
201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع الفرد علً املبنٍ التخطيط مهارات تطبيق مستىي
 يف احلكىمية املهنٍ التأهيل مراكز يف اإلعاقة ذوٌ األفراد

 األردن
 ***البموي ناصر فيصلمحمد أكرم حمدان*                      أماني عزت المصري**                   

 

 

 

 

 

 

 
 

 جامعة االمير سطام بن عبد العزيز *
 جامعة االمير سطام بن عبد العزيز **

 *** جامعة تبوك



4122015
 

202 

 مع الفرد علً املبنٍ التخطيط مهارات تطبيق مستىي
 يف احلكىمية املهنٍ التأهيل مراكز يف اإلعاقة ذوٌ األفراد

 األردن
ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى مستوى تطبيق ميارات  _ممخصال

التخطيط المبني عمى الفرد مع األفراد ذوي اإلعاقة في مراكز التأىيل 
( مدرباً 57) الميني الحكومية في األردن، وتكونت عينة الدراسة من

ومدربة في مركزي إربد لمتأىيل الميني ومركز الرصيفة لمتأىيل 
الميني، ولتحقيق أىداف الدراسة، قام الباحثون بتطوير مقياس لقياس 
مستوى تطبيق ميارات التخطيط المبني عمى الفرد والذي تألف من 

( فقرة موزعة عمى أربعة أبعاد، حيث تم التوصل إلى دالالت 44)
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى  مقياس.صدق وثبات مقبولة لم

الدرجة الكمية لمقياس ميارات التخطيط المبني عمى الفرد جاءت 
(. كما بينت نتائج الدراسة 1.99بمستوى منخفض وبمتوسط حسابي )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث عمى أبعاد 
وجاءت الفروق لصالح اإلعداد والتجييز لمتخطيط المبني عمى الفرد 

الذكور، وأشارت النتائج أيضا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 .في أبعاد المقياس تعزى لنوع اإلعاقة

: ميارات التخطيط المبني عمى الفرد، األفراد ذوي الكممات المفتاحية
 .اإلعاقة، مراكز التأىيل الميني
 . المقدمة1

 Person فرديعد منحى التخطيط المبنى عمى ال     

Centered Planning أحد حركات اإلصالح التي ظيرت ،
مؤخرًا في ميدان التربية الخاصة، وقد ظير كبداية مبكرة في 
أمريكا الشمالية في ثمانينات القرن الماضي مع ظيور حركة 

كما ظير كاستجابة . [1] تقرير المصير لألفراد ذوي اإلعاقة
لبعض المشكالت المتعمقة بالطريقة التي يستجيب فييا المجتمع 
لألفراد ذوي اإلعاقة، والتي تتمثل بالعزل االجتماعي وعدم 
التمكين، فيو منحى يقوم عمى النموذج االجتماعي لإلعاقة، ألنو 
يضع التركيز عمى تحويل خيارات الفرد المتاحة أكثر من تغيير 

كذلك فيو يقوم عمى مبادئ كل من التمكين والدمج  الفرد نفسو،
االجتماعي ومبدأ التطبيع من خالل التحرر من المؤسسات 
اإليوائية. كما استخدم ىذا المنحى كاسم تم وصفو من قبل 
مجموعة من الباحثين في مركز تدريب أبحاث إعادة التأىيل 

 Human Policy's Rehabilitation Research) اإلنساني

and Training Center)أمثال ،:Julie Racino, 

ZanaLutfiyya, Steven Taylor, Jhon O'Brien, 

Beth Mount & Connie O'Brien [2]. 
 مشكمة الدراسة. 2

تعتبر ميارات التخطيط المبني عمى الفرد من الميارات       
التي يحتاج إلييا األفراد ذوي اإلعاقة في حياتيم اليومية والمينية 

يمتمكيا الفرد ىو بحاجة إلى التدريب عمييا وتطبيقيا، وحتى 
وتحاول الدراسة الحالية الكشف عن مستوى امتالك األفراد ذوي 
اإلعاقة ليذه الميارات وخاصة في مراكز التأىيل الميني التي 
يفترض أن تحتوي برامجو عمى تدريب كامل وشامل عمى ىذه 

ي عممو المستقبمي الميارات لما يترتب عمييا من نجاح الفرد ف
 واستقالليتو المنشودة

 أ. أسئمة الدراسة
السؤال األول: ما مستوى تطبيق ميارات التخطيط المبني عمى 
الفرد مع األفراد ذوي اإلعاقة في مراكز التأىيل الميني الحكومية 

 في األردن؟
السؤال الثاني: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 

التخطيط المبني عمى الفرد عمى األفراد ذوي تطبيق ميارات 
 اإلعاقة في مراكز التأىيل الميني الحكومية في األردن تعزى

 لجنس الفرد ذو اإلعاقة؟
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السؤال الثالث: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 
تطبيق ميارات التخطيط المبني عمى الفرد عمى األفراد ذوي 

ميني الحكومية في األردن تعزى اإلعاقة في مراكز التأىيل ال
 لنوع اإلعاقة؟

 ب. أهداف الدراسة
قياس ميارات التخطيط المبني عمى الفرد في برامج التأىيل  -

الميني المقدمة لألفراد ذوي اإلعاقة بناء عمى أفضل الممارسات 
 .المستخدمة

تطوير أداة يمكن االستفادة منيا في قياس ميارات التخطيط  -
 .رد في البرامج المقدمة لألفراد ذوي اإلعاقةالمبني عمى الف

تحديد نقاط قوة وضعف برامج التأىيل الميني في ميارات  -
 .التخطيط المبني عمى الفرد وفق أفضل الممارسات

الخروج بتوصيات عممية وعممية لصانعي القرار لتطوير  -
ميارات التخطيط المبني عمى الفرد في برامج التأىيل الميني 

 .لألفراد ذوي اإلعاقة، بناء عمى نقاط الضعف فيياالمقدمة 
 ج. أهمية الدراسة
 :األىمية النظرية

سد النقص في المكتبات العربية حول مفيوم التخطيط المبني  -
 .عمى الفرد وتطبيقاتو مع األفراد ذوي اإلعاقة

أنيا تتناول قضية من القضايا المعاصرة والحديثة في التربية  -
 .يجب التركيز عمى دراستيا والبحث فيياالخاصة، والتي 

أنيا تقدم معمومات دقيقة كونيا ستبنى عمى منيجية البحث  -
 .العممي

 :األىمية التطبيقية
تساعد األخصائيين وصانعي القرار عمى تحسين نوعية  -

البرامج المقدمة لألفراد ذوي اإلعاقة في برامج التأىيل الميني 
لالزمة لميارات التخطيط من خالل تحسين وتطوير الخطط ا

 .المبني عمى الفرد
توفر أداة قياسية ونموذجية يمكن االستفادة منيا واستخداميا  -

 في قياس ميارات التخطيط المبني عمى الفرد في برامج التأىيل
 .الميني والبرامج المقدمة لألفراد ذوي اإلعاقة بشكل عام

عمل عمى تزويد أصحاب القرار بنتائج الدراسة من أجل ال -
 .تطوير ودعم برامج التخطيط المبني عمى الفرد

 د. حدود الدراسة 
تتحدد الدراسة بعينتيا القصدية والتي اقتصرت عمى       

مدربي األفراد ذوي اإلعاقة في مدينتين من مدن المممكة ىما 
ربد كونيما المركزان الحكوميان الرئيسيان المذان  الرصيفة وا 

لميني لألفراد ذوي اإلعاقة في المممكة، يقدمان خدمات التأىيل ا
أما حدودىا الزمانية فكانت خالل الفصل الدراسي األول من 

، وحدودىا المكانية منطقتي إربد والرصيفة 2016-2015العام 
في األردن، كما تتحدد نتائجيا في طريقة جميع البيانات، إذ 
اعتمدت عمى قياس تطبيق تمك الميارات من وجية نظر 

 .ين في تمك البرامجالعامم
 هـ. المصطمحات اإلجرائية

التخطيط المبني عمى الفرد: ىي الدرجة التي يعبر عنيا أفراد  -
الدراسة عمى مقياس التخطيط المبني عمى الفرد في برامج 

 .التأىيل الميني
األفراد ذوي اإلعاقة: ىم األفراد ذوي اإلعاقات العقمية والسمعية 

مات التدريب والتأىيل الميني في والبصرية الذين يتمقون خد
 .المراكز التأىيل الميني الحكومية

مراكز التأىيل الميني: ىي البرامج التي تقدم خدمات التقييم 
الميني والتوجيو الميني والتدريب الميني والتشغيل لألفراد ذوي 

 .اإلعاقة
 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 3

إن التخطيط المبني عمى الفرد ىو منحى إنساني، يستند      
إلى المبادئ التي وضعيا كل من كارل روجرز وأبراىام ماسمو 

 Person centered) في نظريتيما العالج المبني عمى الفرد

Therapy) (Carl Rogers & Abraham Maslow) ،
ة حيث يستند ىؤالء المنظران إلى افتراض مفاده أن القوة الموجي

في حياة الناس ىو تحقيق الذات، وىذه القوة تساعد في تطوير 
وقد تطور ىذا  .[3] الفرد لموصول إلى أقصى اإلمكانيات

سنة ماضية، وقد اتخذ عدد من  20-15المنحى عمى مدى 
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المصطمحات المتعمقة بأنماط التخطيط المختمفة كما أشار إليو 
 (Jhone Brien & Herbert Lovett)كل من برين ولوفيت

 Essential Lifestyle)\ ومنيا، تخطيط نمط الحياة األساسي

Planning)ونظام تخطيط العمل لماكجيل ، (McGill 

Action Planning System)وتخطيط المستقبل لمفرد ، 
(Person Future Planning)وتصميم الخدمة الفردي ، 

(Individual Service Design)ودائرة الدعم ،(Circle of 

Support)وعممية تطوير نمط الحياة ،(Lifestyle 

Development Process) والتخطيط المستقبمي الشخصي 
[4.[ 

وبغض النظر عن التسميات، فإن األساس الذي يقوم عميو       
التخطيط المبني عمى الفرد ىو انخراط الفرد ذوي اإلعاقة في 

تعبير مستوى ذو معنى من التخطيط لو ولمستقبمو من خالل ال
عن رغباتيم وقراراتيم مدى الحياة، وىي طريقة لزيادة مشاركة 
الفرد ذوي اإلعاقة وأسرتو في اختيار وتصميم الخدمات التربوية 
واالجتماعية، وىي أداة لمساعدة الفرد التركيز عمى تحقيق 

 ].5] األىداف ودعم الشخص ذوي اإلعاقة والميمين في حياتو
الفرد يقوم عمى أساس مشترك من  لذا فإن التخطيط المبني عمى

 :المعتقدات وىي
أن الشخص المستيدف في التخطيط ىو محور التخطيط  -

 .باإلضافة إلى أولئك الذين ليم عالقة قريبة بالفرد
أن اليدف من التخطيط المبني عمى الفرد ىو التعمم من  -

 .خالل العمل المشترك
لألنماط الشائعة أن التخطيط المبني عمى الفرد ىو نمط جديد  -

 .في المجتمع والتي تظير عمى شكل عزل الفرد
أن التخطيط المبني عمى الفرد يأتي من احترام كرامة  -

 .الشخص الركيزة
أن التخطيط المبني عمى الفرد يشارك القضايا األخالقية  -

والدعاوي لمبحث عن طرق فعالة لمتعامل مع الحواجز والمطالب 
 ].1] المتضاربة

 الجديدةحى التخطيط المبني عمى الفرد ىو من األدوات إن من   

التي تتحدى الطريق أمام مقدمي الخدمات لمتفاعل مع األفراد 
ذوي اإلعاقة وأسرىم، وىي طريقة لتطوير الخطط التربوية 
الفردية وتقديم وتقييم الخدمات ليؤالء األفراد، كما أنيا عممية 

ي تركز عمى ما ىو منظمة من التعمم والفيم واالستماع والت
ضروري لشخص ما في الوقت الحاضر والمستقبل وما لديو، 
وما ينظر لو في حياتو، وىو عممية مصممة لزيادة قوة الفرد 
الختيار المواقف والخبرات التي تساعده عمى تحسين مياراتو، 
كما أنو من الوسائل األكثر ابتكارًا إلحداث تغييرات إيجابية في 

[. وينظر إليو أنو من 6[7,ذوي اإلعاقة  حياة األفراد خاصة
النماذج البديمة التي تركز عمى الفرد عمى افتراض انو مركز 
صنع القرار، كما تركز عمى مجموعة وشبكة من األشخاص 
اصطمح عمى تسميتيم بدائرة الدعم والتي تشتمل عمى األسرة 

[. كما أنو طريقة من 8] واألصدقاء واألفراد الذين ليم عالقة
دعم لكل من األفراد واألنظمة، إذ من خاللو يتم تعزيز األفراد ال

واألسر والمجتمعات من خالل التركيز عمى نقاط القوة 
واالحتياجات، ويعتبر االنتباه لالنتقال الناجح واألفق المفتوحة 
ىي بعض السمات المميزة ليذا اإلجراء، ويؤدي إلى خمق جسور 

ء عمى الحواجز لدى األفراد من التعاون والتشارك ويحاول القضا
 ].2واألسر الذين يختمفون في بعض المعايير الثقافية ]

وميما يكن من أمر فقد جاء منحى التخطيط المبني عمى      
الفرد كأسموب وطريقة مناىضة لمنحى التخطيط التقميدي، 

[ نقاًل 2ويختمف عنو في عدد من النقاط، وقد أشارت الزبون ]
نقاط  Amado & McBride) 2001) عن أمادو ومكبرايد

المقارنة بين المنحيين، ففي حين أن التخطيط التقميدي يركز 
عمى تنسيق الخدمات بحدود صارمة من خالل تحديد أدوار 
فريق العمل في تطبيق برامج التدريب، فإن التخطيط المبني 
عمى الفرد يسعى إلى وضع رؤية مشتركة لكل أعضاء الفريق، 

خطيط التقميدي يشتمل عمى األخصائيين وال وفي حين أن الت
يكون لمفرد أو أسرتو دورًا فاعاًل، فإن التخطيط المبني عمى الفرد 
يركز عمى الفرد وأسرتو بحيث يعتبرون جزءًا ال يتجزأ في عممية 
التخطيط وفريق العمل، ومن حيث مكان اجتماع أعضاء فريق 
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كز المؤسسة أو العمل، ففي التخطيط التقميدي يكون عادة في مر 
غرفة اجتماع خاصة وأماكن تقديم الخدمة، أما في التخطيط 
المبني عمى الفرد فيكون الخيار لمفرد وأسرتو، فقد يكون 
االجتماع في البيت أو مطعم مثاًل، كما أن عدد االجتماعات 
تكون مرة واحدة سنويًا إضافة إلى اجتماعات المراجعات الرباعية 

في حين تكون اجتماعات أولية متعددة، في التخطيط التقميدي، 
كذلك مراجعات ربع سنوية أو شيرية في التخطيط المبني عمى 
الفرد، كما أن التصورات المستقبمية لمفرد في التخطيط التقميدي 
يتم تحقيقييا بما ويتالءم مع األىداف والبدائل والخدمات المتوافرة 

د فإن أىداف في البرنامج، أما في التخطيط المبني عمى الفر 
الفرد وتصوراتو تقود إلى توفير نماذج وبدائل جديدة بما ويتناسب 

مكانياتو  .مع ميول الفرد ورغباتو وا 
[ إلى أن التخطيط التقميدي يبدأ فيو 3] كما أضاف بالين     

التخطيط من خالل التقييم والتشخيص الدقيق والتدخالت 
س من التخطيط العالجية لتحديد ما يحتاجو الطالب، عمى العك

المبني عمى الفرد فإنو يبدأ عن طريق التعرف عمى الفرد 
مكانياتو وتحديد الدعم الذي يحتاجو لمتعبير  ويستكشف مواىبو وا 
عن إمكانياتو، ويظير ذلك من خالل إجراء الزيارات 
واالجتماعات في أماكن مختمفة، كذلك فإن ىذا النوع من 

ءم مع البرنامج، كما يفترض التخطيط يتوقع أن يتغير الفرد ليتال
أن الفرد يجب أن يكون معزواًل ويتمقى الحماية من اآلخرين، كما 

 .يفترض أن الفرد غير مستعد لقبولو في المجتمع
 :تحديات تطبيق التخطيط المبني عمى الفرد

عمى الرغم من المساعي التي يحاول التخطيط المبني عمى      
الشخص تحقيقيا، إال أنو يعد أحد القضايا الجدلية التي تعرضت 
لمنقد من قبل العديد من الباحثين والميتمين في تطبيقو، كما أن 
ىناك عددًا من القيود والمحددات التي تحول دون تنفيذه ومنيا 

ني عمى الشخص والفوائد قمة الوعي بمفيوم التخطيط المب
المتوقعة منو عمى كل من األفراد واألسر، كذلك الجدل والتساؤل 
حول قدرة األفراد ذوي اإلعاقة عمى اتخاذ القرارات بأنفسيم، كما 
أن الكثير من ىؤالء األفراد ال ييتمون بحقوقيم والدفاع عنيا أو 

ن ثمة [. كما أ2بدعم الحركات الداعية إلى الحياة المستقبمية ]
قمق شائع بين األفراد العاممين في المجتمع أو في أماكن إعادة 
التأىيل، إذ أنو من الصعب تنفيذ ىذا التوجو ألن بعض 
المتخصصين وأسر األفراد ذوي اإلعاقة قد ال يكونون متعاونين 
وال يشاركون رؤى بقية أعضاء الفريق، كما أن بعض 

وي اإلعاقة بتولي دور األخصائيين يترددون في السماح لألفراد ذ
قيادي في عممية التخطيط، باإلضافة إلى أن ىناك بعض 
التحديات المتعمقة بالبنية التحتية والقوى العاممة والتي تحول دون 

 ].7تنفيذ ىذا التوجو ]
وعمى الرغم من إحراز بعض التقدم في تنفيذ التخطيط       

صعوبة في  المبني عمى الفرد، فإن معظم الدول ال تزال تواجو
محاولة في تطبيقو، وذلك ألنو عممية تحتاج إلى جيد مكثف 
ووقت، وكذلك عبء الحاالت عمى مقدمي الخدمات، وأنيا 
عممية تحتاج إلى تمويل مما يحد من مرونة تطبيقو، وحاليًا فإن 
ىناك القميل جدًا من الدراسات التي حاولت التحقق من 

خرجاتو وفوائده، وما ممارسات التخطيط المبني عمى الفرد وم
 ].6] كتب فإنو يبقى محدوداً 

 :عناصر التخطيط المبني عمى الفرد
يشتمل التخطيط المبني عمى الفرد من أجل تنفيذه بشكل منتظم 

 :عمى عدد من العناصر وىي
  االجتماع: وىذا يكون مع الشخص المستيدف في التخطيط -1

(Focus person) والميسر (Facilitator) يو المعرفة الذي لد
حول التخطيط المبني عمى الفرد، وىنا يجب أن يجتمع كل من 
الشخص المستيدف والميسر ويأخذا الوقت ليتعمم كل منيما من 
اآلخر، وفييا يتم بناء مستوى من الثقة التي تساعد عمى أن 
تكون العممية ناجحة، وفي ىذه المرحمة يتم تحديد األشخاص 

قبل الشخص المستيدف، بحيث  المشاركين )أعضاء الفريق( من
يتكون من األشخاص الميمين بحياة الفرد وأخصائيو الخدمات 

 .المساندة ذوي العالقة
تطوير الممف الشخصي، وفي ىذه العنصر/المرحمة يقوم  -2

 و ـــــــــــالميسر والمشاركون باالستماع والتركيز عمى الشخص ورغبات
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 ].5] ومخاوفو وتطمعاتو
 أشار قسم خدمات األشخاص ذوي اإلعاقة األمريكيلقد        

(DSPD)  عمى ضرورة إنشاء ممف خاص لمفرد ذوي اإلعاقة
 Person Centered)يسمى بممف التخطيط المبني عمى الفرد

Planning Profile)  بحيث يشتمل عمى: مقدمة تصف الفرد
وقيمو واىتماماتو، وتفضيالت الفرد، والعادات الروتينية التي 

ل بالنشاطات الميمة في حياتو، واألشياء التي ال يرغب بيا، تتمث
وعالقاتو وأدواره في الحياة، وأنماط التواصل وأشكالو، وآمال 
الفرد وأحالمو ومخاوفو، كذلك القضايا المتعمقة باألمان والقضايا 
التشريعية وحقوقو والوصايا، والقضايا المتعمقة بالجوانب 

 ].9فية ]االنفعالية والروحية والثقا
بناء رؤية مستقبمية: إن الرؤية المستقبمية ىي عنصر  -3

أساسي لتطوير الحس لمفرد نحو توقعاتو، ويركز ىذا العنصر 
عمى نقاط القوة لدى الفرد، وىي عممية تتطمب إعادة النظر إلى 
مكانياتو  عادة بنائيا بما ويتناسب مع قدراتو وا  رغبات الفرد وا 

 .وميولو
التقييم: وىذه العممية تتطمب النظر إلى تطوير الدعم و  -4

االختالفات الثقافية والمغوية، إذ أن عممية وضع رؤية لممستقبل 
ىي عممية شاقة وتتطمب تخطيطًا كبيرًا وقدرة عمى التفكير 

 ].5] المجرد
 :خطوات تنفيذ التخطيط المبني عمى الشخص

 اختيار الميسر: وىي من المراحل األولى التي يبدأ فييا -1
الوالدين باختيار الشخص المؤىل في عممية التخطيط المبني 
عمى الشخص، وقد يكون الميسر عضوًا في األسرة أو موظف 
المدرسة أو مقدم الخدمة، وعادة ما يقوم الميسر بالتنسيق من 
خالل إعداد السجالت واستخدام الرسوم، كما يعمل عمى وضع 

ليدف في ومتابعة الرؤية، ويتأكد من أن دور الشخص ا
 .التخطيط المبني عمى الفرد قد تم تحقيقو

تصميم عممية االنتقال: وتبدأ ىذه المرحمة باالجتماع األولي  -2
لتطوير الممف الشخصي، والذي يحدث عدة أيام قبل االجتماع 
لمتخطيط، وخالل االجتماع يتم تحديد تاريخ ووقت مناسب 

تزيد من المشاركة  لألفراد والمشاركين وتحديد االستراتيجيات التي
التي تركز عمى الفرد ذي اإلعاقة وتحديد الشخص المسئول عن 

 .جمع المعمومات خالل االجتماع
عقد االجتماع: ويتم خاللو مراجعة الممف الشخصي لعمل  -3

ضافات، كذلك يتم تحديد األحداث المستمرة التي  مالحظات وا 
حتو، ويتم تؤثر عمى حياة الفرد كالظروف التي تيدد أو تعزز ص

مشاركة الرؤى المستقبمية من خالل العصف الذىني، وتحديد 
المعيقات والفرص التي تعطي رؤية لحياة واقعية، ومن ثم تحديد 

 .االستراتيجيات وخطوات تنفيذ الرؤى
إنشاء خطة العمل، حيث تتضمن خطة العمل تحديد ماذا  -4

 .يجب عممو ومن سيقوم بو، ومتى ستنفذ...الخ
التخطيط واالستراتيجيات، وىذا يتطمب من فريق العمل  -5

مناقشة األجزاء التي تم تنفيذىا وما ىي األجزاء التي لم تُنفذ، 
كما ال بد من تحديد ما يجب القيام بو، ومن الذي سيقوم، ومتى 
سيتم االجتماع مرة أخرى، ويتم تحديد االستراتيجيات من خالل 

ستراتيجيات عمى سبيل طريقة العصف الذىني، وقد تشمل اال
المثال زيارة مواقع العمل، والحديث مع شخص يعمل في المينة 

 ].8] نفسيا، وقد يكون من خالل االلتحاق بدورات وغيرىا
 :الدراسات السابقة

بمراجعة تسعة  [7قام أوبزيكوواالس والكسندر وبروير ]     
دراسات بحثت في تحسين التخطيط المبني عمى الشخص لألفراد 
 ذوي اإلعاقة باستخدام نموذج الثقافة التنظيمية

(Organizational Culture) ،استخدموا فيو التحميل النوعي ،
وقد لخص الباحثون في ىذه المراجعات أن الثقافة التنظيمية 
الديناميكية تعزز التخطيط المبني عمى الشخص، وتحسن نوعية 

 .المينة لألفراد ذوي اإلعاقات
[ إلى 10وقد حاولت الدراسة التي قام بيا فالنري وآخرون ]     

تحميل تأثير استخدام وتطبيق التخطيط المبني عمى الفرد مع 
الطمبة في الفئة العمرية عشر سنوات ممن يتمقون خدمات التربية 
الخاصة، وقد استخدم الباحثون المقابالت مع ثمان معممين 

ي الدراسة. أشارت نتائج وعشرة من اآلباء والطمبة المشاركين ف
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المعممين واآلباء أن تدريب ميارات التخطيط المبني عمى الفرد 
كان مرتبطًا بـاالستخدام المتزايد لطرق التخطيط المبني عمى 
الفرد، وزيادة األىداف المكتوبة والمدعومة من خارج المدرسة، 
وزيادة عدد األفراد القائمين بتزويد الدعم، والرضا العالي 

 .يات التخطيط من قبل المعممين واآلباء والطمبةبعمم
[ إلى تقييم تنفيذ 9وقد ىدفت دراسة روبرتسون وآخرون ]      

وتقديم التخطيط المبني عمى الفرد عمى خبرات حياة األفراد ذوي 
صعوبات التعمم، وطبيعة وتكاليف الدعم المقدمة ليؤالء األفراد، 

والشخصية التي قد تسيل وكذلك التعرف عمى العوامل التنظيمية 
أو تعرقل عممية التخطيط المبني عمى الفرد، وقد طبقت الدراسة 

( فردا تم اختيارىم من أربع مناطق من انكمترا، 93عمى )
استخدم فييا الباحثون المقابالت المنظمة واالستبيانات الفردية. 
وأشارت نتائج الدراسة أن إدخال التخطيط المبني عمى الفرد كان 

 ولو فوائد إيجابية عمى خبرات األفراد ذوي صعوبات التعمم فعاالً 
وخاصة في بعض مجاالت نوعية الحياة والتي تتمثل بمجاالت 
المشاركة المجتمعية، والتواصل مع األصدقاء، والتواصل مع 

 .األسرة، واالختيار
 [11كما حاولت الدراسة التي قام بيا منشيتي وغارسيا ]      

تخطيط المبني عمى الفرد عمى مخرجات إلى قياس آثار ال
( 83التوظيف واختيار المينة، وتكونت عينة الدراسة من )

موظفًا من ذوي اإلعاقة العقمية وذوي اضطراب التوحد، والشمل 
الدماغي، وصعوبات التعمم، واألمراض العقمية، واإلعاقات 
الجسمية، ومتالزمة برادر ويمي، حيث تم اختيارىم من الوكاالت 

محمية التي تقدم خدمات مينية في الواليات المتحدة األمريكية، ال
وقد تم قياس اختيار المينة لألفراد المشاركين من خالل تحميل 
درجة التطابق بين تفضيالت المينة ليم ووظائفيم الحالية، وقد 
وجدت نتائج الدراسة مستويات عالية ومتوسطة من التفضيل 

ركًا في الدراسة، أي بنسبة ( موظفًا مشا72الميني من قبل )
% (، ويعني ذلك الذين حصموا عمى وظائف مماثمة أو 78)

ذات صمة أو مرتبطة بالموقع. ولم توجد فروق ذات داللة في 

األجور وطول فترة العمل بين تفضيالت المينة لدى الموظفين 
ووظائفيم الحالية، إال أن مخرجات التوظيف جاءت لصالح 

ت المتوسطة والعالية، وقد أشارت مناقشة الموظفين في المستويا
النتائج أن التخطيط المبني عمى الفرد قد يكون أداة ميمة لتعزيز 
مشاركة وتمكين الموظفين المدعومين في التخطيط الميني 

 .واتخاذ القرار
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

تشابيت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بمناقشتيا      
ارات التخطيط المبني عمى الفرد وتناولت الدراسات السابقة لمي

عدة متغيرات مثل التدريب عمى ميارات التخطيط المبني عمى 
الفرد ومتغير دور األسرة في تعزيز ىذه الميارات وقد اختمفت 
الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتناوليا متغيرات مختمفة 

 .تمثمت بنوع اإلعاقة والجنس
 الطريقة واإلجراءات. 4

 الدراسة منهجأ. 
اتبعت الدراسة الحالية المنيج الوصفي المسحي والتي      

ىدفت إلى التعرف عمى مدى تطبيق ميارات التخطيط المبني 
عمى الفرد مع األفراد ذوي اإلعاقة في مراكز التأىيل الميني 
الحكومية في األردن ومتغيراتيا: التخطيط المبني عمى الفرد، 

 .جنس الفرد ذو اإلعاقة، نوع اإلعاقة
 ب. مجتمع الدراسة وعينتها

( مدربًا ومدربة من العاممين 57تألف مجتمع الدراسة من )     
في مراكز التأىيل الميني لألفراد ذوي اإلعاقة التابعة لوزارة 
ربد ويعممون  التنمية االجتماعية والمتواجدة في مدينتي الرصيفة وا 

( 22عاقة العقمية والسمعية والبصرية، )عمى تدريب فئات اإل
( مدربة إناث يقمن 35ذكور يقومون بتدريب متدربين ذكور و)

عمى تدريب متدربات إناث، وقد اعتبر مجتمع الدراسة عينتيا. 
( يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغيرات 1والجدول رقم )

 :الدراسة
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 1جدول 
 توزيع عينة مراكز التأهيل المهني حسب المنطقة وعدد المدربين وفئات وجنس اإلعاقة التي يتم تدريبهم

  ج. أداة الدراسة
لمتعرف عمى مستوى تطبيق ميارات التخطيط المبني عمى       

الفرد في مع األفراد ذوي اإلعاقة في مراكز التأىيل الميني 
المبني عمى الحكومية، قام الباحثون بتطوير مقياس التخطيط 

الفرد، إذ تم مراجعة عدد من الدراسات واألبحاث السابقة ذات 
العالقة، والمقاالت التي بحثت في موضوع ميارات التخطيط 
المبني عمى الفرد، وقد تم اشتقاق عدد من الفقرات واألبعاد الدالة 
والمعبرة عن ميارات التخطيط المبني عمى الفرد والتي من 

ي مراكز التأىيل الميني العاممة مع األفراد المفترض أن تتوافر ف
( فقرة موزعة عمى 44ذوي اإلعاقة، حيث تم التوصل إلى )

اإلعداد والتجييز لمتخطيط المبني عمى  أربعة مجاالت وىي:
الفرد، تنفيذ جمسات التخطيط المبني عمى الفرد، متابعة خطة 
التخطيط المبني عمى الفرد والتخطيط بالرسومات والممف 

شخصي. وقد صنف الباحثون المقياس عمى شكل سمم تقدير ال
تقديرات(، وىي )دائمًا،  4يتم اإلجابة عميو وفق طريقة ليكرت )

( 4) غالبًا، أحيانًا، أبدًا(، إذ تشير دائمًا إلى درجة انطباق عالية
لميارة التخطيط المبني عمى الفرد، وغالبًا تشير إلى درجة 

تشير إلى مستوى مشاركة  (، وأحيانا،3انطباق متوسطة )
(، وكانت 1) ( وأبدًا تشير إلى عدم انطباق الميارة2) ضعيفة

(، أما الدرجة القصوى فكانت 44) الدرجة الدنيا لممقياس تساوي
 ).176تساوي )

والستخراج دالالت صدق األداة، فقدتم التحقق منيا من      
مقياس، خالل اإلجراءات التي قام بيا الباحثون من أجل بناء ال

كما تحقق الباحثون من صدق المحتوى بعرض األداة عمى 

( 54( فقرة من أصل )44( محكمًا، بحيث تم اإلبقاء عمى )15)
( 12فقرة بحيث تم االتفاق عمى الفقرات التي اتفق عمييا )

محكمًا أو أكثر، وذلك بدمج العبارات التي تحتوي عمى تداخل 
كما  غوية لبعضيا.وحذف البعض اآلخر وتصحيح الصياغة الم

تم استخراج صدق البناء لممقياس ولمتحقق من صدق البناء 
لممقياس تم استخراج معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية 

 0.483) معامالت االرتباط تراوحت بين لممقياس حيث،
( وىي معامالت ارتباط مناسبة تدل عمى صدق البناء 0.938و

 .عمى الفردلمقياس ميارات التخطيط المبني 
فتم استخراجيا باستخدام  أما دالالت ثبات المقياس،      

( لألبعاد 0.955و 0.909) كرونباخ ألفا حيث تراوحت بين
( لممقياس ككل، وباستخدام التجزئة 0.966الفرعية لممقياس و)

النصفية المعدلة باستخدام معادلة سبيرمان براون تراوحت 
( 0.877بعاد و)( لأل0.927و 0.746) المعامالت بين

لممقياس ككل، وىي قيم معامالت ثبات مناسبة تدل عمى ثبات 
 .المقياس

 النتائج. 5
ما مستوى تطبيق ميارات  النتائج المتعمقة بالسؤال األول:

التخطيط المبني عمى الفرد مع األفراد ذوي اإلعاقة في مراكز 
 التأىيل الميني الحكومية في األردن؟

تم احتساب المتوسطات الحسابية  لإلجابة عن ىذا السؤال
واالنحرافات المعيارية والمستوى الستجابات أفراد عينة الدراسة 

 (.2) عمى أبعاد مقياس ميارات التخطيط، كما في الجدول رقم

 
 

 المجموع فئة اإلعاقة المجموع المدربين المركز
 البصرية السمعية العقمية إناث ذكور

 32 4 15 12 34 22 12 مركز الرصيفة لمتأىيل والتشغيل
 25 4 8 13 23 13 10 مركز إربد لمتأىيل والتشغيل

 57 8 23 26 57 35 22 المجموع
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 أبعاد مقياس مهارات التخطيط المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى استجابات العينة عمى. 2جدول 
 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البعد 
 متوسط 727. 2.15 اإلعداد والتجييز لمتخطيط المبني عمى الفرد 1
 منخفض 725. 1.91 تنفيذ جمسات التخطيط المبني عمى الفرد 2
 منخفض 728. 1.87 متابعة الخطة المبنية عمى الفرد 3
 منخفض 708. 1.84 بالرسومات والممف الشخصيالتخطيط  4
 منخفض 615. 1.99 الدرجة الكمية لممقياس 5

( أن مستوى الدرجة الكمية لمقياس 2يبين الجدول )      
ميارات التخطيط جاءت بمستوى منخفض وبمتوسط حسابي 

المبني عمى اإلعداد والتجييز لمتخطيط  (، وجاء بعد1.99)
(، وجاء 2.15الفرد في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )

التخطيط بالرسومات والممف الشخصي  بالمرتبة األخيرة بعد
 .( وبمستوى منخفض1.84وبمتوسط حسابي )

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: ىل توجد فروق ذات داللة 

الفرد احصائية في مستوى تطبيق ميارات التخطيط المبني عمى 
عمى األفراد ذوي اإلعاقة في مراكز التأىيل الميني الحكومية في 

 األردن تعزى لجنس الفرد ذو اإلعاقة؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال الدراسة تم استخراج المتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( لممقارنة بين 

 .( يبين ىذه القيم3) المتوسطات الحسابية والجدول

نتائج اختبار داللة الفروق في مستوى تطبيق التخطيط المبني عمى الفرد مع األفراد ذوي اإلعاقة في مراكز التأهيل المهني تبعا لمتغير . 3جدول 
 جنس الطالب الذي يدربه المدرب

جنس الطالب الذي  البعد
 يدربه المدرب

 المتوسط العدد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

اإلعداد والتجييز لمتخطيط المبني 
 عمى الفرد

 *001. 9.585 55 11.474 41.09 33 ذكر
 10.881 30.29 24 انثى

تنفيذ جمسات التخطيط المبني عمى 
 الفرد

 *028. 2.263 55 9.341 27.15 33 ذكر
 8.757 21.63 24 ذكر

 886. 144. 55 5.798 15.06 33 ذكر متابعة الخطة المبنية عمى الفرد
 5.976 14.83 24 ذكر

التخطيط بالرسومات والممف 
 الشخصي

 922. 098. 55 3.972 11.03 33 ذكر
 4.727 10.92 24 ذكر

 *020. 2.389 55 25.371 94.33 33 ذكر الدرجة الكمية لممقياس
 26.861 77.67 24 ذكر

 0.05دال إحصائيا عند  *
( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 3يبين الجدول )       

الذكور واإلناث عمى أبعاد اإلعداد والتجييز لمتخطيط المبني 
عمى الفرد وجاءت الفروق لصالح الذكور، وعمى بعد تنفيذ 

لح الذكور، وعمى جمسات التخطيط المبني عمى الفرد ولصا
الدرجة الكمية لمقياس ميارات التخطيط وجاءت الفروق لصالح 
الذكور، ويبين الجدول عدم وجود فروق في بعدي "متابعة 
الخطة المبنية عمى الفرد والتخطيط بالرسومات والممف 

 .الشخصي" تبعا لمتغير الجنس

النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث: ىل توجد فروق في مستوى 
تطبيق ميارات التخطيط المبني عمى الفرد عمى األفراد ذوي 
اإلعاقة في مراكز التأىيل الميني الحكومية في األردن تعزى 

 لنوع اإلعاقة؟
 لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية

واالنحرافات المعيارية ألبعاد مقياس التخطيط المبني عمى الفرد 
( يوضح 4والجدول ) ًا لمتغير نوع اإلعاقةلدى أفراد العينة تبع

 :ذلك



210 

ة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد مقياس التخطيط المبني عمى الفرد والدرجة الكمية لممقياس تبعا لمتغير لفئة اإلعاق. 4جدول 
 التي يدربها المدرب

( وجود فروق ظاىرية في المتوسطات 4) يبين الجدول      
الحسابية ألبعاد مقياس التخطيط المبني عمى الفرد والدرجة 
الكمية لممقياس تبعًا لمتغير نوع اإلعاقة، ولمعرفة لمن تعود 

الفروق في المتوسطات تم إجراء تحميل التباين األحادي وكانت 
 (.5) النتائج كما ىو مبين في الجدول

بار تحميل التباين األحادي المتعدد لمعرفة داللة الفروق ألبعاد مقياس التخطيط المبني عمى الفرد والدرجة الكمية لممقياس نتائج اخت. 5جدول 
 تبعا لمتغير نوع اإلعاقة

 0.05 عند إحصائيا دال* 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد يدربها المدربفئة االعاقة التي  البعد
 8.314 26.81 26 اإلعاقة العقمية اإلعداد والتجييز لمتخطيط المبني عمى الفرد

 8.758 43.17 23 اإلعاقة السمعية
 7.549 49.13 8 ضعف البصر

 5.185 18.00 26 اإلعاقة العقمية المبني عمى الفردتنفيذ جمسات التخطيط 
 7.558 29.70 23 اإلعاقة السمعية
 10.420 33.00 8 ضعف البصر

 4.675 11.54 26 اإلعاقة العقمية متابعة الخطة المبنية عمى الفرد
 4.438 16.83 23 اإلعاقة السمعية
 6.159 20.75 8 ضعف البصر

 3.464 9.00 26 اإلعاقة العقمية التخطيط بالرسومات والممف الشخصي
 3.483 11.70 23 السمعيةاإلعاقة 

 5.125 15.38 8 ضعف البصر
 16.336 65.35 26 اإلعاقة العقمية الدرجة الكمية لممقياس

 18.133 101.39 23 اإلعاقة السمعية
 18.460 118.25 8 ضعف البصر

 درجات مجموع المربعات مصدر التباين البعد
 الحرية

مستوي  قيمة )ف( متوسط المربعات
 الداللة

اإلعداد والتجييز لمتخطيط 
 عمى الفرد المبني

 33.567 2370.961 2 4741.923 بين المجموعات
 
 

.000* 
 
 

 70.634 54 3814.218 داخل المجموعات
  56 8556.140 المجموع

تنفيذ جمسات التخطيط المبني 
 عمى الفرد

 23.009 1145.688 2 2291.376 بين المجموعات
 
 

.000* 
 
 

 49.794 54 2688.870 داخل المجموعات
  56 4980.246 المجموع

متابعة الخطة المبنية عمى 
 الفرد

 14.151 326.332 2 652.664 بين المجموعات
 
 

.000* 
 
 

 23.060 54 1245.266 داخل المجموعات
  56 1897.930 المجموع

التخطيط بالرسومات والممف 
 الشخصي

 *000. 9.647 134.119 2 268.238 بين المجموعات
 13.903 54 750.745 المجموعاتداخل 

  56 1018.982 المجموع
 *000. 41.039 12380.726 2 24761.453 بين المجموعات الدرجة الكمية لممقياس

 301.683 54 16290.863 داخل المجموعات
  56 41052.316 المجموع
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 في إحصائية داللة ذات فروق وجود( 5) الجدول يبين      
 الكمية والدرجة الفرد عمى المبني التخطيط مقياس أبعاد جميع

 داللة ذات فروق يوجد أنو أي، اإلعاقة نوع لمتغير تبعاً  لممقياس

 اإلعاقة نوع لمتغير تعزى األبعاد ىذه أبعاد في إحصائية
 Scheffe شيفيو اختبار إجراء تم الفروق تعود لمن ولمعرفة

 :النتائج ىذه يبين( 6) والجدول البعدية لممقارنات
 6 جدول

 اإلعاقة نوع لمتغير تبعا لممقياس الكمية والدرجة الفرد عمى المبني التخطيط مقياس ألبعاد Scheffe شيفيه اختبار نتائج

 α = 0.05  إحصائيا عند مستوىدال  *
( وجود فروق ذات داللة إحصائية في 6) يبين الجدول     

جميع األبعاد والدرجة الكمية لممقياس بين نوع اإلعاقة العقمية 
واإلعاقة السمعية، وجاءت جميع الفروق لصالح اإلعاقة 
السمعية، أي أن التخطيط المبني عمى الفرد لدى المصابين 

 .السمعية أفضل من اإلعاقة العقميةباإلعاقة 
ويبين الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع      

األبعاد والدرجة الكمية لممقياس بين نوع اإلعاقة العقمية وضعف 
البصر، وجاءت جميع الفروق لصالح ذوي ضعف البصر أي 
أن ميارات التخطيط المبني عمى الفرد لدى ذوي ضعف البصر 

 .اإلعاقة العقميةأفضل من 
وأخيرا يظير الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

 .نوع اإلعاقة السمعية وضعف البصر
 مناقشة النتائج. 6

 مناقشة نتائج السؤال األول: ما مستوى تطبيق ميارات التخطيط
المبني عمى الفرد مع األفراد ذوي اإلعاقة في مراكز التأىيل 

 ألردن؟الميني الحكومية في ا
أن مستوى الدرجة الكمية لمقياس ميارات التخطيط المبني        

 (،1.99عمى الفرد جاءت بمستوى منخفض وبمتوسط حسابي )

وتعزى ىذه النتيجة من وجية نظر الباحثين إلى عدم وجود 
الوعي الكافي بميارات التخطيط المبني عمى الفرد في برامج 
التأىيل الميني الموجية لألفراد ذوي اإلعاقة في مراكز التأىيل 
الميني في األردن، وقد يعود ذلك الى عدة أسباب قد يكون 

الفرد في التربية  أىميا حداثة مصطمح التخطيط المبني عمى
الخاصة وربما يعزى أيضًا لصعوبة فيمو وتطبيقو من قبل 
المدربين من ناحية أخرى وقد اختمفت ىذه النتيجة مع النتائج 

  [10]. التي أشارت إلييا دراسة فالنري وآخرون
مناقشة السؤال الثاني: ىل توجد فروق ذات داللة احصائية في 

بني عمى الفرد عمى األفراد مستوى تطبيق ميارات التخطيط الم
 ذوي اإلعاقة في مراكز التأىيل الميني الحكومية في األردن

 تعزى لجنس الفرد ذو اإلعاقة؟ 
أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين       

الذكور واإلناث عمى أبعاد "اإلعداد والتجييز لمتخطيط المبني 
وعمى بعد تنفيذ  عمى الفرد وجاءت الفروق لصالح الذكور،

جمسات التخطيط المبني عمى الفرد لصالح الذكور، وعمى 
الدرجة الكمية لمقياس ميارات التخطيط وجاءت الفروق لصالح 
الذكور، ويعمل الباحثون ىذه النتيجة إلى عدة عوامل قد يكون 
في صدارتيا التمييز ضد المرأة ذات اإلعاقة، أو عدم امتالكين 

 البصر ضعف اإلعاقة السمعية اإلعاقة  البعد
 *22.317- *16.366- اإلعاقة العقمية اإلعداد والتجييز لمتخطيط المبني عمى الفرد

 5.951-  اإلعاقة السمعية
 *15.00 *11.696- اإلعاقة العقمية المبني عمى الفرد التخطيطتنفيذ جمسات 

 3.304-  اإلعاقة السمعية
 *9.212- *5.288- اإلعاقة العقمية متابعة الخطة المبني عمى الفرد

 3.924-  اإلعاقة السمعية
 *6.375- *2.696- اإلعاقة العقمية التخطيط بالرسومات والممف الشخصي

 3.679-  اإلعاقة السمعية
 *52.904- *36.045- اإلعاقة العقمية الدرجة الكمية لممقياس

 16.858-  اإلعاقة السمعية
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ني عمى الفرد من خالل النظر إليين بعدم لميارات التخطيط المب
قدرتين عمى التخطيط ألىدافين وتحديد المجاالت الميمة في 
حياتين، وعدم معرفتين بأحالمين ورغباتين وتفضيالتين 
والخبرات الميمة بالنسبة إليين، أو عدم معرفة المخاوف 
والعقبات التي قد تواجيين خالل عممية التخطيط وكيفية التغمب 

ا. وىذا ما ميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة الذكر عميي
 .بتناوليا متغير الجنس

مناقشة السؤال الثالث: ىل توجد فروق في مستوى تطبيق 
ميارات التخطيط المبني عمى الفرد عمى األفراد ذوي اإلعاقة في 
 مراكز التأىيل الميني الحكومية في األردن تعزى لنوع اإلعاقة؟

تبين نتائج ىذا السؤال وجود فروق ذات داللة إحصائية        
في جميع األبعاد والدرجة الكمية لممقياس بين نوع اإلعاقة العقمية 
واإلعاقة السمعية، وجاءت جميع الفروق لصالح اإلعاقة 
السمعية، أي أن التخطيط المبني عمى الفرد لدى األفراد ذوي 

ية. كما وجدت فروق اإلعاقة السمعية أفضل من اإلعاقة العقم
ذات داللة إحصائية في جميع األبعاد والدرجة الكمية لممقياس 
بين ذوي اإلعاقة العقمية وضعف البصر، وجاءت جميع الفروق 
لصالح ذوي ضعف البصر، وقد يعزو الباحثون ىذه النتيجة إلى 
امتالك األفراد ذوي اإلعاقة السمعية لميارات التخطيط الذاتي 

يارات المينية أماميم بشكل واضح، وذلك بسبب توافر الخ
لمحدودية المين التي يمكن أن يمتحق بيا ىؤالء األفراد، كما قد 
يعزو الباحثون السبب إلى أن اتجاىات المدربين نحو األفراد 
ذوي اإلعاقة السمعية قد تكون ايجابية نوعا ما، وذلك من خالل 

نخراط في عممية اعتقادىم أن ىؤالء األفراد لدييم القدرة عمى اال
التخطيط وتحديد أىدافيم وتفضيالتيم وخياراتيم المختمفة، 
وقدرتيم عمى تحديد المعيقات واختيار البدائل لتجاوز ىذه 
المعيقات والوصول إلى األىداف، أما فيما يتعمق بما أشارت إليو 
النتائج أن مدى تطبيق ىذه الميارات عمى الطمبة ذوي اإلعاقة 

ضل من ذوي اإلعاقة العقمية، فقد يعزى السبب البصرية كانت أف
إلى ارتباط القدرة العقمية بإمكانية تطبيق ميارات التخطيط المبني 
عمى الفرد، كما أن اتجاىات المدربين واعتقاداتيم نحو قدرة 

ىؤالء األفراد عمى امتالك مثل ىذه الميارات، ربما تشكل عامل 
 .آخر في تفسير ىذه النتيجة
 التوصيات. 7

 :في ضوء ما توصل لو الباحثون من نتائج فيم يوصون بما يمي
إجراء المزيد من البحوث والدراسات عمى ميارات التخطيط  -1

المبني عمى الفرد في مراكز التأىيل الميني المقدمة في القطاع 
 .الخاص والدول األخرى

تدريب الطمبة عمى ميارات اتخاذ القرار والتخطيط المبني  -2
 .خالل سنوات الطفولة عمى الفرد

إعداد وتطوير الدورات والورش المتخصصة في تدريب  -3
المدربين والعاممين في مراكز التأىيل الميني عمى تخطيط وتنفيذ 
ومتابعة التخطيط المبني عمى الفرد بحيث تكون متخصصة 

 وموجية لكل فئة إعاقة بحد ذاتيا.
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ABSTRACT_ The study aimed to identify the applicability level of Person based planning skills on 

the individual with disabilities in the governmental vocational rehabilitation centers in Jordan, the 

study sample consisted of (57) as trainer in Irbid vocational rehabilitation center and Rusaifa 

vocational rehabilitation centers, to achieve the objectives of the study, the researchers developed 

a scale to measure the applicability level of person based planning skills on the individuals of 

disability, the scale consisted of (44) items distributed among four dimensions, the Validity and 

Reliability were achieved. 

      The results indicated that the total score level for the person based planning scale was low, 

with mean (1.99). Results of the study also showed that there are statistically significant 

differences between male and female on the preparation and processing dimensions for person 

based planning, the differences came in favor of males, the results also indicated to significant 

statistical differences in the dimensions of the scale related to type of disability 
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