والعاملون. اإلدارةالمتوسطات الحسابية ومستوى الفاعلية لبعد 

المتوسط  المؤشرات الرئيسة م
 سابيالح

مستوى 
 الفاعلية

يتم تدريب المعلمهين علهى اسهتخدام أدوات التقيهيم المناسهبة وتعهديل  1
 مرتفع 74. هذه األدوات وفقًا للحاجة.

يههتم تههدريب الكههوادر العاملههة فههي المؤسسههة أثنههاء الخدمههة لتههأهيل م  8
 مرتفع 70. وتدريب م وتطوير م ارات م الم نية.

التربهوا المتعلقهة باإلعاقهة  نات الميهداتتابع الكوادر العاملة مسهتجد 4
الفكريهههة )حضهههور نهههدوات، ومهههؤتمرات، وقهههراءة الدراسهههات واألبحههها  

 الحديثة....ال،(.
 متوسط 62.

يحمهههل المعلمهههون المسهههاعدون درجهههة الهههدبلوم المتوسهههط فهههي مجهههال  9
لهههدي م خبهههرة ودورات فهههي مجهههال اإلعاقهههة الهههذين التربيهههة الخاصهههة 

 الفكرية. 
 متوسط 55.

م التنسههيق والتعههاون بههين الفريههق متعههدد التخصصههات ضههمن آليههة يههت 6
واضحة ومحددة فيما يخص البرامج والخدمات المقدمهة للطلبهة ذوا 

 اإلعاقة الفكرية.
 متوسط 51.

لدي م خبرة و يحمل المعلمون درجة البكالوريو  في التربية الخاصة  0
 متوسط 50. ودورات في مجال اإلعاقة الفكرية

ي المؤسسهههة دليهههل لشهههؤون المهههوظفين المتعلهههق بسياسهههة يتهههوافر فههه 71
 متوسط 46. التوظي .

يتههوافر فههي المؤسسههة متخصصههون مسههاندون كمهها يلههي: )أخصههائي  0
عههههالي طبيعههههي، عههههالي وظيفههههي، عههههالي نطقههههي، نفسههههي، طبيههههب، 

 ممرض(. 
 متدني 33.

 متدني .01 يشرف على المؤسسة إدارة لدي ا معرفة وخبرة في مجال اإلعاقة 7
يشرف على الكادر التعليمي مشرف فني يحمل درجة الماجستير في  6

خبههرة ودورات فههي التعامههل مههع األطفههال ذوا  لديهه و التربيههة الخاصههة 
 اإلعاقة الفكرية.

 متدني 31.

المتوسطات الحسابية لُبعد اإلدارة والعاملون قد تراوحهت  أن (9يبين الجدول رقم )
ن رئيسين كانت درجهة انطباق ها علهى بهرامج (، حي  إن هناك مؤشري0.74-0.31مابين )

(، فههي 1,8، )األرقههاممؤسسههات و مراكههز األطفههال ذوا اإلعاقههة الفكريههة مرتفعههة وهههي ذوات 
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 األرقهههامبدرجهههة متوسهههطة وههههي  انطباق هههانههه  توجهههد خمسهههة مؤشهههرات كانهههت درجهههة أحهههين 
ألرقهام كما يوجد ثال  مؤشهرات كانهت درجهة انطباق ها متدنيهة وههي ذوات ا (،71,0,4,6,9)
(7,6,0.) 

 : البيئة التعليميةالُبعد الثال 
 (0الجدول رقم )

 المتوسطات الحسابية ومستوى الفاعلية لبعد البيئة التعليمية
المتوسط  المؤشرات الرئيسية م

 الحسابي
مستوى 
 الفاعلية

يتوفر في المؤسسة التس يالت البيئة الصفية الالزمة لتحقيق  7
 مرتفع 96. قدمة لألطفالأهداف البرامج والخدمات الم

 مرتفع 94. توفر عناصر السالمة العامة للغرف الصفية 0
توفر البيئة التعليمة فرصا للتفاعل االجتماعي مع األقران  9

 مرتفع 85. المحيطين بالطفل
يوجد مكان لحفل أغراض ومستلزمات كل طفل مزودة بمثيرات  0

 مرتفع 82. بصرية )صورت ، اسم (
 مرتفع 81. لغرف الصفية برنامج يوضح أنشطة الص  اليوميةيوجد في ا 4
توفر األدوات والوسائل التعليمية الالزمة والتج يزات المختلفة  77

 متوسط 63. المالئمة لألطفال ذوا اإلعاقة الفكرية
( أطفال 71-8المعوقين في الص  الواحد من ) عدد الطلبة يتراو  6

 متوسط 50. يطة والمتوسطة لكل معلم ومساعد في الحاالت البس
يتم تنظم الغرفة الصفية على شكل أركان تعليمية، مثل : )ركن  6

االسترخاء ،واللعب،والرسم،......... و الفردا، و التعليم الجماعي، 
 ال،(

 متدن 13.

يتوافر في الغرفة الصفية مثيرات )حدود( بصرية توضح أماكن أداء  8
 متدن 13. الم مات التعليمية

 متدن 08. وجد في الص  جدول تعليمي خاص لكل طفلي 71
( أطفال 6-0المعوقين في الص  الواحد من ) عدد الطلبة يتراو  1

 متدن 08. .لكل معلم ومساعد في الحاالت البسيطة والشديدة

قهد تراوحهت  ةالتعليميهالمتوسطات الحسابية لُبعهد البيئهة  أن (9يبين الجدول رقم )
  إن هناك خمسة مؤشرات رئيسية كانت درجهة انطباق ها علهى (، حي0.96-0.08مابين )

 األرقههههامبههههرامج مؤسسههههات و مراكههههز األطفههههال ذوا اإلعاقههههة الفكريههههة مرتفعههههة وهههههي ذوات 
بدرجهة متوسهطة  انطباق ها(، في حين ان  توجد مؤشهرين رئيسهين كانهت درجهة 7,0,9,0,4)
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ق هها متدنيههة وهههي ذوات مؤشههرات كانههت درجههة انطبا أربعههة(،كمهها يوجههد 77,6) األرقههاموهههي 
   (.71,8,1,6األرقام )

 الُبعد الرابع: التقييم
 (6الجدول )

 المتوسطات الحسابية ومستوى الفاعلية للبعد الرابع

المتوسط  المؤشرات الرئيسة م
 الحسابي

مستوى 
 الفاعلية

تسهههتخدم المؤسسهههة نتهههائج التقيهههيم فهههي تصهههميم البرنهههامج التربهههوا  0
 مرتفع .88 الفردا للطفل.

يتضههههههمن تقيههههههيم حههههههاالت اإلعاقههههههة الفكريههههههة جميههههههع المجههههههاالت  6
التاليهههة:)م ارات العنايهههة بالهههذات والم هههارات االسهههتقاللية، التفاعهههل 
االجتمهههاعي، التواصهههل، األكاديميهههة والمعرفيهههة، والسهههالمة العامهههة، 

 (.واالقتصاديةالحركية، الم نية 
 مرتفع 88.

ذوا اإلعاقههة الفكريههة  يههتم تحديههد البههديل التربههوا المالئههم لألطفههال 1
 مرتفع 83. للطفل. اعتمادًا على بيانات التقييم و الحاجة الفردية

 مرتفع 83. تجرا عملية التقييم في أواسط بيئة مناسبة. 9
تقوم المؤسسة بإجراء دراسة حالة شهاملة تتضهمن التهاري، النمهائي  7

 متوسط 64. ة.والتربوا لألطفال ذوا اإلعاقة الفكرية قبل التحاق م بالمؤسس

يتم تحديد معيار أهليهة الطفهل ذوا اإلعاقهة الفكريهة مهن قبهل فريهق  6
 متوسط 64. التقييم متعدد التخصصات.

 متوسط 57. يتم تزويد أولياء األمور بنتائج التقييم. 8
 متدني 32. يتوافر في المؤسسة أدوات تقييم النفسية التربوية المناسبة. 0
 متدني 32. ة تقييم أطفال م ذوا اإلعاقة الفكرية.تشارك األسرة في عملي 4

المتوسههطات الحسههابية لُبعههد التقيههيم قههد تراوحههت مههابين  أن (6يبههين الجههدول رقههم )
مؤشههرات رئيسههية كانههت درجههة انطباق هها علههى بههرامج أربعههة (، حيهه  إن هنهها 1706-0.82)

(، في 1,0,9,6) قاماألر مؤسسات و مراكز األطفال ذوا اإلعاقة الفكرية مرتفعة وهي ذوات 
 األرقهامبدرجهة متوسهطة وههي  انطباق هاحين انه  توجهد ثالثهة مؤشهرات رئيسهية كانهت درجهة 

(، كمهها يوجههد مؤشههرين رئيسههين كانههت درجههة انطباق هها متدنيههة وهههي ذوات األرقههام 8,6,7)
(9,6.) 
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 الُبعد الخام : الخدمات والبرامج
 (1الجدول رقم )
 ية لبعد الخدمات والبرامج.المتوسطات الحسابية ومستوى الفاعل

المتوسط  المؤشرات الرئيسة م
 الحسابي

مستوى 
 الفاعلية

يركهههز المن هههاي علهههى تحقيهههق األههههداف المكتوبهههة بالخطهههة  0
 مرتفع 94. التربوية الفردية.

يعمل المن اي على تعزيز قدرات الطلبهة علهى الهتعلم بشهكل  6
 مرتفع 93. فعال ومناسب.

الطفهههل علهههى تطهههوير الم هههارات يصهههمم المن هههاي لمسهههاعدة  0
 مرتفع 88. والمعارف المناسبة الهتمامات  وقدرات  واحتياجات  الفردية. 

يتضهههههمن من هههههاي اإلعاقهههههة الفكريهههههة المجهههههاالت التاليهههههة:  7
، اللغويههة، األكاديميههة، االجتماعيههة، االسههتقاللية)الم ههارات 
 ، الم نية(.االقتصاديةمة، الحركية، االسالمة الع

 مرتفع 86.

يشهههتمل المن هههاي علهههى بهههرامج وأنشهههطة شهههاملة متسلسهههلة  6
 مرتفع 73. نمائيًا تناسب الفئة العمرية المخدومة.

يتم تقديم الدعم والخهدمات المسهاندة لألطفهال ذوا اإلعاقهة  9
 مرتفع 68. الفكرية ضمن مناهج تدريبية إضافية.

تراوحههت مههابين  المتوسههطات الحسههابية لُبعههد التقيههيم قههد أن (1يبههين الجههدول رقههم ) 
 .(، حي  إن جميع المؤشرات الرئيسية كانت جميع ا مرتفعة1768-1749)
 
 
 

 الُبعد الساد : مشاركة ودعم وتمكين األسرة
 (8الجدول رقم )
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 المتوسطات الحسابية ومستوى الفاعلية لبعد مشاركة ودعم وتمكين األسرة   
المتوسط  المؤشرات الرئيسية م

 الحسابي
مستوى 
 الفاعلية

 متوسط 62. ي لألسرنتوفر المؤسسة الخدمات واإلرشاد والدعم الف 8
تزويد األسر بالمعلومات والم ارات الالزمة لتلبية  يتم 9

 متوسط 59. حاجات الطفل

تزود المؤسسة األسر بنشرات توعوية حول اإلعاقة  6
 متوسط 58. .وطر  التعامل مع األطفال

االجتماعات ) :تتواصل المؤسسة مع األسر من خالل 1
الدورية، المراسالت، االتصاالت ال اتفية، المؤتمرات 

 ولقاءات األسرة(
 متوسط 57.

ألسر األطفال عيًا د لدى المؤسسة برنامجا تثقيفيا تو جيو  0
 متدن 25. ذوا اإلعاقة الفكرية

 ،تشارك األسرة في برامج وأنشطة الطلبة ومن ا )التدري  0
 متدن 08. البرنامج التربوا(وتطوا  ،والتقييم ،والتدريب

تتوافر في المؤسسة برامج تدريبية لألسر على كيفية  7
 متدن 04. التعامل مع الطفل المعا  عقليا

 متدن 00. تشارك األسرة ضمن الفريق متعدد التخصصات 6
يتم في المؤسسة إعداد خطة خدمات أسرية لمساعدة  4

 متدن 00. األسرة على التعامل مع طفل ا

تشرف المؤسسة على تطبيق البرنامج التعليمي والتدريبي  71
 متدن 00. المنزلي للطفل

المتوسههطات الحسههابية لُبعههد التقيههيم قههد تراوحههت مههابين  أن (8يبههين الجههدول رقههم )
(، حيه  إن هنهاك أربعههة مؤشهرات رئيسههة كانهت درجهة انطباق هها علهى بههرامج 1711-0.62)
 األرقهههامالفكريهههة بدرجهههة متوسهههطة، وههههي ذوات  مؤسسهههات و مراكهههز األطفهههال ذوا اإلعاقهههةو 
سههتة مؤشههرات رئيسههية كانههت درجههة انطباق هها متدنيههة وهههي ذوات  (، كمهها يوجههد8,1,6,9)

 (.71,4,0,0,6,7األرقام )
 :والتوصيات ،مناقشة النتائج
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يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم الحصول علي ا من خالل ربط النتائج 
تعلقة بتقييم مستوى فاعلية البرامج والخدمات التربوية المقدمة لألطفال الكمية للبيانات الم

ذوا اإلعاقة الفكرية في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في منطقة حائل، بأداة الدراسة 
والتي تم عرض ا بالتفصيل في الفصل الرابع. وتنت ي المناقشة بتقديم ملخص ألبرز 

 لخاصة بإجراء مزيد من الدراسات والبحو . النتائج، ثم تقديم بعض التوصيات ا
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المتعلقة باألبعاد األساسية والمؤشرات 
الرئيسة والفرعية في البرامج التربوية المقدمة لألطفال ذوا اإلعاقة الفكرية. وفيما يلي 

 النتائج التي توصلت إلي ا الدراسة.
 السؤال األول:
لنتائج المتعلقة بمستوى فاعلية البرامج والخدمات التربوية * مناقشة ا

  المقدمة لألطفال ذوا اإلعاقة الفكرية:
فيمههها يتعلهههق بالدرجهههة الكليهههة النطبههها  المؤشهههرات النوعيهههة علهههى  أشههارت النتهههائج

مؤسسههات ومراكههز التربيههة الخاصههة التههي تقههدم البههرامج والخههدمات التربويههة لألطفههال ذوا 
علهى جميهع أبعهاد األداة  االنطبها في حائل في السعودية، إلى أن متوسهط اإلعاقة الفكرية 

ومن المفيد هنا، التنويه   .(6ككل كان ذا درجة متوسطة كما هو موضح في الجدول رقم )
بأن الوضع القائم حاليًا للبهرامج المقدمهة لألطفهال  االنطباعبأن الدرجة المتوسطة ال تعطي 
بهأن هنهاك مها ههو  انطباعهاود إلهى التشهاؤم، ولكنه  يعطهي ذوا اإلعاقة الفكرية سهيء، ويقه

 مقبول بدرجة معقولة ولكن يمكن التفاؤل بإمكانية تطويره وتحسين  الحقًا. 
ويمكن تفسير النتيجة السابقة بعدم وجود مؤشرات لضبط الجودة لمثل هذا النوع 

ن على البرامج في السابق، أو بعدم فاعليت ا إن وجدت؛ مما يجعل القائمي من البرامج
التربوية من كوادر إدارية وفنية وتعليمية ال تعطي اهتمامًا كبيرًا لقضية ضبط الجودة 
والنوعية ل ذه البرامج. والذا يمكن تفسيره بعدم تفعيل اإلشراف الفني والمتابعة والتقييم 
على هذه البرامج من قبل الج ات المعنية لعدم وضو  الرؤية فيما يخص مؤشرات ضبط 

لجودة. ولقلة الكوادر اإلدارية والفنية المؤهلة والمدربة. وقد يعود ذلك إلى قلة وعي اآلباء ا
بما ُيقّدم ألطفال م من برامج وعدم المشاركة في مثل هذه البرامج، وعدم متابعت ا للتأكد 

 من جودت ا وفاعليت ا. 
على حدة، أما فيما يخص مناقشة النتائج المتعلقة بكل ُبعد من أبعاد األداة 

 ف ي كما يلي:
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أواًل: مناقشة النتائج المتعلقة بالمؤشرات الرئيسة لُبعد الرؤية والفكر 
 والرسالة:

أشارت النتائج فيما يتعلق بالمتوسطات الحسابية لُبعد " الرؤية والفكر والرسالة" 
مؤشرات رئيسي  كانت  أربعةويتضح من النتائج وجود  ككل أن  حصل على درجة متدنية.

ويمكن تفسير هذه النتائج أن المؤسسات، ( 8,0,6,7)متوسطة، وهما:  انطباق اجة در 
والمراكز التي تقدم برامج ا، وخدمات ا لألطفال ذوا اإلعاقة الفكرية حظيت باهتمام 
الج ات المعنية ذات العالقة في منطقة حائل من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية 

وتمثل هذا االهتمام بصدور قانون األشخاص المعاقين لسنة  ووزارة الشؤون االجتماعية.
الدولية لحقو  األشخاص ذوا اإلعاقة  االتفاقيةم، ومصادقة السعودية على  1987
مكانات المؤسسات والمراكز في السعودية 6111لسنة  م، بما يتسق مع واقع وطبيعة وا 

ايير العامة والخاصة وتطبيق ا والقيام بعقد دورات تدريبية توعوية وتثقيفية بأهمية المع
على البرامج المقدمة لألطفال ذوا اإلعاقة الفكرية من قبل المؤسسات والمراكز التي تقدم 

 ,La Paro, K. M., & Others) دراسة ال بارو خدمات ا ل ذه الفئة. وهذا ما يتفق مع
عاقات من التي توصلت بصورت ا الن ائية إلى ستة أبعاد متصلة بخدمات ذوا اإل (1999

 بين ا ُبعد فلسفة وتوج ات المؤسسة التعليمية.
كما أشارت النتائج إلى وجود أربعة مؤشرات رئيسية كانت درجة انطباق ا بدرجة 

ويمكن تفسير هذه النتائج بعدم توافر رؤية واضحة للمؤسسات  (1,6,9,0)متدنية، وهي:
لج ات المعنية ذات العالقة القصور الواضح من قبل ا والمراكز تميزها عن غيرها، كذلك

بتوفير المخصصات المالية الالزمة لتطوير البرامج والخدمات التربوية في المؤسسات 
وقلة البرامج التدريبية الموج ة إلى جميع المؤسسات  ،والمراكز التي ُتعنى ب ذه الفئة

در والخاصة، والنقص الواضح في الكوا والمراكز على كيفية تطبيق المعايير العامة
وعدم وجود خطط تنفيذية  ،روالمدربة لتطبيق المعايي ،المؤهلة والتعليمية ،والفنية ،اإلدارية

والتوزيع الجغرافي للمؤسسات  ،لتحقيق الرؤية والرسالة لكثير من المؤسسات والمراكز
والمراكز على مناطق المملكة وصعوبة الوصول إلي ا، ويتفق هذا المكون مع المكونات 

لي ا مكتب الخدمات التعليمية لألفراد المعاقين في قسم التربية الخاصة في التي أشار إ
والذا هدف إلى تطوير مؤشرات الجودة  ،(6111جامعة والية نيويورك في تقريره لسنة )

التعليمية في التربية الخاصة. وكما تتفق أيضًا مع دراسة  وموج ات مصادر الممارسات
التي أشارت نتائج ا إلى عدم توافر رؤية ( 6116 ،الدويش، عبد العزيز بن سليمان)

 ورسالة واضحة للمؤسسة التعليمية تميزها عن غيرها.
 ثانيًا: مناقشة النتائج المتعلقة بالمؤشرات الرئيسة لُبعد اإلدارة والعاملين:
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لُبعد اإلدارة  االنطبا أشارت النتائج فيما يتعلق بمتوسط الدرجة الكلية لمتوسط  
درجات المؤشرات ما بين  ل أن  حصل على درجة متوسطة، وقد تراو  متوسطوالعاملين كك

يتضح من النتائج أن هناك مؤشرين كانت درجة  درجة مرتفعة، ودرجة منخفضة.
ويمكن تفسير هذه النتائج أن المؤسسات والمراكز التي  (8,1)انطباق ما مرتفعة، وهي:

كرية توفر بشكل دورا أثناء الخدمة تدريبًا تقدم البرامج التربوية لألطفال ذوا اإلعاقة الف
لكوادرها على كيفية استخدام أدوات التقييم، وكيفية تطبيق ا على األطفال الملتحقين في 
المؤسسة لبناء البرامج التربوية التي تعتمد في بنائ ا على نتائج التقييم ل ؤالء الطلبة، 

االجتماعية، والتربية والتعليم. بعقد  ذات العالقة مثل وزارة الشؤون  تالوزاراوكذلك قيام 
دورات تدريبية للكوادر العاملة في المؤسسات، والمراكز التي تعنى باألطفال ذوا اإلعاقة 
في مجالي التشخيص، والتقييم. وكذلك قيام الجامعات الحكومية والتي تتواجد في ا برامج 

لميداني على كيفية تشخيص "التربية الخاصة"؛ بتدريب طلبت ا من خالل برامج التدريب ا
والتي  .(Lin, T. 2002)وتقييم األطفال ذوا اإلعاقات. وهذا يتفق مع دراسة لين 

أشارت إلى أن معلمي التربية الخاصة يتمتعون بمستوًى عال من الم ارة والمعرفة في 
 مجال التقييم والتشخيص.

 رجة متوسطةكما أشارت النتائج إلى وجود خمسة مؤشرات رئيسة انطبقت بد    
. وهذه المؤشرات تلقى حاليًا اهتمامًا متسارعًا نحو األفضل من (71,4,6,9,0وهي)

 الج ات ذات العالقة المشرفة والمتابعة ل ذه المؤسسات والمراكز من حي  ضرورة توفير
الكوادر المتخصصة المؤهلة، والمدربة لتطوير برامج ا، وخدمات ا المقدمة لألطفال ذوا 

 مؤسسات.الكرية من خالل تطبيق معايير اعتماد اإلعاقة الف
 كما يتضح من النتائج وجود ثالثة مؤشرات رئيسة انطبقت بدرجة متدنية

إلى أن تكلفة توافر الخدمات المساندة  االنطبا ، ويمكن تفسير تدني درجة (0,6,7وهي)
الفكرية  مرتفعة بسبب نقص اإلمكانات المالية وضع  المخصصات المالية لبرامج اإلعاقة

بالنسبة للكثير من المؤسسات والمراكز، وخاصة تلك التي تبعد عن مراكز المدن الرئيسة، 
وعدم توافر هذه الخدمات من قبل الج ات الحكومية للكثير من المراكز التي تتبع ل ا نظرًا 
للتكلفة العالية وسياسة التوظي  المتبعة لدى هذه الج ات. باإلضافة إلى عدم إيالء هذه 
التخصصات االهتمام الكافي في كثير من مؤسسات ومراكز التربية الخاصة. وقلة 
المتخصصين الراغبين في العمل في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة لتدني الرواتب 

 ,UNICEF)وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة اليونسي   المدفوعة ل م.
األهل عن النقص المتعلق بخدمات العالي  التي أشارت نتائج ا إلى عدم رضا (2002
وتعديل السلوك. أما فيما يتعلق بال يكل التنظيمي الحالي  ،وعالي النطق ،الوظيفي

لمؤسسات ومراكز التربية ف ي تفتقد إلى وظائ  إدارية لدي ا معرفة وخبرة في مجال 
يحملون درجة  اإلعاقة الفكرية، كما تفتقد إلى مشرفين فنيين في مجال التربية الخاصة
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الماجستير كحد أدنى لاشراف على الكادر التعليمي، فوجود مثل هذا الكادر في مؤسسات 
مشرفين على تلك المراكز من حملة الومراكز التربية الخاصة قليل جدًا، وذلك عائد إلى أن 

الدويش، عبد العزيز بن )درجة البكالوريو  في تخصصات ُأخرى. وهذا يتفق مع دراسة 
التي أشارت نتائج ا إلى أن ال يكل التنظيمي الحالي للمدار  الملحق ( 6116 ،نسليما

ب ا برامج تربية خاصة ال يتسم بالمرونة ويفتقد إلى وظائ  إدارية وفنية تتعلق ببرامج 
 ،الصمادا)التربية الخاصة، كما وتنسجم نتائج الدراسة الحالية مع ما كشفت عن  دراسة 

م المشكالت التي تحد من فاعلية المراكز وجود اإلدارة غير ( من أن أه6117 ،وآخرين
 ،خولة ،المعمرا )دراسة  إلي المؤهلة. وال تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت 

( حول مستوى فاعلية المراكز في سلطنة ُعمان، والتي أشارت أن جميع مراكز 6111
 التربية الخاصة فّعالة بما في ذلك ُبعد اإلدارة.

 لثًا: مناقشة النتائج المتعلقة بالمؤشرات الرئيسة لُبعد البيئة التعليمية:ثا
أشارت النتائج فيما يتعلق بمتوسط الدرجة الكلية لمتوسط االنطبا  لُبعد "البيئة  

التعليمية" ككل أن  حصل على درجة متوسطة، وقد تراو  متوسط درجات المؤشرات ما بين 
شير النتائج إلى وجود خمسة مؤشرات كانت درجة تو  درجة مرتفعة، ودرجة منخفضة.

هتمام وزارة التربية اويمكن تفسير ذلك  .(4,0,9,0,7المؤشرات: ) انطباق ا مرتفعة وهي
رت ا في منطقة حائل بالبيئة التعليمية وتحسين ا لألطفال ذوا اإلعاقة الفكرية، ادا  والتعليم و 

دارةالتعليم  إلدارةالخاصة( التابع  التربية المتابعة والتقييم )مشرفو من خالل فريق  وا 
الشؤون االجتماعية، وهذا االهتمام بالبيئة التعليمية ُيعدُّ من المعايير العامة التي من 
خالل ا تحصل هذه المؤسسات والمراكز على الدعم المالي والمادا الذا تقدم  تلك 

   دعم التعليم(.) اإلدارات
وهي  كانت درجة انطباق  متوسطة كما يتضح من النتائج وجود مؤشرين 

وهي:  مؤشرات كانت درجة انطباق ا متدنية وأربعة، (77,6المؤشرات ذات األرقام)
. ويمكن تفسير سبب هذا التدني أن طبيعة هذه البيئات تفتقر إلى التنظيم (71,8,1,6)

سبة. وقد الذا تتطلب  برامج األطفال ذوا اإلعاقة الفكرية، وتوافر الوسائل واألدوات المنا
على كيفية تصميم بيئات  االستدالليكون المبرر عدم وجود مرجعيات يمكن من خالل ا 
 تعليمية تناسب هذه الفئة، وقصور الجانب المادا. 

ويمكن تفسير الدرجة المتوسطة للدرجة الكلية لُبعد "البيئة التعليمية" بأن هذا 
فعلى سبيل  ،من التطوير والتحسينالجانب بالرغم من أهميت  ما يزال بحاجة إلى المزيد 

المثال كودات )معايير( البناء بحاجة إلى تفعيل، وكذلك تكيي  مرافق المباني لتناسب 
األطفال ذوا اإلعاقة الفكرية، وتنسجم نتائج الدراسة الحالية مع نتائج إستيز التي من 

لمادية لتلبي حاجات م بين نتائج ا حاجة األفراد ذوا اإلعاقات إلى تكيي  المباني والبيئة ا
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 ،الخطيب)الدراسة الحالية مع نتائج  هذهوالتواصل وتتوافق  ،والتنقل ،من حي  الحركة
  . لى أن بعد البيئة التعليمية كان درجة انطباق  بدرجة متوسطةإ أشارت( التي 6177

  التقييم:رابعًا: مناقشة النتائج المتعلقة بالمؤشرات الرئيسة لُبعد 
ج فيما يتعلق بمتوسط الدرجة الكلية لمتوسط االنطبا  لُبعد "التقييم" أشارت النتائ

درجات المؤشرات ما بين درجة  ككل أن  حصل على درجة متوسطة، وقد تراو  متوسط
 مرتفعة ودرجة منخفضة.

 ويتضح من النتائج أن هناك أربعة مؤشرات رئيسة كانت درجة انطباق ا مرتفعة
ُتعدُّ تقييمات رئيسة . م حاالت األطفال ذوا اإلعاقة الفكريةفعملية تقيي (،1,0,9,6وهي: )

ال بّد من إجرائ ا، ونتائج التقييم هذه تستخدم في تصميم البرنامج التربوا والخطة 
 التعليمية الفردية للطفل. وهذا ما يبرر ارتفاع درجة انطبا  هذه المؤشرات.

: رجة انطباق ا متوسطةكما أظ رت النتائج وجود ثالثة مؤشرات رئيسة كانت د 
 وتلقى هذه المؤشرات اهتمامًا خاصًا في الوقت الحاضر. (،8,6,7وهي)
 باإلضافة إلى ذلك كان هناك مؤشران رئيسان كانت درجة انطباق ما متدنية، هما:    
ويمكن تفسير الدرجة المتدنية أن هناك قصورًا واضحًا في توافر مقايي  حديثة  (،4,0)

مما يجعل االعتماد على التقييم غير الرسمي بدياًل للتقييم  ،السعودية مقننة على البيئة
الرسمي، وكذلك الحال بالنسبة لعدم إشراك األسرة في عملية التقييم من قبل المؤسسات 
والمراكز، وعدم مبادرة ومشاركة األسرة في عملية التقييم والمشاركة في عملية التخطيط 

  .االنطبا يذها؛ سببًا في تدني درجة للخدمات المقدمة ألبنائ م وتنف
ويمكن تفسير الدرجة المتوسطة للدرجة الكلية ل ذا البعد؛ بندرة وجود 

تطبيق، المتخصصين في مجال التشخيص، والتقييم في البرامج وذلك لاشراف على 
واستخدام إجراءات القيا  والتشخيص بطريقة مثالية. كما أن إجراءات التشخيص تحتاي 

وهذا يتفق مع نتائج دراسة  ،يير ويجب أن ال تعتمد فقط على اجت ادات المعلمينإلى معا
من المراكز والمدار  ال يوجد في ا  عدد كبيرالتي أظ رت أن  (6111مراد  البستنجي،)

فريق تقييم، حي  يقوم بعملية التقييم في ا أخصائي واحد فقط، وعدم توافر أدوات تقييم 
( التي كان 6110 ر،الخشرمي، سح)ة الحالية مع نتائج دراسة مناسبة. كما وتتفق الدراس

من بين نتائج ا عدم وجود فريق متعدد التخصصات، وعدم إشراك األسرة في برنامج 
  الطفل الفردا.
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 خامسًا: مناقشة النتائج المتعلقة بالمؤشرات الرئيسة لُبعد البرامج والخدمات: 
جة الكلية لمتوسط االنطبا  لُبعد أشارت النتائج فيما يتعلق بمتوسط الدر 

درجات المؤشرات  "الخدمات والبرامج" ككل أن  حصل على درجة مرتفعة، وقد تراو  متوسط
أشارت النتائج إلى أن هناك أربعة مؤشرات رئيسة و  ومنخفضة. ما بين درجة مرتفعة

مكن وي(، 6,0,9,0,6,7) وفرعية لبعد البرامج والخدمات انطبقت بدرجة مرتفعة وهي:
ُتعّد من المكونات األساسية في البرامج والخدمات  أن هذه العناصرى تفسير هذه النتائج إل

ن إعداد الخطط التربوية  االحتياجاتالتربوية المقدمة لذوا  الخاصة بشكل عام. وا 
ُيعّد أساسًا في البرامج التربوية الفردية لذوا اإلعاقة الفكرية.  والتعليمية الفردية وتنفيذها

ذا يلقى االهتمام الكافي من المعلمين والقائمين على تلك المؤسسات، والمراكز. كما ال
ل ذه العناصر، ومن خالل  تولي برامج التدريب قبل الخدمة في الجامعات اهتمامًا كبيراً 

مساقات التدريب الميداني للملتحقين ببرامج البكالوريو  والدراسات العليا في التربية 
ضافة إلى برامج التدريب في أثناء الخدمة مثل: الدورات، وورش العمل، الخاصة. هذا باإل

يمكن أن يكون ارتفاع ا عائدًا  و والندوات وغيرها التي تركز محاورها على هذه العناصر.
إلى عملية التشخيص والتقييم التي يجري ا فريق العمل، وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع 

( التي من نتائج ا فعالّية البرنامج التدريبي الفردا 6119 ،ناي  الحميدا ،العنزا )دراسة 
 عبد)وفعالّية الخطة التربوية الفردية. كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 

( التي أشارت أن معلمي التربية الخاصة للمعاقين عقليًا يطبقون 6110 ، محمد قاسم،هللا
المختلفة: التقييم األولي للطفل، المعلومات العامة،  البرنامج التربوا بعناصره ومحتويات 

األهداف التربوية )العامة( والسلوكية )الخاصة(، وتسلسل خطوات التطبيق، وعملية التقييم 
المرحلي والن ائي. وكما تنسجم نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة روبرتسون 

Robertson, 2006)) خدمات التربية الخاصة  التي أوضحت نتائج ا تحسن وتطور
دارة الخدمات المقدمة.  بالمن اي والخططالمتعلقة   التربوية وا 

أما فيما يخص أساليب التدري ، واألنشطة التعليمية، وحصول ا على درجة 
مرتفعة من االنطبا . فيمكن تفسير ذلك بأن المعلم يقوم بشكل أساسي باختيار أساليب 

كما أن  من الكفايات األساسية التي  .ونمط تعلم  التدري  حسب قدرات الطفل، وعمره،
 ، محمد قاسم،هللا عبد)يجب أن يتقن ا المعلمون. و تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

أساليب التدري  إلى التنويع. كما تنسجم نتائج الدراسة  افتقار( التي أشارات إلى 6110
التي أشارت بعض  (Aysun, and others, 2004)الحالية مع دراسة أيسن ويلدز 

 نتائج ا إلى عدم قيام المعلمين بتفعيل طرائق التعليم بشكل مناسب. 
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سادسًا: مناقشة النتائج المتعلقة بالمؤشرات الرئيسة لُبعد ُمشاركة ودعم 
 وتمكين األسرة:

"مشاركة  أشارت النتائج فيما يتعلق بمتوسط الدرجة الكلية لمتوسط االنطبا  لُبعد    
درجات  وتمكين األسرة" ككل أن  حصل على درجة متدنية، وقد تراو  متوسطودعم 

يتضح من النتائج أن هناك أربعة مؤشرات و  المؤشرات ما بين درجة متوسطة ومتدنية.
ويمكن تفسير ذلك من خالل  (،8,1,6,9:)رئيسة كانت درجة انطباق ا متوسطة وهي

لمراكز أن تقدم هذه المؤسسات من خالل أدبيات التعامل كشركاء بين األسر والمؤسسات وا
إدارت ا وكوادرها ألسر األطفال معلومات عن حالة الطفل، وطبيعة مشكلت ، ومدى تقدم  
في البرامج، وحقو  طفل م، وحقوق م، وطر  التعامل مع األطفال ذوا اإلعاقة الفكرية، 

 .اءلآلبوهذا من الحقو  التي تنص علي ا القوانين والتشريعات وتضمن ا 
متدنية، بشكل ملحوظ،  انطباق اأما بقية المؤشرات فكانت درجة 

ويمكن تفسير هذا التدني بأن المراكز ال تولي أهمية لدور األسر (، 71,4,0,0,6,7)وهي:
باإلضافة إلى أن بعض األسر ال ت تم بمجريات تلك البرامج، وتوكل الم ام بكامل ا إلى 

سسة الخدمات واإلرشاد والدعم األسرا واإلشراف على أما فيما يتعلق بتوفير المؤ  المركز.
ه عدم توافر مثل هذه الخدمات في المؤسسة، وعدم توافر ذوا  البرنامج المنزلي مردُّ

، وغياب فلسفة ورؤية البرنامج، وغياب آليات المعايير التي تحكم تنفيذ االختصاص
ضمن مكونات البرامج البرنامج والتي تنظر إلى مشاركة األسرة على أن ا مكون م م 

( ودراسة ،الخطيب، فريد)( و6177مع نتائج دراسة الخطيب ) اأُلخرى. وتتفق هذه النتيجة
كولين. وتختل  هذه الدراسة مع دراسة كارول التي كان من بين نتائج ا أن تطبيق 

 المن اي كان قويًا فيما يتصل بمشاركة األسرة. 
 التوصيات:

برامج والخدمات المقدمة في مؤسسات ومراكز واقع الل مشاب ةإجراء دراسات  .7
في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية في ضوء المعايير  التربية الفكرية

 العالمية
دعم  :في ا مثل اختالفطر  حلول حول األبعاد التي أظ رت الدراسة وجود  .6

 ، وبعد الرؤية والرسالة.ومشاركة وتمكين األسرة
سمية وغير الرسمية للتعرف على األطفال ذوا اإلعاقة تطوير أدوات القيا  الر  .0

 .في ضوء المعايير العالمية الفكرية
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 :قائمة المراجع
(. واقع التقييم في التربية الخاصة في األردن، رسالة 6111مراد ) البستنجي، -

هللا  دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن. البكر، محمد عبد
معايير ونظام الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية والتعليمية، (. أس  6117)

 .48 -89( ص 61المجلة التربوية. جامعة الكويت. العدد )
(. استراتيجيات تعليم الطلبة ذوا 6110الحديدا، منى والخطيب، جمال ) -

 الخاصة. عمان: دار الفكر. االحتياجات
تربية الخاصة في مدينة ( دراسة تقييمية لمراكز ال6110الخشرمي، سحر ) -

(، جامعة 9المجلد الخام ، العدد ) الرياض. مجلة العلوم التربوية والنفسية،
 البحرين.

وضهبط الجههودة فهي الجامعههات  االعتمههاد(. 6171الخطيهب، أحمههد والخطيهب، ردا  ) -
 العربية )أنموذي مقتر (. إربد: عالم الكتب الحدي .

( عمان: دار وائل 7الفكرية. )ا( مقدمة في اإلعاقة 6177الخطيب، جمال ) -
 للنشر.

(. المههدخل إلههى التربيههة الخاصههة. عمههان: 6114الخطيههب، جمههال والحديههدا، منههى ) -
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

(. تنظيم الخدمات التربوية المختصة باألطفال ذوا اإلعاقة 6116الخطيب، فريد ) -
غير  دكتوراهردن، أطروحة الفكرية في المؤسسات والمراكز الن ارية في األ 
 منشورة، جامعة القدي  يوس ، بيروت، لبنان. 

التكلفة  وانخفاض الجودة تحسين التميز ثالو  (.6111) موسى هللا عبد الخل ، -
 . 799 - 796( ص 04) العدد .الرياض العامة، اإلدارة مجلة اإلنتاجية. وزيادة

لتطوير إدارات المدار   (. تصور مقتر 6116الدويش، عبد العزيز بن سليمان ) -
العالمية المعاصرة.  االتجاهاتالملحق ب ا برامج التربية الخاصة في ضوء بعض 

غير منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة  دكتوراهرسالة 
 العربية السعودية

(. عمان: دار 8(. سيكولوجية األطفال غير العاديين. )ا6171الروسان، فارو  ) -
 فكر للطباعة والنشر والتوزيع. ال

(. الجودة الشاملة في التعليم وأسوا  العمل في الوطن 6110الزواوا، خالد ) -
 العربي. القاهرة: مجموعة النيل العربية.
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(. مقدمهة فهي التربيهة الخاصهة: سهيكولوجية 6177عواد، أحمهد )و السرطاوا، زيدان  -
 ي للنشر والتوزيع. ذوا اإلعاقة والموهبة. الرياض، دار الناشر الدول

تقيههيم البههرامج والخههدمات المقدمههة لألطفههال ذوا اإلعاقههة (. 6179) إحسههانالسهريع،  -
مجلة المنارة، المجلهد  . الذهنية واضطراب التوحد ،في ضوء معايير الجودة األردنية

 (، جامعة آل البيت. األردن.6العشرون، العدد)
تقويم فاعلية مراكز التربية (. 6117السرطاوا، عبد العزيز )و  الصمادا، جميل -

، 70الخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. مجلة جامعة الملك سعود، مجلد 
 .760 – 764ص 

(. عمان: دار وائل للنشر 2. مدخل إلى التربية الخاصة. )ا 6118الظاهر، قحطان -
 والتوزيع.

مهدار  الهدمج (. الخطهة التربويهة الفرديهة لألطفهال فهي 6110عبدهللا، محمد قاسم ) -
ومعاهههد التربيههة الفكريههة منههاطق جنههوب المملكههة العربيههة السههعودية، بحهه  منشههور، 

 (.71(، العدد )0مجلة الطفولة العربية، المجلد )
(. فعالية الخطة التربوية الفردية في تدري  6119العنزا، ناي  الحميدا ) -

ر غير منشورة، الم ارات الرياضية للمعاقين عقليًا في السعودية، رسالة ماجستي
 الجامعة األردنية: عمان، األردن. 

المدخل  (.7440والصمادا، جميل ) العزيزالقريوتي، يوس  والسرطاوا، عبد   -
 .اإلمارات: دار القلم للنشر والتوزيع. (0إلى التربية الخاصة. )ا

(. مستوى فاعلية مراكز التربية الخاصة في سلطنة ُعمان، 6111المعمرا، خولة ) -
 اجستير غير منشورة، الجامعة األردنية.رسالة م
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Abstract 
This study aimed to assess the level of effectiveness 

of the programs and services provided in institutions and 
intellectual education centers in Hail in Saudi Arabia 
according to the international standards. The study sample 
consisted of all institutions and intellectual education 
centers in Hail with a number of (26) Centers and 
institutions. In order to achieve the purpose of this study, a 
checklist was built to assess the level of programs and 
services in institutions and intellectual education centers. 

The results,regarding the intellectual disability, 
indicated that there was only one dimension with a very 
high level of effectiveness programs and services with an 
average of 0.75), While there were three dimensions with a 
medium level of effectiveness respectively learning 
environmen with an average of (0.66),evaluation with an 
average of (0.55), and management and staff with an 
average of (0.47). The rest of the dimensions,low 
effectiveness dimensions, were vision, thought and the 
mission with an average of (0.33), and the participation, 
support, and empowerment of the family with an average of 
(0.31). 

Key words: educational services, institutions and 
special education centers, intellectual disability, global 
standards. 

 


