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 املقدمت املساندة واخلدماث الرتبويت الربامج واقعتقييم 
 املعايري ضوء يف األردن يف البصريت اإلعاقت ذوي للطلبت

 العامليت
ىدفت الدراسة الحالية إلى تقييم واقع البرامج التربوية  _الممخص

والخدمات المساندة المقدمة لمطمبة ذوي اإلعاقة البصرية في األردن 
( من 104في ضوء المعايير العالمية. تكونت عينة الدراسة من )

العاممين في البرامج مع الطمبة ذوي اإلعاقة البصرية في األردن، وقد 
قبل الباحثة لتقييم واقع البرامج التربوية والخدمات  تم بناء استبانة من

المساندة بعد التوصل إلى المكونات واألبعاد األساسية ليذه األداة. وقد 
( مؤشراً 137( أبعاد رئيسة تحتوي عمى )8تكونت االستبانة من )

فرعياً، وقد تمثمت األبعاد الرئيسة ىذه بالرؤية والرسالة لممؤسسة، 
ين في المؤسسة، والبيئة التعميمية، والتقييم والتشخيص، اإلدارة والعامم

واألدوات واألجيزة التكنولوجية المساعدة، والبرامج وطرق التدريس، 
الخدمات المساندة، والمشاركة ودعم األسرة. تم التوصل الى دالالت 
صدق األداة، باإلضافة إلى استخراج ثبات األداة. أشارت النتائج إلى 

ات واالجيزة التكنولوجية المساعدة" انطبق بدرجة األدو ” أن بعد 
(، وانطبقت جميع االبعاد السبعة بدرجة 3002مرتفعة بمتوسط )

متوسطة عمى النحو اآلتي: مؤشرات" بعد التقييم والتشخيص "بمتوسط 
(، 2091(، ومؤشرات بعد "الخدمات المساندة " بمتوسط )2095)

(، 2،90سسة " بمتوسط )ومؤشرات بعد "اإلدارة والعاممين في المؤ 
(، ومؤشرات بعد 2،88ومؤشرات بعد " البيئة التعميمية " بمتوسط )

(، ومؤشرات بعد "البرامج وطرق 2،87"الرؤية والرسالة "بمتوسط )
(، وكانت أقل أبعاد المؤشرات انطباقًا ىي 2،87التدريس " بمتوسط )

صت (. وقد أو 2،84مؤشرات بعد "مشاركة ودعم األسرة " بمتوسط )
الدراسة بضرورة تحسين مستوى الخدمات التربوية المقدمة لمطمبة ذوي 
اإلعاقة البصرية من خالل التقييم الذاتي والمستمر من قبل أدارة 
المؤسسة ووجود جيات رقابية دائمة لالرتقاء لمستوى العالمية في 

 .تقديم تمك البرامج والخدمات ليذه الفئة
ربوية، الخدمات المساندة، الطمبة ذوي البرامج الت الكممات المفتاحية:

 .اإلعاقة البصرية، المعايير العالمية
 
 

 المقدمة. 1
 تولي الممارسات التربوية عممية التقييم بشكل عام وتقييم        

البرامج بشكل خاص عناية كبيرة، وتعدىا جزًء ال يتجزأ من 
العممية التربوية والتعميمية؛ وذلك ألن التقييم وسيمة ىذه العممية 
في معرفة درجة تحقيقيا ألىدافيا التعميمية، فضاًل عن أن التقييم 

يعد تغذية راجعة لمقائمين عمى العممية التعميمية، مما يسيم في 
تشخيص جوانب القوة لتعزيزىا، وجوانب تطويرىا من خالل 

الضعف أو القصور لوضع الحمول المناسبة لمعالجتيا 
وتصحيحيا بما يتالءم والتطور الحاصل في مجاالت الحياة 
كافة. ويشيد ميدان التربية الخاصة اىتمامًا متزايدًا في تقييم 
البرامج والخدمات واستراتيجيات القياس والتشخيص 

لتعميمية في ضوء مجموعة من المعايير التي ا واالستراتيجيات
تضبط عمميات التربية الخاصة بيدف تقديم خدمات وبرامج 
نوعية لممستفيدين منيا، وتحسين نوعية الحياة لألفراد ذوي 

 .الحاجات الخاصة
إن تطبيق أي نظام من أنظمة الجودة العالمية بفاعمية من       

يادة من جية مانحة قبل أية مؤسسة تعميمية والحصول عمى ش
ومعتمدة عالميًا، يعتبر منوطًا بدرجة التزام المؤسسة بالتحسن 
والتطوير المستمر والوفاء بمتطمبات الجودة الذي اعتمد بناًء 
عميو. وقد تختمف مؤشرات ومعايير ضبط الجودة واالعتماد في 
إعدادىا وصياغتيا وعمقيا واتساعيا باختالف الدول التي 

جميعيا تتفق في المحتوى والمضمون والتوجيات  تطبقيا، إال أن
[. ومن المنظمات العالمية التي تعتمد في دول العالم 102]

بوصفيا مرجعية أساسية العتماد المراكز والمؤسسات والبرامج 
والخدمات التي تقدم لألفراد ذوي اإلعاقة البصرية ففي، الواليات 

المتخصصة بمنح المتحدة األمريكية توجد العديد من الجمعيات 
االعتماد لممؤسسات والمراكز التي تعنى باألفراد ذوي 
االحتياجات الخاصة وتتضمن معايير خاصة بذوي اإلعاقة 

 Council for) البصرية. ومنيا، مجمس األطفال غير العاديين

Exceptional Children) والمجمس األمريكي الوطني ،
 National Council For) العتماد تدريب المعممين

Accreditation OF Teacher Education) والمعايير ،
العالمية التي وصفتيا المؤسسات الوطنية العتماد خدمات 

 National) Commission for the ةالتربية الخاص

Accreditation of Special Education Services) ،
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 Interstate Newوالمجمس الوطني لممعايير النموذجية

Teacher Assessment) (and Support Consortium 

Special Education Sub- Committee  والمعايير الوطنية
 Canadian)الكندية لتعميم األطفال والشباب المكفوفين

National Standard The Education Of Children 

And Youth who Are Blind  والجمعية األمريكية
  (American Foundation for the Blind)لممكفوفين

وغيرىا من المؤسسات والجمعيات التي تعنى باألفراد ذوي 
 .اإلعاقات

ذا كنا ممتزمين بتحسين نوعية البرامج التعميمية ومراعاة       وا 
متطمبات ومعايير ضبط الجودة. فإن من أىم مؤشرات الجودة: 

( أن يعكس تقييم البرامج حاجات وتوقعات متخذي القرارات، 1)
ي الحاجات الخاصة، والمعممين، ومقدمي وأسر األفراد ذو 

( أن ييتم تقييم البرامج باألبعاد أو 2الخدمات المساندة، )
المجاالت المختمفة لمبرنامج مثل: تنفيذ البرنامج، والتغير في 

( 3أداء األفراد، ومستوى رضا أولياء األمور وأعضاء الفريق، )
ن التقييم ( أن يتضم4أن يشارك في التقييم كل ذوي العالقة، )

 ].4مراجعة سنوية ذاتية ومتابعة لما يجري في الصفوف ]
 مشكمة الدراسة. 2

إن السعي نحو تطوير البرامج والخدمات التربوية المقدمة       
لمطمبة ذوي اإلعاقة البصرية وتحسين جودتيا ضرورة ممحة في 
ضوء ما أقرتو المواثيق واالتفاقيات الدولية الخاصة باألشخاص 

عاقة، وضرورة تمبية احتياجات ىذه الفئات من البرامج ذوي اإل
والخدمات. والعمل عمى تطويرىا لتحقيق خدمة نوعية ذات جودة 

 .عالية لمطمبة ذوي اإلعاقة البصرية في األردن
 ويعد الطمبة ذوي اإلعاقة، جزًء ًاال يتجزأ من النظام        

التعميمي، لذا تسعى المدارس جاىدة لتوفر ليم جميع احتياجاتيم 
ومتطمباتيم ابتداًء من قبوليم في المدرسة وانتياء بتخرجيم منيا، 
إذ تقوم المدرسة بإعدادىم األمر الذي يخفف من اآلثار 
االجتماعية والنفسية واألكاديمية المترتبة عمى اإلعاقة، وتسعى 

ختمفة لتقديم أفضل الخدمات ليؤالء إلى توفير اإلمكانيات الم
الطمبة من ذوي اإلعاقة البصرية من خالل مجموعة من 
المعايير والتوجيات العالمية والتي تعتبر مؤشرات وشروط تحكم 
العممية التعممية ليؤالء الطمبة، وبالتالي فإن الدراسة الحالية 
حاولت استقصاء واقع البرامج التربوية والخدمات المساندة 

مقدمة لمطمبة ذوي اإلعاقة البصرية في األردن من وجية نظر ال
مقدمي ىذه الخدمات بيدف التعرف عمى مستواىا، وبالتالي 

يمكن تحديد مشكمة الدراسة في المحاولة عمى اإلجابة عمى 
 :السؤال الرئيس التالي

ما درجة انطباق المعايير العالمية لمبرامج التربوية والخدمات  -
دمة لمطمبة ذوي اإلعاقة البصرية عمى البرامج المساندة المق

والخدمات المقدمة ليم في األردن، من وجية نظر مقدمييا عمى 
 األبعاد المختمفة ليذه البرامج؟

 أسئمة الدراسةأ. 
 :تحاول ىذه الدراسة االجابة عن السؤال الرئيس التالي    

والخدمات ما درجة انطباق المعايير العالمية لمبرامج التربوية  -
المساندة المقدمة لمطمبة ذوي اإلعاقة البصرية عمى البرامج 
والخدمات المقدمة ليم في األردن، من وجية نظر مقدمييا عمى 

 األبعاد المختمفة ليذه البرامج؟
 :وينبثق عن ىذا السؤال األسئمة الفرعية االتية

     ىل ىنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -1
(0.05 (α ≤  في درجة انطباق المعايير العالمية لمبرامج

التربوية والخدمات المساندة المقدمة لمطمبة ذوي اإلعاقة 
البصرية، من وجية نظر مقدمييا في األردن تعزى لمتغير 

 المرحمة الدراسية )روضة، مدرسة(؟
     ىل ىنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -2
(0.05 (α ≤ معايير العالمية لمبرامج في درجة انطباق ال

التربوية والخدمات المساندة المقدمة لمطمبة ذوي اإلعاقة 
البصرية، من وجية نظر مقدمييا في األردن تعزى لمتغير 

 الجية التي تتبعيا )حكومية، أىمية(؟
 
 
 

 أهداف الدراسةب. 
جاءت ىذه الدراسة بسبب قمة الدراسات التي بحثت في      

لمطمبة ذوي اإلعاقة البصرية، باإلضافة إلى الواقع التعميمي 
تبحث في  -حسب عمم الباحثة  -وجود دراسات قميمة جدًا 

مجال الخدمات والبرامج التربوية والتحقق من درجة فاعميتيا 
لمطمبة ذوي اإلعاقة البصرية في المراحل الدراسية المختمفة في 
ود األردن، والوقوف عمى نقاط الضعف ومعالجتيا، وعدم وج

معايير مطبقة تحكم عممية ممارسة مينة تعميم الطمبة ذوي 
اإلعاقة البصرية عمى الصعيد المحمي، والتأكيد عمى أىمية تمك 
المعايير في تطوير وتحديث البرامج التعميمية والتربوية المقدمة 
لتمك الفئة، والذي يسيم في تحسين جودة التدخل التربوي في 

 .برامج ذوي اإلعاقة البصرية
 ة أن ىذه الدراسة تحاول سد ـد الباحثـــق تجـــنطمـذا المــــن ىـــوم    
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العجز الحاصل في توفير قاعدة بيانات عن فاعمية الخدمات 
والبرامج التربوية لمطمبة ذوي اإلعاقة البصرية من خالل معرفة 
درجة انطباق المعايير العالمية عمى جميع مجاالت البرامج 

       المقدمة لمطمبة ذوي اإلعاقة البصرية التربوية والخدمات
 .في األردن

 أهمية الدراسةج. 
توفير معمومات عن واقع الخدمات والبرامج التربوية المقدمة . 1

 .لمطمبة ذوي اإلعاقة البصرية في األردن
توفر الدراسة أداة ومعايير لمعرفة درجة فاعمية ومستوى . 2

ذوي اإلعاقة البصرية في البرامج والخدمات المقدمة لمطمبة 
 .األردن

تكتسب الدراسة أىميًة كونيا دراسة تقييميو تشكل األساس . 3
صالح الخدمات  الذي يمكن أن يستفاد منيا في خطط تطوير وا 
الخاصة والبرامج المقدمة لذوي اإلعاقة البصرية في األردن 

وذلك  ورسم السياسات العامة المتعمقة بمجال البرامج والخدمات،
أي خطة تطوير فعالة ال بد أن تستند إلى وصف دقيق  نأل

 .لمواقع من جميع جوانبو
من الممكن أن تساعد نتائج ىذه الدراسة صناع القرار في . 4

إعادة النظر في البرامج والخدمات في حال ثبت عدم فاعميتيا 
والوقوف عمى المشكالت التي تواجو ىذه البرامج من وجية نظر 

فة درجة فاعمية ىذه البرامج والخدمات خطوة مقدمييا، ويعد معر 
 .ىامة لمعرفة صحة االتجاه الذي تسير فيو

 التعريفات االصطالحية واإلجرائيةد. 
 :تقييم البرامج التربوية والخدمات

[ عمى أنيا عممية 4] جارجيمو وكيمجو يعرف كل من      
موضوعية منظمة لجمع المعمومات المتعمقة بالبرنامج وأنشطتو 
المختمفة لألغراض لمتأكد من قدرة البرامج والخدمات عمى تحقيق 
الغايات واألىداف التي أقيم من أجميا واقتراح التعديالت التي قد 

 .تؤدي إلى تحسين نوعية وفاعمية الخدمات في البرنامج
في ىذه الدراسة فإن تقييم البرامج التربوية والخدمات:  أما      

ىي مجموعة اإلجراءات المنظمة والتي قامت بيا الباحثة 
والمتضمنة تطبيق أداة الدراسة عمى البرامج التربوية والخدمات 
المساندة المقدمة لمطمبة ذوي اإلعاقة البصرية في األردن بيدف 

 .تحقيقيا ألىدافياتقييميا والحكم عمى فاعميتيا ودرجة 
البرامج التربوية: تعرف البرامج التربوية عمى أنيا مجموعة من 
الخبرات المخطط ليا والمقدمة بواسطة المدرسة، لمساعدة 

إلى أقصى قدر  الطالب في اكتساب النتائج التعميمية المحددة،
 ].5] تسمح بو إمكانيات الطالب

وية: ىي تمك البرامج أما في ىذه الدراسة فإن البرامج الترب     
التربوية المقدمة لمطمبة ذوي اإلعاقة البصرية مثل: تعمم القراءة 
والكتابة بطريقة )بريل(، والتدريب الحسي، واستثارة البقايا 
البصرية، والتدريب عمى ميارات االستماع وغيرىا من البرامج 
التي يتمقاىا الطمبة ذوي اإلعاقة البصرية في مدارس المعاقين 

 .يًا في األردنبصر 
الخدمات  [2الخدمات المساندة: يعرف الخطيب وآخرون ]

المساندة بأنيا جميع الخدمات التي يحتاج إلييا المعوقون ليتسنى 
ليم اإلفادة من التربية الخاصة. وتتضمن ىذه الخدمات توفير 
المواصالت، والخدمات النمائية والتصحيحية مثل )العالج 

مات النفسية، والخدمات الصحية، الطبيعي والوظيفي، والخد
 .والعالج النطقي، والعالج الترويحي، وخدمات التنقل

أما في ىذه الدراسة الخدمات المساندة: ىي الخدمات غير      
التربوية التي تقدميا مدارس والمؤسسات التعميمية لمطمبة ذوي 
اإلعاقة البصرية في األردن وتتضمن العالج الطبيعي والوظيفي 

 .الخ…..
الطمبة ذوي اإلعاقة البصرية: ينص عمى أنيا أي درجة من 
درجات الفقدان البصري، التي تؤثر عمى قدرة الفرد في أداءه 
لميام حياتو اليومية، والتي يسببيا خمل في عمل الجياز 

 ].6البصري أو تشوه في أحد مكوناتو ]
وىم أما في ىذه الدراسة الطمبة ذوي اإلعاقة البصرية:       

الطمبة الممتحقين بالمؤسسات الحكومية والخاصة والتي تقدم 
خدماتيا لذوي اإلعاقة البصرية في األردن والمشخصين من قبل 

 .مركز تشخيص اإلعاقات بإعاقة بصرية
المعايير العالمية: ىي بيان المستوى المتوقع الذي وضعتو ىيئة 

ل إليو مسؤولة أو معترف بيا بشأن مدى ىدف معين يراد الوصو 
 Quality [7] ويحقق قدًرا منشودًا من الجودة أو التميز

أما في ىذه الدراسة المعايير العالمية: وىي تمك المواصفات      
والخصائص والشروط التي ينبغي توافرىا في البرامج التربوية 
والخدمات المساندة المقدمة لمطمبة ذوي اإلعاقة البصرية في 
العالم، والتي تحقق األىداف المرجوة من تمك البرامج وقد تمثمتيا 

ضمن الرؤية والرسالة لممؤسسة، الباحثة في أداتيا والتي تت
     اإلدارة والعاممين في المؤسسة، البيئة التعميمية، البرامج 

 س، األدوات واألجيزة التكنولوجية المساعدة، التقييم ـدريـرق التـــوط
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 .والتشخيص، الخدمات المساندة، ودعم ومشاركة األسرة
 حدود الدراسةه. 

 م2014-2013الحدود الزمانية: العام الدراسي 
الحدود البشرية: العاممين مع الطمبة ذوي اإلعاقة البصرية  

  -)اإلداريون ويشمل المدير، والمساعد اإلداري، والمدير الفني(
 .واألخصائيين مقدمي الخدمات المساندة -والمعممين 

الحدود المكانية: تقتصر ىذه الدراسة عمى العاممين في البرامج 
صرية في أكاديمية المكفوفين التابعة مع الطمبة ذوي اإلعاقة الب

لوزارة التربية والتعميم، وروضة الضياء لألطفال المعاقين بصريًا 
التابعة لوزارة التربية والتعميم، ومدرسة األسقفية العربية التابعة 
لجية خاصة، وروضة ماء السماء لممكفوفين التابعة لجية 

 .صةخاصة، روضة األسقفية العربية التابعة لجية خا
 الدراسات السابقة. 3

تم التوصل إلى الدراسات السابقة والمتعمقة بالدراسة الحالية من 
خالل مراجعة الدوريات وممخصات الرسائل والبحوث في الشبكة 
المعموماتية )اإلنترنت( وفي المكتبات وغيرىا. ويالحظ المطمع 
في ميدان البحث في التربية الخاصة ندرة وجود الدراسات التي 
تبحث في ضبط الجودة في التربية الخاصة وخصوصًا لفئة 
 :اإلعاقة البصرية. فقد صنفتيا الباحثة ضمن فئتين رئيستين ىما

  أواًل: الدراسات ذات الصمة المباشرة
[ دراسة تقييمية ضمن مشروع )إيرفكي( 8أجرت الحديدي ]      

صر الثاني لبرامج التربية الخاصة لمطمبة المكفوفين وضعاف الب
في األردن، بيدف تطوير قائمة بأفضل الممارسات الدولية 
الحالية في مجال اإلعاقة البصرية وتحديد درجة توافق 
الممارسات الفعمية في مجال اإلعاقة البصرية مع تمك المعايير 
الدولية، ولتحقيق األىداف األساسية لمدراسة، قامت الباحثة 

وطمبة من ذوي اإلعاقة  بإجراء المقابالت مع الخبراء والمختصين
البصرية وأسرىم، ومراجعة وتحميل الوثائق والتقارير المتوفرة 
حول برامج التربية الخاصة لمطمبة المكفوفين وضعاف البصر، 
وذلك لتطوير قائمة بمعايير الممارسة في ميدان اإلعاقة 
البصرية، حيث اشتممت قائمة المعايير واحدًا وستين مجااًل 

ية محاور رئيسية، وقد أظيرت نتائج دراسة تمك موزعة عمى ثمان
المحاور أن ما ينفذ عمى أرض الواقع في برامج التربية الخاصة 
لمطمبة المكفوفين وضعاف البصر في األردن في مجاالت 
التعرف واإلحالة، وتقييم حاجات الطمبة، والسياسات التعميمية 

معممين وتنظيم البرامج التربوية وبيئة التعمم، ومؤىالت ال

ومياراتيم، والمنياج العام، والمنياج اإلضافي الموسع، والعمل 
ضمن فريق ليس اإل ممارسات ومحاوالت أولية تنفذ بعشوائية ال 
تراعى األسس العممية إال في حد أدنى وتعتمد الخبرة المتمركزة 
عمى الذات لمعاممين، وليس ىناك أي مرجعية أو تعميمات تحكم 

مات المقدمة لبذل مزيد من الجيود عمى العمل، وتحتاج الخد
 .مستوى اإلشراف والتدريب والمتابعة لمبرامج

[ فقد قامت بدراسة ىدفت التحقق من درجة 9أما المومني ]      
توافق أداء معممي مؤسسات التربية الخاصة في األردن مع 
المعايير الدولية من وجية نظرىم، وتكونت عينة الدراسة من 

ومعممة من معممي ذوي االحتياجات الخاصة ( معممًا 436)
العاممين في وزارة التربية والتعميم، وفي مراكز التربية الخاصة 
التابعة لوزارة التنمية االجتماعية، وفي المراكز التابعة التحاد 
الجمعيات الخيرية وبعض المؤسسات الدولية، وجميع ىذه 

تحقيق ىدف المراكز موزعة عمى مناطق مختمفة في المممكة. ول
الدراسة تم تطوير أداة شممت تسعة مجاالت ىي: األسس 
وتطور المعممين وخصائصيم والفروق الفردية في التعمم 
واالستراتيجيات التعميمية وبيئات التعمم والتفاعالت االجتماعية 
والتخطيط التعميمي والتقييم والممارسة المينية واألخالقية 

اسة إلى أن درجة توافق أداء والتعاون، وقد أشارت نتائج الدر 
معممي مؤسسات التربية الخاصة مع المعايير العالمية الدولية 
من وجية نظرىم كان متوسطًا، وأن ىنالك فروقًا دالة إحصائيًا 
لدى توافق أداء المعممات والمؤىل العممي، حيث كان الفرق 
لصالح أداء المعممين من ذوي المؤىل العممي األقل والخبرة 

سنة فما فوق(  17المعممين من ذوي الخبرة األطول ) لصالح
ولعدد طمبة الصف، إذ جاء النتائج لصالح المجموعة التي 
تحوي في صفوفيا عدد أكبر من الطمبة، وكان التدريب لصالح 

 .المعممين الحاصمين عمى تدريب أثناء الخدمة
[ ىدفت إلى دراسة الواقع 10وفي دراسة أجراىا شانون ]     
ن لمخدمات المقدمة لمطالب ذوي الحاجات الخاصة الراى

والحصول عمى فكرة أساسية لمطبيعة الديموغرافية لممدارس 
الخاصة التي تقدم خدمات التربية الخاصة من وجية نظر 
المدراء في والية تينسي، واشتممت عينة الدراسة عمى إداريو 
مدراس التربية الخاصة الحكومية وغير الحكومية، استخدمت 
طريقتان لجمع البيانات، األولى تصميم كمي والذي تألف من 
استبانة البيانات الديموغرافية المستخدمة لمتعرف عمى المدارس 
التي تقدم خدمات التربية الخاصة الشاممة. والطريقة الثانية 
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استخدمت أساليب نوعية لتحديد المحاور المشتركة والنشاطات 
ات تربية خاصة، وتألف في المدارس الخاصة التي تقدم خدم

الجزء النوعي من أسئمة مفتوحة في شكل تحريري وتحميل بيان 
فمسفة المدرسة، وأشارت نتائج الدراسة فيما يتعمق بالنظر إلى 
المنياج، والمقررات، والييئة التدريسية. إال أنو ليس ىناك منياج 
ومقررات موحدة في تمك المدارس التي يستند إلييا معمم التربية 

لخاصة، وكذلك تبين إن انفصال بين أىداف بعض المدارس ا
 .وممارساتيا

 :ثانيًا: الدراسات ذات الصمة غير المباشرة
[ ىدفت الى تقييم برامج 11في دراسة أجراىا المكانين ]      

التربية الخاصة في الطفولة المبكرة في ضوء المؤشرات النوعية 
وسنة تأسيسو ونوع  العالمية وعالقتو بمتغيرات نوع البرنامج

( برنامجًا 30اإلعاقة المستفيدة، تكونت عينة الدراسة من )
لمتربية الخاصة في الطفولة المبكرة تتبع لقطاعات حكومية 
وخاصة وتطوعية موزعة عمى أقاليم المممكة الثالثة، ولتحقيق 
ىذه الدراسة قام الباحث بتطوير مقياس لممؤشرات النوعية تكون 

تم توزيعيا عمى تسعة أبعاد ىي: السياسات،  (مؤشرًا،170من )
اإلدارة والعاممون، التقييم، البيئة التعميمية، الخدمات والبرامج، 
الدمج والخدمات االنتقالية، دعم وتمكين األسرة، الممارسة 
األخالقية والمينية، التقييم الذاتي، وقد أشارت نتائج الدراسة أن 

في الطفولة المبكرة في األردن درجة التزام برامج التربية الخاصة 
في مؤشرات األبعاد الثمانية األخرى والدرجة الكمية كانت 

 .متوسطة
[ دراسة ىدفت إلى التعرف 12وأجرى المصري وقطوف ]      

عمى درجة توافر الخدمات المساندة لمطالب المعوقين بصريًا 
والرضا عنيا من وجية نظر المعممين وأولياء األمور، حيث 

م الباحثان المنيج الوصفي التحميمي. وتكونت عينة استخد
( معمم ومعممة، من معممين المدارس الحكومية 18الدراسة من )

( ولي أمر طالب من 27التابعة لمديرية جنوب الخميل، و)
الطمبة الذين يعانون من إعاقة بصرية كمية وجزئية، واستخدم 

ن بصريًا الباحثان مقياس يقيس درجة توافر الخدمات لممعاقي
والرضا عنيا من وجية نظر المعممين واولياء االمور وخرجت 
لدراسة بمجموعة من النتائج أىميا، أن مستوى الرضا عن 
الخدمات المساندة لمطالب المعوق بصريًا حيث كان )غير 
راٍض( ىي األكثر شيوعًا من وجية نظر كل من المعممين 

 .واألسر

إلى التعرف عمى فاعمية  بدراسة ىدفت [13وقام السريع ]     
الخدمات المقدمة في مؤسسات التربية الخاصة في األردن في 
ضوء نتائج تقويم الحاجات لممستفيدين من ىذه الخدمات. 

( فردا من ذوي اإلعاقات 82وتكونت عينة الدراسة من )
البصرية والسمعية والجسمية والعقمية والتوحد، وأولياء أمورىم 

صين في مجال تعميم األشخاص ذوي وكذلك الخبراء والمخت
اإلعاقة تم اختيارىم بطريقة قصدية ممن لدييم الخبرة والدافعية 
واالىتمام بشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة وحاجاتيم، والذين تم 
مقابمتيم في المجموعات المركزة. كما تكونت عينة الدراسة من 
جميع المؤسسات الحكومية والتطوعية والخاصة في األقاليم 

( مؤسسة، موزعة عمى خمس فئات 123الثالثة والبالغ عددىا )
( مؤسسات، وقد جمعت 4لإلعاقة ومنيا: اإلعاقة البصرية )

البيانات عن حاجات األشخاص ذوي اإلعاقة في مؤسسات 
التربية الخاصة باستخدام أسموب المجموعات المركزة وجمعت 

الخدمات البيانات عن الفاعمية من خالل مقياس مستوى فاعمية 
( 6) ضمنت المقدمة في مؤسسات ومنيا اإلعاقات البصرية،

ابعاد مشتركة ىي: بعد الخدمات التربوية، واالجتماعية، العناية 
بالذات والحياة اليومية، والترويح والرياضة، والتأىيل، والرعاية 

( بعدًا خاصًا باإلعاقة البصرية ىما: البعد 2الصحية. و)
التعرف والتنقل، وأشارت النتائج أن ىنالك التكنولوجي، وبعد 

حاجات خاصة بكل فئة إعاقة ففي اإلعاقة البصرية الحاجات 
الخاصة ىي: بعد التعرف والتنقل، والبعد التكنولوجية. كما 
أشارت النتائج إلى أن مستوى فاعمية الخدمات المقدمة في 
مؤسسات اإلعاقة البصرية ومؤسسات اإلعاقة السمعية 

 .التوحد كان منخفضاً واضطراب 
 الطريقة واالجراءات. 4

 منهج الدراسةأ. 
اعتمدت الدراسة الحالية عمى استخدام المنيج الوصفي        

الذي يسعي إلى معرفة وتقييم واقع البرامج التربوية والخدمات 
المساندة المقدمة لمطمبة ذوي اإلعاقة البصرية من وجية نظر 

 .المعايير العالميةمقدمييا في األردن في ضوء 
 مجتمع الدراسةب. 

 وأخصائيومعممي  إدارياشتمل مجتمع الدراسة عمى       
الخدمات المساندة العاممين مع الطمبة ذوي اإلعاقة البصرية في 

( 250األردن في المؤسسات الحكومية والخاصة والبالغ عددىم )
 .فرداً 
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 عينة الدراسةج. 
تم اختيار العينة بطريقة قصدية نظرًا ألن أغمب الطمبة        

ذوي اإلعاقة البصرية في األردن ممتحقين بيذه المؤسسات، وقد 
طبقت أداة الدراسة عمى العاممين في البرامج مع الطمبة ذوي 
اإلعاقة البصرية)وتشمل اإلداريين، والمعممين، وأخصائي 

ي أكاديمية (، ف104الخدمات المساندة والمقدر عددىم )

المكفوفين التابعة لوزارة التربية والتعميم، وروضة الضياء لألطفال 
المعاقين بصريًا التابعة لوزارة التربية والتعميم، ومدرسة األسقفية 

وروضة ماء السماء لممكفوفين  العربية التابعة لجية خاصة،
التابعة لجية خاصة، وروضة األسقفية العربية التابعة لجية 

 :قد توزعت عينة الدراسة حسب الجدول التاليخاصة. و 

 1جدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المؤسسة والعدد والجهة التي تتبع لها

 حسب المرحمة الدراسية الجهة التي تتبع لها عدد أفراد العينة المؤسسة
 مدرسة حكومية 63 أكاديمية المكفوفين
 مدرسة خاصة 23 األسقفية العربية

 روضة خاصة 4 روضة ماء السماء لممكفوفين
 روضة حكومية 10 روضة الضياء الخيرية لممكفوفين

 روضة خاصة 4 روضة األسقفية العربية
 - - 104 المجموع

 2جدول 
 خصائص عينة الدراسة بحسب متغيراتها

 النسبة التكرار المستويات المتغير
يتبع لياالجية التي   %60.6 63 مدرسة حكومية 

 %22.1 23 مدرسة أىمية
 %17.3 18 روضة

 %33.7 35 ذكر الجنس
 %66.3 69 أنثى

 25.9% 27 دبموم المؤىل
 %59.6 62 بكالوريوس
 14.5% 15 دراسات عميا

الكمي المجموع  104 100% 
 الدراسة د. أداة
 والخدمات التربوية البرامج وتقييم واقع عن البيانات لجمع

 في األردن في البصرية اإلعاقة ذوي لمطمبة المقدمة المساندة
 قامت لتطويرىا مقترح نموذج وتقديم العالمية المعايير ضوء
 :التالية لممراحل وفقاً  الغرض ليذا خاصة استبانة بتطوير الباحثة

 بموضوع العالقة ذات العالمية والمعايير األدبيات مراجعة -1
 .الدراسة

 تم ثم ومن بالموضوع، العالقة ذات العالمية المعايير ترجمة -2
 الذي اليدف ضوء في مقياس بكل الخاصة األبعاد تحديد

 .بعد بكل الخاصة المؤشرات صياغة وتم ألجمو، وضعت
 بشكل الدراسة أداة بناء عممية في الباحثة استرشدت وقد     
 :يمي بما العالمية المنظمات وضعتيا التي بالمعايير رئيس

 Council For  العاديين غير األطفال مجمس معايير -1

Exceptional Children 
  Nationalالمعممين تدريب العتماد الوطني المجمس معايير -2

Council For Accreditation For Teacher 

Education ب اختصاراً  المعروف (NCATE)  
 العتماد الوطنية المؤسسات وضعتيا التي العالمية المعايير -3

 National Commission for the الخاصة التربية خدمات

Accreditation of Special Education Services 

 في المعايير ىذه وتتمثل (NCASES) ب اختصاراً  والمعروف
 مع العالقة البرامج، الخدمات، العاممين، اإلدارة، المؤسسة،
 السالمة شروط الصحية، الجوانب التقييم، والدمج، المجتمع،
 .المالية واإلدارة العامة

  Canadian  National ةــــديــكنــال  ةــــنيــوطــــال  ةـــالجمعي -4
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Standard The Education Of Children And Youth 

who Are Blind  

 Interstate Newالنموذجية لممعايير الوطني المجمس -5

Teacher Assessment and Support Consortium 

Special Education Sub_Committee المعروف 
 المفاىيم إدراك: كاآلتي المعايير وتتمثل  (INTASC)اختصاراً 
دراك التعميمية، الخبرات واستحداث األنظمة وبنية  طرائق وا 

دراك والشخصية، التعميمية الجوانب في األطفال  الفردية الفروق وا 
دراك التعمم، أساليب في الطمبة بين  استخدام طرائق وا 

 واعتماد المشكالت، وحل التفكير تنمية في التعمم استراتيجيات
 وفق لمتعميم والتخطيط الصفي والتفاعل التعاون لتحقيق التواصل
 وطبيعة المنياج وأىداف الطمبة وخصائص بالموضوع المعرفة

دراك المجتمع،  ومراعاة الميني، التطوير في المعمم تأثير وا 
    لتطوير والمنظمات األطفال وأسر المعممين بين العالقات

 .الطمبة تعمم
 ذوي االشخاص وبرامج لمؤسسات الخاص االعتماد معايير -6

 االشخاص لشؤون األعمى المجمس وضعيا التي اإلعاقة
 .2009 عام األردن في المعوقين

 .لممكفوفين األمريكية الجمعية -7
 واألبحاث الدراسات عن البيانات قواعد خالل من البحث -8

 تطوير في منيا لالستفادة الدراسة بموضوع الصمة ذات
 .االستبانة

 وأبعاد مكّونات إلى الباحثة توصمت السابق في تم ما عمى وبناءً 
 وقد البصرية، اإلعاقة ذوي لألفراد والتعميمية التربوية البرامج
 مؤشرا( 140)و أساسية أبعاد( 8) من األبعاد ىذه تكونت

 ذوي لألفراد المساندة والخدمات التربوية البرامج تضمنتيا رئيسًا،
 اإلدارة لممؤسسة؛ والرسالة الرؤية: وىي البصرية، اإلعاقة

 والتشخيص؛ التقييم التعميمية؛ البيئة المؤسسة؛ في والعاممون
 التدريس وطرق البرامج المساندة؛ التكنولوجية واألجيزة األدوات

 .األسرة ودعم مشاركة المساندة؛ ؛الخدمات
 :االستبانة صدق
 المحكمين من مجموعة عمى األبعاد بعرض الباحثة قامت     
 ارتباط درجة دراسة بيدف الخاصة، التربية في الخبرة ذوي

 .الدراسة بأىداف بعد كل ارتباط ودرجة بعد، لكل المؤشرات
جراء المحّكمين مالحظات بمراجعة الباحثة قامت        وا 

خراج آرائيم ضوء في التعديالت  إذ النيائية، بالصورة األبعاد وا 
 مؤشراً ( 137)و أبعاد( 8) من النيائية بصورتيا األبعاد تكونت
 البيئة والعاممون، اإلدارة لممؤسسة، والرسالة الرؤية: وىي فرعياً 

 التكنولوجية واألجيزة األدوات والتشخيص، التقييم التعميمية،
 مشاركة المساندة، الخدمات التدريس، وطرق البرامج المساندة،

 .األسرة ودعم
 لممقياس والفرعية الرئيسة المؤشرات بتحديد الباحثة قامت ثم     
 ووثائق معايير عمى واالطالع ُبعد، كل دراسة خالل من

 وصياغة والمؤشرات المعايير وضع في المتخصصة المنظمات
 تتكون التي األبعاد من ُبعد كل عن وُتعبر تقيس التي المؤشرات

 .لمقياس قابل إجرائي بشكل وذلك األداة، منيا
 التربوية لمبرامج األداة أبعاد يوضح التالي والجدول      

 وعدد البصرية، اإلعاقة ذوي لمطمبة المقدمة المساندة والخدمات
 .الرئيسة المؤشرات

 3 جدول
 البصرية اإلعاقة ذوي لمطمبة المقدمة المساندة والخدمات التربوية لمبرامج األداة أبعاد

 عدد المؤشرات الرئيسية الُبعد الرقم
 12 الرسالة والرؤى لممؤسسة 1
 12 اإلدارة والعاممون 2
 20 البيئة التعميمية 3
 14 التقييم والتشخيص 4
 10 األدوات واألجيزة التكنولوجية المساندة 5
 22 البرامج وطرق التدريس 6
 37 الخدمات المساندة 7
 10 مشاركة ودعم األسرة 8

 137 المجموع
 حيث صيغت فقرات األداة عمى شكل عبارات، يجاب       

 ى ـــارة عمـــاق العبــــدى انطبـــعنو بسمم تقدير رباعي وصفي لم 
 البرنامج أو الخدمة المتوقعة )بدرجة عالية( أو )بدرجة متوسطة(

أو )ال ينطبق أبدًا( إذ يتم تحديد مدى انطباق  أو )بدرجة متدنية(
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كل مؤشر عمى البرامج التربوية والخدمات المساندة المقدمة 
ردن لمطمبة ذوي اإلعاقة البصرية من وجية نظر مقدمييا في األ

(: في خانة مقابل المؤشر الذي ينطبق √بوضع إشارة صح )
عمى البرامج التربوية والخدمات المساندة. وتم تحديد درجات 

 :القطع كالتالي
 1= 3/ 1-4مستوى االنطباق لكل أداة من أدوات الدراسة: 

  متدنية 2-1من 
  متوسطة 3 -2أعمى من 

  مرتفعة 4 - 3أعمى من 
 :ثبات األداة

تم التأكد من درجة ثبات أداة الدراسة المستخدمة في قياس       
المتغيرات التي تشتمل عمييا االستبانة من خالل احتساب معامل 

لالتساق الداخمي، إذ تكون (Cronbach Alpha)  كرونباخ ألفا
( وكمّما 0.60النتيجة مقبولة إحصائيًا إذا كانت قيمتو أكبر من )

%(، دّل ىذا عمى 100) ( واحد أي1اقتربت القيمة من )
 التالي: درجات ثبات أعمى ألداة الدراسة، ويوضح ذلك الجدول

 4جدول 
 ثبات أداة الدراسة

 األبعاد معامل كرونباخ ألفا
 الرسالة والرؤى لممؤسسة 87.76%
 اإلدارة والعاممين في المؤسسة 93.22%
 البيئة التعميمية 96.63%
 التقييم والتشخيص 94.11%
 األدوات واألجيزة التكنولوجية المساعدة 93.07%
 البرامج وطرق التدريس 96.84%
 الخدمات المساندة 97.33%
 مشاركة ودعم األسرة 93.78%

 :الدراسة إجراءات
 :يمي فيما تمثمت مراحل بعدة الدراسة ىذه إجراءات مّرت     

 العالمية والممارسات والمعايير التربوي األدب عمى االطالع -1
 .البصرية اإلعاقة يخص فيما
 ومن الحالية، بالدراسة الصمة ذات العالمية المعايير ترجمة -2
 المساندة والخدمات التربوية البرامج واقع لتقييم استبانة إعداد ثم
 في البصرية اإلعاقة ذوي الطمبة بتعميم المعنية المؤسسات في

 .األردن
 عمى عرضيما طريق عن الدراسة أداة صدق من التحقق تم -3

 .المحكمين من مجموعة
 من ميمة تسييل كتاب عمى لمحصول بالتقدم الباحثة قامت -4 

 عمى الدراسة بتطبيق لمبدء العالمية اإلسالمية العموم جامعة
 (.4) رقم ممحق الدراسة لمجتمع الممثمة المؤسسات

 وزارة من كل موافقة عمى لمحصول بالتقدم الباحثة قامت -5
 لتطبيق المعنية المؤسسات في اإلدارية والييئات والتعميم، التربية
 العموم جامعة من الميمة تسييل كتاب ضوء في الدراسة

 تسييل) ُكتب عمى الباحثة حصمت حيث العالمية، اإلسالمية
 من الطمبة ىؤالء بتعميم المعنية الجيات تمك من( الباحث َميمة
 (.5) رقم ممحق البصرية اإلعاقة ذوي

 التربوية وخدماتيا برامجيا تقدم التي الدراسة عينة حصر تم -6
 توزيعيا وأماكن أعدادىا حيث من البصرية اإلعاقة ذوي لألفراد
 مؤسسات بدليل واالستعانة والتعميم، التربية وزارة إلى، بالرجوع
 لشؤون األعمى المجمس أصدره الذي الخاصة التربية ومراكز

 (.2010) سنة المعاقين األشخاص
 اإلعاقة ذوي الطمبة مع العاممين بتزويد الباحثة قامت -7

 لتحقيق الالزمة البيانات وجمع لتطبيقيا الدراسة بأداة البصرية
 .الدراسة أىداف 
 توزيع تم حيث أسابيع ثالثة المقياس تطبيق فترة استغرقت -8
 الباحثة قامت إذ استبانة( 104) استعادة وتم استبانة،( 130)

 اإلعاقة ذوي الطمبة مع يعممون الذي العاممين بعض بمساعدة
 اسبوع مدار عمى البصرية اإلعاقة ذوي من كونيم البصرية
 تعبأة ثم ومن ليم المؤشرات بعض وشرح المقياس فقرات بقراءة
 .إجاباتيم عمى بناءً  مؤشر كل يناسب ما
 التعميقات، وكتابة جداول شكل عمى النتائج الباحثة عرضت -9

 .التوصيات ووضع النتائج ومناقشة
 النتائج. 5

 المعايير انطباق درجة ما الرئيس السؤال عن لإلجابة     
 ذوي لمطمبة المقدمة المساندة والخدمات التربوية لمبرامج العالمية



5102016
 

370 

 األردن، في ليم المقدمة والخدمات البرامج عمى البصرية اإلعاقة
 البرامج؟ ليذه المختمفة األبعاد عمى مقدمييا نظر وجية من
  لممؤسسة والرسالة الرؤية: األول البعد

 ودرجة المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط استخراج تم
 الفقرات نحو العينة إجابات لوصف الكمي والمؤشر االنطباق

 (.5) الجدول يبين كما أدناه
 5 جدول

 األول بالبعد المتعمقة االنطباق ودرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
درجة  الترتيب

 النطباقا
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم المجال

 1 تتوفر لممؤسسة رؤية ورسالة واضحة في مجال خدمة األفراد ذوي اإلعاقة البصرية.  2.2308 0.74039 متوسطة 12
تستخدم المؤسسة منيجية عممية تستند إلى الممارسات الحديثة في تقديم الخدمة لألفراد  2.3173 0.68641 متوسطة  11

 ذوي اإلعاقة البصرية. 
2 

 3 أىداف مناسبة تخدم فئة األفراد ذوي اإلعاقة البصرية.تسعى المؤسسة لتحقيق  2.8942 0.66709 متوسطة 9
 4 تتبنى المؤسسة برنامجًا تنفيذيًا لتحقيق األىداف الموضوعة في رؤية ورسالة المؤسسة. 2.9712 0.70307 متوسطة 6
 5 األردن.تعمل المؤسسة وفقًا لمتشريعات والقوانين واألنظمة المنصوص عمييا في  2.9135 0.75183 متوسطة 8
تتعاون المؤسسة مع منظمات المجتمع المحمي من خالل التنسيق لتقديم خدمات أفضل  2.9712 0.78154 متوسطة 5

 لألفراد ذوي اإلعاقة البصرية.
6 

تجرى المؤسسة تقييمًا سنويًا لمستوى جودة الخدمات التي تقدميا لألفراد ذوي اإلعاقة  3.1250 0.61829 مرتفعة  3
 أجل السعي نحو التطوير. البصرية من

7 

تعقد المؤسسة دورات توعوية في طرق التعامل مع األفراد ذوي اإلعاقة البصرية لكافة  2.9904 0.73068 متوسطة 4
 شرائح المجتمع.

8 

تعمن المؤسسة عن الرؤية والرسالة التي تتبناىا بشكل مكتوب وواضح في أماكن بارزة  2.9519 0.82885 متوسطة 7
 المؤسسة.في 

9 

 10 تعمن المؤسسة عن خدماتيا من خالل المطويات والكتيبات من أجل االطالع عمييا.  2.7692 0.86159 متوسطة 10
تقدم المؤسسة الدعم الفني واالستشارات الالزمة لممؤسسات أو الجمعيات التي ٌتعنى  3.2019 0.72914 مرتفعة 1

 وتيتم باألفراد ذوي اإلعاقة البصرية. 
11 

 0.75115 مرتفعة  2
 

3.1346 
 

تعمل المؤسسة عمى مراجعة رسالتيا بصورة دورية مع الجيات المعنية بخدمة االفراد 
 ذوي اإلعاقة البصرية.

12 

 المؤشر الكمي 2.872 0.4832 متوسطة
يالحظ أن مدى االنطباق لمبعد األول كانت متوسطة نحو      

الفقرات أعاله وذلك ألن متوسطاتيا الحسابية أكبر من إذ 
( إذ 2.872( وبمغ المؤشر الكمي )2.5متوسط أداة القياس )

( أعمى مدى من االنطباق والتي تنص " تقدم 11حصمت الفقرة )
سات أو المؤسسة الدعم الفني واالستشارات الالزمة لممؤس

الجمعيات التي ٌتعنى وتيتم باألفراد ذوي اإلعاقة البصرية. " 
( بينما 0.72( وبانحراف معياري )3.20بمتوسط حسابي )

( أقل درجة مرتفعة من االنطباق والتي تنص" 1حصمت لفقرة )

تعمل المؤسسة عمى مراجعة رسالتيا بصورة دورية مع الجيات 
  البصرية." بمتوسط حسابيالمعنية بخدمة األفراد ذوي اإلعاقة 

 (.0.74) ( وانحراف معياري2.23)
  البعد الثاني: اإلدارة والعاممين في المؤسسة

تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة 
االنطباق والمؤشر الكمي لوصف إجابات العينة نحو الفقرات 

 (.6أدناه كما يبين الجدول )
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 6 جدول
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االنطباق المتعمقة بالبعد الثاني

درجة  الترتيب
 االنطباق

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم المجال

 1 درجة الدكتوراة أو الماجستير في التربية الخاصة.يشرف عمى المؤسسة ويديرىا مدير يحمل  3.0962 0.69000 مرتفعة 2
يعمل المدير عمى وضع خطط واضحة لمسؤوليات العاممين مع األفراد ذوي اإلعاقة  2.9808 0.81229 متوسطة 5

 البصرية.
2 

 3 دوري ومستمر.تقييم اإلدارة لمستوى أداء العاممين مع األفراد ذوي اإلعاقة البصرية بشكل  2.9327 0.72760 متوسطة 6
يشرف عمى الكادر التعميمي مشرف فني يحمل مدى الماجستير في التربية الخاصة كحد  3.0192 0.73710 مرتفعة 3

 أدنى ولديو خبرات ودورات في التعامل مع االفراد ذوي اإلعاقة البصرية.
4 

 5 لبكالوريوس عمى األقل في اإلدارة.درجة ايتوفر في المؤسسة مساعد إداري يحمل  2.6827 0.83914 متوسطة 11
يشرف المساعد اإلداري عمى كافة األعمال المتعمقة بالعممية التعميمية داخل المؤسسة مثل  2.9038 0.83048 متوسطة 8

حضور وغياب المعممين، التحضير لمدروس الصفية، ونتائج التقييم لمطمبة، واإلشراف عمى 
 رية.امتحانات األفراد ذوي اإلعاقة البص

6 

لبكالوريوس في إحدى المجاالت األكاديمية درجة ايتوفر في المؤسسة معممون يحممون  3.0000 0.77585 متوسطة 4
الخ( ولدييم خبرات …..المتخصصة)معمم صف في التاريخ، المغة العربية، الجغرافيا 

 ساعة معتمدة. 50ودورات في تعميم األفراد ذوي اإلعاقة البصرية ال تقل عن 

7 

يقوم معمم الصف بتحضير الدروس اليومية لممادة بطريقة واضحة تساعد األفراد ذوي  2.6250 0.89429 متوسطة 12
 اإلعاقة البصرية عمى الفيم.

8 

يتوفر في المؤسسة أخصائيين في التربية الخاصة يحممون درجة الماجستير عمى األقل في  2.7692 0.83876 متوسطة 10
ساعة معتمدة في تعميم األفراد ذوي اإلعاقة  50التربية الخاصة مع خبرة ال تقل عن 

 البصرية.

9 

أو  أو صحي،¡قييم نفسي يقوم أخصائيو التربية الخاصة بكتابة تقارير اإلحالة )اإلحالة إلى ت 2.9231 0.83250 متوسطة 7
 لكل طالب إن احتاج إلى ذلك. (الخ….تربوي 

10 

يقوم أخصائي التربية الخاصة بوضع الخطط التربوية الفردية لكل طالب التنسيق مع  2.8365 0.86024 متوسطة 9
العاممين اآلخرين مع األفراد ذو اإلعاقة البصرية من تجل تقييم وضع الطالب التعميمي في 

النمائية المختمفة تدريب األفراد الذين لدييم بقايا بصرية عمى استغالليا في عممية  المجاالت
 التعميم

11 

 0.77483 مرتفعة 1
 

3.1058 
 

يتوفر في المؤسسة معمم مساعد في كل صف لديو خبرة معتمدة ال تقل عن سنة في 
 التعامل مع األفراد ذوي اإلعاقة البصرية.

12 

 المؤشر الكمي 2.906 0.6079 متوسطة
 متوسطة كانت الثاني لمبعد االنطباق درجة أن يالحظ      
 القياس أداة متوسط من أكبر الحسابية متوسطاتيا ألن وذلك

( 12) الفقرة حصمت حيث( 2.906) الكمي المؤشر وبمغ( 2.5)
 عمى المؤسسة تعمل" تنص والتي االنطباق من مدى أعمى

 االفراد بخدمة المعنية الجيات مع دورية بصورة رسالتيا مراجعة
 وبانحراف( 3.10) حسابي بمتوسط"  البصري اإلعاقة ذوي

 من مرتفعة درجة اقل( 8) الفقرة حصمت بينما( 0.77) معياري
 الدروس بتحضير الصف معمم يقوم" تنص والتي االنطباق

 اإلعاقة ذوي األفراد تساعد واضحة بطريقة لممادة اليومية
 معياري وانحراف( 2.62)حسابي بمتوسط." الفيم عمى البصرية

(0.89.) 
  التعميمية البيئة: الثالث البعد
 ودرجة المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط استخراج تم      

 الفقرات نحو العينة إجابات لوصف الكمي والمؤشر االنطباق
 (.7) الجدول يبين كما أدناه
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 7 جدول
 الثالث بالبعد المتعمقة االنطباق ودرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

مد ى  الترتيب
 االنطباق

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم المجال

باألفراد ذوي اإلعاقة البصرية مثل التباين باأللوان المون يتوفر في المبنى كودة البناء الخاصة  3.1635 0.77723 مرتفعة 2
والمون األبيض لمسقف، وتجنب األسطح المزخرفة عمى الستائر واالرضيات  األصفر لمخزائن،

 والسجاد.

1 

 2 طالب. 15-10ال يتجاوز عدد الطمبة في الغرفة الصفية من 3.0000 0.85899 متوسطة 6
 3 بيكاس أو المسجالت.أليوجد مكان لحفظ أدوات ومستمزمات الطمبة مثل آلة بيركنز برايل أو ا 2.7115 0.82053 متوسطة 15
 4 عمى األقل. 3م38-30تبمغ مساحة الغرفة الصفية من  2.5865 0.89887 متوسطة 18
 5 اإلضاءة داخل المؤسسة مناسبة لجميع األفراد ذوي اإلعاقة البصرية 2.5481 0.92306 متوسطة 19
 6 يوجد مصاعد ناطقة ونقطية بطريقة برايل. 3.0000 0.85899 متوسطة 5
يتوفر تسييالت بيئية مثل أشرطة الصقة خشنة عمى الساللم، ومقابض يدوية عمى أطراف  2.9712 0.88632 متوسطة 8

 الممرات واألدراج تسيل عمى الطمبة حرية التنقل داخل البيئية لممؤسسة.
7 

المعدات والمحتويات بعيدة عن مستوى الرأس أو األقدام لمكفيف مثل وضع طفايات الحريق في  2.9904 0.84181 متوسطة 7
 صندوق داخل الجدار.

8 

توجد الموائح اإلرشادية بشكل بارز داخل البيئة التعميمية مكتوبة بخط مكبر أو بطريقة برايل  2.8942 0.90219 متوسطة 9
 تساعد عمى الحركة والتنقل.

9 

تكييف البيئة داخل الغرفة الصفية لمحاالت الخاصة مثل الطمبة الذين لدييم حساسية ضوئية أو  2.8558 0.87487 متوسطة 11
 الذين يعانون من ضعف سمعي.

10 

شبك حماية  يوجد في المكان وسائل السالمة واآلمان مثل )صندوق إسعافات أولية، طفاية حريق، 2.6538 0.85638 متوسطة 17
 .(لمشبابيك

11 

 12 يوجد بيئة صفية تتصف بالجو المالئم خالي من الضجيج واإلزعاج. 2.8750 0.79669 متوسطة 10
يتوفر في المبنى مرافق معدلة تناسب األفراد ذوي اإلعاقة البصرية في ممارسة األنشطة الرياضية  2.7404 0.88125 متوسطة 12

 مثل ساحة العاب واسعة تسيل الحركة.
13 

توجد المؤسسة في منطقة ىادئة وبعيدة عن الكثافة السكانية العالية والمزدحمة وبعيدة عن  2.6635 0.90961 متوسطة 16
 الضوضاء.

14 

 15 توجد المؤسسة عمى مسافات مالئمة من تقاطع الطرق. 3.3654 0.77657 مرتفعة 1
ضبطيا عمى مستويات مختمفة لتالئم الوضع تتوفر السبورة ذات أجزاء متحركة بحيث يمكن  3.0769 0.79674 مرتفعة 4

 التعميمي لكل طالب.
16 

 17 لون السبورة رمادي أو اخضر حتى يعكس الضوء 2.9712 0.82975 متوسطة 9
 18 توجد ردادات ىيدروليكية لألبواب التي تغمق آليًا ومثبتة بشكل جانبي. 3.0865 0.83736 مرتفعة 3
 19 بواب التي تفتح لمخارج في فراغات الحركة مثل الممرات.ألاتوجد  2.7308 0.83876 متوسطة 13
 0.76616 متوسطة 14

 
2.7308 
 

م كحد أقصى 9توجد مسافة بين السبورة والصف األخير من األفراد ذوي اإلعاقة البصرية 
 لضعاف البصر.

20 

 المؤشر الكمي 2.880 0.6621 متوسطة
 متوسطة كانت الثالث لمبعد االنطباق درجة أن يالحظ       
 القياس أداة متوسط من أكبر الحسابية متوسطاتيا ألن وذلك

( 15) الفقرة حصمت حيث( 2.88) الكمي المؤشر وبمغ( 2.5)
 عمى المؤسسة توجد"  تنص والتي االنطباق من درجة أعمى

 (3.36) حسابي بمتوسط. " الطرق تقاطع من مالئمة مسافات
 درجة أقل( 5) الفقرة حصمت بينما( 0.77) معياري وبانحراف

 المؤسسة داخل اإلضاءة" تنص والتي االنطباق من مرتفعة
 حسابي بمتوسط" البصرية اإلعاقة ذوي األفراد لجميع مناسبة

 (.0.92) معياري وانحراف( 2.54)
 والتشخيص التقييم: الرابع البعد
 ودرجة المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط استخراج تم     
  الفقرات نحو العينة اتــإجاب فـــوصــل يـــالكم رـــؤشـــوالم اقــــاالنطب
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 (.9) الجدول يبين كما أدناه
 9 جدول

 الضريبي التحاسب بإجراءات المتعمقة االنطباق ودرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط
درجة  الترتيب

 النطباق
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم المجال

يجري التقييم لألفراد ذوي اإلعاقة البصرية من قبل فريق متعدد التخصصات مثل  2.7981 0.81705 متوسطة 17
 أخصائي بصريات... الخ(.-)أخصائي القياس والتشخيص، طبيب العيون 

1 

 يستخدم الفريق أدوات متعددة من أجل التقييم وجمع المعمومات: 2.8846 0.79204 متوسطة 15
، (االختبارات رسمية وغير رسمية، المقابمة، المالحظة، البورتفوليو )ممف الطالب التعميمي

 قوائم الشطب.

2 

تشارك األسرة في عممية التشخيص والتقييم، واعتبارىا المصدر األول في تقديم  3.1635 0.72555 مرتفعة 1
 المعمومات.

3 

تستخدم نتائج التقييم في التخطيط لمعممية التعممية ووضع االستراتيجيات التعميمية وبناء  3.0000 0.77585 متوسطة 6
 المناىج المناسبة لكل لطالب.

4 

يكتب تقرير من قبل أعضاء الفريق متعدد التخصصات، بمستوى أداء الطالب الحالي  2.9712 0.76902 متوسطة 10
 عمى نتائج التقييم.بناء 

5 

يعمل اختصاصي القياس والتشخيص بروح الفريق ويتعاون مع باقي فريق متعدد  3.0577 0.81045 مرتفعة 4
 التخصصات.

6 

تتعاون المؤسسة مع الجيات األخرى عند تحويل الطالب إلييا بغية الحصول عمى  2.8942 0.66709 متوسطة 14
 معمومات دقيقة في التشخيص.

7 

تُبنى خطط تربوية فردية تمثل األىداف الموضوعة في برامج التدخل التي تناسب األفراد  2.9712 0.70307 متوسطة 9
 ذوي اإلعاقة البصرية بناء عمى ما ورد في التقرير التشخيصي لوضع كل طالب.

8 

 9 طالب ذو إعاقة بصرية. يوجد تقييم بشكل مستمر ودوري في كافة المراحل التربوية لكل 2.9423 0.73507 متوسطة 13
ُتكتب تقارير النتائج لمتقييم بطريقة واضحة يستفيد منيا المعمم وأسرة الطالب ذو اإلعاقة  2.9904 0.78202 متوسطة 7

 البصرية.
10 

تستخدم التقييمات الوظيفية لمرؤية لتطوير خطط التدخل المناسبة مثل استخدام الرؤية في  3.1538 0.58740 مرتفعة 2
 التنقل اآلمن والمستقل والقراءة والكتابة

11 

فراد أليقوم الفريق متعدد التخصصات بتقييم شامل في كل الجوانب النمائية المتعمقة با 3.0000 0.72407 متوسطة 5
 ذوي اإلعاقة البصرية.

12 

 13.1 األكاديمية 2.9519 0.82885 متوسطة 12
 13.2 المعرفية 2.6923 0.84849 متوسطة 19
 13.3 االجتماعية 3.0769 0.77199 مرتفعة 3
 13.4 االنفعالية 2.9904 0.79434 متوسطة 8
 13.5 التعرف والتنقل 2.9615 0.73634 متوسطة 11
  13.6 ميارات المعب 2.7788 0.68204 متوسطة 18
 13.7 الحركية 2.9231 0.73329 متوسطة 13
 14 بما يتناسب وقدرات األفراد ذوي اإلعاقة البصرية. تعدل وتكيف االختبارات 2.8750 0.73323 متوسطة 16

 المؤشر الكمي 2.953 0.5174 متوسطة  
يالحظ أن درجة االنطباق لمبعد الرابع كانت متوسطة       

وذلك ألن متوسطاتيا الحسابية أكبر من متوسط أداة القياس 
( 3( حيث حصمت الفقرة )2.953( وبمغ المؤشر الكمي )2.5)

أعمى درجة من االنطباق والتي تنص " تشارك األسرة في عممية 

في تقديم  التشخيص والتقييم، واعتبارىا المصدر األول
( وبانحراف معياري 3.16المعمومات. " بمتوسط حسابي )

( اقل درجة مرتفعة من 13.2( بينما حصمت لفقرة )0.72)
االنطباق والتي تنص" يقوم الفريق متعدد التخصصات بتقييم 
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شامل في كل الجوانب النمائية المتعمقة باألفراد ذوي اإلعاقة 
( وانحراف معياري 2.69البصرية. )المعرفية(" بمتوسط حسابي )

(0.84.) 
  :البعد الخامس: األدوات واألجيزة التكنولوجية المساعدة

تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة     
االنطباق والمؤشر الكمي لوصف إجابات العينة نحو الفقرات 

 (.10أدناه كما يبين الجدول )

 11دول ج
 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االنطباق المتعمقة بالبعد الخامس

درجة  الترتيب
 االنطباق

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم المجال

 تتوفر األجيزة واألدوات التكنولوجية المساعدة لضعاف البصر في التعمم مثل:  2.9904 0.78202 متوسطة 3
العدسات المكبرة اليدوية، النظارات المكبرة، التمسكوب، الدائرة تمفزيونية المغمقة، مساند  

 القراءة لوضع الكتاب عمية عند القراءة 

1 

يوجد العديد من األجيزة اليدوية التي تساعد االفراد ذوي اإلعاقة البصرية مثل: آلة بيركنز  3.1538 0.58740 مرتفعة 2
 المسجالت، آلة كورزويل لمقراءة.  المعداد الحسابي )األبيكاس(،برايل، االوبتكون، 

2 

يوجد برامج ناطقة عمى الحاسوب تساعد االفراد ذوي اإلعاقة البصرية عمى التفاعل أثناء  3.0000 0.72407 متوسطة 6
بصار.  الحصة مثل برنامج جوز وىال وا 

3 

يوجد أدوات تساعد في التنقل التوجو مثل: العصا البيضاء، عصا الميزر، مستكشف  2.9519 0.82885 متوسطة 9
 الممرات الصوتي، جياز موات الحسي. 

4 

يتم تدريب االفراد ذوي اإلعاقة البصرية عمى استخدام التكنولوجيا والمعينات المناسبة  2.7692 0.86159 متوسطة 10
 بالطريقة الصحيحة.

5 

 6 يتوفر في المؤسسة األجيزة التكنولوجية الحديثة في األداء والشكل 3.2019 0.72914 مرتفعة 1
 7 يوجد مكتبة ناطقة صوتية أو نقطية برايل داخل المؤسسة. 3.1346 0.75115 مرتفعة 4
سيولة الحصول عمى األدوات واألجيزة الالزمة لألفراد ذوي اإلعاقة البصرية داخل  3.0962 0.69000 مرتفعة 5

 المؤسسة.
8 

يتوفر دليل لألفراد ذوي اإلعاقة البصرية في كيفية صيانة األدوات واألجيزة التكنولوجية  2.9808 0.81229 متوسطة 7
 التي يستخدمونيا. 

9 

 0.72760 متوسطة 8
 

2.9327 
 

يسمح لإلفراد ذوي اإلعاقة البصرية بإجراء االمتحانات من خالل الكتابة وليس فقط 
األسموب الشفوي من خالل: الكتابة اليدوية لضعاف البصر أو إجراء اختبار محوسب 

 عمى الحاسوب لممكفوفين. 

10 

 المؤشر الكمي 3.021 0.5909 مرتفعة
 مرتفعة كانت الخامس لمبعد االنطباق درجة أن الحظي      
 القياس أداة متوسط من أكبر الحسابية متوسطاتيا ألن وذلك

( 6) الفقرة حصمت حيث( 3.021) الكمي المؤشر وبمغ( 2.5)
 المؤسسة في يتوفر"  تنص والتي االنطباق من درجة أعمى

 حسابي بمتوسط"  والشكل األداء في الحديثة التكنولوجية األجيزة
( 5) الفقرة حصمت بينما( 0.72) معياري وبانحراف( 3.20)

 األفراد تدريب يتم" تنص والتي االنطباق من مرتفعة درجة أقل

 والمعينات التكنولوجيا استخدام عمى البصرية اإلعاقة ذوي
( 2.76) حسابي بمتوسط." الصحيحة بالطريقة المناسبة
 (.0.86) معياري وانحراف

  التدريس وطرق البرامج: السادس البعد
 ودرجة المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط استخراج تم     

 الفقرات نحو العينة إجابات لوصف الكمي والمؤشر االنطباق
 (.11) الجدول يبين كما أدناه
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 11 جدول
 السادس بالبعد المتعمقة االنطباق ودرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط

االنحراف  درجة االنطباق الترتيب
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم المجال

 1 فراد ذوي اإلعاقة البصرية.أليتم تكييف المنياج بما يتناسب وحاجات ا 3.0192 0.73710 مرتفعة 5
يوجد وسائل ومعينات مساعدة في عممية التعمم اثناء الحصة مثل التسجيل، وتدوين  2.6827 0.83914 متوسطة 26

 المالحظات بواسطة آلة البيركنز برايل.
2 

 3 تتوفر المقررات المدرسية المطبوعة بطريقة برايل في الوقت المناسب. 2.9038 0.83048 متوسطة 15
من األفراد ذوي اإلعاقة البصرية لتدقيق المناىج وخموىا  يوجد مدققين بطريقة برايل 3.0000 0.77585 متوسطة 9

 من األخطاء اإلمالئية.
4 

يتم التنويع في األساليب التدريسية من قبل المعمم من أجل اإلثارة والتشويق لمطمبة  2.6250 0.89429 متوسطة 13
 وزيادة الدافعية.

5 

حاستي الممس والسمع في إكسابيم المعمومات داخل  يتم ا لتركيز أثناء الحصة عمى 2.7692 0.83876 متوسطة 22
 الغرفة الصفية.

6 

يتم استخدام استراتيجيات تعممية مناسبة لتسييل تنظيم وتعميم الميارات التي اكتسبيا  2.9231 0.83250 متوسطة 14
 في بيئات أخرى.

7 

التدريس مثل ميارات اإلصغاء يتم التركيز عمى اإلثارة المفظية المتكررة في  2.7308 0.93716 متوسطة 24
 واالستماع.

8 

 9 يتم استغالل الوقت المخصص لمحصة الدراسية بفاعمية. 3.1058 0.77483 مرتفعة 4
يستخدم المعمم األدوات والوسائل المتنوعة من اجل إيصال المعمومة لمطالب مثل  2.9808 0.95512 متوسطة 10

 المجسمات والرسومات البارزة والنافرة.
10 

 11.1 ميارات الحياة اليومية 3.0000 0.85899 متوسطة 8
 11.2 ميارات التوجو والتنقل. 2.7115 0.82053 متوسطة 25
 11.3 اإلثارة الممسية والسمعية 2.4904 0.89220 متوسطة 29

 11.4 اإلرشاد الميني 2.5673 0.91125 متوسطة 28
 11.5 الخدمات االنتقالية. 3.0385 0.81160 مرتفعة 4
 11.6 تعديل السموك 3.0096 0.84181 مرتفعة 6
 11.7 الميارات االجتماعية 2.9712 0.86414 متوسطة 11
 11.8 تقرير المصير 2.9327 0.86197 متوسطة 12
 11.9 الميارات الرياضية 2.7885 0.88869 متوسطة 19
 11.10 الميارات الحسابية 2.6154 0.86246 متوسطة 27
يتم تدريب األفراد ذوي اإلعاقة البصرية عمى استغالل البقايا البصرية المتبقية لدييم  2.8558 0.80554 متوسطة 17

 بفاعمية.
12 

يستخدم في تعميم األفراد ذوي اإلعاقة البصرية الطريقة الجزئية الكمية المتمدد مع  2.7596 0.86457 متوسطة 23
 تكرار كل جزء عمى حده وربطو بالجزء الذي يميو.

13 

يراعي المعمم عند صياغة األىداف أن يتناول مختمف المستويات التعميمية والمعرفية  2.7019 0.87998 متوسطة 26
 والعقمية والنفسية والحركية لألفراد ذوي اإلعاقة البصرية.

14 

 15 البصرية.يتم ترتيب األىداف من قبل المعمم حسب أولويتيا لألفراد ذوي اإلعاقة  3.4135 0.70519 مرتفعة 1
يستخدم المعمم األساليب التدريسية المدعومة باألبحاث العممية الحديثة في تعميم  3.1250 0.74635 مرتفعة 2

 اإلفراد ذوي اإلعاقة البصرية
16 

يتم دمج الميارات االجتماعية والحياتية مع المناىج األكاديمية أثناء عممية التعمم  3.0000 0.78826 متوسطة 7
 ذوي اإلعاقة البصرية.لألفراد 

17 

 18 تتوفر برامج رحالت ترفييية وأنشطة ال صفية لألفراد ذوي اإلعاقة البصرية. 3.1250 0.78441 مرتفعة 3
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تتوفر برامج لتدريب االفراد ذوي اإلعاقة البصرية عمى كيفية الوصول إلى المعمومات  2.7692 0.80328 متوسطة 20
 وشبكة اإلنترنت

19 

 20 تتوفر في المؤسسة برنامج تدريبي لذوي اإلعاقة البصرية عمى اإلسعافات األولية. 2.7692 0.72715 متوسطة 21
يوجد أشخاص مبصرون مؤىمون يساعدون األفراد ذوي اإلعاقة البصرية عمى القراءة  2.8365 0.77723 متوسطة 18

طالعيم عمى الكتب.  وا 
21 

 0.79204 متوسطة 16
 

2.8846 
 

 22 برامج ضبط وتعديل السموك لألفراد ذوي اإلعاقة البصرية.يتم تطبيق 

 المؤشر الكمي 2.874 0.5953 متوسطة
 متوسطة كانت السادس لمبعد االنطباق درجة أن يالحظ        
 القياس أداة متوسط من أكبر الحسابية متوسطاتيا ألن وذلك

( 15) الفقرة حصمت حيث( 2.874) الكمي المؤشر وبمغ( 2.5)
 من األىداف ترتيب يتم"  تنص والتي االنطباق من درجة أعمى
. " البصرية اإلعاقة ذوي لألفراد أولويتيا حسب المعمم قبل

 بينما( 0.70) معياري وبانحراف( 3.41) حسابي بمتوسط
 والتي االنطباق من مرتفعة درجة اقل( 11.3) الفقرة حصمت

( 2.49) حسابي بمتوسط" والسمعية الممسية اإلثارة ميارة" تنص
 (.0.89) معياري وانحراف

  المساندة الخدمات: السابع البعد
 ودرجة المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط استخراج تم      

 الفقرات نحو العينة إجابات لوصف الكمي والمؤشر االنطباق
 (.12) الجدول يبين كما أدناه

 12 جدول
 السابع بالبعد المتعمقة االنطباق ودرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط

درجة  الترتيب
 االنطباق

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم المجال

البكالوريوس مع خبرة معتمدة ال تقل يوجد اختصاصي في العالج الطبيعي يحمل درجة  3.1635 0.72555 مرتفعة 2
 عن سنة.

1 

يقوم اختصاصي العالج الطبيعي بتقييم القدرات الحركية والعضمية والعصبية لكل طالب  3.0000 0.77585 متوسطة 9
 في المؤسسة

2 

يعد االختصاصي الطبيعي تقريرا عن حالة كل طالب، ويضع خطط عالجية لمطمبة  2.9712 0.76902 متوسطة 17
 الذين يعانون من مشاكل حركية.

3 

يوجد في المؤسسة اختصاصي العالج الوظيفي يحمل درجة البكالوريوس في نفس  3.0577 0.81045 مرتفعة 6
 التخصص مع خبرة معتمدة ال تقل عن سنة.

4 

تناول الطعام، يقوم اختصاصي العالج الوظيفي بتقييم الميارات االستقاللية مثل ميارات  2.8942 0.66709 متوسطة 24
 والعناية بالذات، وارتداء المالبس

5 

يقوم اختصاصي العالج الوظيفي بكتابة التقارير العممية التي تبين جوانب القوة والضعف  2.9712 0.70307 متوسطة 18
 لكل طالب، وكيفية تدريب الطمبة عمى الميارات الحركية الدقيقة لعممية القراءة والكتابة.

6 

لبكالوريوس كحد أدنى في العمل درجة ايوجد في المؤسسة اختصاصي اجتماعي يحمل  2.9423 0.73507 متوسطة 21
 االجتماعي أو عمم االجتماع مع خبرة معتمدة ال تقل عن سنة.

7 

يقوم االختصاصي االجتماعي عمى لعب دور الوسيط بين الطالب والمؤسسة والعاممين  2.9904 0.78202 متوسطة 13
 ذوي اإلعاقة البصرية.مع األفراد 

8 

يقوم االختصاصي االجتماعي بعمل دراسات اجتماعية عن وضع الطالب داخل األسرة  3.1538 0.58740 مرتفعة 3
 والمؤسسة.

9 

يوجد في المؤسسة اختصاصي فحوصات بصرية يحمل درجة البكالوريوس في عمم  3.0000 0.72407 متوسطة 10
 عن سنةالبصريات مع خبرة معتمدة ال تقل 

10 

يقوم اختصاصي الفحوصات البصرية بقياس مجال الرؤية وحدة اإلبصار، ومعرفة  2.9519 0.82885 متوسطة 20
 المشاكل البصرية لكل طالب في المؤسسة.

11 
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يقوم اختصاصي الفحوصات البصرية بتقديم المعينات البصرية المناسبة لكل طالب  2.7692 0.86159 متوسطة 30
 استخداميا.وتدريبو عمى 

12 

يوجد في المؤسسة اختصاصي في القياس النفسي يحمل درجة الماجستير كحد أدنى في  3.2019 0.72914 مرتفعة 1
 القياس مع خبرة معتمدة ال تقل عن سنة.

13 

 14 يقوم اختصاصي القياس النفسي بإجراء التقييم النفسي التربوي لكل طالب. 3.1346 0.75115 مرتفعة 4
يفسر اختصاصي القياس النفسي نتائج االختبارات، ويقدم التقارير التشخيصية لمزمالء  3.0577 0.74816 مرتفعة 7

 في المؤسسة وأولياء األمور.
15 

يوجد في المؤسسة اختصاصي في التربية الرياضية لديو خبرة ال تقل عن سنة في التربية  2.9423 0.85703 متوسطة 22
 ذوي اإلعاقة البصريةالرياضية المعدلة لألفراد 

16 

يقوم اختصاصي التربية الرياضية المعدلة بتحسين القدرة الحركية والمياقة لكل طالب في  2.9038 0.76981 متوسطة 23
 المؤسسة.

17 

يقوم اختصاصي التربية الرياضية المعدلة بتدريب الطمبة عمى بعض األلعاب الرياضية  2.9808 0.78803 متوسطة 14
 الخ.….كرة اليدف  المعدلة مثل

 

18 

لبكالوريوس في التربية درجة ا يوجد في المؤسسة اختصاصي في طريقة برايل يحمل 2.6442 0.86931 متوسطة 33
 الخاصة مع دورات تدريبية وخبرة معتمدة في طريقة برايل ال تقل عن سنة.

19 

بتعميم كل طالب عمى األدوات واألجيزة في عممية  يقوم االختصاصي في طريقة برايل 2.8750 0.86673 متوسطة 28
 القراءة والكتابة مثل آلة بيركنز برايل والمرقم.

20 

يقوم اختصاصي في طريقة برايل بتعميم كل طالب عمى كيفية كتابة الحروف والكممات  2.9615 0.81160 متوسطة 19
 بطريقة برايل وكيفية القراءة الصحيحة.

21 

لبكالوريوس في التربية درجة ايوجد في المؤسسة اختصاصي في التوجو والتنقل يحمل  2.6058 0.90755 متوسطة 35
 100الخاصة مع دورات وخبرات عممية ومعتمدة في مجال التوجو والتنقل ال تقل عن 

 ساعة.

22 

األماكن يقوم اختصاصي التوجو والتنقل بتدريب كل طالب عمى كيفية التعرف عمى  2.7308 0.87279 متوسطة 31
 المألوفة وغير المألوفة.

23 

يقوم اختصاصي التوجو والتنقل بتدريب كل طالب عمى استخدام األجيزة المعينة في  2.8942 0.86931 متوسطة 25
 التنقل مثل العصا البيضاء، العصا الميزر، المرشد المبصر.

24 

درجة البكالوريوس كحد أدنى في عمم يوجد في المؤسسة مشرف مختبرات يحمل  2.8077 0.89309 متوسطة 29
 الحاسوب مع خبرة معتمدة.

25 

يقوم مشرف مختبرات بتدريب كل طالب عمى كيفية استخدام الحاسوب لموصول إلى  3.0577 0.82234 مرتفعة 8
 المعمومات.

26 

في استخدام  يقوم مشرف مختبرات بالمحافظة عمى صالحية األجيزة، ومساعدة الطالب 3.1154 0.82800 مرتفعة 5
 التكنولوجيا بفاعمية وفائدة اكبر.

 

27 

 28 يوجد في المؤسسة ممرض قانوني يحمل درجة البكالوريوس في التمريض. 2.9712 0.89721 متوسطة 15
 29 يقوم الممرض القانوني بعمل فحوصات دورية يومية وشيرية لكل طالب في المؤسسة. 2.6923 0.83697 متوسطة 32
يقوم الممرض القانوني بمتابعة بعض الحاالت الصحية التي بحاجة إلى مراقبة ومتابعة  2.5865 0.89887 متوسطة 36

 مستمرة.
30 

 31 .(يوجد خدمة النقل )المواصالت 2.5192 0.92412 متوسطة 37
تقل عن  يوجد اختصاصي تربية فنية مؤىل يحمل درجة البكالوريوس مع خبرة معتمدة ال 3.0000 0.85899 متوسطة 11

 سنة.
32 

 33 يوجد اختصاصي موسيقى يحمل درجة البكالوريوس مع خبرة معتمدة ال تقل عن سنة. 2.9712 0.88632 متوسطة 16
 34 يوجد مسؤول نشاطات طالبية. 3.0000 0.83608 متوسطة 12
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التقنيات البصرية مع خبرة يوجد اختصاصي تقنيات تعميمية يحمل درجة البكالوريوس في  2.8942 0.90219 متوسطة 26
 معتمدة ال تقل عن سنة

35 

 36 يوجد طبيب عام لإلشراف عمى الحاالت بشكل شيري. 2.8558 0.87487 متوسطة 27
 0.85807 متوسطة 34

 
2.6442 
 

يوجد امين مكتبة يحمل درجة البكالوريوس في ادارة المكتبات مع خبرة معتمدة ال تقل عن 
 سنة.

37 

 المؤشر الكمي 2.916 0.5837 متوسطة
يالحظ أن درجة االنطباق لمبعد السابع كانت متوسطة       

وذلك ألن متوسطاتيا الحسابية أكبر من متوسط أداة القياس 
( 13( حيث حصمت الفقرة )2.91( وبمغ المؤشر الكمي )2.5)

أعمى درجة من االنطباق والتي تنص " يوجد في المؤسسة 
اختصاصي في القياس النفسي يحمل درجة الماجستير كحد 

ى في القياس مع خبرة معتمدة ال تقل عن سنة. " بمتوسط أدن
( بينما حصمت الفقرة 0.72( وبانحراف معياري )3.20حسابي )

( أقل درجة مرتفعة من االنطباق والتي تنص" يوجد خدمة 31)
 ( وانحراف معياري2.25) بمتوسط حسابي(. "النقل )المواصالت

(0.92.) 
  البعد الثامن: مشاركة ودعم األسرة

تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ودرجة      
االنطباق والمؤشر الكمي لوصف إجابات العينة نحو الفقرات 

 (.13أدناه كما يبين الجدول )
 13جدول 

 الثامناألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االنطباق المتعمقة بالبعد 
درجة  الترتيب

 االنطباق
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم المجال

 1 يتم إشراك األسرة في جميع مراحل تقييم الخدمات التربوية الخاصة بالطفل. 2.8173 0.79762 متوسطة 6
 2 يتم وضع خطة خدمات أسرية متكاممة من قبل األخصائي االجتماعي. 2.5962 0.90863 متوسطة 10
 3 توفر المؤسسة دورات تدريبية لالسر في كيفية تعميم أبنائيم وتقديم اإلرشاد األسري. 2.5962 0.88701 متوسطة 9
يتم تزويد األسرة بالمعمومات والميارات الالزمة لتمبية حاجات االفراد ذوي اإلعاقة  3.2500 0.84474 مرتفعة 1

 البصرية.
4 

األسرة عمى التفاعل مع األفراد ذوي اإلعاقة البصرية واختالطو مع األىل تشجيع  3.0096 0.83020 مرتفعة 3
 واألقارب.

5 

 6 يوجد في المؤسسة عضوية تمثل أىالي وأولياء أمور الطمبة ذوي اإلعاقة البصرية. 2.9135 0.84888 متوسطة 4
 7 األسرة والمدرسة.تنسيق الجيود وتعزيز مبدأ التعاون والشراكة بين  3.0865 0.83736 مرتفعة 2
 8 يتم عمل اجتماعات شيرية ألولياء أمور اإلفراد ذوي اإلعاقة البصرية. 2.6346 0.90369 متوسطة 8
 9 تدافع األسرة عن حقوق طفميا لضمان استمرار العممية التربوية. 2.7404 0.76317 متوسطة 7
 0.81344 متوسطة 5

 
2.8077 
 

تنفيذ اإلرشادات والتوجييات الموجية البنيم من قبل يتم التواصل مع األسرة من اجل 
 االختصاصيين.

10 

 المؤشر الكمي 2.845 0.6763 متوسطة
 متوسطة كانت الثامن لمبعد االنطباق درجة أن يالحظ      
 القياس أداة متوسط من أكبر الحسابية متوسطاتيا ألن وذلك

( 4) الفقرة حصمت حيث( 2.845) الكمي المؤشر وبمغ( 2.5)
 االسرة تزويد يتم"  تنص والتي االنطباق من درجة أعمى

 اإلعاقة ذوي االفراد حاجات لتمبية الالزمة والميارات بالمعمومات
 معياري وبانحراف( 3.20) حسابي بمتوسط. " البصرية

 من مرتفعة درجة أقل( 2) الفقرة حصمت بينما( 0.84)
 متكاممة أسرية خدمات خطة وضع يتم" تنص والتي االنطباق

( 2.59) حسابي بمتوسط. " االجتماعي األخصائي قبل من
 (.0.90) معياري وانحراف
 :الثاني بالسؤال المتعمقة النتائج
 ىنالك ىل: عمى ينص الذي الثاني السؤال عن لإلجابة     
 درجة في ≥ α) 0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق
 المساندة والخدمات التربوية لمبرامج العالمية المعايير انطباق
 مقدمييا نظر وجية من البصرية، اإلعاقة ذوي لمطمبة المقدمة

 تم ؟(مدرسة روضة،) الدراسية المرحمة لمتغير تعزى األردن في
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 لدراسة Independent Samples Test اختبار استخدام
 ىو كما الدراسية المرحمة متغير بحسب المتوسطات بين الفروق

 :التالي الجدول في موضح

 14 جدول
 الدراسية المرحمة متغير بحسب المتوسطات بين لمفروق ت اختبار نتائج

المتوسط  االنحراف المعياري  المحوسبة  T الجدولية  SIG T النتيجة 
 الحسابي 

 البعد  المتغير 

 الرسالة والرؤى لممؤسسة مدرسة 2.8663 0.49710 -0.290 -1.9840 0.772 ال توجد فروق
 روضة 2.9028 0.42227

 اإلدارة والعاممين في المؤسسة مدرسة 2.9438 0.62550 1.383 1.9840 0.170 ال توجد فروق
 روضة 2.7269 0.49160

 البيئة التعميمية مدرسة 2.9547 0.62255 2.553 1.9840 0.012 توجد
 روضة 2.5278 0.74759

 التقييم والتشخيص مدرسة 2.9645 0.52914 0.459 1.9840 0.647 ال توجد فروق
 روضة 2.9028 0.46793

األدوات واألجيزة التكنولوجية  مدرسة 3.0314 0.61401 0.385 1.9840 0.701 ال توجد فروق
 روضة 2.9722 0.47750 المساعدة

 البرامج وطرق التدريس مدرسة 2.9137 0.60092 1.482 1.9840 0.141 ال توجد فروق
 روضة 2.6864 0.54495

 الخدمات المساندة مدرسة 2.9739 0.57199 2.231 1.9840 0.028 توجد
 روضة 2.6426 0.57688

 مشاركة ودعم األسرة مدرسة 2.8988 0.62148 1.787 1.9840 0.077 ال توجد فروق
 روضة 2.5889 0.86968

 المعايير انطباق مدى في فروق وجود الى النتائج تشير      
 ذوي لمطمبة المقدمة المساندة والخدمات التربوية لمبرامج العالمية
 تعزى األردن في مقدمييا نظر وجية من البصرية اإلعاقة
 والتعميم البيئة بعد عند( مدرسة روضة،) الدراسية المرحمة لمتغير

 نالحظ لمبعدين المعنوية القيمة إلى وبالنظر المساندة والخدمات
 T قيمة النتيجة ىذه وتؤكد 0.05 الداللة مستوى من اقل أنيا

 باقي في فروق توجد ال بينما الجدولة قيمتيا من أكبر المحسوبة
 المحسوبة T وقيمة 0.05 من أكبر المعنوية القيمة كون اإلبعاد

 بين ما فروقات لوجود وبالنسبة. الجدولية قيمتيا من قلأ
 أن إال فروق توجد ال األبعاد جميع أن نالحظ والروضة المدرسة

 ألن لذلك المدرسة لصالح فروق يوجد التعميمية البيئة بعد

 الخدمات لبعد فروقا ىناك أن كما أكبر، الحسابي متوسطاتيا
 .أكبر الحسابي متوسطيا ألن المدرسة لصالح المساندة
 :الثالث بالسؤال المتعمقة النتائج
 فروق ىنالك ىل: عمى ينص الذي الثاني السؤال عن لإلجابة
 درجة في ≥ α) 0.05) مستوى عند إحصائية داللة ذات

 المساندة والخدمات التربوية لمبرامج العالمية المعايير انطباق
 مقدمييا نظر وجية من البصرية، اإلعاقة ذوي لمطمبة المقدمة

 تم ؟(أىمية حكومية،) تتبعيا التي الجية لمتغير تعزى األردن في
 لدراسة Independent Samples Test اختبار استخدام
 تتبعيا التي الجية متغير بحسب المتوسطات بين الفروق

 :التالي الجدول في موضح ىو كما (أىمية حكومية،)
 15 جدول

SIG T النتيجة  الجدولية    T المحوسبة   االنحراف  
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

 البعد  المتغير 

 الرسالة والرؤى لممؤسسة أىمية  3.1304 0.41273 3.128 1.9886 0.002 توجد
 حكومية  2.7698 0.49294

ال توجد 
 فروق

 اإلدارة والعاممين في المؤسسة أىمية  3.1232 0.58218 1.622 1.9886 0.108
 حكومية  2.8783 0.63232
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ال توجد 
 فروق

 البيئة التعميمية أىمية  3.1043 0.50496 1.354 1.9886 0.179
 حكومية  2.9000 0.65537

 التقييم والتشخيص أىمية  3.2717 0.43948 3.456 1.9886 0.001 توجد
 حكومية  2.8524 0.51724

 األدوات واألجيزة التكنولوجية المساعدة أىمية  3.3435 0.53668 2.977 1.9886 0.004 توجد
 حكومية  2.9175 0.60443

ال توجد 
 فروق

 البرامج وطرق التدريس أىمية  3.0799 0.54257 1.563 1.9886 0.122
 حكومية  2.8530 0.61369

 الخدمات المساندة أىمية  3.1786 0.47381 2.042 1.9886 0.044 توجد
 حكومية  2.8992 0.58962

 مشاركة ودعم األسرة أىمية  3.1217 0.54519 2.047 1.9886 0.044 توجد
 حكومية  2.8175 0.63157

تشير النتائج الى وجود فروق في درجة انطباق المعايير       
لمبرامج التربوية والخدمات المساندة المقدمة لمطمبة ذوي العالمية 

اإلعاقة البصرية من وجية نظر مقدمييا في األردن تعزى 
لمتغير الجية التي تتبعيا )حكومية، خاصة( عند األبعاد الرسالة 
والرؤى لممؤسسة، التقييم والتشخيص، األدوات واألجيزة 

مشاركة ودعم األسرة التكنولوجية المساعدة، الخدمات المساندة، 
المحسوبة  T وقيمة 0.05وذلك كون القيمة المعنوية أقل من 

أكبر من قيمتيا الجدولية. أما بالنسبة لوجود فروقات ما بين 
المؤسسات التعممية الحكومية والخاصة )الروضة والمدرسة( فإننا 
نالحظ أن ىناك فروقات لصالح الخاصة منيا في كل من 

رسالة والرؤى لممؤسسة، التقييم والتشخيص، األبعاد التالية: ال
األدوات أو األجيزة التكنولوجية المساعدة، الخدمات المساندة، 

 .المشاركة ودعم األسرة
 مناقشة النتائج. 7

 :مناقشة نتائج السؤال األول
أشارت النتائج فيما يتعمق بالدرجة الكمي النطباق       

دم البرامج التربوية المؤشرات النوعية عمى المؤسسات التي تق
والخدمات المساندة لمطمبة ذوي اإلعاقة البصرية في األردن، إلى 
أن متوسط االنطباق عمى بعد "األدوات واألجيزة التكنولوجية 
المساعدة " أنطبق بدرجة مرتفعة، بينما بقية أبعاد األداة ككل 
كان ذا درجة متوسطة ومن المفيد ىنا، التنويو بأن الدرجة 

ة ال تعطي االنطباع بأن الوضع القائم حاليًا لمبرامج المتوسط
المقدمة لمطمبة ذوي اإلعاقة البصرية سيء، ويقود إلى التشاؤم، 
ولكنو يعطي انطباعًا بأن ىناك ما ىو مقبول بدرجة معقولة 
ولكن يمكن التفاؤل بإمكانية تطويره وتحسينو الحقًا. وخاصة بعد 

ص المعاقين معايير إصدار المجمس األعمى لشؤون األشخا

االعتماد الخاص لمؤسسات وبرامج األشخاص ذوي اإلعاقات 
[ والتي أشارت 14وتتعارض الدراسة الحالية مع دراسة محمد ]

إلى وجود نقص في استخدام األساليب والوسائل التعميمية 
المناسبة لممعاقين بصريًا، كما أظيرت غيابًا شبو كامل لممناىج 

اقين بصريًا مثل برنامجي التعرف الموسعة الخاصة بالمع
والتنقل، وميارات الحياة المستقمة، كما تتعارض مع دراسة 

والتي أشارت أن ما ينفذ عمى أرض الواقع في  [8الحديدي ]
برامج التربية الخاصة لمطمبة المكفوفين وضعاف البصر في 
األردن في مجال التعرف واإلحالة، وتقييم حاجات الطمبة، 

مج التربوية وبيئة التعمم، والمنياج اإلضافي الموسع، وتنظيم البرا
والعمل ضمن فريق ليس إال ممارسات ومحاوالت أولية تنفذ 
بطريقة عشوائية وتعتمد الخبرة المتمركزة عمى الذات لمعاممين، 

[ والتي أشارت 9بينما تتفق الدراسة الحالية مع دراسة المومني ]
ت التربية الخاصة مع إلى أن درجة توافق اداء معممي مؤسسا

 .المعايير العالمية الدولية من وجية نظرىم كان متوسطاً 
ويمكن تفسير النتيجة السابقة بعدم وجود مؤشرات لضبط       

الجودة لمثل ىذا النوع من البرامج في السابق، أو بعدم فاعميتيا 
إن وجدت؛ مما يجعل القائمين عمى البرامج التربوية من كوادر 

نية وتعميمية ال تعطي اىتمامًا كبيرًا لقضية ضبط إدارية وف
الجودة والنوعية ليذه البرامج. والذي يمكن تفسيره بعدم تفعيل 
اإلشراف الفني والمتابعة والتقييم عمى ىذه البرامج من قبل 
الجيات المعنية لعدم وضوح الرؤية فيما يخص مؤشرات ضبط 

ؤىمة والمدربة. وقد يعود الجودة. ولقمة الكوادر اإلدارية والفنية الم
ذلك إلى قمة وعي اآلباء بما ُيقّدم ألبنائيم من برامج وعدم 
المشاركة في مثل ىذه البرامج، وعدم متابعتيا لمتأكد من جودتيا 

  .وفاعميتيا
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 :مناقشة نتائج السؤال الثاني
أشارت النتائج فيما يتعمق بيذا السؤال أنو ال توجد فروق       

ذات داللة إحصائية فيما يتعمق باألبعاد التالية "الرؤية والرسالة 
لممؤسسة " و"اإلدارة والعاممين في المؤسسة " و" التقييم 
والتشخيص " و" األدوات واألجيزة التكنولوجية المساعدة " و" 

تفسير النتائج بأنو عائد إلى ىذه مشاركة ودعم األسرة "، ويمكن 
األبعاد تعتبر من األمور الرئيسة والميمة في أي مؤسسة تخدم 
األفراد ذوي اإلعاقات ومنيا اإلعاقة البصرية، باإلضافة إلى أنو 
ال يمكن أن نقدم خدمات ليذه الفئة إن لم يتوافر رؤية ورسالة 

، وتوفير لممؤسسة وتقييم وتشخيص لمطمبة ذوي اإلعاقة البصرية
أدوات تساعد الطمبة ذوي اإلعاقة البصرية عمى التعمم وتحقيق 
نتائج لتمك العممية وىذه األدوات والمعينات تعتبر من الخدمات 

 .المساندة والمساعدة المييئة لعممية التعمم
وقد أشارت النتائج أن ىنالك فروق ذات داللة إحصائية في      

و"الخدمات المساندة" لصالح بعدين ىما " البيئة التعميمية " 
المدرسة وقد يمكن تفسير ذلك بأن المدراس التي كانت من 
ضمن عينة الدراسة ىي مدارس حديثة البناء وبعضيا كان من 
القطاع الخاص واآلخر من القطاع الحكومي وتم عمل بعضيا 
وفق كودة البناء الخاص باألفراد ذوي اإلعاقة البصرية، 

 .واألماندة بكافة وسائل السالمة باإلضافة إلى أنيا مزو 
أما فيما يتعمق بالخدمات المساندة يمكن تفسير ذلك أن       

تمك المدارس التي كانت تتبع لجية حكومية تتعاون مع 
المؤسسات الحكومية األخرى لتوفير أخصائيين خدمات مساندة 
متخصصين في مجاالت مختمفة لتعميم وتدريب الطمبة ذوي 

ة أما بنظام التعميم اإلضافي أو التعيين بشكل اإلعاقة البصري
الرسمي، وتتعاون مع منظمات دولية تيتم بخدمة ذوي اإلعاقات 
ومن ضمنيا اإلعاقة البصرية مثل منظمة جايكا اليابانية من 
خالل توفير متطوعين أجانب وعرب متخصصين في الخدمات 

د ىنالك المساندة ولكن لفترات زمنية متقطعة غير دائمة، وال توج
 .دراسات سابقة تتفق أو تتعارض مع نتائج ىذا السؤال

 :مناقشة نتائج السؤال الثالث 
أشارت النتائج فيما يتعمق بيذا السؤال ال توجد فروق ذات       

داللة إحصائية في األبعاد التالية "اإلدارة والعاممين" و"البيئة 
التعميمية" و"البرامج وطرق التدريس". وىنالك فروق ذات داللة 
إحصائية في األبعاد التالية " الرؤية والرسالة لممؤسسة " و"التقييم 

ات واالجيزة التكنولوجية المساعدة" والتشخيص" و"األدو 

و"الخدمات المساندة " و"مشاركة ودعم األسرة "لصالح 
المؤسسات الخاصة ويمكن تفسير النتائج إن ذلك عائد إلى 
االىتمام الكبير الذي توليو المؤسسات الخاصة في الحرص عمى 
تقديم الخدمة النوعية لمطمبة من خالل العديد من البرامج التي 

امتياز الستقطاب اكبر عدد من الطمبة ذوي اإلعاقة،  تعطييا
وايضا حرص أولياء االمور عمى توفير الخدمات التربوية 
والترويحية التي يحتاجيا أبنائيم من ذوي اإلعاقة األمر الذي 
يستدعي من المؤسسات الخاصة توفير ىذه الخدمات بشكل 

ع نتائج نوعي. وال توجد ىناك دراسات سابقة تتفق أو تتعارض م
 .ىذا السؤال

 التوصيات. 7
 :في ضوء نتائج الدراسة الحالية توصي الباحثة بما يمي     
تحسين مستوى الخدمات التربوية المقدمة لمطمبة ذوي اإلعاقة  -

البصرية من خالل التقييم الذاتي والمستمر من قبل أدارة 
 .المؤسسة لمستوى جودة الخدمات المقدمة

الجودة في البرامج التربوية لمطمبة عند تبني مؤشرات ضبط  -
 .إنشاء مؤسسات جديدة تخدم فئة األفراد ذوي اإلعاقة البصرية

العمل عمى تقديم الخدمات المساندة في المؤسسات التي تخدم  -
تمك الفئة لما ليا من عظيم الفائدة عمى تفعيل وتسييل العممية 

لمطمبة ذوي  التعميمية لمطمبة، ومن أجل تسييل تقديم التدريب
 .اإلعاقة البصرية

تحسين مستوى البيئات التعميمية المادية الخاصة بالطمبة ذوي  -
اإلعاقة البصرية تمبي حاجاتيم وخصائصيم واالىتمام بالبيئة 

 .المادية لمطمبة وعدم إغفال دورىا في تسييل عممية التعمم
تدريب العاممين مع الطمبة ذوي اإلعاقة البصرية عمى طرق  -
ريس حديثة ومناسبة ليؤالء الطمبة من خالل إلحاقيم بالعديد تد

 .من الدورات التدريبية التي تمبي حاجاتيم التدريبية
تفعيل دور أسر األفراد ذوي اإلعاقة البصرية، وذلك من  -

شراكيم  خالل مشاركتيم في خطط الخدمة األسرية المتكاممة وا 
ؤسسة التعميمية أن في العممية التعممية ألبنائيم، وأن تدرك الم

األسرة مؤسسة اجتماعية ذات دور بالغ األىمية، وأن تراعي 
الضغوطات التي تتعرض ليا األسرة وتعمل عمى مساعدتيا في 
التغمب عمى ىذه الضغوطات من خالل برامجيا اإلرشادية 

 .والتدريبية والتثقيفية والتوعوية التي تقدميا لمتمقي الخدمة لدييا
 ر أدوات التقييم والتشخيص المناسبة لحاجات العمل عمى توفي -

 ر األدوات ــوفيــى تـــة إلــافــاإلضــة، بـــريــة البصــاقـــة ذوي اإلعـــالطمب
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واألجيزة التكنولوجية المناسبة والوسائل التعميمية ليم من أجل 
تحسين العممية التعممية وتوفير فرص تعميمية ناجحة ليم حيث 

التعميمية مفصل أساسي وميم في المناىج تعتبر الوسائل 
الدراسية لذوي اإلعاقة البصرية خصوصًا بعد التطور اليائل 

 .الذي حدث في إنتاج وسائل وأجيزة
ان تكون ىنالك جيات رقابية تشرف بشكل دوري ومستمر  -

عمى مستوى جودة الخدمات المقدمة من تمك المؤسسات لمطمبة 
 ذوي اإلعاقة البصرية.
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ABSTRACT_ The aim of this study is to assess the reality of educational programs and Assistive 

Services provided to students with visual disabilities in Jordan according to the international 

standards. The study sample consisted of 104 members working in programs with students of 

visual disabilities in Jordan. The questionnaire consisted of (8) main dimensions containing (137) 

statements. The main dimensions are represented by vision and mission of the institution, 

management and employees of the institution, the learning environment, the evaluation and 

diagnosis, tools and technological equipment, programs and teaching methods, support services, 

the participation and support of the family. Validity was determined, as well as extracting the 

reliability of the tool. The results showed that the dimension of "tools and technological equipment 

" is highly applied with mean (3.02), and all seven dimensions were applied moderately as follows 

" evaluation and diagnosis" with mean (2.95), "support services" with mean (2.91), " management 

and staff in the organization " with mean (2.90), and indicators of "educational environment" with 

mean (2.88), and indicators of "vision and mission" with mean (2.87), and indicators of "programs 

and teaching methods" with mean (2.87). The following dimensions were less applied: 

"participation and support of the family" with mean (2.84). The study recommended with the need 

to improve the level of educational services provided to students with visual disabilities through 

continuous self-assessment by institution manager and the need to existence of permanent 

regulated bodies to reach the international level in the provision of those programs and services 

for this category. 

KEY WORD: Educational Programs, Assistive Services, Students With visual Disorders, 

International Standards. 

 

 

 


