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تقويم جودة برامج التدخل املبكر لألطفال ذوي اإلعاقة 
 الفكرية يف ضوء معايري جملس األطفال غري العاديني

 

 عبير حسين األحمري 

    

  

 ملعايير  هد _امللخص
ً
فت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى جودة برامج التدخل املبكر لألطفال ذوي اإلعاقة الفكرية في مدينة الرياض وفقا

مات  Council for Exceptional Children (CECمجلس األطفال غير العاديين  ِّ
(، والتحقق من أثر متغير نوع برنامج التدخل املبكر، وتخصص ُمقد 

نهج  مات، والدورات التدريبية املتعلقة بمعايير مجلس األطفال غير العاديين، على مستوى جودة البرامج. ولتحقيق أهداف الدراسة اسُتخدم املالخد

 ِّ
مات الوصفي املسحي، باستخدام استبانة من إعداد الباحثة؛ الستقصاء آراء العينة في ضوء أسئلة الدراسة، وأهدافها. وأظهرت النتائج أن ُمقد 

متفقة   الخدمات كان تطبيقهن من وجهة نظرهن ملعايير مجلس األطفال غير العاديين التي شملتها الدراسة في برامج التدخل املبكر التي يعملن بها

لتعاون" في  بمستوى عاٍل في جميع املعايير، حيث حصل معيار "التقييم والتشخيص / تقويم الفرد والبرنامج" على املرتبة األولى، وجاء معيار "ا

حصل على املرتبة   املرتبة الثانية، فيما احتل معيار "التخطيط التعليمي" املرتبة الثالثة، باإلضافة ملعيار "بيئة التعلم/ التفاعالت االجتماعية" الذي

جيات التعليمية" في املرتبة الخامسة، الثالثة مكرر، وحصل معيار "املمارسة املهنية واألخالقية" على املرتبة الرابعة، في حين جاء معيار" االستراتي

وفي املرتبة السادسة واألخيرة كان معيار "القيادة والسياسات/ األسس(. وقد كشفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

مات الخدمات ملعايير مجلس األ 0,05الداللة ) ِّ
( املتعلقة بمعيار  CECطفال غير العاديين )( فأقل، في مستوى جودة برامج التدخل املبكر بتطبيق ُمقد 

عزى ذلك  بيئة التعلم/التفاعالت االجتماعية، ومعيار التخطيط التعليمي، ومعيار االستراتيجيات التعليمية، ومعيار املمارسة املهنية واألخالقية ؛ ويُ

جيات التعليمية، واملمارسة املهنية واألخالقية لصالح إلى متغير التخصص لصالح أفراد العينة في تخصص )أخصائية نفسية(. ومعيار االستراتي

األسس،   )معلمة التربية الخاصة(، ومعيار املمارسة املهنية وألخالقية لصالح )أخصائية عالج النطق والتخاطب(. وفي معيار )القيادة والسياسات /

تدريبية تتعلق بمعايير مجلس األطفال غير العاديين، وكانت   التخطيط التعليمي، التعاون(؛ يعزى الختالف مدى حصول أفراد العينة على دورات

روق في  لصالح أفراد العينة الالتي حصلن على دورات تتعلق بمعايير مجلس األطفال غير العاديين. في حين أنها لم تكشف نتائج الدراسة عن وجود ف 

مات الخدمات ملعايير مجلس ِّ
( املتعلقة بمعيار )القيادة والسياسات / CECاألطفال غير العاديين ) مستوى جودة برامج التدخل املبكر بتطبيق ُمقد 

املمارسة  األسس، التقييم والتشخيص/ تقويم الفرد والبرنامج، بيئة التعلم/التفاعالت االجتماعية، التخطيط التعليمي، االستراتيجيات التعليمية، 

دخل املبكر الذي يعملن به: )حكومي، أهلي، خيري(. وفي معيار )القيادة والسياسات /  املهنية واألخالقية، التعاون(؛ يعزى الختالف نوع برنامج الت

األسس، التقييم والتشخيص/ تقويم الفرد والبرنامج، التعاون(؛ يعزى الختالف تخصص أفراد العينة، وفي معيار )التقييم والتشخيص/ تقويم 

 ستراتيجيات التعليمية، املمارسة املهنية واألخالقية(؛ يعود الختالف الدورات التدريبية. الفرد والبرنامج، بيئة التعلم/التفاعالت االجتماعية، اال 
 الجودة، برامج التدخل املبكر، األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية، معايير مجلس األطفال غير العاديين.  الكلمات املفتاحية:
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تقويم جودة برامج التدخل املبكر لألطفال ذوي اإلعاقة الفكرية في ضوء 

 معايير مجلس األطفال غير العاديين 
 املقدمة . 1

األساسية لحياته تعتبر السنوات األولى من عمر اإلنسان بمثابة اللبنة      

املستقبلية؛ فهي ذات أهمية بالغة من حيث ما يحدث فيها من نمو سريع في 

 
ً
كافة املجاالت النمائية، وعلى أساس ذلك يكون معدل اكتساب الخبرات كما

 في املجاالت املعرفية، والتواصلية، واالجتماعية، واالنفعالية، 
ً
ونوعا

ك املرحلة للطفل العادي، فسيكون والحركية، والتكيفية، وعلى قدر أهمية تل

 بقدر مضاعف للطفل ذي اإلعاقة.
ً
 وحاسما

ً
 ذلك مهما

 من قبل      
ً
 كبيرا

ً
واإلعاقة الفكرية من اإلعاقات التي "القت اهتماما

املختصين والباحثين؛ وذلك بسبب أن تأثيرها ال يتوقف على جانٍب واحٍد من 

للغوية، واالجتماعية، جوانب النمو، بل يشمل الجوانب املعرفية، وا

، التي ستتفاقم بشكل متداخل إْن لم يكن هناك [1]والتكيفية، والنفسية" 

 تدخل مبكر.

 Council وألهمية التدخل املبكر فقد أصدر مجلس األطفال غير العاديين       

for Exceptional Children CEC ملعايير خاصة بمجال التدخل 
ً
، نموذجا

االعتماد عليها في تقويم جودة برامج التدخل املبكر من املبكر، والتي يمكن 

مات الخدمات لها بالبرنامج؛ بهدف بلوغ أسمى أهداف  ِّ
حيث تطبيق ُمقد 

املجلس، وهو توفير أفضل الخدمات والفرص لألفراد ذوي اإلعاقة، مما 

 يساهم في تحسين نموهم، وتعلمهم.

 مشكلة الدراسة . 2

ق، وقد تعد برامج التدخل املبكر       من اللبنات األساسية لنمو وتأهيل املعو 

 مع فئة 
ً
يصل تأثيرها إلى أسرته ومجتمعه، ويتضح دور هذه البرامج خصوصا

اإلعاقة الفكرية الذين يواجهون الكثير من املشكالت والقيود التي تعرقل 

ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. ومع تكامل وجودة نوعية هذه البرامج 

لألطفال ذوي اإلعاقة الفكرية سيكون لها األثر البالغ على  والخدمات املقدمة

مستقبل الطفل في مراحله الالحقة، وفي حياته بشكل عام، من حيث مجاالت 

النمو املعرفي، والتواصلي، واالجتماعي، واالنفعالي، والحركي، والتكيفي، وإلى  

ا، والتي من خفض احتمالية ظهور اإلعاقات الثانوية، أو تفاقمها، أو الحد منه

شأنها أن تساعد الطفل ذا اإلعاقة الفكرية على ممارسة حياته بشكل طبيعي 

 أسوة بأقرانه العاديين.

 إال أننا نجد       
ً
وبما أن مجال التدخل املبكر يعد من املجاالت الحديثة نسبيا

قلة في الدراسات العلمية التي تهتم بتوضيح واقع جودة برامج التدخل املبكر. 

إلى أن األبحاث التي تطبق املمارسات القائمة  [2]أشارت دراسة مارتن فقد 

. وأكدت على ذلك توصيات 
ً
على األدلة في برامج التدخل املبكر قليلة جدا

التي تضمنت أنه البد من وجود أبحاث تختص بتقويم  د3جدراسة كريستي 

ر ممارسات برامج التدخل املبكر؛ للوصول بها إلى الشمول والفاعلية؛ إذ تعتب

الجودة في برامج التدخل املبكر للرضع واألطفال الصغار ذوي اإلعاقة محط 

اهتمام كبير من قبل الدول املتقدمة، وملا لهذا املوضوع من أهمية بالغة في 

توفير نقطة البدء لعمل برامج نموذجية وعالية الجودة، التي من شأنها أن 

نجاحه بكافة الجوانب النمائية،  تكون الداعم للطفل ذي اإلعاقة الفكرية في

عنى الدراسة الحالية بتقويم جودة برامج التدخل  
ُ
؛ لذا ت

ً
واألكاديمية مستقبال

املبكر لألطفال ذوي اإلعاقة الفكرية من سن امليالد حتى الثامنة من العمر 

مات CECوفق معايير مجلس األطفال غير العاديين ) ِّ
( من حيث تطبيق مقد 

نامج. ومن خالل ذلك يمكن أن نتوصل إلى توضيح واقع الخدمات لها بالبر 

 برامج التدخل املبكر، وهل هي ذات جودة عالية أم ال؟

 أسئلة الدراسة   أ.

ما مستوى جودة برامج التدخل املبكر لألطفال ذوي اإلعاقة الفكرية في  -

 ملعايير مجلس األطفال غير العاديين؟
ً
 مدينة الرياض وفقا

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة برامج التدخل املبكر  هل -

 ملعايير مجلس األطفال غير العاديين تعزى لنوع البرنامج )حكومي، أو 
ً
وفقا

أهلي، أو خيري(، التخصص، الدورات التدريبية فيما يتعلق بمعايير مجلس 

 األطفال غير العاديين؟

 أهمية الدراسة ب. 

نتائج هذه الدراسة أن تساعد صناع القرار على معرفة تطمح الباحثة من  -

جوانب القصور واالحتياج في تلك البرامج؛ ليقوموا باملساهمة في طلب توفير 

الدعم الالزم والشامل؛ للوصول ملستوى جودة برامج الدول املتقدمة 

 في هذا املجال حتى يتم دعم ذوي اإلعاقة الفكرية في 
ً
بمستوى عاٍل جدا

 هم األساسية، وللتخفيف، أو الحد من اإلعاقة في تلك البرامج.مراحل عمر 

 سيتم  -
ً
تقديم مقترحات -بمشيئة هللا -في ضوء نتائج هذه الدراسة أيضا

مة لألطفال  وتوصيات قد تساهم في تطوير جودة برامج التدخل املبكر املقدَّ

ثناء ذوي اإلعاقة الفكرية؛ وذلك من أجل تحسين تقديم الخدمات والبرامج أ

 مراحل نموهم في الفترة الحرجة من العمر.

 أهداف الدراسة  ج.

على مستوى جودة برامج التدخل املبكر لألطفال ذوي اإلعاقة  التعرف -

 ملعايير مجلس األطفال غير العاديين من خالل 
ً
الفكرية في مدينة الرياض وفقا

 تطبيق مقدمات الخدمات للمعايير في برامج لتدخل املبكر.

 ملعايير  -
ً
الكشف عن فروق في مستوى جودة برامج التدخل املبكر وفقا

ل غير العاديين تعزى لنوع البرنامج )حكومي، أهلي، خيري(، مجلس األطفا

التخصص، الدورات التدريبية فيما يتعلق بمعايير مجلس األطفال غير 

 العاديين.

 حدود الدراسة د. 

 اقتصرت حدود الدراسة الحالية في اآلتي: 

الحدود املوضوعية: تقويم جودة برامج التدخل املبكر لألطفال ذوي  .1

 ملعايير مجلس اإلعاقة ال
ً
فكرية من عمر امليالد حتى ثمان سنوات وفقا

 ( الخاصة بالتدخل املبكر.CECاألطفال غير العاديين )

الحدود املكانية: روضات الدمج للتربية الفكرية التابعة للقطاع الحكومي،  .2

ومراكز التدخل املبكر التابعة للقطاع الحكومي واألهلي، وبرامج التدخل 

قة بمراكز التربية الخاصة التابعة للقطاع األهلي والخيري في املبكر امللح

 مدينة الرياض التي تقدم خدماتها لألطفال ذوي اإلعاقة الفكرية.

 من مجتمع 50الحدود البشرية: تكونت عينة الدراسة من  .3
ً
% تقريبا

مات خدمات التدخل املبكر العامالت في برامج التدخل   ِّ
الدراسة، وُهن  مقد 
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املختصة بتقديم خدماتها ألطفال اإلعاقة الفكرية، التي تتراوح املبكر 

 أعمارهم من امليالد وحتى الثامنة من العمر.

الحدود الزمنية: تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني، من  .4

 هـ.1438-1437العام الجامعي 

 التعريفات اإلجرائيةه. 

جودة برامج التدخل املبكر لذوي اإلعاقة (: الحكم على Evaluationالتقويم )

الفكرية في مدينة الرياض من خالل جمع الدرجة الكلية للمستجيبات من 

مات خدمات التدخل املبكر على بنود االستبانة املستندة على معايير  ِّ
مقد 

مجلس األطفال غير العاديين في مجال التدخل املبكر، وهي كالتالي: القيادة 

، التقييم والتشخيص/ تقويم الفرد والبرنامج، البيئة والسياسات/ األسس

التعليمية / التفاعالت االجتماعية، التخطيط التعليمي، االستراتيجيات 

التعليمية، املمارسة املهنية واألخالقية، التعاون، من حيث مستوى تطبيق 

مؤشرات املعايير إما بمستوى )موافقة بشدة، موافقة، موافقة إلى حد ما، 

 وافقة، غير موافقة بشدة(.غير م

(: مستوى برامج التدخل املبكر لألطفال ذوي اإلعاقة Qualityالجودة )

الفكرية، من خالل استجابات عينة الدراسة على بنود االستبانة من حيث 

( الخاص بمجال التدخل CECتطبيقهن ملعايير مجلس األطفال غير العاديين )

غير  –موافقة إلى حد ما  –افقة مو  –املبكر إما بمستوى )موافقة بشدة 

 غير موافقة بشدة(. –موافقة 

(: هي السياق املكاني Early Intervention Programsبرامج التدخل املبكر )

الذي يوفر العديد من العمليات الوقائية، والعالجية للعيوب النمائية، 

تأخرة والتربوية، والخدمات املساندة التي تكشف وتنمي األبعاد النمائية امل

للطفل ذي اإلعاقة الفكرية، من الذين تتراوح أعمارهم من امليالد وحتى سن 

الثامنة من العمر في املجال املعرفي، والتواصلي، واالجتماعي، واالنفعالي، 

والحركي، والتكيفي؛ للحد أو التخفيف من أثر اإلعاقة، والوصول ملستوى 

وضات الدمج للتربية الفكرية االستقاللية، واملقدمة في البرامج التابعة لر 

التابعة لوزارة التعليم، ومراكز التدخل املبكر التابعة لوزارة التعليم والتابعة 

للقطاع األهلي، وبرامج التدخل املبكر امللحقة بمراكز التربية الخاصة بمدينة 

 الرياض التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية والتابعة للقطاع األهلي.

 Council for Exceptional Childrenمجلس األطفال غير العاديين معايير 

CEC ويقصد بها في هذه الدراسة هي تلك املؤشرات والبنود الخاصة بمعايير :

مجلس األطفال غير العاديين في مجال التدخل املبكر التي يمكن للمختصين 

ق االعتماد عليها في ضبط نوعية برامج التدخل املبكر، من خالل تطبي

مات خدمات التدخل املبكر لها وممارستها في تلك البرامج املقدمة للرضع  ِّ
مقد 

وصغار األطفال من ذوي اإلعاقة الفكرية، وهي على النحو التالي: )القيادة 

والسياسات/ األسس، التقييم والتشخيص/ تقويم الفرد والبرنامج، البيئة 

يمي، االستراتيجيات التعليمية / التفاعالت االجتماعية، التخطيط التعل

 التعليمية، املمارسة املهنية واألخالقية، التعاون(.

 اإلطار النظري  .3

أثبتت الكثير من الدراسات أهمية برامج التدخل املبكر في السنوات األولى من 

 العمر، وتأثيرها على نمو الطفل االجتماعي، واالنفعالي، والذهني.

ي السنوات الحالية لتقديم خدمات ومن هذا املنطلق كان هناك دفعة قوية ف

]. 4خاصة لألطفال الذين يعانون من إعاقة ما في مرحلة ما قبل املدرسة" [

 وقوة مركزية دفعت في اتجاه تبلور خدمات التدخل املبكر.

وتعد عملية تقويم برامج التدخل املبكر من أهم املقومات األساسية      

ها، حيث إن ممارسات الجودة في لنجاحها في تأدية رسالتها وتحقيق أهداف

برامج التدخل املبكر للرضع واألطفال الصغار ذوي اإلعاقة في الوقت 

. فيتطلب ذلك وجود [5]الحاضر محط اهتمام كبير من قبل الدول املتقدمة 

الجودة، باإلضافة إلى إيجاد معايير ومؤشرات يستند إليها في  نظام لضبط

من املعايير التي يمكن  CECقياس فاعلية الخدمات املقدمة. وتعتبر معايير الـ 

 االعتماد عليها في تقويم تلك البرامج.

 الطريقة واالجراءات  .4

 منهج الدراسة  أ.

مثل لتحقيق أهداف استخدمت الباحثة املنهج الوصفي باعتباره األسلوب األ 

 الدراسة.

 مجتمع الدراسة  ب.

مات خدمات التدخل املبكر البالغ عددهن   ِّ
يمثل مجتمع الدراسة جميع مقد 

 للخدمة، الالتي يعملن في البرامج امللحقة بمركزين للتدخل  458)
ً
مة ِّ

( مقد 

 للتدخل املبكر امللحقة بمراكز التربية 18( روضة، و)15املبكر، و)
ً
( برنامجا

 صة الحكومية، واألهلية، والخيرية بمدينة الرياض.الخا

مات الخدمات، 50العينة: اشتملت عينة الدراسة على  - ِّ
 من مقد 

ً
% تقريبا

 وكان االختيار بطريقة العينة العشوائية البسيطة من قائمة املجتمع األصلي.

 أداة الدراسة ج. 

عدت الستقصاء آراء العينة؛ حيث قامت  
ُ
تتمثل أداة الدراسة في استبانٍة أ

الباحثة بتصميم االستبانة مستندة على األدب الخاص بمعايير مجلس 

 (.CECاألطفال غير العاديين )

 الدراسات السابقة  .5

دراسة هدفت إلى معرفة مدى تطبيق املمارسات املبنية  [2]أجرت مارتن        

على األدلة في برامج التدخل املبكر لألطفال الصغار ذوي اإلعاقة الذين 

( سنوات على مستوى والية بنسلفانيا، ومن 5-3تراوحت أعمارهم ما بين )

وجهة نظر مقدمي خدمات التدخل املبكر، ومعلمي الطفولة املبكرة، واألسر. 

 علىوتم اس
ً
، حيث تكونت 266) تخدام املقابالت، واالستبانات معا

ً
( مشاركا

االستبانة من خمسة أبعاد، وهي كالتالي: التقييم واإلحالة، التخطيط 

التعليمي، االستراتيجيات التعليمية، دعم الخدمات، التعاون، أما بالنسبة 

للمقابلة، فكانت عبارة عن خمسة أسئلة مفتوحة بخصوص األبعاد 

ابقة، وكان املنهج املختلط هو املنهج املستخدم في الدراسة، وقد طبقت الس

( معلمة 149( من مقدمي الخدمات، و)66الدراسة على عينة تكونت )

( من األسر. وتوصلت إلى أن ُبعدي التقييم، واإلحالة 11بالطفولة املبكرة، و)

وحدة  حصال على معدل متدٍن في تطبيقه، وأن إجراءات التقييم تختلف من

خدمات إلى أخرى على مستوى الوالية، وتوصلت أيضا بأن الروضة بنسبة 

% هي البيئة األولى التي يتم فيها تحديد األطفال املستحقين لخدمات 75

 بنسبة 
ً
التدخل املبكر، أما بالنسبة لبعد التخطيط التعليمي فكان مطبقا

الطفولة عالية من ناحية مشاركة األسرة، ومقدمي الخدمات، ومعلمات 

املبكرة، وحصل بعد االستراتيجيات التعليمية على أعلى معدل في التطبيق، 

 حيث يشارك مقدمو الخدمات، واألسر، واملعلمات في تطوير وتقييم ذلك.

 للمعايير العاملية        
ً
وفي إطار الدراسات التي هدفت إلى تقييم البرامج وفقا

حيث عملت على  [6]جاءت كل من دراسة الخطيب، والزعبي، وعبد الرحمن 

تقييم البرامج، والخدمات التربوية في مؤسسات ومراكز اإلعاقة الفكرية في 
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امج والخدمات في ضوء املعايير العاملية، باستخدام أداة لتقييم مستوى البر 

مؤسسات ومراكز اإلعاقة الفكرية، وتم استخدام منهج تحليل املحتوى، وقد 

تكونت العينة من جميع مؤسسات ومراكز اإلعاقة الفكرية في األردن، والبالغ 

 كان 100عددها )
ً
 واحدا

ً
( مركز ومؤسسة. وتوصلت النتائج إلى أن هناك بعدا

برامج والخدمات، وهناك ثالثة أبعاد ذا مستوى فاعلية مرتفعة، وهو بعد ال

كانت ذات مستوى فاعلية متوسط وهي التقويم، والبيئة التعليمية، واإلدارة 

والعاملون، أما بقية األبعاد وعددها أربعة فقد كانت ذات مستوى فاعلية 

متدٍن، وهو بعد الرؤية والرسالة، مشاركة األسرة، الدمج والخدمات 

 اتي.االنتقالية، والتقويم الذ

التي هدفت إلى معرفة وجهات نظر العاملين   [7]كما جاءت دراسة القرني      

 في املؤسسات 
ً
في فاعلية برامج التدخل املبكر املقدمة للمعوقين سمعيا

 لعدد من املتغيرات، ولتحقيق 
ً
الحكومية والخاصة بمحافظة جدة وفقا

املنهج الوصفي. أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة. وقد استخدم 

 وعاملة، وتوصلت الدراسة إلى أن القطاع غير 86وتكونت العينة من )
ً
( عامال

 عند متغير 
ً
الحكومي أكثر فاعلية من القطاع الحكومي بفروق دالة إحصائيا

 التخصص.

 النتائج 

: عرض نتائج السؤال األول: ما مستوى جودة برامج التدخل املبكر 
ً
أوال

 ملعايير مجلس األطفال لألطفال ذوي اإلعاقة ا
ً
لفكرية في مدينة الرياض وفقا

 غير العاديين؟. 

 1جدول 

 الستجابات أفراد العينة املتعلقة بمستوى جودة برامج
ً
 التدخل املبكر لألطفال ذوي اإلعاقة الفكرية ترتيب معايير مجلس األطفال غير العاديين وفقا

توسط*  امل املعيار

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

 7 0.72 3.83 القيادة والسياسات / األسس 

 1 0.58 4.20 التقييم والتشخيص/ تقويم الفرد والبرنامج 

 3 0.73 4.12 بيئة التعلم/التفاعالت االجتماعية

 3 0.69 4.12 التخطيط التعليمي 

 6 0.73 4.05 االستراتيجيات التعليمية

 5 0.81 4.08 املمارسة املهنية واألخالقية

 2 0.83 4.15 التعاون 

 ملعايير مجلس األطفال غير 
ً
الدرجة الكلية ملستوى جودة برامج التدخل املبكر لألطفال ذوي اإلعاقة الفكرية وفقا

 العاديين 

4.10 0.64  

 .درجات 5 من املتوسط قيمة تعني *

 ،(5,00 من 4,10) للمحور  العام املتوسط أن ( 1)  رقم الجدول  من يتضح     

 أبرز  أن  السابق الجدول  نتائج من اتضح وقد ،(0.64) معياري  وبانحراف

 في الفكرية اإلعاقة ذوي  لألطفال املبكر التدخل برامج جودة مستوى  مالمح

  الرياض مدينة
ً
 معيار في تمثلت العاديين  غير األطفال مجلس ملعايير وفقا

 األولى  املرتبة على حصل الذي ،(والبرنامج الفرد تقويم /والتشخيص التقييم)

 وانحراف( 4.20) حسابي بمتوسط املبكر، التدخل برامج في تطبيقه حيث من

 / والسياسات القيادة) معيار واألخيرة السادسة املرتبة وفي ،(0.58) معياري 

 (. 0.72) مقداره معياري  وبانحراف ،(3.83) حسابي بمتوسط ،(األسس

 :األسس/ والسياسات القيادة معيار( أ

 2 جدول 

  الفكرية اإلعاقة ذوي  لألطفال املبكر  التدخل برامج جودة بمستوى  املتعلقة املؤشرات على الدراسة عينة أفراد استجابات
ً
  على األسس/  والسياسات القيادة ملعيار  وفقا

وافقة  مستويات حسب  امل

وافقة  املعيار م املتوسط   مستوى امل

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

وافقة  م

 بشدة 

وافقة وافقة  م م

 إلى حد ما 

غير 

وافقة  م

غير 

وافقة  م

 بشدة 

4 .
ً
 1 0.96 4.00 2 17 41 86 81 ت توفير تعليم مالئم في أقل البيئات تقييدا

% 35.7 37.9 18.1 7.5 0.9 

تنفيذ الخدمات األسرية بما يتناسب مع الضمانات   3

 القانونية.

 2 0.94 3.93 4 13 45 98 67 ت

% 29.5 43.2 19.8 5.7 1.8 

السياسات واالتجاهات املستحدثة في برامج  توضيح 2

 التربية الخاصة والتدخل املبكر. 

 3 0.86 3.88 1 14 51 107 54 ت

% 23.8 47.1 22.5 6.2 0.4 

تقوم الخدمات املقدمة لألطفال على األسس  أن 1

 التاريخية والفلسفية والقانونية للتدخل املبكر. 

 4 0.89 3.52 2 24 86 84 31 ت

% 13.7 37.0 37.9 10.6 0.9 

  0.72 3.83 املتوسط* العام للمحور 

 .درجات 5 من الحسابي املتوسط تعني *
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 األسس /والسياسات القيادة معيار أن( 2) رقم الجدول  من يتضح      

 املقياس فئات من الرابعة الفئة في ويقع ،(5.00 من 3.83) بلغ عام بمتوسط

 تراوحت حيث(. موافقة) إلى تشير التي  ،(4.20 إلى 3.41) من الخماس ي 

 .درجات( 5) أصل من( 4,00 إلى 3.52) بين  ما استجاباتهن متوسطات

   أقل في مالئم تعليم توفير) مؤشر أن  السابق الجدول  من ويالحظ      

  البيئات
ً
 معياري  وانحراف ،(4,00) بلغ  حسابي متوسط على حصل ( تقييدا

 أما املعيار، هذا في األولى املرتبة يتصدر املؤشر هذا جعل والذي( 0.96) قدره

 والفلسفية التاريخية األسس على لألطفال املقدمة الخدمات تقوم أن) مؤشر

 بلغ  حسابي بمتوسط الرابعة املرتبة في فكان ( املبكر للتدخل والقانونية

 (.0.89) معياري  وانحراف( 3.52)

 والبرنامج الفرد تقويم /والتشخيص التقييم معيار( ب

 3 جدول 

  الفكرية اإلعاقة ذوي  لألطفال املبكر  التدخل برامج جودة بمستوى  املتعلقة املؤشرات على الدراسة عينة أفراد استجابات
ً
  الفرد تقييم /والتشخيص  التقييم ملعيار  وفقا

وافقة مستويات  حسب على والبرنامج  امل

وافقة  املعيار م  املتوسط   مستوى امل

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

وافقة  م

 بشدة 

وافقة وافقة إلى   م م

 حد ما 

غير 

وافقة  م

غير 

وافقة  م

 بشدة 

 1 0.70 4.37  4 17 97 108 ت إنشاء سجالت واالحتفاظ بها. 8

% 47.8 42.9 7.5 1.8  

تضمين تقارير التقييم نقاط القوة واحتياجات  11

 األطفال.

 2 0.71 4.34  3 23 94 107 ت

% 47.1 41.4 10.1 1.3  

استخدام معلومات التقييم في اتخاذ قرارات  7

البرنامج التربوي الفردي وتحديد البيئة  

 التعليمية لألطفال.

 3 0.79 4.27 2 5 21 100 99 ت

% 43.6 44.1 9.3 2.2 0.9 

 4 0.91 4.24 1 11 33 68 111 ت إشراك األسر في عملية التقييم. 9

% 49.6 30.4 14.7 4.9 0.4 

جمع املعلومات ذات الصلة بالخلفية  5

 االجتماعية.

 5 0.77 4.16  4 39 100 84 ت

% 37.0 44.1 17.2 1.8  

 5 0.86 4.16  10 39 82 95 ت جمع املعلومات من املصادر والبيئات املتعددة. 10

% 42.0 36.3 17.3 4.4  

 6 0.84 4.15 2 6 35 95 88 ت مختلفة.إنتاج تقارير تركز على مجاالت نمائية  12

% 38.9 42.0 15.5 2.7 0.9 

تطبيق تقييمات رسمية وغير رسمية غير  6

 متحيزة.

 7 0.91 3.86 2 17 48 103 57 ت

% 25.1 45.4 21.1 7.5 0.9 

  0.58 4.20 املتوسط* العام للمحور 

 .درجات 5 من الحسابي املتوسط تعني * 

 الفرد تقويم /والتشخيص التقييم) معيار أن ( 3) رقم الجدول  من يتضح      

  الرابعة الفئة في ويقع ،(5.00 من 4.20) بلغ عام بمتوسط( والبرنامج

 (.موافقة) إلى تشير التي  ،(4.20 إلى 3.41) من الخماس ي  املقياس فئات من

/  والشخيص التقييم بمعيار يتعلق فيما األول  السؤال نتائج من وتبين      

 وحفظ إنشاء في املبكر التدخل برامج مستوى  أن  والبرنامج الفرد تقويم

 مستوى  على حصلت البرنامج أو الطفل، تخص تقارير تحمل التي  السجالت

 حسابي بمتوسط( بها واالحتفاظ سجالت إنشاء) مؤشر جاء فقد عاٍل،

 في يتصدر املؤشر هذا جعل مما ،(0.70) قدره معياري  وانحراف ،(4.37)

 وغير رسمية تقييمات تطبيق) مؤشر حصل فيما املعيار، هذا في األولى املرتبة

 وانحراف ،(3.86) بلغ حسابي بمتوسط األخيرة، املرتبة في( متحيزة غير رسمية

 (.0.91) معياري 

 :االجتماعية التفاعالت/التعلم بيئة معيار( ت
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  الفكرية اإلعاقة ذوي  لألطفال املبكر  التدخل برامج جودة بمستوى  املتعلقة املؤشرات على الدراسة  عينة أفراد استجابات 4 جدول 
ً
 التفاعالت/التعلم  بيئة ملعيار  وفقا

وافقة مستويات حسب على االجتماعية  امل

وافقة  مستوى  املعيار م  املتوسط   امل

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

وافقة  م

 بشدة 

وافقة وافقة  م م

 إلى حد ما 

غير 

وافقة  م

غير 

وافقة  م

 بشدة 

 1 0.80 4.41 1 5 24 66 131 ت توفير بيئة آمنة وإيجابية لألطفال. 13

% 57.7 29.1 10.6 2.2 0.4 

تصميم بيئة تعليمية تشجع على املشاركة  14

 الفاعلة في النشاطات الفردية والجماعية.

 2 0.83 4.30 2 3 34 75 113 ت

% 49.8 33.0 15.0 1.3 0.9 

استخدام استراتيجيات فعالة ومتنوعة  15

 إلدارة السلوك.

 3 0.86 4.21 1 11 25 91 98 ت

% 43.4 40.3 11.1 4.9 0.4 

 4 0.74 4.16 1 2 35 110 78 ت تصميم األعمال الروتينية اليومية. 16

% 34.5 48.7 15.5 0.9 0.4 

 5 0.81 4.13 2 4 35 102 78 ت إدارة األعمال الروتينية اليومية. 17

% 35.3 46.2 15.8 1.8 0.9 

توفير بيئة غنية باملثيرات داخل املبنى   20

تتضمن وسائل ووسائط وتقنية تتناسب  

 مع الفروق الفردية. 

 5 1.01 4.13 4 10 48 54 109 ت

% 48.4 24.0 21.3 4.4 1.8 

تنظيم بيئات تعلم تدعم خبرات ثقافية   18

 إيجابية.

 7 0.87 4.05 2 9 41 97 77 ت

% 34.1 42.9 18.1 4.0 0.9 

22 
التقيد بإجراءات إدارة التغذية األساسية 

 لألطفال.

 10 20 41 69 86 ت 

4.4 
3.89 1.14 

9 

 % 38.1 30.5 18.1 8.8  

21 
توفير بيئة غنية باملثيرات خارج املبنى 

 تتضمن تجهيزات تراعي الفروق الفردية. 

 
 10 1.09 3.85 7 21 47 75 77 ت

   % 33.9 33.0 20.7 9.3 3.1    

         0.73 4.12 املتوسط* العام للمحور  

 .درجات 5 من الحسابي املتوسط تعني *

( االجتماعية التفاعالت/التعلم بيئة) معيار أن ( 4) رقم الجدول  من يتضح     

 املقياس فئات من الرابعة الفئة في ويقع ،(5.00 من 4.12) بلغ عام بمتوسط

 تراوحت حيث(. موافقة) إلى تشير التي  ،(4.20 إلى 3.41) من الخماس ي 

 وهي. درجات( 5) أصل من( 4.41 إلى 3.85) بين ما استجاباتهن متوسطات

 الخماس ي، املقياس فئات من والخامسة الرابعة الفئتين  في تقع متوسطات

  أداة على(  بشدة موافقة/  موافقة) إلى وتشيران 

 . الدراسة

 وإيجابية آمنة بيئة توفير) مؤشر أن  نجد  السابق الجدول  الى وبالنظر     

( 4.41) بلغ حسابي بمتوسط املعيار هذا في األولى املرتبة على حصل( لألطفال

 خارج باملثيرات غنية بيئة توفير) مؤشر وحصل(. 0.80) معياري  وبانحراف

 بمتوسط األخيرة املرتبة على( الفردية الفروق تراعي تجهيزات تتضمن املبنى 

 (. 1.09) مقداره معياري  وبانحراف( 3.85) بلغ حسابي

 التعليمي التخطيط( ث

 5 جدول 

  الفكرية اإلعاقة ذوي  لألطفال املبكر  التدخل برامج جودة بمستوى  املتعلقة املؤشرات على الدراسة عينة أفراد استجابات
ً
  حسب  على التعليمي التخطيط ملعيار  وفقا

وافقة  مستويات  امل

وافقة  املعيار م املتوسط   مستوى امل

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

وافقة  م

 بشدة 

وافقة وافقة إلى   م م

 حد ما 

غير 

وافقة  م

وافقة   غير م

 بشدة 

ترتيب أولوية أهداف التعليم الفردي   26

 وتنفيذها وتقويمها. 

 1 0.80 4.30 2 2 31 84 108 ت

% 47.6 37.0 13.7 0.9 0.9 

 

ربط األهداف الفردية بالخصائص النمائية  31

 واألكاديمية.

 2 0.80 4.22 1 4 34 93 95 ت

% 41.9 41.0 15.0 1.8 0.4 

 2 0.84 4.22 1 6 36 82 102 ت ملنهج فردي مالئم. التخطيط والتنفيذ   29

% 44.9 36.1 15.9 2.6 0.4 
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تصميم استراتيجيات تدخل عالجية وسلوكية  30

 تراعي جوانب النمو املختلفة.

 4 0.84 4.16 1 6 41 86 92 ت

% 40.7 38.1 18.1 2.7 0.4 

وضع األهداف   إشراك األطفال وأسرهم في 25

 التعليمية وفي مراقبة التقدم.

 5 0.94 4.12  17 37 74 99 ت

% 43.6 32.6 16.3 7.5  

رسم برامج تربوية فردية طويلة املدى وشاملة  24

 بمشاركة أعضاء الفريق. 

 6 0.93 4.11 2 8 50 70 97 ت

% 42.7 30.8 22.0 3.5 0.9 

املمارسات التعليمية بما يتناسب مع   توظيف 28

 بيانات التقييم املستمر.

 7 0.78 4.10 1 5 38 110 73 ت

% 32.2 48.5 16.7 2.2 0.4 

تحديد مجاالت املنهج العام والتكيفات   23

 لألطفال.

 8 0.77 3.98  6 51 111 59 ت

% 26.0 48.9 22.5 2.6  

دمج التقنية التعليمية في البرنامج التربوي  27

 الفردي وتنفيذها. 

 9 1.06 3.89 8 20 33 93 73 ت

% 32.2 41.0 14.5 8.8 3.5 

  0.69 4.12 املتوسط* العام للمحور 

 . درجات 5 من الحسابي املتوسط تعني  *

 التعليمي  التخطيط معيار مؤشرات جميع أن ( 5) رقم الجدول  من يتضح     

 من الرابعة الفئة في يقع متوسط وهو ،(5.00 من 4.12) بمتوسط جاءت

(، وهي الفئة التي تشير إلى 4.20إلى  3.41الخماس ي )من  ليكرت مقياس فئات

 )موافقة(. 

من نتائج السؤال األول فيما يتعلق بمعيار التخطيط التعليمي أن  وتبين      

برامج التدخل املبكر مستوى تطبيقها ملؤشر )ترتيب أولوية أهداف التعليم 

الفردي وتنفيذها وتقويمها( بمستوى عاٍل، والذي جعل هذا املؤشر يتصدر 

اف معياري ( وانحر 4.30في املرتبة األولى في هذا املعيار بمتوسط حسابي بلغ)

(، واملرتبة األخيرة كانت ملؤشر )دمج التقنية التعليمية في البرنامج 0.80بلغ )

( وبانحراف معياري 3.89التربوي الفردي وتنفيذها( بمتوسط حسابي بلغ )

(1.06.) 

 ( االستراتيجيات التعليميةج

 6 جدول 

  الفكرية اإلعاقة ذوي  لألطفال املبكر  التدخل برامج جودة بمستوى  املتعلقة املؤشرات على الدراسة عينة أفراد استجابات
ً
  حسب على التعليمية االستراتيجيات ملعيار  وفقا

وافقة  مستويات  امل

وافقة  املعيار م املتوسط   مستوى امل

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

وافقة  م

 بشدة 

وافقة وافقة  م م

حد   إلى

 ما

غير 

وافقة  م

غير 

وافقة  م

 بشدة 

استخدام األساليب الفردية في التوجيه وحل  37

 املشكالت مع األطفال. 

 1 0.79 4.20 1 4 34 97 91 ت

% 40.1 42.7 15.0 1.8 0.4 

استخدام إجراءات لرفع مستوى الوعي بالذات  34

 واالعتماد عليها لدى األطفال. 

 2 0.87 4.12 1 12 32 95 85 ت

% 37.8 42.2 14.2 5.3 0.4 

 لخصائص   33
ً
توظيف االستراتيجيات التعليمية وفقا

 األطفال.

 3 0.81 4.07 1 8 36 111 70 ت

% 31.0 49.1 15.9 3.5 0.4 

تقويم استراتيجيات تعليمية للوقاية من   36

 السلوكيات غير املرغوبة وتقليلها. 

 3 0.90 4.07 2 9 45 87 84 ت

 % 37.0 38.3 19.8 4.0 0.9 

استخدام األساليب الجماعية في التوجيه وحل   38

 املشكالت مع األطفال. 

 5 0.89 4.05 2 8 47 89 81 ت

% 35.7 39.2 20.7 3.5 0.9 

استخدام استراتيجيات لدعم الدمج في البيئات  32

 املختلفة.

 6 0.95 3.98 4 15 36 99 73 ت

% 32.2 43.6 15.9 6.6 1.8 

استخدام استراتيجيات التدخل لدعم دمج   35

 األطفال في الفصول العامة. 

 7 1.06 3.87 5 24 41 82 75 ت

% 33.0 36.1 18.1 10.6 2.2 

  0.73 4.05 املتوسط* العام للمحور 

 .درجات 5 من الحسابي املتوسط تعني *

 بمتوسط التعليمية االستراتيجيات معيار أن( 6) رقم الجدول  من يتضح     

 الخماس ي  املقياس فئات من الرابعة الفئة في ويقع ،(5.00 من4.05) بلغ عام

 (. موافقة) إلى تشير التي  ،(4.20  إلى 3.41) من

 االستراتيجيات  بمعيار يتعلق فيما األول  السؤال نتائج من تبين  وقد      

 ذي طفل لكل الفردية األساليب تستخدم املبكر التدخل برامج أن  التعليمية

 عاٍل، بمستوى  وذلك التوجيه، وفي املشكالت، حل في حدة على فكرية إعاقة

  وحل  التوجيه في الفردية األساليب استخدام) وهو( 37) رقم مؤشر جعل مما
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 نظر وجهة من املعيار هذا في األولى املرتبة في يتصدر( األطفال مع املشكالت

( 4.20) بلغ حسابي بمتوسط بالبرنامج له تطبيقهن في الخدمات مقدمات

 استخدام) وهو( 35) رقم مؤشر حصل فيما(. 0.79)مقداره معياري  وانحراف

 املرتبة على( العامة الفصول  في األطفال دمج لدعم التدخل استراتيجيات

 (.1,06) قدرة بلغ معياري  وانحراف( 3,87)حسابي بمتوسط األخيرة،

 واألخالقية املهنية املمارسة( ح

 7 جدول 

  الفكرية اإلعاقة ذوي  لألطفال املبكر  التدخل برامج جودة بمستوى  املتعلقة املؤشرات على الدراسة عينة أفراد استجابات
ً
 على واألخالقية املهنية املمارسة ملعيار  وفقا

وافقة  مستويات حسب  امل

وافقة املعيار م املتوسطططططططططططططططططط  مستوى امل

 الحسابي

االنحططططططططططططططططططططططططططططططططراف 

 املعياري 

 الترتيب

وافقطططة  م

 بشدة

وافقة وافقطططة  م م

إلطططططططى حطططططططد 

 ما

غيطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططر 

وافقة  م

غيططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططر 

وافقطططة  م

 بشدة

اللغة اللفظية وغير اللفظية واملكتوبة  استخدام 40

 بفاعلية.

 1 0.80 4.29  4 37 75 111 ت

% 48.9 33.0 16.3 1.8  

 2 0.93 4.08 4 10 35 93 84 ت االنخراط في نشاطات مهنية تفيد األطفال وأسرهم.  41

% 37.2 41.2 15.5 4.4 1.8 

 3 0.99 4.07 4 12 44 70 97 ت تعليم ذي جودة عالية لألطفال. تقديم 39

% 42.7 30.8 19.4 5.3 1.8 

43 

النشطة في املنظمات التي تمثل أفضل   املشاركة

املمارسات في التدخل املبكر والتربية الخاصة 

 ملرحلة الطفولة املبكرة. 

 4 19 36 86 81 ت

3.98 1.01 4 
% 35.8 38.1 15.9 8.4 1.8 

 تطبيق نماذج عمل الفريق في الطفولة املبكرة. 42
 4 16 41 89 77 ت

3.96 0.98 5 
% 33.9 39.2 18.1 7.0 1.8 

  0.81 4.08 املتوسط* العام للمحور 

 درجات 5 من الحسابي املتوسط تعني *

 املمارسة" السادس املعيار مؤشرات جميع أن ( 7) رقم الجدول  من يتضح      

 عام بمتوسط وذلك موافقة، مستوى  ضمن جاءت" واألخالقية املهنية

 املقياس فئات من الرابعة الفئة في يقع متوسط وهو( 5.00 من 4.08) للمحور 

 (. موافقة)إلى تشير التي  الفئة وهي ،(4.20  إلى 3.41) من الخماس ي 

 وغير اللفظية اللغة استخدام) مؤشر أن  نجد السابق الجدول  إلى وبالنظر      

 بمتوسط املعيار هذا في األولى املرتبة على حصل( بفاعلية واملكتوبة اللفظية

 تطبيق) مؤشر كان حين  في(. 0.80) معياري  وانحراف( 4.29) بلغ حسابي

 بلغ حسابي بمتوسط األخيرة املرتبة في( املبكرة  الطفولة في الفريق عمل نماذج

 (. 0.98) معياري  وانحراف( 3.96)

 التعاون ( خ

  الفكرية اإلعاقة ذوي  لألطفال املبكر  التدخل برامج جودة بمستوى  املتعلقة املؤشرات على الدراسة  عينة أفراد استجابات 8 جدول 
ً
  حسب على التعاون  ملعيار  وفقا

وافقة  مستويات  امل

وافقة  املعيار م  املتوسط   مستوى امل

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب

وافقة  م

 بشدة 

وافقة وافقة  م م

إلى حد  

 ما

غير 

وافقة  م

غير 

وافقة  م

 بشدة 

بناء عالقات بين األسر واملهنيين تقوم على االحترام  44

 وتقديم العون بينهما. 

 1 0.87 4.30 3 5 28 77 114 ت

% 50.2 33.9 12.3 2.2 1.3 

توضيح مسؤوليات الفريق في تنفيذ خدمات  48

 التدخل املبكر. 

 2 0.94 4.26 4 8 29 69 117 ت

% 51.5 30.4 12.8 3.5 1.8 

مساعدة األسرة في التخطيط لالنتقال بأطفالهم إلى  47

 مراحل تعليمية أخرى.

 3 0.96 4.17 4 8 41 66 108 ت

% 47.6 29.1 18.1 3.5 1.8 

دعم أولويات خيارات األسرة في تطوير أهداف  46

 واستراتيجيات التدخل. 

 4 0.92 4.04 3 8 48 85 83 ت

% 36.6 37.4 21.1 3.5 1.3 

التعاون مع مؤسسات املجتمع املحلي لدمج األطفال   45

 في البيئات املختلفة.

 5 1.05 3.97 5 16 50 65 91 ت

% 40.1 28.6 22.0 7.0 2.2 

  0.83 4.15 املتوسط* العام للمحور 

 ( أن معيار )التعاون( بمتوسط عام بلغ 8يتضح من الجدول رقم )      درجات 5املتوسط الحسابي من * 
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(، ويقع في الفئة الرابعة من فئات املقياس الخماس ي من 5.00من  4.15)

(، التي تشير إلى )موافقة(. حيث تراوحت متوسطات 4.20إلى  3.41)

( درجات. وهي متوسطات تقع  5( من أصل )4.30إلى  3.97) استجاباتهن ما بين 

في الفئتين الرابعة والخامسة من فئات املقياس الخماس ي، وتشيران إلى  

 )موافقة / موافقة بشدة( على أداة الدراسة. 

وتبين من نتائج السؤال األول فيما يتعلق بمعيار التعاون أن برامج       

القات إيجابية تقوم على االحترام، وتقديم التدخل املبكر تعمل على بناء ع

العون بين األسر واملهنيين وذلك بمستوى عاٍل، حيث حصل املؤشر الذي 

يختص بذلك على املرتبة األولى من حيث التطبيق في البرنامج، بمتوسط 

(. كما أن البرامج 0.87)  (، وانحراف معياري بلغ قدره4.30) حسابي بلغ قدره

ملجتمع املحلي لدمج األطفال في البيئات املختلفة تتعاون مع مؤسسات ا

( على املرتبة 45بمستوى عاٍل، ولكن حصل هذا املؤشر والذي يحمل رقم )

 (.1.05(، وانحراف معياري )3.97) الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي بلغ

: مناقشة نتائج السؤال األول: 
ً
 ثانيا

توفير تعليم مالئم في أقل ( حصول مؤشر)2) أظهرت النتائج بجدول رقم     

( على أعلى قيمة لالنحراف املعياري، مما يشير إلى اختالف 
ً
البيئات تقييدا

وتباعد آراء مقدمات الخدمات حول توفير تعليم مالئم في أقل البيئات 

؛ وربما يفسر ذلك بأن بعض البرامج تطبق ذلك املؤشر ولكن لم تكن 
ً
تقييدا

 بأنه 
ً
حصل على أعلى متوسط حسابي في هذا املعيار، بالصورة املأمولة، علما

ويبرر حصوله على الرتبة األولى هو استناد بعض البرامج وبعض من مقدمات 

الخدمات كاجتهاد فردي منهم على أسس الدليل التنظيمي للتربية الخاصة 

ه والذي يؤكد بين طياته بأن تقدم خدمات التدخل املبكر 1436/1437لعام 

. في البيئة األقل ع
ً
 وتقييدا

ً
 زال

املؤشر األول مدى تقديم الخدمات وفق أسس تاريخية وفلسفية  ويقيس    

 أن الالتي أجبن بموافقة بشدة 
ً
وقانونية للتدخل املبكر، ونالحظ هنا أيضا

( استجابة بينما الالتي أجبن بمستوى موافقة حصلت على 31حصلت على ) 

ر ن86( استجابة، و)84) ـــ موافقة إلى حد ما. وُتفسَّ ـــ تائج املؤشر ( منهن أجبن بــ

 مقارنة بمؤشرات هذا املعيار في اعتمادها 
ً
األول إلى تدني مستوى البرامج قليال

على األسس التاريخية والفلسفية في تقديمها للخدمات. وربما يعود ذلك إلى 

تدني مستوى اإلعداد الجيد أثناء الخدمة. وهذا ما أشارت له دراسة 

مات في أثناء الخدمة هي أحد  بأن قلة فرص التدريب للمعل [8]القحطاني 

 أسباب انحدار مستوى برامج التدخل املبكر. 

( نجد أنها 3وعند النظر إلى نتائج االنحراف املعياري في جدول رقم )     

(؛ وكانت أقل قيمة انحراف معياري للمؤشر 0.91- 0.70انحصرت بين )

دمات )إنشاء سجالت واالحتفاظ بها(؛ مما يدل على تقارب استجابات مق

الخدمات حول تطبيق املؤشر بمستوى عاٍل؛ باإلضافة إلى حصول املؤشر 

على أعلى متوسط حسابي؛ وأن مقدمات الخدمات موافقات بشدة على 

تطبيق املؤشر في البرامج، ويمكن تفسير ذلك بضرورة تنظيم العمل، وأهمية 

بكر؛ حفظ تقارير دورية، وسنوية عن حالة كل طفل، وعن برنامج التدخل امل

حتى يتم الرجوع لها في أي وقت؛ وذلك ملراجعة تطور الطفل، أو البرنامج 

 وبالتالي إصالحه وتقويمه.

كذلك تشير النتائج إلى موافقة مقدمات الخدمات بشدة على إشراك األسر في 

عملية التقييم؛ ويعود ذلك إلى معرفة القائمين على البرنامج بأهمية دور 

باعتبارهم صناع القرار األساسيين ألطفالهم. وهذا  األسرة في عملية التقييم

من أفراد أسر األطفال شاركوا  58في أن  [9]ما أكد عليه كل من كريس وفيكي 

؛ مما يؤكد 
ً
في التقييم مع املهنيين، وكان االتفاق بين األسر، واملهنيين مرتفعا

 دور األسرة في التقييم.

( نجد أنها 4عياري في جدول رقم ) وعند النظر إلى نتائج االنحراف امل      

(؛ وكانت أقل قيمة انحراف معياري للمؤشر 1,14 – 0,74انحصرت بين )

مات  ِّ
)تصميم األعمال الروتينية اليومية(؛ مما يدل على تقارب استجابات مقد 

الخدمات حول تطبيق املؤشر بمستوى عاٍل؛ إذ يفسر بمعرفة القائمين على 

يط والتصميم لألعمال الروتينية اليومية البرنامج ألهمية وجود التخط

بالنسبة لألطفال؛ مما يسهل عليهم إدارتها. في حين حصل مؤشر )التقيد 

بإجراءات إدارة التغذية األساسية لألطفال( على أكبر قيمة لالنحراف 

املعياري، مما يوضح مدى اختالف استجابات مقدمات الخدمات حول 

ساسية لألطفال؛ وحصول هذا املؤشر على تطبيق إجراءات إدارة التغذية األ 

املرتبة التاسعة؛ وهنا يمكن القول بأن بعض البرامج ينقصها تطبيق عملية 

التقييم املستمر لبعض جوانبها، ومنها إدارة التغذية األساسية لألطفال، 

وهذا سيؤثر على تغذية طفل اإلعاقة الفكرية أثناء وجوده في البرنامج، 

على أن التنفيذ  [9]ثم تعلمه. وهذا ما أشارت له دراسة وبالتالي على نموه 

والتقييم باستمرار للتدخل القائم على تعزيز ممارسات التغذية املبكرة له 

 األثر البالغ على باقي جوانب النمو للطفل. 

 في 4)  ومن خالل النتائج املوضحة في جدول رقم
ً
( يتضح أن هناك تفاوتا

 املتوسطات الحسابية.

من نتائج هذا املعيار أن برامج التدخل املبكر توفر بيئة تتمتع باألمان  وتبين     

والجو اإليجابي بدرجة عالية بالنسبة ألطفال اإلعاقة الفكرية، وذلك 

باالستناد على موافقة مقدمات الخدمات بشدة بتطبيقهن املؤشر في 

ج البرنامج؛ ويعود ذلك لوجوب توفر عناصر أساسية كاألمان في أي برنام 

 إذا كان يختص باألطفال؛ وعلى ذلك فمن الضرورة أن 
ً
تعليمي، وخصوصا

تكون مطبقة بدرجة عالية إذا كانت تختص بأطفال ذوي اإلعاقة الفكرية؛ ملا 

ِّ في االنتباه والتركيز، وانعكاسه عليهم 
لديهم من سلوكيات غير مرغوبة، وتدن 

باإلضافة لعنصر  في حركتهم داخل بيئة البرنامج سواء بالصف، أو غيره،

توفير الجو اإليجابي؛ ملا له من أثر واضح في نجاح الكثير من األهداف، وهذا 

 ما انعكس على اهتمام القائمين على البرنامج بتطبيقه بدرجة عالية.

كما أن مستوى البرامج في توفيرها لبيئة غنية باملثيرات خارج املبنى، وتراعي      

ٍ على حسب نتيجة ترتيبها باملعيار؛ الفروق الفردية حصلت على مست
وى متدن 

وذلك لحصولها على املرتبة األخيرة في املعيار من وجهة نظر مقدمات 

( الذي يشير 20الخدمات بتطبيقهن لها بالبرنامج، وعند مقارنتها بمؤشر رقم )

إلى توفير البرنامج لبيئة غنية باملثيرات مراعية الفروق الفردية، ولكن داخل  

ربما يرجع ذلك إلى ضعف التمويل. وقد اتفق ذلك مع دراسة نجدة  املبنى،

التي توصلت إلى أن من الصعوبات التي تعرقل إدارة البيئات في برامج التدخل 

املبكر هو قلة املوارد املالية واإلمكانات املادية من مباٍن، وتجهيزات وأجهزة 

 ات الخدمات في ذلك. معينة. أو ربما تبرر نتيجة الدراسة إلى قلة خبرة مقدم

 في 5ومن خالل النتائج املوضحة بجدول رقم )
ً
( يتضح أن هناك تفاوتا

 املتوسطات الحسابية. 

 وتبين من نتائج هذا املعيار أن برامج التدخل املبكر تعمل على ترتيب       

أولوية أهداف التعليم الفردي وتنفيذها وتقويمها، وذلك باالستناد على 

لخدمات بشدة بتطبيقهن املؤشر في البرنامج؛ ويمكن موافقة مقدمات ا
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تفسير ذلك بأن من املتوقع األخذ عند رسم الخطط بأولويات األمور، 

 واألهداف األهم والتي تحتاج إلى وقت طويل لتحقيقها. 

ورغم أهميته دمج التقنية التعليمية في إزالة العقبات الحركية، والسمعية،     

والبصرية املرتبطة بإعاقة الطفل، والسماح له بفردية التعلم، إال أنها 

حصلت على آخر مرتبة في هذا املعيار باستخدامها في البرنامج التربوي 

 بأنه حصل على متوسط حسابي عال، ويمكن تفسي
ً
ر ذلك إلى  الفردي، علما

أن مقدمات الخدمات موافقات على تطبيق هذا املؤشر ولكن ليس بكل 

األحوال وربما يعود ذلك إلى قلة املخصصات املالية لكلفتها املالية العالية. كما 

التي أظهرت الدراسة أن قلة التمويل  [10]توصلت له دراسة بانق وريتش ي 

 دون تقديم خدمات التدخل املبكر في
ً
الواليات املتحدة األمريكية،  تقف حائال

في أنه كثير ما  [11]وبولندا، والصين، والهند، وزمبابوي. كذلك دراسة سميث 

توجد املشكالت في السياسات املتعلقة بمعايير برامج التعليم لذوي اإلعاقة 

 واملسائل املالية. أو ربما لم تستخدم بطريقة صحيحة في بعض البرامج.

 في 6املوضحة في جدول رقم ) ومن خالل النتائج     
ً
( يتضح أن هناك تجانسا

املتوسطات الحسابية. وأوضحت النتائج أن مقدمات الخدمات موافقات على 

جميع مؤشرات املعيار، وتمثلت في أنهن يستخدمن في برامج التدخل املبكر 

األساليب الفردية لكل طفل ذي إعاقة فكرية على حدة في حل املشكالت، وفي 

؛ ويمكن تفسير حصوله على هذه املرتبة هو معرفة مقدمات التوجيه

الخدمات أن كل طفل له سماته وخصائصه الفريدة في قدرات حل 

املشكالت، وفي التحليل، واالنتباه، والتركيز، والتي على أساسها يتم التعامل 

، ولكنها 
ً
 تناسب طفال

ً
معه بشكل فردي في توجيهه لذلك، حيث إن هناك طرقا

، ومعرفتهن أن هناك بعض  ال تناسب
ً
اآلخر مما يجعلها ال تجدي له نفعا

املشكالت التي يمكن حلها باألساليب الفردية، وأخرى باألساليب الجماعية، 

ولكن اتباعاهم األسلوب الفردي يتصدر الدرجة األعلى من األسلوب 

 في استخدامها لألساليب الجماعية 
ً
الجماعي، حيث جاء مستوى البرامج عاليا

ي التوجيه وحل املشكالت بالنسبة للطفل، ولكنه أقل مستوى من املؤشر ف

السابق والذي يختص باستخدام األسلوب الفردي، ويفسر ذلك أن البرامج 

تركز في استخدام التوجيه وحل املشكالت بالنسبة للطفل على األساليب 

الفردية بشكل أكبر من األساليب الجماعية، ويكشف ذلك قلة معرفة 

ات الخدمات بأن بعض األطفال ال يناسبهم إال استخدام األسلوب مقدم

بفعالية العمل الجماعي  [11]الجماعي. وهذا ما أكدت عليه دراسة جاميسون 

بين األطفال الصغار ذوي اإلعاقة في خفض السلوكيات غير املرغوبة، وزيادة 

 الكفاءة االجتماعية.

( نجد أنها 7ري في جدول رقم )وعند النظر إلى نتائج االنحراف املعيا     

(؛ وكانت أقل قيمة انحراف معياري للمؤشر 1.01 - 0.80انحصرت بين )

)استخدام اللغة اللفظية وغير اللفظية واملكتوبة بفاعلية(؛ مما يدل على 

تقارب استجابات مقدمات الخدمات حول تطبيق املؤشر بمستوى عاٍل؛  

سابي؛ وأن مقدمات الخدمات باإلضافة لحصول املؤشر على أعلى متوسط ح

موافقات بشدة على تطبيق املؤشر في البرامج، وقد انسجمت تلك النتيجة مع 

أهميتها بالواقع بمدى استخدام نمط اللغة املناسب لكل طفل في تجاوبه 

بالبرنامج، والوصول لألهداف املرجوة، وقد أكد على ذلك الكثير من 

نمط التواصل املناسب مع  الدراسات التي تقيس مدى تأثير استخدام

األطفال ذوي اإلعاقة بنموهم في املجاالت النمائية املختلفة، وتوصلت إلى أنها 

التي أكدت على أهمية استخدام نمط  [12]ذات تأثير بالغ، كدراسة حسن 

التواصل املناسب من قبل العاملين مع أطفال ذوي اإلعاقة الفكرية في املكان 

 التعليمي. 

لت الدراسة إلى أن مستوى برامج التدخل املبكر من خالل تطبيق كما توص     

مقدمات خدماتها ملؤشر تطبيق نماذج عمل الفريق في الطفولة املبكرة جاء في 

الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماس ي، وقد حصل على آخر مرتبة 

في هذا املعيار، ورغم أهمية عمل فريق متعدد التخصصات في تلبية 

 في احت
ً
ياجات الطفل بالبرنامج، مما يدل على تدني مستوى البرامج قليال

تطبيق تلك النماذج مقارنة بمراتب املؤشرات األخرى في املعيار. كما أشار 

أن مدى احتياجات الخدمات التي يواجها، أو يحتاجها األطفال  [13]اودوم 

ال يمكن  الصغار ذوي اإلعاقات وأسرهم يتجاوز التخصصات املهنية؛ لذلك

تلبية هذه االحتياجات بالكامل اال من خالل نماذج الفرق التعاونية وتعدد 

 التخصصات".

( نجد أنها 8وعند النظر إلى نتائج االنحراف املعياري في الجدول رقم )      

(؛ ويالحظ أن قيم االنحرافات املعيارية للمعيار 1,05- 0,87) انحصرت بين 

مات جميعها بها تشتت؛ مما يدل عل  ِّ
ى اختالف وقلة إجماع استجابات مقد 

 ملعيار التعاون.
ً
 الخدمات حول مستوى جودة برامج التدخل املبكر وفقا

 في 8ومن خالل النتائج املوضحة في جدول رقم )     
ً
( يتضح أن هناك تفاوتا

املتوسطات الحسابية. وتبين من نتائج هذا املعيار أن مقدمات الخدمات في 

بكر يعملن على بناء عالقات مع األسر تقوم على االحترام، برامج التدخل امل

وتقديم العون بمستوى عاٍل؛ فُهـن  موافقات بشدة على تطبيق هذا املؤشر في 

مات الخدمات بأن األسرة هم صناع  ِّ
البرنامج؛ ويعود ذلك إلى معرفة مقد 

عتبارهم القرار ألطفالهم، بالتالي تم العمل على تقديم العون بدرجة عالية، وا

مات الخدمات على توفير قدر عاٍل من  ِّ
أعضاء مهمين في الفريق. وعمل مقد 

 بعملية التقييم األولي بالنسبة للطفل، 
ً
االحترام لهم حتى يقوموا معا

 في التقييم املستمر والالحق، باإلضافة لجعل األولوية 
ً
وإشراكهم أيضا

 .  لخيارات األسرة في تطوير أهداف واستراتيجيات التدخل

إلى أن برامج التدخل املبكر ذات فعالية وتأثير [14] فقد توصلت دراسة       

بشكل إيجابي على الطفل عندما يكون هناك تعاون بين البرنامج، واآلباء، 

إلى أن عملية التدخل املبكر  [15]واألمهات. كما توصلت دراسة بيترانيدر 

ومقدمي الخدمات. حيث للطفل تتوقف إلى حد كبير على التعاون بين األهل 

على تأكيد دور مشاركة أولياء األمور  IDEA"اعترفت نصوص مهمة في قانون 

بتدريب وتعليم أطفالهم في البرامج املقدمة لألطفال الصغار ذوي اإلعاقات 

؛ لذا يجب استخدام املؤشرات املستندة على املعايير [13]اودوم وآخرون 

 واملهنيين. لتطبيق التعاون الفعال بين الوالدين

: عرض نتائج السؤال الثاني:
ً
 ثانيا

( بين استجابات 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 ملعايير مجلس 
ً
أفراد العينة حول مستوى جودة برامج التدخل املبكر وفقا

األطفال غير العاديين تعزى الختالف املتغيرات: نوع البرنامج، التخصص، 

 ة؟(.الدورات التدريبي

 ملتغير 9ويوضح الجدول رقم )
ً
 ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي تبعا

 .نوع البرنامج
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 9جدول 

 ملعايير مجلس األطفال  One-Way-Anovaنتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
ً
لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول مستوى جودة برامج التدخل املبكر وفقا

 ملتغير نوع البرنامج
ً
 غير العاديين تبعا

مجموع   مصدر التباين  املعيار

 املربعات 

درجات  

 الحرية

متوسط  

 املربعات 

مستوى  قيمة ف

 الداللة 

 التعليق

 غير دالة 0.405 0.91 0.47 2 0.95 بين املجموعات والسياسات / األسس القيادة 

 0.52 224 116.92 داخل املجموعات

التقييم والتشخيص/ تقويم الفرد  

 والبرنامج 

 غير دالة 0.356 1.04 0.35 2 0.70 بين املجموعات

 0.34 224 75.52 داخل املجموعات

 غير دالة 0.142 1.97 1.03 2 2.06 بين املجموعات التعلم/التفاعالت االجتماعية بيئة

 0.52 224 117.01 داخل املجموعات

 غير دالة 0.432 0.84 0.40 2 0.80 بين املجموعات التخطيط التعليمي 

 0.47 224 106.00 داخل املجموعات

 غير دالة 0.475 0.75 0.40 2 0.79 املجموعات بين االستراتيجيات التعليمية

 0.53 224 118.88 داخل املجموعات

 غير دالة 0.115 2.19 1.40 2 2.81 بين املجموعات املمارسة املهنية واألخالقية

 0.64 224 143.90 داخل املجموعات

 غير دالة 0.211 1.57 1.08 2 2.16 بين املجموعات التعاون 

 0.69 224 154.27 املجموعاتداخل 

 

الدرجة الكلية ملستوى جودة برامج  

 التدخل املبكر 

 غير دالة 0.241 1.43 0.58 2 1.16 بين املجموعات

 0.40 224 90.48 داخل املجموعات 

 (.0,05) الداللة مستوى  عن دالة فروق وجود تعني *

: اآلتية املعايير في دالة غير( ف) قيم أن ( 9) رقم الجدول  من يتضح       

 والبرنامج، الفرد تقويم /والتشخيص التقييم األسس،/  والسياسات القيادة)

 االستراتيجيات  التعليمي، التخطيط االجتماعية، التفاعالت/التعلم بيئة

 ملستوى  الكلية الدرجة وفي ،(التعاون  واألخالقية، املهنية املمارسة التعليمية،

  الفكرية اإلعاقة ذوي  لألطفال املبكر التدخل برامج جودة
ً
 مجلس ملعايير وفقا

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى يشير مما العاديين، غير األطفال

  املبكر التدخل برامج جودة مستوى  حول  الدراسة عينة استجابات بين 
ً
 وفقا

  العاديين، غير األطفال  مجلس ملعايير
ً
 املبكر  التدخل برنامج نوع الختالف تبعا

 (.خيري   – أهلي – حكومي: )فيه يعملن الذي

 للتعرف األحادي؛ التباين تحليل اختبار استخدام تم: التخصص متغير( ب

  العينة أفراد استجابات في الفروق على
ً
 .التخصص ملتغير تبعا

  األحادي التباين تحليل اختبار نتائج( 10) رقم الجدول  ويوضح
ً
 ملتغير تبعا

 .التخصص

 10جدول 

 ملعايير مجلس األطفال  One-Way-Anovaنتائج اختبار تحليل التباين األحادي )
ً
( لداللة الفروق في استجابات عينة الدراسة حول مستوى جودة برامج التدخل املبكر وفقا

 ملتغير التخصص 
ً
 غير العاديين تبعا

مجموع   مصدر التباين  املعيار

 املربعات 

درجات  

 الحرية

متوسط  

 املربعات 

قيمة 

 ف

مستوى 

 الداللة 

 التعليق

 غير دالة 0.298 1.23 0.63 5 3.16 بين املجموعات األسس القيادة والسياسات / 

داخل  

 املجموعات

111.41 216 0.52 

 غير دالة 0.252 1.33 0.44 5 2.19 بين املجموعات التقييم والتشخيص/ تقويم الفرد والبرنامج 

داخل  

 املجموعات

71.15 216 0.33 

دالة عند مستوى   0.010 3.10 1.57 5 7.87 بين املجموعات التعلم/التفاعالت االجتماعية بيئة

داخل   0,05

 املجموعات

109.82 216 0.51 

دالة عند مستوى   0.006 3.34 1.48 5 7.40 بين املجموعات التخطيط التعليمي 

داخل   0,05

 املجموعات

95.72 216 0.44 

دالة عند مستوى   0.007 3.29 1.66 5 8.30 بين املجموعات االستراتيجيات التعليمية
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داخل  

 املجموعات

109.08 216 0.51 0,05 

دالة عند مستوى   0.048 2.28 1.44 5 7.22 بين املجموعات املمارسة املهنية واألخالقية

داخل   0,05

 املجموعات

137.01 216 0.63 

 غير دالة 0.196 1.48 1.03 5 5.13 املجموعات بين التعاون 

داخل  

 املجموعات

149.27 216 0.69 

الدرجة الكلية ملستوى جودة برامج التدخل  

 املبكر 

دالة عند مستوى   0.018 2.79 1.09 5 5.44 بين املجموعات

داخل   0,05

 املجموعات

84.07 216 0.39 

/  والسياسات القيادة: )معيار في( ف) قيم أن ( 10) رقم الجدول  من يتضح     

 ،1.33= والبرنامج الفرد تقويم /والتشخيص التقييم ،1.23= األسس

 داللة ذات فروق وجود عدم إلى يشير مما دالة، غير( 1.48= التعاون 

  التدخل  برامج جودة مستوى ) حول  الدراسة عينة استجابات بين  إحصائية

  املبكر
ً
  إلى  تعود ،(املعايير تلك في العاديين  غير األطفال مجلس ملعايير وفقا

 .العينة أفراد تخصص اختالف

 التفاعالت/التعلم بيئة: )اآلتية املعايير في( ف) قيم كانت حين  في     

= التعليمية االستراتيجيات ،3.34= التعليمي  التخطيط ،3.10= االجتماعية

 ذات فروق وجود إلى يشير مما( 2.28= واألخالقية املهنية املمارسة ،3.29

 برامج جودة مستوى ) حول  الدراسة عينة استجابات بين  إحصائية داللة

  املبكر التدخل
ً
 ،(املعايير هذه في العاديين غير األطفال مجلس ملعايير وفقا

 
ً
 Schaffeh شيفيه اختبار استخدام وتم. العينة أفراد تخصص الختالف تبعا

Test دال فرق  أقل واختبار (Least Significant Difference)عن للكشف ؛ 

 .الدراسة عينة أفراد استجابات في الفروق تلك مصدر

 واختبار Schaffeh Test شيفيه اختبار نتائج نتائج( 11) رقم الجدول  ويوضح

 (. Least Significant Difference) دال فرق  أقل

 مستوى  حول  الدراسة عينة استجابات في الفروق  مصدر  لتوضيح( Least Significant Difference) دال فرق  أقل  واختبار  Schaffeh Test شيفيه اختبار  نتائج 11 جدول 

  املبكر  التدخل برامج جودة
ً
  العاديين غير  األطفال مجلس  ملعايير  وفقا

ً
 التخصص   ملتغير  تبعا

املتوسط   التخصص  املحور 

 الحسابي 

معلمة 

تربية 

 خاصة 

أخصائية 

عالج 

وظيفي/  

 طبيعي

أخصائية 

عالج نطق 

 وتخاطب 

أخصائية 

 نفسية

أخصائية 

 اجتماعية

 الفرق لصالح 

بيئة 

التعلم/التفاعالت 

 االجتماعية

       4.12 معلمة تربية خاصة

       3.52 عالج وظيفي/طبيعي أخصائية

       4.26 أخصائية عالج نطق وتخاطب 

 أخصائية نفسية    *  4.38 أخصائية نفسية

       4.11 أخصائية اجتماعية

       4.14 تدخل مبكر 

التخطيط  

 التعليمي

       4.11 معلمة تربية خاصة

       3.54 أخصائية عالج وظيفي/طبيعي

       4.23 أخصائية عالج نطق وتخاطب 

 أخصائية نفسية    *  4.36 أخصائية نفسية

       4.25 أخصائية اجتماعية

       4.27 تدخل مبكر 

االستراتيجيات 

 التعليمية

 معلمة تربية خاصة    *  4.06 معلمة تربية خاصة

       3.42 أخصائية عالج وظيفي/طبيعي

       4.16 أخصائية عالج نطق وتخاطب 

 أخصائية نفسية    *  4.31 أخصائية نفسية

       4.03 أخصائية اجتماعية

       4.00 تدخل مبكر 

املمارسة املهنية 

 واألخالقية** 

 معلمة تربية خاصة    *  4.04 معلمة تربية خاصة

       3.58 أخصائية عالج وظيفي/طبيعي

أخصائية عالج نطق     *  4.31 أخصائية عالج نطق وتخاطب 

 وتخاطب 
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 أخصائية نفسية    *  4.34 أخصائية نفسية

       4.08 أخصائية اجتماعية

       4.09 تدخل مبكر 

الدرجة الكلية 

ملستوى جودة  

برامج التدخل 

 املبكر 

       4.08 معلمة تربية خاصة

       3.61 عالج وظيفي/طبيعي أخصائية

       4.23 أخصائية عالج نطق وتخاطب 

 أخصائية نفسية    *  4.32 أخصائية نفسية

       4.14 أخصائية اجتماعية

       4.16 تدخل مبكر 

  . فأقل 0.05 مستوى  عند دالة فروق وجود تعني * 

( Least Significant Difference) دال فرق  أقل اختبار استخدام تم** 

 تمكن لعدم واألخالقية املهنية املمارسة معيار في الفروق مصدر عن للكشف

 .عنها الكشف من شيفيه اختبار

 في. 0.05 مستوى  عند دالة فروق وجود( 11)  رقم الجدول  من يتضح      

 أفراد استجابات متوسط بين  االجتماعية التفاعالت/التعلم بيئة معيار

 في  العينة أفراد وبين  ،(طبيعي/وظيفي عالج أخصائية) تخصص في العينة

 تخصص  في العينة أفراد لصالح وذلك ،(نفسية أخصائية) تخصص

 أخصائية) تخصص في التعليمي  التخطيط معيار وفي(. نفسية أخصائية)

 ،(نفسية أخصائية) تخصص في العينة أفراد وبين  ،(طبيعي/وظيفي عالج

 معيار وفي(. نفسية أخصائية) تخصص في العينة أفراد لصالح وذلك

 وبين ،(طبيعي/وظيفي عالج أخصائية) تخصص في التعليمية االستراتيجيات

 في  العينة أفراد لصالح وذلك ،(خاصة تربية معلمة) تخصص في العينة أفراد

 في  التعليمية االستراتيجيات معيار وفي(. خاصة تربية معلمة) تخصص

 تخصص في العينة أفراد وبين ،(طبيعي/وظيفي عالج أخصائية) تخصص

 أخصائية) تخصص في العينة أفراد لصالح وذلك ،(نفسية أخصائية)

 عالج أخصائية) تخصص في واألخالقية املهنية املمارسة معيار وفي(. نفسية

 وذلك ،(خاصة تربية معلمة) تخصص في العينة أفراد وبين  ،(طبيعي/وظيفي

 املمارسة معيار وفي(. خاصة تربية معلمة) تخصص في العينة أفراد لصالح

 أفراد وبين  ،(طبيعي/وظيفي عالج أخصائية) تخصص في واألخالقية املهنية

 أفراد لصالح وذلك ،(وتخاطب نطق عالج أخصائية) تخصص في العينة

 املمارسة معيار وفي(. وتخاطب نطق عالج أخصائية) تخصص في العينة

 أفراد وبين  ،(طبيعي/وظيفي عالج أخصائية) تخصص في واألخالقية املهنية

 في  العينة أفراد لصالح وذلك ،(نفسية أخصائية) تخصص في العينة

 التدخل  برامج جودة ملستوى  الكلية الدرجة وفي(. نفسية أخصائية) تخصص

 في  العينة أفراد وبين  ،(طبيعي/وظيفي عالج أخصائية) تخصص في املبكر

 تخصص  في العينة أفراد لصالح وذلك ،(نفسية أخصائية) تخصص

 (. نفسية أخصائية)

 املستقلة للعينات( ت) اختبار استخدام تم: التدريبية الدورات متغير( ج

(Independent Sample T-test)أفراد استجابات في الفروق على للتعرف ؛ 

  العينة
ً
 غير األطفال مجلس معايير يخص فيما التدريبية الدورات ملتغير تبعا

 .العاديين 

  املستقلة للعينات( ت) اختبار نتائج( 12) رقم الجدول  ويوضح
ً
 ملتغير تبعا

 . التدريبية الدورات

  املبكر  التدخل برامج جودة مستوى  حول   الدراسة عينة استجابات في  الفروق لداللة املستقلة للعينات( ت) اختبار  نتائج 12 جدول 
ً
 العاديين غير   األطفال مجلس ملعايير  وفقا

 
ً
 التدريبية  الدورات ملتغير  تبعا

الدورات   املحور 

 التدريبية

املتوسط   العدد 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

مستوى  قيمة ت

 الداللة 

 التعليق

دالة عند مستوى   0.023 2.29 0.64 3.99 70 نعم القيادة والسياسات / األسس 

 0.75 3.76 157 ال 0.05

 غير دالة 0.069 1.83 0.50 4.29 70 نعم التقييم والتشخيص/ تقويم الفرد والبرنامج 

 0.61 4.15 157 ال

 غير دالة 0.146 1.46 0.63 4.22 70 نعم بيئة التعلم/التفاعالت االجتماعية

 0.76 4.07 157 ال

دالة عند مستوى   0.037 2.10 0.57 4.25 70 نعم التخطيط التعليمي 

 0.73 4.07 157 ال 0.05

 غير دالة 0.092 1.69 0.65 4.17 70 نعم االستراتيجيات التعليمية

 0.76 4.00 157 ال

 غير دالة 0.191 1.31 0.72 4.18 70 نعم املمارسة املهنية واألخالقية

 0.84 4.03 157 ال

دالة عند مستوى   0.031 2.18 0.68 4.31 70 نعم التعاون 

 0.88 4.08 157 ال 0.05

الدرجة الكلية ملستوى جودة برامج التدخل  

 املبكر 

دالة عند مستوى   0.038 2.10 0.53 4.22 70 نعم

 0.67 4.04 157 ال 0.05
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في ثالثة  0.05( أن قيم )ت( دالة عند مستوى 12يتضح من الجدول رقم )     

معايير: )القيادة والسياسات / األسس، التخطيط التعليمي، التعاون(، وفي 

الدرجة الكلية ملستوى جودة برامج التدخل املبكر لألطفال ذوي اإلعاقة 

 ملعايير مجلس األطفال غير العاديين، مما 
ً
يشير إلى وجود فروق الفكرية وفقا

ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول مستوى جودة برامج 

 
ً
 ملعايير مجلس األطفال غير العاديين في تلك املعايير، تبعا

ً
التدخل املبكر وفقا

الختالف مدى حصول أفراد العينة على دورات تدريبية تتعلق بمعايير مجلس 

تلك الفروق لصالح أفراد العينة الذين حصلوا األطفال غير العاديين، وكانت 

 على الدورات.

( أن قيم )ت( غير دالة في معايير: )التقييم 12كما يتضح من الجدول رقم )    

والتشخيص/ تقويم الفرد والبرنامج، بيئة التعلم/التفاعالت االجتماعية، 

ر إلى عدم االستراتيجيات التعليمية، املمارسة املهنية واألخالقية(، مما يشي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة حول مستوى 

 ملعايير مجلس األطفال غير العاديين في تلك 
ً
جودة برامج التدخل املبكر وفقا

 املعايير، تعود الختالف الدورات التدريبية. 

: مناقشة نتائج السؤال الثاني:
ً
 رابعا

الحالية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كشفت نتائج الدراسة      

 
ً
استجابات عينة الدراسة حول مستوى جودة برامج التدخل املبكر وفقا

ملعايير مجلس األطفال غير العاديين في معايير: )القيادة والسياسات / 

األسس، التقييم والتشخيص/ تقويم الفرد والبرنامج، بيئة التعلم/التفاعالت 

لتخطيط التعليمي، االستراتيجيات التعليمية، املمارسة املهنية االجتماعية، ا

 الختالف نوع برنامج التدخل املبكر الذي يعملن 
ً
واألخالقية، التعاون( تبعا

 خيري(. –أهلي  –فيه: )حكومي 

ويمكن تفسير النتيجة السابقة بأن متغير نوع البرنامج لم يكن ذا تأثير على     

  مستوى جودة البرنامج، أي
ً
أن مستوى جودة برامج التدخل املبكر وفقا

، أو 
ً
، أو أهليا

ً
 لنوع البرنامج سواء كان حكوميا

ً
لجميع املعايير ال تختلف تبعا

؛ وربما يعود ذلك إلى أن برامج التدخل املبكر على اختالف تصنيفها إال 
ً
خيريا

مة لألطفال، واإلجراءات واألساسات،   أنها واحدة من حيث الخدمات املقدَّ

فقد توصلت هذه الدراسة إلى أن جميع برامج التدخل املبكر تتبع نفس 

اإلجراءات املتماشية مع معايير املجلس في التقييم، والتشخيص، والتقويم 

الذاتي للبرنامج، وتطبيق الخطط واالستراتيجيات، وتوفير البيئة، وتطبيق 

 التعاون مع األسر والهيئات.

روق ذات داللة إحصائية بين استجابات وأشارت النتائج إلى عدم وجود ف

 ملعايير مجلس 
ً
عينة الدراسة حول مستوى جودة برامج التدخل املبكر وفقا

األطفال غير العاديين في املعايير اآلتية: )القيادة والسياسات / األسس، 

التقييم والتشخيص/ تقويم الفرد والبرنامج، التعاون( تعود إلى اختالف 

أي أن متغير التخصص لم يكن له تأثير على مستوى تخصص أفراد العينة؛ 

 جودة برامج التدخل املبكر في تلك املعايير.

في حين توصلت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية     

 
ً
بين استجابات عينة الدراسة حول مستوى جودة برامج التدخل املبكر وفقا

ين في املعايير اآلتية: )بيئة التعلم/التفاعالت ملعايير مجلس األطفال غير العادي

االجتماعية، التخطيط التعليمي، االستراتيجيات التعليمية، املمارسة املهنية 

واألخالقية( باختالف تخصص أفراد العينة، مما كان له أثر في ذلك، حيث 

(، وفي 0.048-0.007-0.006-0.010بلغت مستويات الداللة على التوالي: )

 عند مستوى 0.018الكلية بمستوى داللة )الدرجة 
ً
( وهي دالة إحصائيا

(0.05 .) 

وأظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين      

 
ً
استجابات عينة الدراسة حول مستوى جودة برامج التدخل املبكر وفقا

 للمعايير اآلتية: )القيادة والسياسات، والتخطيط التعليمي، والتعا
ً
ون( تبعا

الختالف مدى حصول أفراد العينة على دورات تدريبية تتعلق بمعايير مجلس 

األطفال غير العاديين، وكانت تلك الفروق لصالح أفراد العينة الذين حصلوا 

 على دورات تتعلق بمعايير مجلس األطفال غير العاديين. 

ى نتائج فنالحظ أن الالتي حصلن على دورات كان الستجابتهن أثر عل    

مستوى جودة البرامج في معايير: )القيادة والسياسات، والتخطيط التعليمي، 

والتعاون(، فقد بلغ متوسط استجابات الالتي حصلن على دورات في معيار 

(، 3.76( في حين كان متوسط الالتي لم يحصلن )3.99القيادة والسياسات)

(، وفي 4.07مقابل ) (4.25ومتوسط استجابتهن في معيار التخطيط التعليمي )

 على 4.08( مقابل )4.31معيار التعاون )
ً
(، وهذا ما جعل االنعكاس واضحا

(، وهي دالة 0.031 - 0.037 - 0.023مستوى الداللة التي كانت على التوالي )

 على وجود فروق بين املجموعتين في تقويم جودة مستوى جودة 
ً
إحصائيا

 برامج التدخل املبكر. 

لت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في حين توص     

 
ً
بين استجابات عينة الدراسة حول مستوى جودة برامج التدخل املبكر وفقا

للمعايير اآلتية: )التقييم والتشخيص/ تقويم الفرد والبرنامج، بيئة 

التعلم/التفاعالت االجتماعية، االستراتيجيات التعليمية، املمارسة املهنية 

 األخالقية( تعود الختالف الدورات التدريبية. و 

فقد بلغ متوسط استجابات الالتي حصلن على دورات في معيار التقييم     

( في حين كان متوسط الالتي لم 4.29والتشخيص/ تقويم الفرد والبرنامج )

(، ومتوسط استجابات الفئة األولى في معيار بيئة 4.15يحصلن )

(، 4.07(، ومتوسط الفئة الثانية )4.22اعية )التعلم/التفاعالت االجتم

( 4.17ومتوسط استجابات الفئة األولى في معيار االستراتيجيات التعليمية )

(، ومتوسط استجابات الفئة األولى في معيار 4.00) ومتوسط الفئة الثانية

( األمر الذي 4.03) ( ومتوسط الفئة الثانية4.18) املمارسة املهنية واألخالقية

 - 0.092 - 0.146 - 0.069س على مستوى الداللة التي كانت على التوالي )انعك

 على وجود فروق بين املجموعتين 0.191
ً
(؛ مما يفسر أنها غير دالة إحصائيا

 في تقويم جودة مستوى جودة برامج التدخل املبكر.
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ABSTRACT_ This study aimed to identify quality of early intervention programs for children with intellectual 

disability in Riyadh according to standards of the Council of Exceptional Children(CEC). It also aimed to 

identify the effect of variables such as: type of early intervention program, specialization of service providers, 

and training courses related to standards of Council of Exceptional Children on quality of the program. Sample 

of the study consisted of (277) service providers in (33) early intervention programs in Riyadh. A questionnaire 

developed by the researcher was used to survey opinions of these providers in the light of the study questions 

and objectives. The researcher used a descriptive method. Results of the study showed that service providers 

apply standards of the Council of Exceptional Children (CEC) in a high level at all dimensions. Dimension of 

"assessment and diagnosis/ assessing individuals and programs" came first while dimension of "cooperation" 

came second. Dimension of "educational planning" came third while dimension of "learning environment / 

social interactions" came fourth. Dimension of "ethical and professional practices" came fifth and dimension of 

"educational strategies" came sixth. In the seventh and last rank came the dimension of "educational strategies". 

Results of the study revealed that there were statistically significant differences at (0.05) in the level of quality in 

early intervention programs when service providers apply standards of the Council of Exceptional Children 

(CEC) which are related to the domain of learning environment/social interactions, domain of educational 

planning, domain of educational strategies, domain of professional and ethical practice, and in the total score. 

These differences are attributed to the variable of specialization and for participants specialized as 

(psychologists). In the domain of educational strategies and professional and ethical practice, difference was for 

(special education teachers) and in the domain of professional and ethical practice, difference was for (language 

and speech therapist). There are also differences in the dimension of leadership and policy, educational 

planning, and cooperation. These differences were attributed to attending courses related to standards of the 

Council of Exceptional Children(CEC), for those who attended. The study didn't reveal any differences in quality 

of early intervention programs when they apply standards of the Council of Exceptional Children(CEC) related 

to dimensions of (leadership and policy, assessment and diagnosis/ assessing individuals and programs, 

learning environment/ social interactions, educational planning, educational strategies, ethical and professional 

practices, and cooperation) attributed to type of early intervention program (public, national, charitable). In the 

domains of leadership and policy, assessment and diagnosis/ assessment of individuals and programs, and 

cooperation, there was a difference attributed to specialization of participants. In the domains of assessment and 

diagnosis/ assessment of individuals and programs, learning environment/ social interactions, educational 

strategies, and ethical and professional practices, there was a difference attributed to training courses. 

KEYWORDS: quality, early intervention programs, children with intellectual disability, standards of Council 

For Exceptional Children(CEC(. 

 

 


