المجمة الدولية التربوية المتخصصة ،المجمد ( ،)1العدد ( – )3نيساف2012 ،

تقييم البرامج والخدمات التربوية في مؤسسات ومراكز اإلعاقة
الفكرية وفقاً لممعايير العالمية
عاكف عبد اهلل الخطيب

سهيل محمود الزعبي

كمية التربية-جامعة حائؿ

كمية التربية-جامعة نجراف

مجدولين بني عبدالرحمن
كمية التربية-جامعة نجراف

الممخص -ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ البرامج والخدمات التربوية في

المعرفي ،واالجتماعي والمغوي واالنفعالي ،وال يتوقؼ ىذا التأثير عند

مؤسسات ومراكز اإلعاقة الفكرية في ضوء المعايير العالمية ،وتكونت

ىذا الحد بؿ يمتد ليشمؿ األسر والمجتمع ككؿ.

عينة الدراسة مف جميع مؤسسات ومراكز اإلعاقة الفكرية في األردف والبالغ

ومما يزيد مف خطورة ىذه اإلعاقة زيادة معدالت انتشارىا ،حيث

عددىا ( )100مركز ومؤسسة ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة فقد تـ بناء أداة

تقدر نسبة انتشارىا بحوالي  3%مف مجموع السكاف ،وتختمؼ ىذه

لتقييـ مستوى البرامج والخدمات في مؤسسات ومراكز اإلعاقة الفكرية .وقد

النسبة مف مجتمع إلى آخر تبعًا الختالؼ تعريفيا ،وطرؽ قياسيا،

أشارت النتائج إلى أف ىناؾ بُعداً واحداً كاف ذا مستوى فاعمية مرتفع وىو:

والظروؼ الصحية والتعميمية السائدة في ىذه المجتمعات ].[14

بُعد البرامج والخدمات ،في حيف أف ىناؾ ثالثة أبعاد كانت ذات مستوى

وتشكؿ عممية تطوير المعايير الخاصة بالبرامج المقدمة لذوي

فاعمية متوسطة وىي :البيئة التعميمية ،التقييـ ،واإلدارة والعامموف .أما بقية

اإلعاقة الفكرية أحدى أىـ األولويات لدى التربوييف ،حيث تيدؼ تمؾ

األبعاد وعددىا أربعة فقد كانت ذات مستوى فاعمية متدف وىي :الرؤية

اإلجراءات إلى تأميف حصوؿ ذوي اإلعاقة الفكرية عمى التعميـ

والرسالة ،مشاركة األسرة ،الدمج والخدمات االنتقالية ،والتقييـ الذاتي.

المالئـ ،وبالتالي فإف متطمبات تحقيؽ ذلؾ تقتضي تظافر جيود

الكممات المفتاحية :الخدمات التربوية ،مؤسسات ومراكز التربية

جميع المعنييف في المجاالت التربوية واالجتماعية والصحية لمعمؿ

الخاصة ،اإلعاقة الفكرية ،المعايير العالمية.

معًا وفؽ خطط عمؿ إجرائية ومينية تتضمف بموغ وتحقيؽ تمؾ

 .1المقدمة

األىداؼ.

يشيد ميداف التربية الخاصة اىتماماً كبي ًار في تحسيف برامج

ونتيجة لمتحوالت والتطورات التي شيدىا ميداف التربية الخاصة،

التربية الخاصة وقد تمثؿ ىذا االىتماـ في تطوير البرامج والخدمات

فقد شيد األردف تقدماً كبي اًر في مجاؿ تقديـ الخدمات التشخيصية

واستراتيجيات القياس والتشخيص والتعميـ ،في ضوء جممة مف

والصحية والتربوية والتأىيمية واالجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة

المعايير والمؤشرات التي تضبط عمميات التربية الخاصة بيدؼ

الفكرية بشكؿ عاـ .وقد تسارع ىذا التقدـ خالؿ السنوات القميمة

ضماف تقديـ الخدمات والبرامج النوعية ،وتحسيف نوعية حياة ذوي

الماضية متوجاً بصدور قانوف حقوؽ األشخاص المعوقيف رقـ ()31

الحاجات الخاصة .وتُعد اإلعاقة الفكرية مف اإلعاقات التي تحظى

لعاـ  ،2007وما تمخض عنو مف إنشاء المجمس األعمى لشؤوف

باىتماـ الباحثيف والمختصيف؛ إذ أف تأثيرىا ال يقتصر عمى جانب

األشخاص المعوقيف كمظمة تنسيقية بيف جميع الجيات المسؤولة عف

واحد فقط مف شخصية الطفؿ؛ بؿ يشمؿ جوانب مختمفة منيا

تقديـ الخدمات لذوي اإلعاقة بيدؼ رسـ السياسات الخاصة بذوي
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وقد شمؿ اإلصالح التربوي األردني خدمات التشخيص والتعميـ

الحاجات الخاصة ،وكذلؾ صدور االستراتيجية الوطنية لألشخاص

والتدريب مف قبؿ و ازرات الصحة والتربية والتعميـ والتنمية

المعوقيف والبدء بتنفيذىا ]. [21

االجتماعية ،وكذلؾ القطاع التطوعي ،والخاص ،وىناؾ انجازات

وقد حقؽ األردف تقدماً ممموساً في مؤشرات تنمية الموارد

واضحة في ىذا المجاؿ وخاصة في الجانب الكمي ،إال أف ىناؾ

البشرية لألشخاص المعوقيف ،مف خالؿ االلتزاـ بالتشريعات

نقصًا واضحًا في خدمات التشخيص والتقييـ النفسي التربوي لعدـ

والسياسات التي تحفظ لممعاقيف حقيـ بالحياة الكريمة ،ومف خالؿ

توافر األدوات والمقاييس المقننة والمناسبة لمبيئة األردنية ،وعدـ توافر

التوسع الكمي والتطور النوعي في الخدمات التعميمية والصحية

اخصائييف مؤىميف إلجراء عمميات التشخيص واقتصار عممية

واالجتماعية التي تمكنيـ مف االعتماد عمى أنفسيـ واالندماج في

التشخيص عمى الجانب الطبي فقط ]. [12

حياة المجتمع العصرية .عالوة عمى المجاالت الجادة لربط حقوقيـ

يجب أف تراعي البرامج التربوية الخاصة بذوي اإلعاقة قدرات

واحتياجاتيـ بالخطط التنموية لمدولة .وقد أصبح األردف حريصًا أكثر

الطمبة وخصائصيـ التعميمية وسماتيـ النفسية واالجتماعية ومدى

مف ذي قبؿ عمى أف تقترف مناىج تنمية ورعاية المعوقيف بالسياسات

قابميتيـ لمتأىيؿ والتدريب وبالتالي فإف المناىج التربوية يجب أف

االقتصادية واالجتماعية والتنموية واإلدارية العامة لموطف .وقد

تحدد البرامج التعميمية أو التدريبية التي يجب أف يتعمميا ىؤالء

جاءت التوجيات الممكية السامية بوضع االستراتيجية الوطنية ليذا

وبناء عمى ىذا األساس يجب تحديد الغايات
األطفاؿ منذ البداية،
ً

القطاع لتمبي حقوؽ ذوي اإلعاقة واحتياجاتيـ وتطمعاتيـ عمى نحو

واألىداؼ التربوية التي تتناسب وقدراتيـ .ويتمثؿ اليدؼ الرئيس

أكثر كفاءة وشمولية ،فجاءت االستراتيجية الوطنية كوثيقة وطنية

لألىداؼ التربوية المقدمة لذوي اإلعاقة الفكرية بتنمية قدراتيـ

تمتزـ بيا كافة مؤسسات الدولة برؤية مستقبمية وأىداؼ وتدابير

وتزويدىـ بالميارات التي تزيد مف درجة استقالليتيـ ومشاركتيـ في

وبرامج تحد مف حدوث اإلعاقات ،وتضمف لممعاقيف حصوليـ عمى

أنشطة المجتمع المختمفة ،إذ تمتقي أىداؼ تعميـ ذوي اإلعاقة الفكرية

حقوقيـ وتمبي احتياجاتيـ وطموحاتيـ ،سعياً إلحداث نقمة نوعية

في طبيعتيا وأصوليا الفمسفية مع أىداؼ التعميـ العاـ التي ارتضاىا

وتغيرات إيجابية في حياتيـ االقتصادية واالجتماعية ].[21

المجتمع واشتقيا مف قيمو وفمسفتو وتطمعاتو المستقبمية ]. [19

ونظ اًر لصدور قانوف األشخاص المعوقيف رقـ ( )31لسنة

وتشت مؿ عممية تطوير البرامج التربوية الخاصة بذوي االعاقة

 2007والذي ينص عمى أف مف مياـ المجمس وضع المعايير

عمى تحديد المجاالت التي يغطييا البرنامج ،مف خالؿ مسح البيئات

الالزمة لجودة البرامج والخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة بالتنسيؽ مع

الطبيعية الحالية والمستقبمية الميمة لمشخص ،وتجزئة ىذه البيئات

الجيات ذات العالقة ،فقد أخذ المجمس عمى عاتقو ىذه المسؤولية

إلى بيئات فرعية ،وتحميؿ تمؾ األنشطة لتحديد الميارات الالزمة،

وتنفيذىا بما يحقؽ رؤيتو ورسالتو انطالقًا مف الحاجة الفعمية إلى

وبالتالي تطوير البرامج التدريبية المالئمة لتعميـ الميارات التي تـ

تطوير معايير ومؤشرات معتمدة ،ليذا فقد قاـ المجمس بإطالؽ

تحديدىا ] . [8كما تركز البرامج التربوية لذوي اإلعاقة الفكرية عمى

معايير االعتماد العاـ لمؤسسات وبرامج األشخاص المعوقيف في

تعميـ الميارات األكاديمية مثؿ القراءة والكتابة والحساب ،والميارات

األردف عاـ  ،2009ثـ اتبعيا بإطالؽ معايير االعتماد الخاص

الحياتية اليومية ،والميارات المينية ،وميارات التواصؿ ،والميارات

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

المغوية ،والميارات الحركية ،والميارات االجتماعية واالنفعالية،
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والميارات االستقاللية ،وميارات السالمة العامة ] . [4وتتبنى
الجمعية األمريكية لإلعاقات الفكرية والتطورية
on Intellectual & Developmental

.2

(American

تيدؼ إلى توظيؼ المعايير العامة لمعمؿ عمى تقييـ البرامج

Association

التربوية .حيث عمدت ىذه الدراسات إلى تطوير محكات عممية

) Disabilitiesموقفًا مطالباً بدعـ ذوي اإلعاقة الفكرية بأنشطة

وعممية لتقييـ مدى فاعمية ىذه البرامج بيدؼ إفادة األسر

معينة مف خالؿ برامج خاصة في مجاالت النمو اإلنساني ،مثؿ

وصانعي القرار حوؿ مدى قدرة ىذه البرامج عمى أف تتضمف

مجاالت التعميـ ،والحياة المنزلية ،والحياة المجتمعية ،والعمؿ،

تمؾ المعايير العامة والتي تدؿ عمى مدى توافقيا مع الممارسات

والصحة والسالمة ،والسموؾ ،والنمو االجتماعي ،والحماية والدفاع

المبنية عمى نتائج األبحاث العممية ,إضافة إلى توضيح

عف النفس]. [28

المعايير التي يجب عمى العامميف في الميداف تضمينيا في

وجاءت التوجيات الحديثة لتنادي بضرورة توظيؼ استراتيجيات

تطوير البرامج التربوية والخدمات المقدمة ليذه الفئة ]. [38

تربوية تستند أساسًا عمى نتائج األبحاث العممية ،كما دعت إلى

.3

أىمية البحوث العممية المحكمة التي يراعى فييا أدؽ المعايير

األوؿ لمتأكد مف مدى المصداقية العممية ومدى فاعمية تمؾ

التربوية ونجاعتيا في تحقيؽ األىداؼ المرجوة منيا ،والعمؿ عمى

البرامج ومالءمتيا العممية لتحقيؽ تمؾ األىداؼ عبر تناوؿ آراء

حماية حقوؽ ذوي اإلعاقة وأسرىـ في ضرورة الحصوؿ عمى

المستفيديف مف ىذه البرامج مثؿ أولياء األمور ،المعمميف،

ممارسات تربوية فعالة ] . [43وحتى يتـ اعتبار أي برنامج تربوي

والمديريف ].[38

فعاؿ فال بد لمبرنامج أف يطبؽ ضمف ثالثة أىداؼ رئيسة ىي:
ّ

لقد حظيت عمميات إصالح التعميـ باىتماـ كبير في معظـ دوؿ

تحديد البرنامج التربوي المراد استخدامو ،تطبيؽ البرنامج ،وتقييـ

العالـ إلى أف أصبح يطمؽ عمى ىذا العصر عصر الجودة الشاممة

فاعمية البرنامج في إحداث التغييرات المرغوب فييا مع التأكيد عمى

باعتبارىا إحدى الركائز األساسية لمسايرة المتغيرات الدولية ومحاولة

تقديـ األدلة الواضحة والعممية عمى أف التغيير الحاصؿ إنما ىو

التكيؼ معيا .والجودة في التعميـ كما يحددىا الزواوي ] [10عبارة

نتاج تطبيؽ تمؾ االستراتيجية ] . [35ولتحقيؽ تمؾ األىداؼ فإف

عف معايير عالمية لمقياس واالعتراؼ واالنتقاؿ مف ثقافة الحد األدنى

المحمؿ لألدب النظري يالحظ أف المحاوالت التي تمت في الميداف

إلى ثقافة االتقاف والتميز ،واعتبار المستقبؿ ىدفاً نسعى إليو جميعاً.

جاءت لمتأكد مف مدى مالئمة

ويضيؼ أفيدؿ ] [30إلى أف الجودة في التعميـ ترتبط بالمنتجات

ممارساتو التربوية لمبادئ الممارسات المبنية عمى البحوث العممية

المادية  ,الخدمات والبرامج  ,العمميات ,والبيئة التعميمية بحيث

والتي اشتممت عمى ثالثة أنواع مف الدراسات.

تتطابؽ مع التوقعات .ويذكر محمد ] [24أف مفيوـ الجودة في

 .1دراسة المعايير العامة :والتي تيدؼ إلى تطوير معايير

التعميـ ىو مفيوـ متعدد األبعاد ينبغي أف يشمؿ جميع عمى وظائؼ

عامة لمدراسات العممية التجريبية والمراد مف خالليا الحكـ
عمى مدى مالءمة الممارسات التربوية

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

البحثية اإلجرائية لفحص مدى فاعمية تمؾ البرامج أو االستراتيجيات

التربوي الخاص بذوي اإلعاقة

دراسات تحميؿ البرامج التربوية وتحديد مدى فعاليتيا :والتي

التعميـ وأنشطتو مثؿ :المناىج الدراسية ،البرامج التربوية والتعميمية،

لذوي اإلعاقة

والخدمات التربوية وغيرىا .وتتمثؿ أىمية الجودة في المؤسسات

الفكرية]. [42

التعميمية كأداة قياسية وتقويمية متكاممة في إرساء مبدأ تحقيؽ الجودة
المتمثؿ بتطوير مسار العممية التربوية والتعميمية وتحقيؽ أىدافيا
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بدرجة عالية مف الكفاءة وتخفيؼ األعباء والجيود التي تقوـ بيا

التربية الخاصة يقاس مف خالؿ البرامج المقدمة عف طريؽ مدى

المؤسسة التعميمية في اإلشراؼ والمتابعة والتقييـ ،وتؤكد الجودة عمى

تحقيؽ تمؾ البرامج لألىداؼ الموضوعة وفؽ مقاييس مصممة

المشاركة والتخطيط االستراتيجي ،كما تسعى إلى تحسيف نوعية

خصيصاً لتقييـ تمؾ البرامج اعتماداً عمى معايير تقديـ الخدمة في

البرامج والخدمات التربوية المقدمة ،وخمؽ بيئة تشجع العامميف في

تمؾ البرامج ،وىوما يعرؼ بضبط الجودة ].[37

المؤسسة عمى حمؿ المسؤولية مف أجؿ تحسيف الجودة وبالتالي

ومف المعايير التي تقدـ لذوي اإلعاقة الفكرية ما أعده مجمس

تشجيع الجميع عمى أخذ أدوارىـ] .[29] ،[1فالجودة تعمؿ عمى

األطفاؿ غير العادييف  CECوالمتعمقة بالتعميـ والتشخيص والكوادر

القضاء عمى اليدر في الماؿ والجيد والوقت مف خالؿ تحسيف

تضمف معايير
العاممة وغير ذلؾ .حيث أصدر المجمس دليالً ي َّ

استعماؿ الموارد وتقميؿ الكمؼ ،وتسعى إلى التحسيف المستمر

أخالقيات مينة التربية الخاصة ،معايير الممارسات المستخدمة مع

لمعمميات ،واألنشطة والخدمات والبرامج  ،وتالفي األخطاء والتصدي

المستفيديف ،المعايير المتعمقة بالميارات المعرفية ,والمعايير المتعمقة

ليا قبؿ حدوثيا ،وتحسيف مستويات أداء المؤسسة التعميمية وخمؽ

بتقديـ الخدمات المختمفة لذوي اإلعاقة .ومف خالؿ تمؾ المعايير

فعاؿ يوفر فرص النجاح والتمكف مف حؿ
ُمناخ تنظيمي إيجابي ّ
المشكالت التي تعيؽ العمؿ التعميمي بالطرؽ العممية والتعامؿ معيا

التي اقترحيا المجمس يمكف لممختصيف االعتماد عمييا في ضبط
النوعية في البرامج والخدمات التربوية المقدمة لذوي اإلعاقة الفكرية

ال
مف خالؿ اإلجراءات التصحيحية والوقائية لمنع حدوثيا مستقب ً

].[34
وقد

وتحقيؽ الترابط والتكامؿ بيف جميع العامميف بأسموب روح الفريؽ
].[7

صادؽ

المجمس

الوطني

العتماد

برامج

إعداد

المعمميف National council for Accreditation of Teacher
) Education (NCATEعمى المعايير التي وضعيا مجمس

أثبتت أنظمة إدارة الجودة العالمية فاعميتيا في تحسيف وتطوير

األطفاؿ غير العادييف ) (CECالخاصة باألداء بالنسبة لإلعداد

المؤسسات التعميمية ومنيا المؤسسات التعميمية التي تعنى بذوي

أعد مجمس األطفاؿ
والترخيص لمعممي التربية الخاصة ] .[20وقد ّ

اإلعاقة الفكرية .وبالتالي فإف تطبيؽ أي نظاـ مف أنظمة إدارة

غير العادييف معايير خاصة بتقديـ الخدمات المختمفة لذوي الحاجات

الجودة العالمية بفاعمية مف قبؿ أية مؤسسة تعميمية والحصوؿ عمى

الخاصة ،والمتعمقة بالتعميـ والتشخيص والكوادر العاممة وغير ذلؾ.

شيادة مف جية مانحة ومعتمدة عالميًا يؤدي إلى زيادة الثقة بجودة

وفيما يمي عرض موجز لممعايير المتعمقة بموضوع الدراسة والتي

نشاطاتيا وأدائيا ،إال أف استمرار أية مؤسسة تعميمية يكوف منوط

تضـ الخصائص والمواصفات التي تستخدـ مف قبؿ الييئات العالمية

بمدى التزاـ المؤسسة بالتحسيف والتطوير المستمر واإليفاء بمتطمبات

في مجاؿ التربية الخاصة ] . [34وىي:

الجودة .وقد تختمؼ مؤشرات ومعايير ضبط الجودة واالعتماد في

 )1الرؤية والرسالة :أف يكوف لممؤسسة التعميمية رؤية ورسالة تحدد

إعدادىا وصياغتيا وعمقيا واتساعيا باختالؼ الدوؿ التي تطبقيا،

غرضيا في مجاؿ التعميـ وتحدد الفئة المستيدفة مف تقديـ خدماتيا،

إال أف جميعيا تتفؽ في المحتوى والمضموف والتوجيات].[3] ،[17

والكيفية التي ستحقؽ بيا أىدافيا.

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

) )2اإلدارة والعاممون :يحدد النظاـ المؤسسي أدوار اإلدارة في
إعداد السياسات واتخاذ الق اررات مف خالؿ ىيكمية متفاعمة لتأكيد

طريؽ مدى تحقيؽ األىداؼ الموضوعة ،وعميو فإف ضبط الجودة في

التكامؿ المؤسسي والوفاء برسـ السياسات وتخصيص الموارد بما
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يتفؽ مع رسالة المؤسسة التعميمية ،وتوفير الكوادر البشرية والفنية

والضعؼ في جميع الجوانب التي تؤثر عمى تقدميا وعمى تحقيؽ

والتعميمية المدربة والمؤىمة لتحقيؽ رسالة المؤسسة التعميمية.

أىدافيا ورسالتيا.
 .2مشكمة الدراسة

 )3البيئة التعميمية :تتمثؿ في جودة المبنى المؤسسي وقدرتو عمى
تحقيؽ األىداؼ المرجوة ومدى إفادة الطمبة مف مرافؽ المؤسسة

إف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو تقييـ البرامج والخدمات التربوية

التعميمية مف مكتبة ومالعب ومختبرات...الخ ،فجميع التجييزات

في مؤسسات ومراكز اإلعاقة الفكرية في األردف في ضوء المعايير

المادية مف قاعات وتيوية واضاءة وأثاث مدرسي ووسائؿ ومواد
تعميمية ليا تأثير كبير عمى جودة التعميـ ومخرجاتو.

لتعرؼ عمى مستوى فاعمية البرامج والخدمات التربوية في
العالمية ,وا ّ

مؤسسات اإلعاقة الفكرية ،والوقوؼ عمى واقع البرامج والخدمات

 )4التقييم :أف تقوـ المؤسسة بتقييـ الطمبة لتحديد مستوى األداء

المقدمة في ىذه المؤسسات والمراكز  ،ومعرفة ما تـ تحقيقو لتحقيؽ

الحالي ليـ وتحديد جوانب القوة والضعؼ لمبدء بتقديـ الخدمات

خدمة نوعية ذات جودة عالية ليذه الفئة .وقد تمثمت مشكمة الدراسة

التربوية وبناء البرامج التربوية وتقديـ الخدمات الالزمة لذوي اإلعاقة

في محاولتيا اإلجابة عف السؤاؿ التالي:

الفكرية وتوفير أدوات التقييـ النفسية والتربوية المناسبة لتحديد معايير

 -1ما مستوى فاعمية البرامج والخدمات التربوية المقدمة لذوي

أىمية الطفؿ ،وتفعيؿ دور األسرة في عممية التقييـ.

اإلعاقة الفكرية في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في

 )5الخدمات والبرامج :أف تتسـ البرامج التربوية والخدمات المقدمة

األردف في ضوء المعايير العالمية؟

بالعمؽ والشموؿ والتكامؿ ،وأف توضح المؤسسة التعميمية أىداؼ

 .3الدراسات السابقة
ىدفت

تعميـ الطمبة ميارات أكاديمية ومعرفية واستقاللية ولغوية واجتماعية

دراسة كاروؿ ][32

إلى الكشؼ عف المؤشرات

وميارات تواصمية وحركية ومينية واقتصادية وميارات السالمة

النوعية لبرنامج الدمج الكامؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة .وأظيرت

العامة.

النتائج بأف أنشطة التعميـ المستند إلى المحتوى وممارسات التقييـ

 )6مشاركة األسرة :مف خالؿ اتباع اإلجراءات التي تتيح لألسرة

المستمر لمطفؿ كانت مف الجوانب التي تحتاج إلى تطوير .وأجرى

المشاركة الفاعمة في تقديـ الخدمات التربوية ألطفاليا ،ومف خالؿ

الخطيب ] [5دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى واقع التقييـ في التربية

مشاركة األسرة في عممية التقييـ واإلسياـ في البرنامج التربوي

الخاصة ،مف حيث األىداؼ ،فريؽ التقييـ ،مصادر المعمومات التي

الفردي والدعـ الذي تقدمو المؤسسة مف خالؿ برامج التثقيؼ

يتـ جمعيا ،الجانب الذي تغطيو عممية التقييـ ،واالختبارات

والتوعية والنشرات اإلرشادية وخدمات اإلرشاد والدعـ لألسرة.

والمقاييس التي تستخدـ في عممية التقييـ .أظيرت النتائج أف أكثر

 )7الدمج والخدمات االنتقالية :وتتضمف جممة مف اإلجراءات التي

األىداؼ التي يسعى أفراد الدراسة إلى تحقيقيا ىو التخطيط

يجب أف تقوـ بيا المؤسسة التي تُعنى بذوي اإلعاقة الفكرية مف

تقدـ وتحسف أداء الطالب .كما أشارت النتائج
لمتدريس ،ثـ متابعة ّ
إلى أف نسبة مرتفعة مف مراكز ومدارس التربية الخاصة ال يوجد

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

فييا فريؽ تقييـ وال أدوات مناسبة لمتقييـ .وأما الدراسة التي أجراىا

 )8التقييم الذاتي لممؤسسة التعميمية :وتتضمف جممة مف
اإلجراءات التي تقوـ بيا المؤسسة التعميمية التي تعنى بذوي اإلعاقة

روبرتسوف ] [41بيدؼ التحقؽ مف ف ّعالية نظاـ جودة مراقبة مكتب

التربية الخاصة في والية وست فيرجينيا حوؿ التزاـ برامج التربية

الفكرية بشكؿ منظـ لتقييـ البرامج والخدمات لموقوؼ عمى نقاط القوة

الخاصة بالمعايير الفيدرالية لموالية ،فقد أوضحت نتائجيا بأنو قد ط أر
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تحسف وتطور عمى خدمات التربية الخاصة في مجاالت الخطط

استخداماً ىي :أسموب تحميؿ الميمات وأسموب التكرار ،والتعميـ

التربوية الفردية ،وادارة خدمات ذوي الحاجات الخاصة .وىدفت

الفردي والجمعي والتمثيؿ ولعب األدوار واالنتقاؿ مف الميا ارت

إدارت المدارس الممحؽ
دراسة الدويش ] [9إلى التعرؼ عمى واقع ا

البسيطة إلى الميارات الصعبة .ويشير إيستس ] [36في نتائج

بيا برامج التربية الخاصة ،تحديد البرامج التي يمكف اإلفادة منيا في

دراستو التي ىدفت إلى التعرؼ عمى البرامج والخدمات التي توفرىا

تطوير إدارات مراكز التربية الخاصة ,والتعرؼ عمى االتجاىات

المؤسسات لذوي اإلعاقة إلى أىمية تكييؼ المباني والبيئة المادية

العالمية بيذا المجاؿ .أظيرت النتائج أف الييكؿ التنظيمي الحالي

لتمبي حاجات ذوي اإلعاقة مف حيث الحركة ،والتنقؿ ،والتفاعؿ،

لممدارس الممحؽ بيا برامج التربية الخاصة ال يتسـ بالمرونة ويفتقد

والتواصؿ .وقد قاـ الوابمي ] [27المشار إليو في دراسة الخطيب
] [5بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى أىمية تطبيؽ إجراءات

بناء
إلى وظائؼ إدارية  ،وأنو ال يتـ اختيار العامميف في ىذه البرامج ً

عمى معايير محددة ،وعدـ إعداد دورات تأىيمية لمعامميف فييا،

التعرؼ عمى ذوي اإلعاقة الفكرية واحتياجاتيـ التربوية .أشارت

وضعؼ فرص التواصؿ والتفاعؿ بيف ذوي اإلعاقة وأقرانيـ العادييف،

التعرؼ بصورىا المختمفة بما
النتائج إلى الحاجة إلى تطبيؽ إجراءات ّ

وضعؼ إسياـ القطاع الخاص في تمويؿ المدارس الممحؽ بيا برامج

فييا إجراءات اإلحالة واجراءات تحديد األىمية واجراءات تحديد

التربية الخاصة ،وعدـ توافر رؤية ورسالة واضحة لممؤسسة

االحتياجات التربوية الفردية .أما عبد اهلل ] [15فقد ىدفت دراستو

التعميمية ،وضعؼ خبرة مديري المدارس في التعميـ العاـ بعممية

إلى التعرؼ عمى محتوى الخطط والبرامج التربوية الفردية المقدمة

الدمج .أما دراسة الشموؿ ] [11فقد ىدفت إلى تقويـ البرامج التربوية

لممعاقيف فكرياً وأساليب تعميميـ المطبقة في مؤسسات ومراكز

المقدمة لممعاقيف فكرياً في مراكز التربية الخاصة في األردف.

ومعاىد التربية الفكرية والفصوؿ الممحقة في المدارس العادية.

أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ في تقييـ المديريف والمديرات،

أظيرت النتائج أف معممي التربية الخاصة يطبقوف البرنامج التربوي

والمعمميف والمعممات في مجاؿ الخطة التربوية الفردية ،الخطة

الفردي بعناصره ومحتوياتو المختمفة ،إال أف ىذه البرامج لـ تتضمف

التعميمية ،أساليب التدريس ،أساليب التقويـ .كما أجرى برادشو ][31

برامج تعديؿ السموؾ ،ضعؼ مشاركة األسرة في تنفيذ البرنامج  ،وأف

دراسة بيدؼ التعرؼ عمى البرامج والخدمات التي تقدـ لذوي اإلعاقة

أساليب التدريس تفتقر إلى التنويع .أما دراسة الخشرمي ] [2فقد

الفكرية ،وقياس مدى توافر اإلمكانات لدى المعمـ في تشخيص

ىدفت إلى تقويـ البرامج التربوية الفردية لذوي االحتياجات الخاصة

وتدريس ىذه الفئة .أظيرت النتائج أف المعمميف بحاجة إلى تدريب

في مراكز ومدارس التربية الخاصة .أشارت النتائج إلى وجود عدد

أثناء الخدمة في مجاؿ التشخيص والتقييـ ،وتطوير كفاياتيـ في

مف المشكالت المتصمة بالبرنامج التربوي الفردي ،تتمثؿ في عدـ

الفعالة .وىدفت دراسة العنزي ] [16إلى
استخداـ أساليب التدريس ّ

وجود فريؽ متعدد التخصصات ،عدـ توظيؼ نتائج التقييـ في إعداد
البرامج التربوية الفردية ،عدـ إشراؾ األسرة في البرنامج التربوي

التعرؼ عمى فاعمية الخطة التربوية الفردية في تدريس الميارات
الرياضية لممعاقيف فكرياً .أظيرت النتائج فاعمية البرنامج التربوي

الفردي ،وعدـ رضا المعممات عف خبراتيف في إعداد البرامج التربوية

الفردي والخطة التربوية الفردية في تدريس الميارات الرياضية

الفردية وحاجتيف إلى دورات تدريبية وبرامج حاسوبية.

لممعاقيف فكريًا .كما أجرى كوالؾ ] [33دراسة ىدفت إلى تحميؿ آراء

وقاـ الغزو ] [18بدراسة ىدفت إلى معرفة مدى تحقيؽ معممي

ومقترحات معممي التربية الخاصة بشأف طرؽ تعميـ القراءة والكتابة

ومعممات التربية الخاصة .أظيرت النتائج أف المعمميف الذيف لدييـ

لذوي اإلعاقة الفكرية .أشارت النتائج إلى أف أكثر األساليب التعميمية

طويمة في التدريس ىـ القادريف عمى تحقيؽ المعايير

خبرات
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ب .أداة الدراسة

العالمية .وىدفت الدراسة التي أجرتيا اليونيسؼ ] [44إلى تقييـ

مستوى الخدمات المقدمة لذوي الحاجات الخاصة في األردف.

لجمع البيانات الخاصة بمستوى فاعمية البرامج والخدمات

كبير في النواحي
أثر
اً
أظيرت النتائج أف لمراكز التربية الخاصة اً

التربوية المقدمة لذوي اإلعاقة الفكرية في مؤسسات ومراكز التربية

التعميمية واالنفعالية والمالية لذوي الحاجات الخاصة .وأجرى

الخاصة في األردف ,فقد تـ بناء أداة لتقييـ مستوى فاعمية البرامج

إلى التعرؼ عمى أوضاع المراكز

والخدمات ،وتـ تطويرىا استناداً إلى األدب التربوي  ،وقد تـ ترجمة

النيارية المختصة بذوي اإلعاقة الفكرية وتقييميا .أشارت النتائج إلى

المعايير العالمية ذات العالقة بالموضوع  ،ثـ تـ تحديد األبعاد

أف كؿ الخدمات التي تقدميا المراكز النيارية تحتاج إلى تقويـ

الخاصة بكؿ مقياس في ضوء اليدؼ الذي وضعت ألجمو .وبعد

باالعتماد عمى أدوات قياس عممية ،في سبيؿ تشخيص واقعيا
وتممس جوانب الضعؼ فييا ،وتطويرىا مف حيث البناء ،واعادة

ذلؾ فقد تمت صياغة المؤشرات الخاصة بكؿ ُبعد ،مف خالؿ

الرجوع إلى المعايير العالمية المعتمدة ،وقد استرشد في عممية البناء

تنظيـ خدماتيا األساسية والمساندة حتى تتوافؽ مع التوجيات

بشكؿ رئيس بما يمي:

الخطيب ] [6دراسة ىدفت

 - 1معايير المجمس األطفاؿ غير العادييف (Council for

العالمية في ىذا المجاؿ .وفي دراسة ليف ] [40التي ىدفت إلى
التعرؼ عمى مستوى الميارات الالزمة لمعممي التربية الخاصة.

)Exceptional Children
- 2معايير المجمس

أظيرت النتائج أف معممي التربية الخاصة يتمتعوف بمستوى عاؿ مف

الوطني العتماد تدريب المعمميف

(National Council for Accreditation for
)Teacher Education

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

 - 3المعايير العالمية التي وضعتيا المؤسسات الوطنية

التربية الخاصة ،أشارت نتائجيا إلى أف ىناؾ فروؽ في فاعمية

العتماد

مراكز التربية الخاصة مف حيث الجو التربوي ,اإلدارة ,وخصائص

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

المركز والمجتمع المحمي.

خدمات

التربية

الخاصة

(National

- 4مراجعة وثيقة المجمس الوطني لممعايير النموذجية،

 .4الطريقة واإلجراءات

(Interstate New Teacher Assessment and
Support Consortium Special Education Sub-

أ .مجتمع وعينة الدراسة

INTASC) ،Committee

اشتمؿ مجتمع وعينة الدراسة عمى جميع مؤسسات ومراكز

- 5الترخيص الخاص ببرامج التربية الخاصة ومعاييرىا

التربية الخاصة في األردف (حكومي ،خاص ،تطوعي ،دولي)

واعتمادىا

والمتمثمة في مؤسسات ومراكز التربية الخاصة التي تقدـ البرامج

في

والية

إلينويز

(مركز

التربية

الخاصة)(Special Education Certification .

والخدمات التربوية لذوي اإلعاقة الفكرية في أقاليـ المممكة الثالثة
(الشماؿ ،الوسط ،والجنوب) وعددىا ( )100مؤسسة ومركز ،حسب

Structure and Content Area Standards
Illinois State Board of Education Center for
Special Education).

الذي أصدره المجمس األعمى لشؤوف األشخاص المعوقيف عاـ

- 6معايير االعتماد الخاص لمؤسسات وبرامج األشخاص ذوي

دليؿ المؤسسات التي تعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة في المممكة

اإلعاقة الفكرية التي وضعيا المجمس األعمى لشؤوف

(.)2010

األشخاص المعوقيف في األردف.
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الخاصة في المجمس األعمى لشؤوف األشخاص المعوقيف ،حيث تـ

- 7البحث مف خالؿ قواعد البيانات عف الدراسات ذات العالقة
بيذا األمر.
ولمتحقؽ مف صدؽ األداة

االجتماع معيـ الطالعيـ عمى مكونات األداة وكيفية تطبيقييا ،بعد
فقد عرضت عمى مجموعة مف

ذلؾ تـ تزويد ىؤالء المشرفيف والمختصيف بأداة الدراسة لتطبيقيا

المحكميف مف ذوي الخبرة األكاديمية والميدانية في مجاؿ التربية

وجمع البيانات الالزمة ،وقد استغرقت مدة التطبيؽ ستة أشير مف

وبناء عمى اقتراحات وتوصيات المحكميف
الخاصة وعمـ النفس،
ً

العاـ الدراسي 2011/ 2010ـ.
 .5نتائج الدراسة

فقد تكونت األداة بصورتيا النيائية مف ( )73مؤش ًار موزعة عمى

ثمانية أبعاد .وقد صيغت فقرات األداة عمى شكؿ عبارات ،يجاب

لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة "ما مستوى فاعمية البرامج والخدمات

عنيا (بنعـ) أو بػ (ال) حيث يتـ تحديد درجة انطباؽ كؿ مؤشر عمى

التربوية في مؤسسات ومراكز اإلعاقة الفكرية في ضوء المعايير

البرامج التربوية المقدمة لذوي اإلعاقة الفكرية ،بوضع إشارة (√) في

العالمية؟" فقد تـ استخراج المتوسطات الحسابية ،وتحديد مستوى

خانة (نعـ) مقابؿ المؤشر الذي ينطبؽ عمى البرنامج

الفاعمية ،والجدوؿ  1يوضح ذلؾ.

التربوي،

ووضع إشارة (√)في خانة (ال) مقابؿ كؿ مؤشر إذا لـ ينطبؽ عمى

جدول 1

البرنامج التربوي ،بحيث تكوف الدرجة العميا لمفقرة ( ،)1والدرجة الدنيا

المتوسطات الحسابية ألبعاد األداة الرئيسة

لمفقرة (صفر) .ثـ صنفت التقديرات وجرى ترتيبيا وفقًا لممتوسط

م

أبعاد األداة الرئيسة

 -مرتفع إذا كاف المتوسط الحسابي ) (0.67فأكثر.

5

 -متوسط إذا كاف المتوسط الحسابي ما بيف )(0.34

الخدمات والبرامج

.75

3

البيئة التعميمية

.66

متوسط

4

التقييـ

.65

متوسط

2

اإلدارة والعامموف

.47

متوسط

1

الرؤية والرسالة

.32

متدف

إذ طمب مف مشرفيف أثنيف في مجاؿ التربية الخاصة مف كوادر و ازرة

6

مشاركة األسرة

.31

متدف

7

التربية والتعميـ ،حيث اطمعا عمى أداة الدراسة وتعرفا عمى أبعادىا

الدمج والخدمات االنتقالية

.28

متدف

8

التقييـ الذاتي

.28

متدف

الحسابي حسب ما يمي:

إلى )(0.66
 متدف إذا كاف المتوسط الحسابي ) (0.33فأقؿ.ولمتحقؽ مف ثبات األداة فقد تـ استخداـ طريقة اتفاؽ المقدريف،

وفقراتيا ،وطمب منيما أف يقوما بتقدير درجة انطباؽ المؤشرات
الرئيسة عمى  6برامج لذوي اإلعاقة الفكرية مف البرامج المقدمة في

المتوسط

مستوى

الحسابي

الفاعمية
مرتفع

يبيف الجدوؿ  1أف المتوسطات الحسابية لجميع أبعاد األداة

مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في أقاليـ المممكة الثالثة (الجنوب،

قد تراوحت ما بيف ( ،)0.75 - 0.28حيث إف ُبعدًا واحداً كانت

الوسط والشماؿ) باستخداـ أداة الدراسة ،وبعد ذلؾ فقد تـ حساب

درجة انطباقو بدرجة مرتفعة وىوُ " :بعد الخدمات والبرامج" ،في حيف

فقد تحقؽ ليذه األداة ثبات تقدير المقيميف .وقد تـ التواصؿ مع

أف أربعة أبعاد كانت درجة انطباقيا بدرجة متدنية .ولمتعرؼ عمى

معامؿ االرتباط بيف تقدير المشرفيف والذي زاد عف ( ،)0.70وبذلؾ

وجد أف ثالثة أبعاد انطبقت بدرجة متوسطة ،كما يوضح الجدوؿ إلى

مشرفي التربية الخاصة في و ازرة التربية والتعميـ ،إضافة إلى

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

متخصصيف في مجاؿ المتابعة والتقييـ لمراكز وجمعيات التربية
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استخراج المتوسطات الحسابية ومستوى الفاعمية لكؿ مؤشر،
والجداوؿ التالية توضح ذلؾ.
جدول 2

جدول 3

المتوسطات الحسابية لبعد الرؤية والرسالة

المتوسطات الحسابية لبعد اإلدارة والعاممين

م

المؤشرات الرئيسة

8

تمتػ ػ ػػزـ المؤسسػ ػ ػػة بػ ػ ػػالقوانيف واألنظمػ ػ ػػة والتعميمػ ػ ػػات

المتوسط

مستوى

الحسابي

الفاعمية

.36

متوسط

م
7

الصادرة عف الجيات ذات العالقة.
6

تحك ػػـ رؤي ػػة المؤسس ػػة ورس ػػالتيا اختي ػػار الخ ػػدمات

2

.36

متوسط

8

.32

متدف

9

تعكػػس رؤيػػة ورسػػالة المؤسسػػة وجيػػات نظػػر ذات

.32

متدف

4

تتبن ػ ػ ػػى المؤسس ػ ػ ػػة رؤي ػ ػ ػػة وفك ػ ػ ػػر ورس ػ ػ ػػالة خاص ػ ػ ػػة

.32

متدف
6

تحػدد المؤسسػة بالتعػاوف مػع الييئػة اإلداريػة والفنيػة
تعمػ ػػؿ المؤسسػ ػػة عمػ ػػى مراجعػ ػػة رؤيتيػ ػػا ورسػ ػػالتيا

.31

متدف

والخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة الفكرية.
3

.31

متدف

الفكرية

اإلدارية والتعميمة وأولياء األمور.
تض ػػع المؤسس ػػة برنامجػ ػ ًا تنفي ػػذيا لتحقي ػػؽ األى ػػداؼ

10
.31

متدف

يش ػػرؼ عم ػػى الك ػػادر التعميم ػػي مش ػػرؼ فن ػػي يحم ػػؿ

.31

متدف

درجػػة الماجس ػػتير فػػي التربي ػػة الخاصػػة لدي ػػو .خبػ ػرة

كانت درجة انطباقيا بدرجة متوسطة ىما ( ،)8،6في حيف أنو يوجد
ستة

1

يشػػرؼ عمػػى المؤسسػػة إدارة لػػدييا معرفػػة وخبػرة فػػي

0.32

متدف

2

قد تراوحت ما بيف ( ،)0.36-0.31حيث إف ىناؾ مؤشريف رئيسيف
درجة انطباقيا بدرجة

5

يتوافر في المؤسسة متخصصوف مساندوف.

.33

متدف

مجاؿ اإلعاقة

يوضح الجدوؿ  2أف المتوسطات الحسابية لبعد الرؤية والرسالة

متدنية

يتوافر في المؤسسة دليػؿ لشػؤوف المػوظفيف المتعمػؽ

.46

متوسط

بسياسة التوظيؼ.

الموضوعة.

كانت

يحمػ ػػؿ المعممػ ػػوف درجػ ػػة البكػ ػػالوريوس فػ ػػي التربيػ ػػة

.51

متوسط

الخاصػ ػػة لػ ػػدييـ خب ػ ػرة ودورات فػ ػػي مجػ ػػاؿ اإلعاقػ ػػة

بصورة دورية بالتعاوف مع المديريف وأعضاء الييئة

مؤشرات

يتـ التنسيؽ والتعاوف بيف الفريؽ متعدد التخصصات

.54

متوسط

ض ػػمف آلي ػػة واض ػػحة ومح ػػددة فيم ػػا يخ ػػص البػ ػرامج

والتعميمية األىداؼ العامة لتحقيؽ رسالتيا.

4

يحمػؿ المعممػوف المسػاعدوف درجػة الػدبموـ المتوسػط

.57

متوسط

مجاؿ اإلعاقة الفكرية.

الفكرية.

7

تتػػابع الك ػوادر العاممػػة مسػػتجدات الميػػداف .التربػػوي

.62

متوسط

فػػي مجػػاؿ التربيػػة الخاصػػة لػػدييـ خب ػرة ودورات فػػي

بالخػػدمات والب ػرامج المقدمػػة لألطفػػاؿ ذوي اإلعاقػػة
3

يػ ػػتـ تػ ػػدريب الك ػ ػوادر العاممػ ػػة فػ ػػي المؤسسػ ػػة أثنػ ػػاء

.69

مرتفع

المتعمقة باإلعاقة الفكرية

بعد إنساني وحقوقي.
1

.72

مرتفع

الخدمة لتأىيميـ وتدريبيـ وتطوير مياراتيـ المينية.

الفكرية.
5

ي ػػتـ ت ػػدريب المعمم ػػيف عم ػػى اس ػػتخداـ أدوات التقي ػػيـ

الحسابي

الفاعمية

المناسبة وتعديؿ ىذه األدوات وفقاً لمحاجة.

والبرامج المقدمة لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الفكرية.
لممؤسسػ ػػة أىػ ػػداؼ مالئمػ ػػة لألطفػ ػػاؿ ذوي اإلعاقػ ػػة

المؤشرات الرئيسة

المتوسط

مستوى

ودورات في التعامؿ مع ذوي اإلعاقة الفكرية.

وىي

(.)2،5،1،3،7،4

يوضح الجدوؿ  3أف المتوسطات الحسابية ُلبعد اإلدارة والعامميف

قد تراوحت ما بيف ( ،)0.72-0.31حيث إف ىناؾ مؤشريف كانت
درجة انطباقيما بدرجة مرتفعة ,ىما ( .)7،8في حيف أنو توجد
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خمسة مؤشرات كانت درجة انطباقيا بدرجة متوسطة ,وىي

أف المتوسطات الحسابية ُلبعد البيئة

يوضح الجدوؿ رقـ 4

( ،)9،4،6،3،10كما يوجد ثالثة مؤشرات كانت درجة انطباقيا

التعميمية قد تراوحت ما بيف ( ،)0.93 – 0.20حيث إف ىناؾ سبعة

بدرجة متدنية وىي (.)5,1,2

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

بدرجة متوسطة ويحمؿ الرقـ ( ،)5كما يشير الجدوؿ إلى أف ىناؾ

المتوسطات الحسابية لبعد البيئة التعميمية

ثالثة مؤشرات كانت درجة انطباقيا بدرجة متدنية وىي (.)2،8،10

م

المؤشرات الرئيسة

9

يوجػػد ف ػػي الغ ػػرؼ الصػػفية برن ػػامج يوض ػػح أنش ػػطة

المتوسط

مستوى

جدول 5

الحسابي

الفاعمية

.93

مرتفع

المتوسطات الحسابية لبعد التقييم

الصؼ اليومية.
7

يتراوح عدد الطمبة المعوقيف في الصؼ الواحػد مػف

.91

مرتفع

م

المؤشرات الرئيسة

5

تسػػتخدـ المؤسسػػة نتػػائج التقيػػيـ فػػي تصػػميـ البرنػػامج

( )6-5أطفاؿ لكؿ معمـ في الحاالت الشديدة.

المتوسط

مستوى

الحسابي

الفاعمية

.88

مرتفع

التربوي الفردي لمطفؿ.

3

توفر عناصر السالمة العامة لمغرؼ الصفية.

.85

مرتفع

2

6

يتراوح عدد الطمبة المعوقيف في الصؼ الواحد مف

.85

مرتفع

يتضمف تقييـ حاالت اإلعاقة الفكرية جميع الجوانب.

.88

مرتفع

7

يتـ تحديد البديؿ التربوي المالئـ لذوي اإلعاقة الفكرية

.83

مرتفع

( )10-8أطفػػاؿ لكػػؿ معمػػـ ومسػػاعد فػػي الحػػاالت

اعتماداً عمى بيانات التقييـ والحاجة الفردية لمطفؿ.

البسيطة والمتوسطة.
1

يتػ ػػوفر ف ػ ػػي المؤسس ػ ػػة التسػ ػػييالت البيئ ػ ػػة الص ػ ػػفية

.82

مرتفع

4

تجري عممية التقييـ في أواسط بيئة مناسبة.

.83

مرتفع

1

تقوـ المؤسسة بإجراء دراسة حالة شاممة لذوي اإلعاقة

.64

متوسط

الالزمػة لتحقيػؽ أىػداؼ البػرامج والخػدمات المقدمػػة

الفكرية قبؿ التحاقيـ بالمؤسسة.

لذوي اإلعاقة الفكرية.
4

توفر البيئة التعميمة فرصػاً لمتفاعػؿ االجتمػاعي مػع

6
.81

مرتفع

فريؽ متعدد التخصصات.

األقراف المحيطيف بالطفؿ.
11

تتػ ػ ػ ػ ػػوفر األدوات والوس ػ ػ ػ ػ ػػائؿ التعميميػ ػ ػ ػ ػػة الالزم ػ ػ ػ ػ ػػة

.81

مرتفع

والتجيي ػ ػ ػزات المختمف ػ ػ ػػة المالئمػ ػ ػػة لػ ػ ػ ػذوي اإلعاق ػ ػ ػػة
5

2

.52

متوسط

.31

متدف

يوضح الجدوؿ  5أف المتوسطات الحسابية ُلبعد التقييـ قد

تراوحت ما بيف ( )0.88 – 0.32حيث إف ىناؾ أربعة مؤشرات

والنوـ والمعب ،والموسيقى ،والرسـ ...،الخ).
8

.26

متدف

كانت درجة انطباقيا بدرجة مرتفعة  ,وىي ( ،)5,2,7,4في حيف

أماكف أداء الميمات التعميمية.
10

يوجد في الصؼ جدوؿ تعميمي خاص لكؿ طفؿ.

تشػػارؾ األسػرة فػػي عمميػػة تقيػػيـ أطفػػاليـ ذوي اإلعاقػػة

.32

متدف

الفكرية.

مثؿ( :ركف التعمػيـ الجمػاعي ،الفػردي ،االسػترخاء،
يت ػوافر فػػي الغرفػػة الصػػفية مثي ػرات بص ػرية توضػػح

3

يتػ ػ ػوافر ف ػ ػػي المؤسس ػ ػػة أدوات تقي ػ ػػيـ نفس ػ ػػية وتربوي ػ ػػة

.32

متدف

9

مزودة بمثيرات بصرية (صورتو ،أسمو).
يتـ تنظـ الغرفة الصفية عمى شكؿ أركػاف تعميميػة،

8

يتـ تزويد أولياء األمور بنتائج التقييـ.

.57

متوسط

مناسبة.

الفكرية.
يوجػػد مكػػاف لحفػػظ أغ ػراض ومسػػتمزمات كػػؿ طفػػؿ

يػتـ تحديػد معيػار أىميػة ذوي اإلعاقػة الفكريػة مػف قبػؿ

.64

متوسط

.20

توجد ثالثة مؤشرات كانت درجة انطباقيا بدرجة متوسطة  ,وىي

متدف

( ،)1،6،8كما يشير الجدوؿ إلى وجود مؤشريف كانت درجة
انطباقيما بدرجة متدنية وىما (.)3،9
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جدول 7

جدول 6
المتوسطات الحسابية لبعد الخدمات والبرامج
م

المؤشرات الرئيسة

3

يركز المنياج عمى تحقيؽ األىػداؼ المكتوبػة بالخطػة

المتوسطات الحسابية لبعد مشاركة األسرة

المتوسط

مستوى

الحسابي

الفاعمية

.94

مرتفع

م
7

التربوية الفردية.
6

يعمػؿ المنيػاج عمػى تعزيػز قػدرات الطمبػة عمػى الػتعمـ

5

.93

مرتفع
4

.88

مرتفع
6

2

.86

مرتفع

3

4

يوجد لدى المؤسسة برنامج تثقيفي توعوي ألسر ذوي

.36

متوسط

اإلعاقة الفكرية.
.73

مرتفع

نمائياً.
ي ػػتـ تق ػػديـ ال ػػدعـ والخ ػػدمات المس ػػاندة ل ػػذوي اإلعاق ػػة

تػزود المؤسسػة األسػػر بنشػرات توعويػػة حػوؿ اإلعاقػػة

.48

متوسط

وطرؽ التعامؿ مع األطفاؿ.

لغوية ،أكاديمية ،اجتماعية ،حركية ،مينية).
يشتمؿ المنياج عمى بػرامج وأنشػطة شػاممة ومتسمسػمة

ي ػػتـ تزوي ػػد األس ػػر بالمعموم ػػات والمي ػػارات الالزم ػػة

.51

متوسط

لتمبية حاجات الطفؿ.

الفردية.
1

.51

متوسط

ولقاءات).

والمعػ ػػارؼ المناسػ ػػبة الىتماماتػ ػػو وقد ارتػ ػػو واحتياجاتػ ػػو
يتضػمف منيػػاج اإلعاقػػة الفكريػػة ميػػارات االسػػتقاللية،

تتواصػػؿ المؤسسػػة مػػع األسػػر مػػف خػػالال اجتماعػػات

الحسابي

الفاعمية

دوريػ ػ ػػة ،م ارسػ ػ ػػالت ،اتصػ ػ ػػاالت ىاتفيػ ػ ػػة ،مػ ػ ػػؤتمرات

بشكؿ فعاؿ ومناسب.
يصمـ المنياج لمساعدة الطفؿ عمى تطوير الميارات

المؤشرات الرئيسة

المتوسط

مستوى

.68

5

تشارؾ األسرة في برامج وأنشطة الطمبة ومنيا.

.31

متدف

1

تتوافر في المؤسسة برامج تدريبيػة لألسػر عمػى كيفيػة

.31

متدف

التعامؿ مع الطفؿ المعاؽ فكرياً.

مرتفع

الفكرية ضمف مناىج تدريبية إضافية.

2

تشارؾ األسرة ضمف الفريؽ متعدد التخصصات.

.21

متدف

9

يتـ في المؤسسة إعداد خطة خدمات أسرية لمساعدة

21.

متدف

األسرة عمى التعامؿ مع طفميا.

يوضح الجدوؿ  6أف المتوسطات الحسابية ُلبعد "الخدمات

8

والبرامج" قد تراوحت ما بيف ( )0.94-0.68حيث حظيت جميع

ت ػػوفر المؤسس ػػة الخ ػػدمات واإلرش ػػاد وال ػػدعـ النفسػ ػػي

.16

متدف

لألسر.

البعد عمى درجة مرتفعة.
المؤشرات في ىذا ُ

10

تشػ ػػرؼ المؤسسػ ػػة عمػ ػػى تطبيػ ػػؽ البرنػ ػػامج التعميم ػ ػػي

.15

متدف

والتدريبي المنزلي لمطفؿ.

يوضح الجدوؿ  7أف المتوسطات الحسابية ُلبعد مشاركة األسرة

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

يوضح الجدوؿ  8أف المتوسطات الحسابية ُلبعد الدمج والخدمات

االنتقالية قد تراوحت ما بيف ( )0.31 – 0.18حيث إف جميع

توجد ستة مؤشرات كانت درجة انطباقيا بدرجة متدنية ,وىي

المؤشرات والبالغ عددىا ( )12مؤش اًر كانت درجة انطباقيا بدرجة

(.)5,1,2,9,8,10

متدنية

61

المجمة الدولية التربوية المتخصصة ،المجمد ( ،)1العدد ( – )3نيساف2012 ،

جدول 8

جدول ( ) 9

المتوسطات الحسابية لبعد الدمج والخدمات االنتقالية

المتوسطات الحسابية لبعد التقييم الذاتي

م

المؤشرات الرئيسة

5

يػتـ التأكػد مػػف أف الطفػؿ مييػ بشػػكؿ جيػد لالنتقػػاؿ

7

يتضػ ػػمف برنػ ػػامج الطالػ ػػب مشػ ػػاركتو فػ ػػي نشػ ػػاطات

11

تسػػتمر المؤسسػػة باإلش ػراؼ عمػػى ب ػرامج دم ػػج ذوي

المتوسط

مستوى

الحسابي
.31

الفاعمية

وذلؾ مف خالؿ الزيارات المتكررة لمطفؿ.

.31

متدف

.31

متدف

المجتمع المحمي.

اإلعاقػػة الفكريػػة وبػرامجيـ وخططيػػـ السػػنوية بشػػكؿ

م

متدف

 6توظػػؼ المؤسسػػة نتػػائج التقيػػيـ فػػي تطػػوير مسػػتوى

13

يتض ػ ػػمف برنػ ػ ػػامج الطال ػ ػػب تػ ػ ػػدريب ًا عم ػ ػػى مجػ ػ ػػاالت
وموضػ ػ ػػوعات منيػ ػ ػػا ( :ميػ ػ ػػارات الحيػ ػ ػػاة اليوميػ ػ ػػة،

 5يتضمف تقيػيـ البرنػامج قيػاس مػدى رضػا أسػر ذوي
 4تق ػػوـ المؤسس ػػة بمراجع ػػة برامجي ػػا وخ ػػدماتيا التػ ػػي

متدف

10
3

يسػ ػػاىـ أعضػ ػػاء الفري ػ ػػؽ فػ ػػي المؤسس ػ ػػة فػ ػػي مراقب ػ ػػة

.29

متدف

.28

متدف

.27

متدف

12

تتواصػ ػػؿ المؤسسػ ػػة بشػ ػػكؿ مسػ ػػتمر مػ ػػع المؤسسػ ػػات

2

يت ػ ػػوفر ل ػ ػػدى المؤسس ػ ػػة خط ػ ػػة ل ػ ػػدمج األطف ػ ػػاؿ ذوي

6

ي ػػتـ تزوي ػػد الطف ػػؿ بمي ػػارات ميني ػػة وانتقالي ػػة مناس ػػبة

9

تعق ػػد المؤسس ػػة دورات تدريبي ػػة ع ػػف اإلعاق ػػة الفكري ػػة

.27

متدف

.27

متدف

.24

متدف

.21

متدف

.19

متدف

.18

متدف

عمى أماكف الدمج واألماكف االنتقالية.
الدامجة بشأف أداء الطفؿ.

اإلعاقة مع العادييف.

تحقؽ ليـ االستقاللية والعيش المستقؿ.
لممجتمع المحمي.

1

تضػع المؤسسػػة خطػػة خػدمات انتقاليػػة لمطفػػؿ تشػػترؾ
فييا األسرة والفريؽ متعدد التخصصات

.26

متدف

قد تراوحت ما بيف ( )0.51 – 0.26حيث إف مؤشريف رئيسيف كانػت
درجػة انطباقيمػا بدرجػة متوسػطة ويحمػالف األرقػاـ ( ،)6،5فػي حػػيف
أف ىناؾ أربعػة مؤشػرات كانػت درجػة انطباقيػا متدنيػة وتحمػؿ األرقػاـ

الطفؿ.

8

 2يػػتـ التقي ػػيـ فػػي المؤسس ػػة بشػػكؿ م ػػنظـ مػػف قب ػػؿ ك ػػادر

.30

متدف

يوضػػح الجػػدوؿ  9أف المتوسػػطات الحسػػابية ُلبعػػد التقيػػيـ الػػذاتي

االنتقاؿ إلى مرحمػة مػا بعػد السادسػة عشػر مػف عمػر

تتيح المؤسسة فرصة لممعاقيف فكرياً وأسرىـ لالطالع

 1تجري المؤسسة تقييماً لبرامجيا وخدماتيا وفقا لخطة مكتوبة.

.30

متدف

 3تستخدـ المؤسسة منيجية عممية في عممية التقييـ.

فكرياً قبؿ دمجيـ.

لألطفاؿ العادييف لتسييؿ عممية التفاعؿ معيـ.

32.

متدف

إداري وفني متخصص.

مرحمة التييئة المينية ،مرحمة البحث عف العمؿ).

تعق ػػد المؤسس ػػة دورات تدريبي ػػة ع ػػف اإلعاق ػػة الفكري ػػة

.47

متوسط

تقدميا بانتظاـ.

ميػ ػػارات إدارة الوقػ ػػت ،الصػ ػػحة والرياضػ ػػة البدنيػ ػػة،

4

.51

متوسط

اإلعاقة الفكرية عف الخدمات المقدمة.

الميػارات االجتماعيػة ،ميػػارات تنظػيـ وادارة الػػذات،

تقيػػيـ المؤسسػػة لممػػدارس التػػي سػػيدمج بيػػا المعػػاقوف

الحسابي

الفاعمية

الخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة الفكرية.

دوري.

.30

المؤشرات الفرعية

المتوسط

مستوى

(.)4،1،2،3
 .6مناقشة النتائج
أشػارت النتػائج فيمػا يتعمػؽ بالدرجػة الكميػة النطبػاؽ المؤشػرات
النوعية عمى مؤسسػات وم اركػز التربيػة الخاصػة اإلعاقػة الفكريػة إلػى
أف متوس ػػط االنطب ػػاؽ عم ػػى جمي ػػع أبع ػػاد األداة كك ػػؿ ك ػػاف ذا درج ػػة
متوسػػطة ,ومػػف المفيػػد ىنػػا التنويػػو بػػأف الدرجػػة المتوسػػطة ال تعطػػي
االنطب ػػاع ب ػػأف الوض ػػع الق ػػائـ حاليػ ػاً لمبػ ػرامج المقدمػػػة لػ ػذوي اإلعاق ػػة
الفكرية سيء ويقود إلى التشػاؤـ ،ولكنػو يعطػي انطباعػاً بػأف ىنػاؾ مػا
ى ػو مقبػػوؿ بدرجػػة معقولػػة ويمكػػف التفػػاؤؿ بإمكانيػػة تطػػويره وتحسػػينو
الحقػ ػاً .وخاص ػػة بع ػػد إصػ ػػدار المجم ػػس األعم ػػى لش ػػؤوف األشػ ػػخاص
المعوقيف معايير االعتماد الخاص بمؤسسات وبرامج األشػخاص ذوي
اإلعاق ػ ػة الفكريػ ػػة .ويمكػ ػػف تفسػ ػػير النتيجػ ػػة السػ ػػابقة إلػ ػػى عػ ػػدـ وجػ ػػود
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مؤشػرات لضػبط الجػودة لمثػؿ ىػػذا النػوع مػف البػرامج فػي السػػابؽ ،أو

البػرامج المقدمػػة ل ػذوي اإلعاقػػة الفكريػػة فػػي المؤسسػػات والم اركػػز التػػي

بعػػدـ فاعميتيػػا إف وجػػدت؛ ممػػا يجعػػؿ القػػائميف عمػػى الب ػرامج التربويػػة

تقدـ خدماتيا ليذه الفئة .وىذا يتفػؽ مػع د ارسػة البػارو وآخػروف][39

مف كوادر إدارية وفنية وتعميمية ال تعطي اىتماماً كبي اًر لقضية ضػبط

التػػي توصػػمت نتائجيػػا إلػػى سػػتة أبعػػاد متصػػمة بخػػدمات ذوي اإلعاقػػة

الجػ ػػودة والنوعيػ ػػة ليػ ػػذه الب ػ ػرامج .والػ ػػذي يمكػ ػػف تفسػ ػػيره بعػ ػػدـ تفعيػ ػػؿ
اإلشػراؼ الفنػػي والمتابعػػة والتقيػػيـ عمػػى ىػػذه البػرامج مػػف قبػػؿ الجيػػات

مف بينيا ُبعد فمسفة وتوجيات المؤسسة التعميمية.

كما أشارت النتائج إلى وجود ستة مؤشرات رئيسة كانت

المعني ػػة بس ػػبب ع ػػدـ وض ػػوح الرؤي ػػة فيم ػػا يخ ػػص مؤشػ ػرات ض ػػبط

درجة انطباقيا بدرجة متدنية ،وىي" :لممؤسسة أىداؼ مالءمة

الجودة ،قمة الكوادر اإلدارية والفنية المؤىمة والمدربة ،قمة وعػي اببػاء

لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الفكرية" و"تعكس رؤية ورسالة المؤسسة

قدـ ألطفاليـ مف برامج وقمة مشاركتيـ في مثؿ ىذه البرامج.
بما ُي ّ

وجيات نظر ذات بعد إنساني وحقوقي" و"تتبنى المؤسسة رؤية،
ورسالة خاصة بالخدمات ،والبرامج المقدمة لألطفاؿ ذوي اإلعاقة

أما فيما يخص مناقشة النتائج المتعمقة بكؿ ُبعػد مػف أبعػاد األداة

الفكرية" و"تحدد المؤسسة بالتعاوف مع الييئة اإلدارية ،والفنية،

عمى حدة ،فيي كما يمي:

والتعميمية األىداؼ العامة لتحقيؽ رسالتيا" و"تعمؿ المؤسسة عمى

أوالً :مناقشةةةة النتةةةائج المتعمقةةةة بمؤشةةةرات ُبعةةةد الرؤيةةةة والرسةةةالة:

مراجعة رسالتيا بصورة دورية بالتعاوف مع المديريف وأعضاء الييئة

أشػ ػػارت النتػ ػػائج فيمػ ػػا يتعمػ ػػؽ بالمتوسػ ػػطات الحسػ ػػابية لبُعػ ػػد " الرؤيػ ػػة

اإلدارية والتعميمة وأولياء األمور" و"تضع المؤسسة برنامجًا تنفيذيًا

والرسػػالة" ككػػؿ أنػػو حصػػؿ عمػػى درجػػة متدنيػػة .ويتضػػح مػػف النتػػائج
وجود مؤشريف رئيسيف كانت درجة انطباقيما متوسطة ،وىما " :تمتػزـ

لتحقيؽ األىداؼ الموضوعة" .ويمكف تفسير ىذه النتائج بعدـ توافر

المؤسسػػة بػػالقوانيف واألنظمػػة والتعميمػػات الصػػادرة عػػف الجيػػات ذات

رؤية واضحة لممؤسسات والمراكز تميزىا عف غيرىا ،وكذلؾ القصور

العالقػػة" و"تحكػػـ رؤيػػة المؤسسػػة ورسػػالتيا اختيػػار الخػػدمات والب ػرامج

الواضح مف قبؿ الجيات المعنية ذات العالقة بتوفير المخصصات

المقدمػ ػػة لػ ػ ػذوي اإلعاقػ ػػة الفكري ػ ػػة" ،ويمك ػ ػػف تفسػ ػػير ى ػ ػػذه النت ػ ػػائج أف

المالية الالزمة لتطوير البرامج والخدمات التربوية في المؤسسات

المؤسسػ ػػات والم اركػ ػػز التػ ػػي تقػ ػػدـ برامجيػ ػػا وخػ ػػدماتيا ل ػ ػذوي اإلعاقػ ػػة

والمراكز التي تُعنى بيذه الفئة وقمة البرامج التدريبية الموجية إلى

الفكري ػ ػػة ق ػ ػػد حظي ػ ػػت باىتم ػ ػػاـ م ػ ػػف قب ػ ػػؿ المجم ػ ػػس األعم ػ ػػى لش ػ ػػؤوف

المؤسسات والمراكز عمى كيفية تطبيؽ المعايير العامة والخاصة،

األشػػخاص المعػػوقيف وو ازرة التنميػػة االجتماعيػػة وو ازرة التربيػػة .وتمثػػؿ

والنقص الواضح في الكوادر اإلدارية والفنية والتعميمية المؤىمة

ىػ ػػذا االىتمػ ػػاـ بصػ ػػدور قػ ػػانوف األشػ ػػخاص المعػ ػػوقيف لسػ ػػنة 2007ـ

والمدربة لتطبيؽ المعايير ،وعدـ وجود خطط تنفيذية لتحقيؽ الرؤية

ومص ػ ػػادقة األردف عم ػ ػػى االتفاقي ػ ػػة الدولي ػ ػػة لحق ػ ػػوؽ األش ػ ػػخاص ذوي

والرسالة لكثير مف المؤسسات والمراكز والتوزيع الجغرافي لممؤسسات

اإلعاق ػػة لس ػػنة 2007ـ ،واص ػػدار المجم ػػس األعم ػػى مع ػػايير االعتم ػػاد

والمراكز عمى مناطؽ المممكة وصعوبة الوصوؿ إلييا ووجود الكثير

العاـ لمؤسسات وبرامج األشػخاص المعػوقيف لسػنة 2009ـ ،ومعػايير

منيا في مناطؽ جيوب الفقر .وتعتبر رؤية ورسالة المؤسسة مف

االعتمػاد الخػػاص لمؤسسػات وبػرامج األشػخاص ذوي اإلعاقػػة الفكريػػة

العناصر والمكونات األساسية ألية مؤسسة تعميمية تقدـ خدماتيا

وصػ ػ ػػدور االسػ ػ ػػتراتيجية الوطني ػ ػ ػػة لألشػ ػ ػػخاص ذوي اإلعاقػ ػ ػػة لس ػ ػ ػػنة

وبرامجيا لذوي اإلعاقة الفكرية ،كما تُعد معيا ًار مف المعايير التي

(2010ـ– 2015ـ) ،بم ػ ػ ػػا يتس ػ ػ ػػؽ م ػ ػ ػػع واق ػ ػ ػػع وطبيع ػ ػ ػػة وامكان ػ ػ ػػات

تطمبيا الجيات المسؤولة مف اعتماد البرامج ،ويتفؽ ىذا مع دراسة

المؤسسػػات والم اركػػز فػػي األردف ,وقيػػاـ المجمػػس بعقػػد دورات تدريبيػػة

الدويش ] [9التي أشارت نتائجيا إلى عدـ توافر رؤية ،ورسالة

توعوي ػػة وتثقيفي ػػة بأىمي ػػة المع ػػايير العام ػػة والخاص ػػة وتطبيقي ػػا عم ػػى
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واضحة لممؤسسة التعميمية لذوي الحاجات الخاصة تميزىا عف

المتخصصة والمدربة بغية تطوير برامجيا وخدماتيا المقدمة لذوي

غيرىا.

اإلعاقة الفكرية.
كما ويتضح مف النتائج وجود ثالثة مؤشرات رئيسة انطبقت

ثانياً :مناقشة النتائج المتعمقة بمؤشرات ُبعد اإلدارة والعاممين :لقد

بدرجة متدنية ،وتمحورت ىذه المؤشرات حوؿ توافر متخصصيف

أشارت النتائج فيما يتعمؽ بمتوسط الدرجة الكمية لمتوسط االنطباؽ

مسانديف؛ وادارة لدييا معرفة وخبرة في مجاؿ اإلعاقة الفكرية؛ وتوافر

لبُعد اإلدارة والعامميف ككؿ أنو حصؿ عمى درجة متوسطة ،وقد تراوح

مشرؼ فني يحمؿ درجة الماجستير في التربية الخاصة لإلشراؼ

متوسط درجات المؤشرات ما بيف درجة مرتفعة ،متوسطة ومتدنية.

ويتضح مف النتائج أف ىناؾ مؤشريف كانت درجة انطباقيما مرتفعة

عمى الكادر التعميمي .ويمكف تفسير تدني درجة االنطباؽ إلى أف

وىما "يتـ تدريب المعمميف عمى استخداـ أدوات التقييـ المناسبة

تكمفة توافر الخدمات المساندة مرتفعة بسبب نقص اإلمكانات المالية

وتعديؿ ىذه األدوات وفقًا لمحاجة" و"يتـ تدريب الكوادر العاممة في

وضعؼ المخصصات المالية لبرامج اإلعاقة الفكرية بالنسبة لمكثير

المؤسسة أثناء الخدمة لتأىيميـ وتدريبيـ وتطوير مياراتيـ المينية".

مف المؤسسات والمراكز ،وخاصة تمؾ التي تبعد عف مراكز المدف

ويمكف تفسير ىذه النتائج أف المؤسسات والمراكز التي تقدـ البرامج

الرئيسة ،وعدـ توافر ىذه الخدمات مف قبؿ الجيات الحكومية لمكثير

التربوية لذوي اإلعاقة الفكرية ،توفر بشكؿ دوري تدريباً لكوادرىا أثناء

مف المراكز التي تتبع ليا نظ اًر لمتكمفة المرتفعة وسياسة التوظيؼ

الخدمة عمى كيفية استخداـ أدوات التقييـ ،وكيفية تطبيقيا عمى

المتبعة لدى ىذه الجيات .باإلضافة إلى عدـ إيالء ىذه

األطفاؿ الممتحقيف في المؤسسة بغية بناء البرامج التربوية الفردية

التخصصات االىتماـ الكافي في كثير مف مؤسسات ومراكز التربية

والتي تعتمد في بنائيا عمى نتائج التقييـ ليؤالء الطمبة ،وكذلؾ قياـ

الخاصة ،وقمة المتخصصيف الراغبيف في العمؿ في مؤسسات

الو از ارت ذات العالقة مثؿ و ازرة التنمية االجتماعية ،والتربية والتعميـ،

ومراكز التربية الخاصة لتدني الرواتب المدفوعة ليـ .أما فيما يتعمؽ

واالتحاد العاـ لمجمعيات الخيرية ،والمجمس األعمى لشؤوف

بوجود طبيب وممرض واخصائي عالج طبيعي ،فإف ىذه

األشخاص المعوقيف بعقد دورات تدريبية لمكوادر العاممة في

االختصاصات ال تتوافر إال في عدد محدود مف تمؾ المراكز،

المؤسسات والمراكز التي تعنى بذوي اإلعاقة في مجالي التقييـ

والسبب أف المراكز تعتبر مثؿ ىذه الخدمات مف صالحية و ازرة

والتشخيص .وكذلؾ قياـ الجامعات الحكومية والخاصة التي تتواجد

الصحة.

فييا برامج التربية الخاصة بتدريب طمبتيا مف خالؿ برامج التدريب

وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية في ىذا البعد مع نتائج دراسة

الميداني عمى كيفية تشخيص وتقييـ األطفاؿ ذوي اإلعاقة .وىذا

اليونيسؼ ] .[44التي أشارت نتائجيا إلى عدـ رضا األىؿ عف

يتفؽ مع دراسة ليف ] [40التي أشارت إلى أف معممي التربية

النقص المتعمؽ بخدمات العالج الوظيفي وعالج النطؽ وبرامج

الخاصة يتمتعوف بمستوى مرتفع مف الميارة والمعرفة في مجاؿ

تعديؿ السموؾ .أما فيما يتعمؽ بالييكؿ التنظيمي الحالي لمؤسسات

التقييـ والتشخيص.

ومراكز التربية فيي تفتقد إلى وظائؼ إدارية  ،كما تفتقد إلى مشرفيف

كما أشارت النتائج إلى وجود خمسة مؤشرات رئيسة انطبقت

فنييف في مجاؿ التربية الخاصة يحمموف درجة الماجستير لإلشراؼ

بدرجة متوسطة ،وىذه المؤشرات تمقى حاليًا اىتمامًا متسارعًا نحو

عمى الكادر التعميمي ،فوجود مثؿ ىذا الكادر في مؤسسات ومراكز

األفضؿ مف الجيات ذات العالقة والمشرفة عمى ىذه المؤسسات

التربية الخاصة قميؿ جداً ،وذلؾ يعود إلى أف المشرفيف عمى تمؾ

والمراكز مف خالؿ رفد ىذه المؤسسات والمراكز بالكوادر

المراكز مف حممة درجة البكالوريوس في تخصصات أُخرى .وىذا
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يتفؽ مع دراسة الدويش ] [9التي أشارت نتائجيا إلى أف الييكؿ

تحتاج إلى تكييؼ لتناسب ذوي اإلعاقة الفكرية .وتنسجـ النتائج بيذا

التنظيمي الحالي لممدارس الممحؽ بيا برامج تربية خاصة ال يتسـ

البعد مع دراسة إيستس ] [36التي أشارت إلى حاجة ذوي اإلعاقة

بالمرونة ويفتقد إلى وظائؼ إدارية وفنية تتعمؽ ببرامج التربية

إلى تكييؼ المباني والبيئة المادية لتمبي حاجاتيـ مف حيث الحركة

الخاصة ،كما وتنسجـ نتائج الدراسة الحالية مع ما كشفت عنو دراسة

والتنقؿ.

الصمادي والسرطاوي ] [13مف أف أىـ المشكالت التي تحد مف

رابعاً :مناقشة النتائج المتعمقة بمؤشرات ُبعد التقييم :أشارت النتائج

فاعمية المراكز وجود اإلدارة غير المؤىمة .وكذلؾ األمر فنتائج
الدراسة الحالية ال تتفؽ ونتائج دراسة المعمري ] [25حوؿ مستوى

فيما يتعمؽ بمتوسط الدرجة الكمية لمتوسط االنطباؽ ُلبعد "التقييـ"

ككؿ أنو حصؿ عمى درجة متوسطة ،وقد تراوح متوسط درجات

فاعمية المراكز في سمطنة ُعماف ،والتي أشارت إلى أف جميع مراكز

المؤشرات ما بيف درجة مرتفعة ومتوسطة ومتدنية .ويتضح مف
النتائج أف ىناؾ أربعة مؤشرات رئيسة كانت درجة انطباقيا مرتفعة.

فعالة بما في ذلؾ ُبعد اإلدارة.
التربية الخاصة ّ

فعممية تقييـ حاالت ذوي اإلعاقة الفكرية تتضمف ميارات العناية

ثالثاً :مناقشة النتائج المتعمقة بمؤشرات ُبعد البيئة التعميمية:

أشارت النتائج فيما يتعمؽ بمتوسط الدرجة الكمية لمتوسط االنطباؽ

بالذات ،الميارات االستقاللية ،الميارات االجتماعية ،ميارات

لبُعد "البيئة التعميمية" ككؿ أنو حصؿ عمى درجة متوسطة ،وقد تراوح

التواصؿ ،الميارات األكاديمية والمعرفية ،ميارات السالمة العامة,
الميارات الحركية ،والميارات االقتصادية .وتُ ُّ
بد
عد تقييمات رئيسة ال ّ

متوسط درجات المؤشرات ما بيف درجة مرتفعة ،ومتوسطة ومتدنية,
ويمكف تفسير ذلؾ الىتماـ المجمس األعمى لشؤوف األشخاص

مف إجرائيا ،ونتائج التقييـ ىذه تستخدـ في تصميـ البرنامج التربوي

المعوقيف بالبيئة التعميمية وتحسينيا لذوي اإلعاقة الفكرية ،مف خالؿ

والخطة التعميمية الفردية لمطفؿ .وىذا ما يبرر ارتفاع درجة انطباؽ

فريؽ ال متابعة والتقييـ التابع لممجمس ،وىذا االىتماـ بالبيئة التعميمية

ىذه المؤشرات .كما أظيرت النتائج وجود ثالثة مؤشرات رئيسة كانت

أحد معايير اعتماد مؤسسات وبرامج األشخاص المعوقيف التي بدأ

درجة انطباقيا بدرجة متوسطة .وىذه المؤشرات تمقى اىتماماً خاصًا

المجمس في تطبيقيا عمى مؤسسات ومراكز التربية الخاصة في

في الوقت الحاضر ،باإلض افة إلى ذلؾ كاف ىناؾ مؤشراف رئيساف

وي ُّ
عد بُعد البيئة التعميمية مف المعايير العامة التي مف خالليا
األردفُ ,

درجة انطباقيما بدرجة متدنية ،ويمكف تفسير الدرجة المتدنية مف
خالؿ القصور الواضح في توافر مقاييس حديثة مقننة عمى البيئة

تحصؿ ىذه المؤسسات والمراكز عمى الدعـ المالي الذي يقدمو

المجمس .كما يتضح مف النتائج وجود مؤشر واحد كانت درجة

األردنية ما يجعؿ االعتماد عمى التقييـ غير الرسمي بديالً لمتقييـ

انطباقو متوسطة ،وثالثة مؤشرات كانت درجة انطباقيا متدنية،

الرسمي ،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لعدـ إشراؾ األسرة في عممية التقييـ

ويمكف تفسير ذلؾ إلى أف طبيعة ىذه البيئات تفتقر إلى التنظيـ

مف قبؿ المؤسسات والمراكز ،وعدـ مشاركة األسرة في عممية التقييـ

الذي تتطمبو برامج ذوي اإلعاقة الفكرية ،وقمة توافر الوسائؿ

والمشاركة في عممية التخطيط لمخدمات المقدمة ألبنائيـ وتنفيذىا ،

واألدوات المناسبة.

ويمكف تفسير ذلؾ مف خالؿ ندرة المتخصصيف في مجاؿ التقييـ

وقد يكوف المبرر في عدـ وجود مرجعيات يمكف مف خالليا

والتشخيص ،كما أف إجراءات التشخيص تحتاج إلى معايير ويجب

االستدالؿ عمى كيفية تصميـ بيئات تعميمية تناسب ىذه الفئة،

أال تعتمد فقط عمى اجتيادات المعمميف .وىذا يتفؽ مع نتائج دراسة

وقصور الجانب المادي ،باإلضافة إلى أف أغمب المراكز مستأجرة

الخطيب ] [5التي أظيرت أف نسبة مرتفعة مف مراكز ومدارس

وغير مصممة باألساس كمراكز لمتربية الخاصة  ،كما أف المباني

التربية الخاصة ال يوجد فييا فريؽ تقييـ ،وعدـ توافر أدوات التقييـ
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سادساً :مناقشة النتائج المتعمقة بمؤشرات ُبعد ُمشاركة

المناسبة في تمؾ المؤسسات .كما وتتفؽ النتائج مع نتائج دراسة

الخشرمي ].[2التي أشارت بنتائجيا إلى عدـ وجود فريؽ متعدد

األسرة :أشارت النتائج فيما يتعمؽ بمتوسط الدرجة الكمية لمتوسط

التخصصات ،وعدـ إشراؾ األسرة في البرنامج التربوي الفردي.

االنطباؽ ُلبعد "مشاركة األسرة" ككؿ أنو حصؿ عمى درجة متدنية،
وقد تراوح متوسط

خامساً :مناقشة النتائج المتعمقة بمؤشرات ُبعد البرامج والخدمات:

درجات المؤشرات ما بيف درجة متوسطة،

أشارت النتائج فيما يتعمؽ بمتوسط الدرجة الكمية لمتوسط االنطباؽ

ومتدنية .يتضح مف النتائج أف ىناؾ أربعة مؤشرات رئيسة كانت

ُلبعد "الخدمات والبرامج" ككؿ أنو حصؿ عمى درجة مرتفعة ،وأف

درجة انطباقيا بدرجة متوسطة  ,ويمكف تفسير ذلؾ مف خالؿ أدبيات

جميع المؤشرات ليذا البعد كانت بدرجة مرتفعة .ويمكف تفسير ىذه

التعامؿ كشركاء بيف األسر والمؤسسات والمراكز أف تقدـ ىذه

عد مف المكونات األساسية في البرامج
النتائج إلى أف ىذه العناصر تُ ّ

المؤسسات مف خالؿ إدارتيا وكوادرىا ألسر األطفاؿ معمومات عف

والخدمات التربوية المقدمة لذوي الحاجات الخاصة بشكؿ عاـ ,وأف

حالة الطفؿ وطبيعة مشكمتو ومدى تقدمو في البرامج وحقوؽ طفميـ

عد أساساً في
إعداد الخطط التربوية والتعميمية الفردية وتنفيذىا ُي ّ

وطرؽ التعامؿ معو ،وىذه مف الحقوؽ التي تنص عمييا القوانيف

البرامج التربوية الفردية لذوي اإلعاقة الفكرية وىذا األمر يمقى

والتشريعات.
أما بقية المؤشرات فقد كانت درجة انطباقيا بدرجة متدنية،

االىتماـ الكافي مف المعمميف والقائميف عمى تمؾ المؤسسات

ويمكف تفسير ىذا التدني بأف المراكز ال تولي أىمية لدور األسر

والمراكز.
كما وتولي برامج التدريب قبؿ الخدمة اىتماماً كبي اًر ليذه

باإلضافة إلى أف بعض األسر ال تيتـ بمجريات تمؾ البرامج ،وتوكؿ

العناصر ،وذلؾ مف خالؿ تخصيص عدة مقررات تركز عمى ىذه

المياـ بكامميا إلى المركز ،كما أف األسر ربما تكوف مف األسر

العناصر ،ومف خالؿ مقررات التدريب الميداني لمممتحقيف ببرامج

العاممة التي ال تسمح ليا ظروفيا بالمشاركة أو التطوع  ,وكذلؾ عدـ

البكالوريوس والدراسات العميا في التربية الخاصة .ىذا باإلضافة إلى

توعية األسر بواجباتيـ وحقوقيـ.

برامج التدريب أثناء الخدمة مثؿ :الدورات ،وورش العمؿ ،والندوات

أما فيما يتعمؽ بتوفير المؤسسة الخدمات واإلرشاد والدعـ

التي تركز في معظـ محاورىا عمى ىذه العناصر .وىذا بطبيعتو يزيد

األسري واإلشراؼ عمى البرنامج المنزلي ف ُّ
مرده إلى عدـ توافر مثؿ

مف قدرة العامميف في الميداف عمى أداء ىذا العناصر بشكؿ مناسب.

ىذه الخدمات في تمؾ المؤسسات ،وعدـ توافر ذوي االختصاص،

فعالية
وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة العنزي ] [16مف حيث ّ

باإلضافة إلى أف مثؿ ىذه الخدمات تتطمب توافر اإلناث مف ذوات
االختصاص ،وأف غالبية خدمات التدخؿ المبكر تركز عمى تدريب

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

بد أف يتـ تقديمو مف قبؿ معممات ،وىذا
األميات ،وىذا التدخؿ ال ّ

أف معممي التربية الخاصة يطبقوف البرنامج التربوي بعناصره

يجعؿ مف التواصؿ مع األميات واألسر أم ًار صعبًا .باإلضافة إلى

ومحتوياتو المختمفة .وكما تنسجـ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج

افتقار الكوادر العاممة في المراكز إلى اإلعداد الكافي في تقديـ

دراسة روبيرتسوف ] [41التي أوضحت نتائجيا تحسف وتطور

خدمات اإلرشاد والتوجيو األسري  ،كذلؾ ضعؼ جانب االتصاؿ

خدمات التربية الخاصة المتعمقة بالمنياج والخطط التربوية وادارة

مع األىؿ ،وضعؼ اإلمكانات المادية ،كما وتمعب العادات والتقاليد

الخدمات المقدمة.

دو اًر ميماً في تقبؿ تمؾ الممارسات ،وغياب فمسفة ورؤية البرنامج،
وغياب آليات المعايير التي تحكـ تنفيذ البرنامج والتي تنظر إلى
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بمجريات تمؾ الب رامج ،وتوكؿ المياـ بكامميا إلى المؤسسات

مكوف ميـ ضمف مكونات البرامج األُخرى.
مشاركة األسرة عمى أنيا ّ
وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الخطيب ] ،[6وتختمؼ ىذه

والمراكز .أما بقية المؤشرات فقد كانت درجة انطباقيا بدرجة متدنية,

الدراسة مع دراسة كاروؿ ] [32التي أشارت نتائجيا إلى أف تطبيؽ

ويمكف تفسير ذلؾ إلى أف الكثير مف المؤسسات والمراكز غير

المنياج كاف قوياً فيما يتصؿ بمشاركة األسرة.

مخولة بتقييـ ذاتيا ،ألف مثؿ ىذه اإلجراءات مف صالحيات الجيات

سابعاً :مناقشة النتائج المتعمقة بمؤشرات ُبعد الدمج والخدمات

الرسمية ذات العالقة والتي منحت تراخيص ليذه المؤسسات،
باإلضافة إلى ضعؼ عممية المراقبة واإلشراؼ والمتابعة والتقييـ .كما

االنتقالية :أشارت النتائج فيما يتعمؽ بمتوسط الدرجة الكمية لمتوسط

أف تقديـ الدورات التدريبية لمكوادر اإلدارية والفنية والتعميمية يتسـ

االنطباؽ ُلبعد "الدمج والخدمات االنتقالية" أنو حصؿ عمى درجة

بالضعؼ بسبب ضعؼ العالقة بيف المراكز والمؤسسات التدريبية

متدنية لجميع مؤشراتو .ويمكف تفسير ذلؾ إلى أف مثؿ ىذه الخدمات
ما تزاؿ ال تمقى االىتماـ المناسب في الدوؿ العربية؛ فالتشريعات

التي يتـ طرحيا مف خالؿ الجامعات ومراكز التدريب ،كذلؾ غياب

والقوانيف الخاصة بذوي اإلعاقة ال تزاؿ قميمة واف وجدت فيي ال تقدـ

أو تغييب األسر في المشاركة في تخطيط البرامج التربوية المقدمة

بالشكؿ المطموب لخدمة برامج ذوي اإلعاقة ومنيا اإلعاقة الفكرية،

ألطفاليـ وتنفيذىا ،كما أف أغمب المؤسسات والمراكز ال تقيـ أداء

وقد يعود السبب إلى أف نفقات مثؿ ىذا النوع مف البرامج مرتفعة

برامجيا لتالفي االنتقادات ،وأف الكثير مف ىذه المؤسسات ذات

ومكمفة ماديًا ،وىي خدمات تحتاج إلى مزيد مف الجيود والخبرات،

طابع ربحي وال تيتـ بجودة ىذه البرامج والخدمات المقدمة لذوي

والكوادر المؤىمة مف إدارييف ،وفنييف ومعمميف ،وأخصائييف ألف

اإلعاقة الفكرية.
 .7التوصيات

تصميـ مثؿ ىذه البرامج والخدمات يحتاج إلى معرفة وتحديد قدرات

في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحثيف بما يمي:

وميوؿ الطفؿ األكاديمية والمينية الخاصة ببيئة الدمج .باإلضافة إلى

 .1إجراء دراسات حوؿ مستقبؿ ذوي اإلعاقة الفكرية بعد

أف البرامج غير قادرة عمى تقديـ التسييالت ،والدعـ المناسب ألرباب

انتياء البرامج المقدمة ليـ.

العمؿ الذيف يوفروف ميناً لذوي اإلعاقة الفكرية في المراكز .وكذلؾ

 .2إجراء دراسات متخصصة عمى كؿ بعد مف األبعاد الرئيسة

األمر فإف ىذه اإلجراءات تحتاج إلى فريؽ عمؿ ومتابعة كبيرة.

لمبرامج والخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة الفكرية.

ثامناً :مناقشة النتائج المتعمقة بمؤشرات ُبعد التقييم الذاتي :أشارت

 .3إجراء دراسة لمؤشرات ضبط الجودة لمبرامج المقدمة

النتائج فيما يتعمؽ بمتوسط الدرجة الكمية لمتوسط االنطباؽ ُلبعد "

لممعوقات اإلناث.

التقييـ الذاتي" أنو حصؿ عمى درجة متدنية .وتراوح متوسط درجات
المؤشرات ما بيف متوسطة متدنية .ويتضح مف خالؿ النتائج أف

 .4عمؿ دراسات وطرح حموؿ حوؿ األبعاد التي أظيرت

ىناؾ مؤشريف كانت درجة انطباقيما بدرجة متوسطة  ,وبمكف تفسير

الدراسة وجود اختالؼ فييا مثؿ :التقييـ الذاتي ،ودعـ

ذلؾ إلى أف التقييـ الذي يتـ إجراؤه في المؤسسات والمراكز ىو تقييـ

ومشاركة وتمكيف األسرة ،والدمج والخدمات االنتقالية.
 .5إجراء دراسات لتطوير أدوات القياس الرسمية وغير

مف أجؿ تشخيص الحاالت المتقدمة لاللتحاؽ بالمراكز .وىذا ما

الرسمية لمتعرؼ عمى ذوي اإلعاقة الفكرية.

يجعؿ الكثير مف المؤسسات والمراكز ال تعمؿ عمى تقييـ البرامج

 .6إجراء دراسات لتحديد االحتياجات الفعمية لمعممي ذوي

والخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة الفكرية ،فالمؤسسات والمراكز ال

اإلعاقة الفكرية ،واألخصائييف.

تُولي أىمية كبرى لدور األسر باإلضافة إلى أف األسر ال تيتـ
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Abstract
The aim of this study was to assess the educational programs and services in
centers and institutions of intellectual disabilities according to international standards. The
sample of study consisted of (100) Jordanian centers and institutions which provide
educational programs and services for children with intellectual disabilities. A checklist
was developed to assess the level of the educational programs and services which consisted
of (73) items distributed to ( 8) domains. Results showed that there was only one domain
out of eight had a high efficiency level, namely, programs and services, while the other
three domains had medium efficiency levels which are: educational environment,
assessment, and administration and staff. The other four domains had lower efficiency
levels which are: vision and mission, family support, inclusion and transitional services,
and self-assessment.
Keywords: Educational services, Special education centers and institutions, Intellectual
disabilities, International standards.
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