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ملخص: 

تهدف هذه الدرا�ضة اإىل تقييم م�ضتوى فاعلية موؤ�ض�ضات ومراكز الرتبية اخلا�ضة التي 
ُتعنى بالتوحد يف الأردن وفقًا للمعايري العاملية.تكونت عينة الدرا�ضة من جميع موؤ�ض�ضات 
ومراكز التوحد يف الأردن، والبالغ عددها )53( مركزاً وموؤ�ض�ضة، ولتحقيق هدف الدرا�ضة 
اأبعاد.اأ�ضارت النتائج اإىل اأن هناك  اأداة تكونت من )77( موؤ�رشاً موزعة على ثمانية  بنيت 
ُبعداً واحداً كان ذا م�ضتوى فاعلية مرتفع وهو: ُبعد الربامج واخلدمات، يف حني اأن هناك 
التعليمية، والإدارة  البيئة  التقومي،  اأبعاد كانت ذات م�ضتوى فاعلية متو�ضطة وهي:  ثالثة 
والعاملون.اأما بقية االأبعاد وعددها اأربعة فقد كانت ذات م�ستوى فاعلية متدنية وهي: 

الروؤية والر�ضالة، م�ضاركة الأ�رشة، الدمج واخلدمات النتقالية، والتقومي الذاتي.
الكلمات املفتاحية: 

موؤ�ض�ضات ومراكز الرتبية اخلا�ضة، ا�ضطراب التوحد، املعايري العاملية.
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Abstract: 
The aim of this study was to assess the effectiveness of institutions and 

centers of special education according to international standards.The sample 
of study consisted of )53( Jordanian centers and institutions which provide 
educational programs and services for children with autism.A checklist was 
developed to assess the level of the educational programs and services which 
consisted of )77( items distributed to )8( domains.Results showed that there 
was only one domain out of eight which had a high efficiency level, namely, 
programs and services, while the other three domains had medium efficiency 
levels which are: educational environment, assessment, and administration 
and staff.The other four domains had lower efficiency levels which are: vision 
and mission, family support, inclusion and transitional services, and self- 
assessment.

Keywords: institutions and centers of special education, autism, 
international standards.
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املقدمة واخللفية النظرية: 
ُيعدُّ التوحد اأحد الإ�ضطرابات النمائية واأكرثها �ضّدة من حيث تاأثريها على �ضلوك الفرد 
الذي يعاين منه، ذلك لأن تاأثريه ل يقت�رش على جانب واحد فقط من �ضخ�ضيته، واإمنا يت�ضع 
يوؤدي  والنفعالية، مما  واللغوية  املعرفية والجتماعية  لي�ضمل جوانب خمتلفه كاجلوانب 

بطبيعة احلال اإىل حدوث تاأخر عام يف العملية النمائية باأ�رشها )خليل، 2009( .
والتوحد هو ا�ضطراب يظهر قبل اأن ي�ضل الطفل اإىل �ضن )30( �ضهراً من العمر، ويت�ضمن 
الأ�ضياء  اإىل  التعلق والنتماء  الكالم واللغة، وال�ضعة املعرفية، وا�ضطرابًا يف  ا�ضطرابًا يف 
.اأما كوملان   )Autism Society of American, 2003(.والأحداث والنا�ص  واملو�ضوعات 
التفاعل  على  القدرة  يف  وا�ضح  بق�ضور  يت�ضم  منائي  ا�ضطراب  باأنه  فيعرفه   )Colman(
والهتمامات  الأن�ضطة  من  مبجموعة  يت�ضم  اأنه  كما  التوا�ضل،  على  والقدرة  الجتماعي 
قبل  وتبداأ  والكالم،  اللغة  يف  ا�ضطرابات  وجود  مع  املحددة  النمطية  ال�ضلوكية  والأمناط 
منائية  اإعاقة  باأنه  فيعرفه   )2010( عواد  .اأما   )Colman, 2003( العمر  من  الثالثة  �ضن 
تظهر خالل ال�ضنوات الثالث الأوىل من العمر، وهو ا�ضطراب ع�ضبي يوؤثر على منو الدماغ 
ووظيفته، مما ي�ضبب �ضعوبة لدى الطفل يف التوا�ضل والتعلم والتفاعل الجتماعي، وُيظهر 

العديد من ال�ضلوكات النمطية املتكررة.
 Frith,(.حالة لكل 10.000 ولدة )وتقدر ن�ضبة اإنت�ضار ا�ضطراب التوحد بحوايل )60
2003( ، اأما املركز القومي لبحوث ودرا�ضات ا�ضطراب التوحد )NAAR, 2012( فقد اأ�ضار 
اإىل اأن ن�ضبة الإنت�ضار تبلغ )1( لكل )250( حالة ولدة تقريبًا وت�ضل هذه الن�ضبة من )30- 
60( حالة لكل )10.000( حالة ولدة ممن لديهم اإعاقة عقلية مع �ضمات ا�ضطراب التوحد 

. )Howlin & Yule, 2002(

العالقة بجوانب  الأ�ضا�ضية ذات  التوحد بعدد من اخل�ضائ�ص  ا�ضطراب  ويت�ضف ذوو 
النمو اللغوي وال�ضلوكي والجتماعي واملعريف، التي يف جمملها متيزهم عن غريهم، ففي 
املجال الجتماعي فهم يعانون من �ضعوبات يف العالقات الجتماعية واملحافظة عليها 
مع اأقرانهم، رغم احتمالية ارتباطهم ب�ضكل اأف�ضل مع والديهم، ومقدمي الرعاية واأ�ضخا�ص 
ويف   ،  )Marshall, 2004( م�ضاعرهم  وقراءة  اإحتياجاتهم  توفري  ي�ضتطيعون  ممن  اآخرين 
املجال اللغوي فيعانون من م�ضكالت يف التعبري ال�ضفوي والتوا�ضل اللفظي وغري اللفظي، 
ويف عدم القدرة على اتباع القواعد اللغوية، مما يوؤثر �ضلبًا على عمليات التكّيف الجتماعي 
)الزارع، 2010( ، ويتميزون يف املجال املعريف بعدد من اخل�ضائ�ص املعرفية التي تختلف 



397

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد األول - ع )4( - تشرين 

الذكاء  درجة  ح�ضب  بينهم  فيما  املعرفية  امل�ضتويات  يف  تتفاوت  وهي  اآخر،  اإىل  فرد  من 
توحد  من  يعانون  التوحد  ا�ضطراب  ذوي  من   %  25 اأن   )1998( مليكة  ويذكر  والتوحد، 
وي�ضيف  ب�ضيط،  عقلي  وتخلف  توحد  من  يعانون  منهم   )%50( واأن  �ضديد،  عقلي  وتخلف 
معوقون  هم  التوحد  ا�ضطراب  ذوي  من   )%75  –70( ن�ضبته  ما  اإن   )2004( ذيب  ال�ضيخ 
اأن )10%( منهم  اإىل  عقلًيا، وترتاوح ن�ضبة الإعاقة بني الب�ضيطة وال�ضديدة جداً، بالإ�ضافة 

لديهم مواهب غري عادية مثل: مواهب مو�ضيقية، وفنية، وقدرات ح�ضابية عالية.
اكت�ضاب  يف  تاأخر  من  يعانون  التوحد  ا�ضطراب  ذوي  فاإن  احل�ضي  املجال  يف  واأما 
بني  ترتاوح  احل�ضية  ال�ضتجابات  من  متنا�ضقة  غري  واأ�ضكاًل  املنا�ضبة  احل�ضية  اخلربات 
الن�ضاط املرتفع اإىل الن�ضاط املنخف�ص )Kirk et al, 2011( ، ويف جمالت ال�ضلوك والتخيل 
واللعب والتقليد، فاإن لديهم مقاومة التغيري يف البيئة والروتني اليومي مع �ضلوكات منطية 
ببع�ص  �ضديد  تعلق  اإىل  بالإ�ضافة  باأ�ضياء حمددة،  وارتباطًا  تعلقًا  لديهم  اأن  متكررة، كما 
الأ�ضياء اأو الألعاب، وعدم التنويع يف اللعب والرتكيز على لعبة واحدة، ويفتقرون اإىل كثري 
اللعب  ويت�ضم  مق�ضود،  وغري  هادف  غري  لديهم  اللعب  واأن  الإ�ضتك�ضايف،  اللعب  اأ�ضكال  من 

لديهم بعدم القدرة على الإبتكار )الزارع، 2010؛ احل�ضاين، 2005( .
وهنالك العديد من الطرق والأ�ضاليب العالجية التي يتم من خاللها التعامل مع ذوي 
واللغوية واحلركية  التوحد لإك�ضابهم املهارات واخلربات الجتماعية واملعرفية  ا�ضطراب 
الرتبوية  والربامج  ال�ضلوك،  تعديل  الرتفيهية، وبرامج  والربامج  الجتماعية،  الربامج  منها 
التي ُتعدُّ من اأهم برامج التدخل يف عالج التوحد، ولقد ظهرت العديد من الربامج الرتبوية 
املختلفة املوجهة لذوي ا�ضطراب التوحد، التي اأثبتت فاعليتها مثل برنامج عالج الأطفال 
 Treatment and Education of( التوحديني وتعليمهم واملعروف اخت�ضاراً با�ضم تيت�ص 
 ،  )Autistic and Related Communication Handicapped Children: TEACCH
2004؛  )ال�ضامي،   )DOUGLASS( دوغال�ص  وبرنامج   ،  )LOVAAS( ولوفا�ص  وبرنامج 

الزريقات، 2004( .
وبالرغم من التقدم الوا�ضح الذي �ضهده ميدان الربامج الرتبوية املقدمة لذوي ا�ضطراب 
اأولياء الأمور  اأن جدًل كبرياً وجد بني عدد من الباحثني والرتبويني وجمعيات  اإل  التوحد 
نتيجة  اأ�ضا�ضًا  نا�ضىء  اجلدل  ذلك  الربامج.ولعل  تلك  بع�ص  فاعلية  حول  القرار  و�ضانعي 
اإىل تقدمي خدمات التدخل  لعوامل متعددة منها: زيادة انت�ضار ا�ضطراب التوحد، واحلاجة 
املبكر، والزيادة الكبرية يف الأدب النظري حول تعدد الربامج املقدمة، والنق�ص الوا�ضح يف 
وجود �ضوابط علمية ليتم من خاللها احلكم على مدى فاعلية الربامج الرتبوية واخلدمات، 
اأو على الأقل الإتفاق على منحى براجمي ليكون منا�ضبًا وفّعاًل مع ذوي ا�ضطراب التوحد.
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ونتيجة لذلك وجدت احلاجة اإىل ن�ضوء حركة جديدة اأخذت تهتم ب�رشورة ا�ضتناد الربامج 
 Romanczyk & Gillis,( البحوث علمية  العلمية من خالل  الأبحاث  نتائج  الرتبوية على 
2008( .وجاءت هذه احلركة لتنادي ب�رشورة توظيف ا�ضرتاتيجيات تربوية ت�ضتند اأ�ضا�ضًا 
على نتائج البحوث العلمية، كما دعت اإىل اأهمية هذه البحوث التي يراعى فيها اأدق املعايري 
البحثية الإجرائية لفح�ص مدى فاعلية تلك الربامج اأو الإ�ضرتاتيجيات الرتبوية وجناعتها 

. )Simpson, 2005( يف حتقيق الأهداف املرجوة
التعليمية  املوؤ�ض�ضات  فاعلية يف حت�ضني  اأثبتت مبجملها  العاملية،  اجلودة  اأنظمة  اإن 
التي طبقتها  ُتعنى بذوي احلاجات اخلا�ضة  التي  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  وتطويرها، ومنها 
داخل البلدان التي ن�ضاأت فيها والدول التي قامت بتطبيقها.اإن تطبيق اأي نظام من اأنظمة 
جهة  من  �ضهادة  على  واحل�ضول  تعليمية،  موؤ�ض�ضة  اأية  قبل  من  بفاعلية  العاملية  اجلودة 
اأية  ا�ضتمرار  اأن  اإل  واأدائه،  ن�ضاطه  الثقة بجودة  زيادة  اإىل  يوؤٍدي  مانحة ومعتمدة عامليًا، 
موؤ�ض�ضة تعليمية باملحافظة على العتماد العاملي منوط مبدى التزام املوؤ�ض�ضة بالتح�ضن 
موؤ�رشات  تختلف  عليه.وقد  بناًء  اأُعتمد  الذي  اجلودة  مبتطلبات  والوفاء  امل�ضتمر  والتطوير 
ومعايري �ضبط اجلودة والإعتماد يف اإعدادها و�ضياغتها وعمقها وات�ضاعها باختالف الدول 
2007؛  )عودة،  والتوجهات  وامل�ضمون  املحتوى  يف  تتفق  جميعها  اأن  اإل  تطبقها،  التي 

اخلطيب، واخلطيب، 2010( .
ومع تزايد الهتمام بتطوير برامج وخدمات الرتبية اخلا�ضة تزداد احلاجة اإىل تقدمي 
اأدلة مقنعة للم�ضوؤولني وملتلقي اخلدمة واملجتمع على اأن الربامج واخلدمات املقّدمة لفئات 
الرتبية اخلا�ضة هي برامج وخدمات فّعالة وذات جودة عالية ت�ضتحق الدعم، ولن يتحقق 
ذلك اإل بالتقومي العلمي واملو�ضوعي للربامج واخلدمات املقدمة.ولي�ص ذلك فح�ضب بل اإن 
القائمني على كل الربامج يحر�ضون على اأن تت�ضمن براجمهم عملية التقومي اإذا كانوا يرغبون 
يف التاأكد من اأن براجمهم حتقق الأهداف املتوقع منها، واإذا كانوا ملتزمني بتح�ضني نوعية 
 )1( اأهم موؤ�رشات �ضبط اجلودة:  الربامج، وحتقيق متطلبات اجلودة ومعايريها.ومن  هذه 
اأن تعك�ص عملية تقومي الربامج واخلدمات حاجات متخذي القرارات وتوقعاتهم واأ�رش ذوي 
احلاجات اخلا�ضة واملعلمني ومقدمي اخلدمات، )2( اأن تهتم الربامج يف املجالت املختلفة 
مثل تنفيذ الربامج والتغيري يف اأداء الأطفال، وم�ضتوى ر�ضا اأولياء الأمور، )3( اأن يت�ضمن 
التقومي اأدوات متعددة جلمع البيانات، )4( اأن ي�ضارك يف التقومي كل ذوي العالقة، )5( اأن 
يت�ضمن التقومي مراجعة ذاتية �ضنوية، )6( اأن يطلع كل من العاملني يف املوؤ�ض�ضة واأولياء 
التقومي  نتائج  ُت�ضتخدم  اأن   )7( التقومي،  نتائج  على  بالربنامج  عالقة  له  من  وكل  الأمور 

للموؤ�ض�ضة يف حت�ضني اأدائها ونوعية براجمها وخدماتها التي تقدمها )اخلطيب، 2009( .
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مر�ضية،  غري  زالت  ما  الأردن  ومنها  العربية  الدول  يف  اخلا�ضة  الرتبية  اأو�ضاع  اإن 
فاجلهود متناثرة وغري متكاملة وينق�ضها التن�ضيق والإ�ضتمرارية، وتفتقر اإىل الن�ضج املهني، 
التقومي وامل�ضاءلة  اإىل  اإل ن�ضبة �ضئيلة من فئات الإعاقة، ونادًرا ما تخ�ضع  ول ت�ضتوعب 
التغريات  القرار واملهتمني حتليل  ال�ضعوبة مبكان على �ضانعي  والتوثيق، مما يجعل من 
النوعية والكمية احلقيقية، والتخطيط امل�ضتقبلي الواعي امل�ضتند اإىل البيانات املو�ضوعية، 
مما ي�ضتوجب تبني معايري مهنية واآليات عمل فّعالة لعتماد برامج اإعداد املعلمني، وتنظيم 

مزاولة مهنة الرتبية اخلا�ضة )اخلطيب، 2008( .
ومن خالل هذه املوجهات واملعايري، فاإنه بالإمكان اعتمادها كموجهات و�ضوابط 
التعليمية  باملوؤ�ض�ضة  خا�ضة  معايري  هناك  اأن  وبخا�ضة  الرتبوية،  والربامج  للخدمات 
وباملمار�ضة املهنية للعاملني يف جمال الإعاقات، ومنها ما يت�ضل مبعرفة اأ�ض�ص تعليم ذوي 
وبيئات  التعليم،  وا�ضرتاتيجيات  الفردية،  والفروق  املتعّلم،  وخ�ضائ�ص  التوحد،  ا�ضطراب 
التعّلم، والتفاعالت الجتماعية، واللغة، والتقومي، واملعايري املت�ضلة باملمار�ضات املهنية 
والأخالقية يف تعليم ذوي ا�ضطراب التوحد، ونظًرا لأن فاعلية برامج الرتبية اخلا�ضة حُتّدد 
عن طريق قيا�ص مدى حتقيق الأهداف املو�ضوعة، فاإن �ضبط اجلودة اأي�ضًا ُيقا�ص عن طريق 
مدى حتقيق الأهداف املو�ضوعة، وعليه فاإن �ضبط اجلودة يف الرتبية اخلا�ضة ُيقا�ص من 
خالل الربامج املقدمة عن طريق مدى حتقيق تلك الربامج لالأهداف املو�ضوعة وفق مقايي�ص 
م�ضممة خ�ضي�ضًا لتقومي تلك الربامج اعتماداً على معايري تقدمي اخلدمة يف تلك الربامج، 

 )Hallahan & Kauffman, and, Pullen 2012( وهو ما يطلق عليه �ضبط اجلودة
والربامج  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  يف  اخلا�ضة  العاملية  املعايري  من  العديد  وهناك 
اخل�ضائ�ص  املعايري  هذه  التوحد.وت�ضم  ا�ضطراب  لذوي  تقدم  التي  الرتبوية  واخلدمات 
التي  واجلمعيات  واملجال�ص  واملوؤ�ض�ضات  الهيئات  وا�ضتخدمتها  اأعدتها  التي  واملوا�ضفات 
 Council of( العاديني  الأطفال غري  اأعده جمل�ص  التوحد، ومنها ما  تعنى بذوي ا�ضطراب 
Exceptional Children( عام )2003( من معايري خا�ضة لتقدمي اخلدمات املختلفة لذوي 
اأ�ضدر  العاملة وغريها.حيث  والكوادر  والت�ضخي�ص  بالتعليم  واملتعلقة  اخلا�ضة،  احلاجات 
املمار�ضات  ومعايري  اخلا�ضة،  الرتبية  معلمي  واأخالقيات  معايري  ن  ت�ضمَّ دلياًل  املجل�ص 
امل�ضتخدمة مع امل�ضتفيدين، واأدوات وا�ضرتاتيجيات ا�ضتخدام املعايري املو�ضوعة، وعر�ص 
ومعايري  والتخطيط،  باملنهاج  اخلا�ضة  املعرفية  باملهارات  املتعلقة  للمعايري  �ضامل 
املعايري  تلك  خالل  ومن  اخلدمات،  مقدمي  من  وغريهم  املتخ�ض�ضني  مب�ضاعدي  متعلقة 
الربامج  النوعية يف  العتماد عليها يف �ضبط  للمتخ�ض�ضني  املجل�ص ميكن  اقرتحها  التي 
املجل�ص  .وقد �ضادق   )CEC, 2003( التوحد  ا�ضطراب  لذوي  املقدمة  الرتبوية  واخلدمات 
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 National council for Accreditation of Teacher الوطني لعتماد برامج اإعداد املعلمني
 )CEC(  )Education )NCATEعلى املعايري التي و�ضعها جمل�ص الأطفال غري العاديني 

التي تكونت من ع�رشة معايري.
وهناك معايري عاملية اأخرى منها: معايري املوؤ�ض�ضة الوطنية لعتماد خدمات الرتبية 
 National Commission for the Accreditation of Special Education( اخلا�ضة 
Services( )NCASES، واملعايري التي و�ضعتها جامعة كولومبيا لتقومي ذوي ا�ضطراب 
 Standards(.التوحد وت�ضخي�ضهم، ومعايري الرتبية اخلا�ضة بالطلبة ذوي ا�ضطراب التوحد
 for Special Education – Essential Components for Students with Autism

Spectrum Disorders( .)يون�ص، 2009( .

ت�سم  التي  الدرا�سة  مبو�سوع  املتعلقة  للمعايري  موجز  عر�س  ياأتي  وفيما 
اخل�سائ�س واملوا�سفات التي ت�ستخدم من قبل الهيئات العاملية يف جمال الرتبية 
العاملية  اجلودة  معايري  مع  التعليمية  املو�س�سة  توافق  درجة  اخلا�سة يف حتديد 

وعنا�رضها: 
حتدد . 1 ور�ضالة  روؤية  التعليمية  للمو�ض�ضة  يكون  بحيث  والر�ضالة:  الروؤية  معيار 

غر�ضها يف جمال التعليم وتو�ضح ملن تقدم خدماتها، وما الذي تنوي القيام به، والكيفية 
التي �ضتحقق بها اأهدافها، وت�ضتخدم يف �ضياغتها وتطوير براجمها وخدماتها وممار�ضتها 

وتقومي فعاليتها.
معيار الإدارة والعاملون: يحدد النظام املوؤ�ض�ضي اأدوار الإدارة يف اإعداد ال�ضيا�ضات . 2

املوؤ�ض�ضة  ر�ضالة  مع  يتفق  مبا  املوارد  وتخ�ضي�ص  ال�ضيا�ضات  ور�ضم  القرارات  واتخاذ 
ر�ضالة  لتحقيق  واملوؤهلة  املدربة،  والتعليمية  الفنية،  الب�رشية  الكوادر  وتوفر  التعليمية، 
عملية  من  كجزء  املوارد  هذه  ا�ضتخدام  كفاءة  وتقومي  حتليل  وليتم  التعليمية  املوؤ�ض�ضة 

التقومي امل�ضتمر للموؤ�ض�ضة التعليمية.
وقدرته . 3 واإجنازته  املوؤ�ض�ضي  املبنى  جودة  يف  واملتمثل  التعليمية:  البيئة  معيار 

على حتقيق الأهداف ومدى اإفادة الطلبة من مرافق املوؤ�ض�ضة التعليمية من مكتبة ومالعب 
مدر�ضي  واأثاث  واإ�ضاءة  وتهوية  قاعات  من  املادية  التجهيزات  فجميع  وخمتربات...الخ، 
هذه  مثل  توافرت  فكلما  وخمرجاته،  التعليم  جودة  على  كبري  تاأثري  لها  تعليمية  وو�ضائل 

التجهيزات املادية، كلما كان لها دور اإيجابي على املعلمني والطلبة والعك�ص �ضحيح.
معيار التقومي: بحيث تقوم املوؤ�ض�ضة بتقومي الطلبة لتحديد م�ضتوى الأداء احلايل . 4

لهم وحتديد جوانب القوة وال�ضعف للبدء بتقدمي اخلدمات الرتبوية وبناء الربامج الرتبوية 
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اأدوات التقومي النف�ضية والرتبوية  وتقدمي اخلدمات الالزمة لذوي ا�ضطراب التوحد وتوفري 
وا�ضتخدام  التقومي،  عملية  يف  الأ�رشة  دور  وتفعيل  الطفل،  اأهلية  معايري  لتحديد  املنا�ضبة 

طرق التقومي لتحديد م�ضتويات الطلبة وقيا�ص خمرجات التعليم.
بالعمق . 5 املقدمة  واخلدمات  الرتبوية  الربامج  تت�ضم  اأن  والربامج:  اخلدمات  معيار 

تعلم  واأهداف  التعليمية  املحتويات  التعليمية  املوؤ�ض�ضة  تو�ضح  واأن  والتكامل،  وال�ضمول 
الطلبة وتعليمهم من مهارات اأكادميية ومعرفية وا�ضتقاللية ولغوية واجتماعية واملهارات 
التوا�ضلية واحلركية واملهنية والقت�ضادية ومهارات ال�ضالمة العامة.اأما فيما يتعلق بطرائق 
التدري�ص فهذا يعتمد اأ�ضا�ضًا على تكامل املفاهيم واملهارات واملمار�ضات والأن�ضطة لت�ضهم 
يف تطوير مهارت ومعارف وقدرات الطلبة و�ضوًل اإىل ال�ضتقاللية من خالل ا�ضرتاتيجيات 
املتكاملة. �ضخ�ضيته  تكوين  ت�ضهم يف  التي  للطلبة  التعليمية  والأهداف  تتنا�ضب  تدري�ضية 
كذلك ا�ضتخدام برامج تعديل ال�ضلوك من خالل خطة تلبي حاجاته ويتم التحقق منها من 
خالل ملفات الطلبة والربنامج الرتبوي وال�ضجالت وخطط تعديل ال�ضلوك ونتائج التقومي، 

التي ُتظهر مدى تقدم الطالب.
باتباع . 6 الأ�رشة  ومتكني  ودعم  م�ضاركة  خالل  من  يتم  ال�رشة:  م�ضاركة  معيار 

الإجراءات التي تتيح لالأ�رشة امل�ضاركة الفاعلة يف تقدمي اخلدمات الرتبوية لأطفالها، ومن 
الذي  والدعم  الرتبوي  الربنامج  كتابة  يف  والإ�ضهام  التقومي  عملية  يف  م�ضاركتها  خالل 
تقدمه املوؤ�ض�ضة من خالل برامج التثقيف والتوعية والن�رشات الإر�ضادية وخدمات الإر�ضاد 

والدعم النف�ضي.
الذي . 7 الدمج واخلدمات النتقالية: يت�ضمن و�ضع خطة معدة م�ضبقًا للطفل  معيار 

تنوي املوؤ�ض�ضة دجمه واختيار مدر�ضة الدمج والأ�ضاليب امل�ضتخدمة لإجناح عملية الدمج 
من خالل خطة اخلدمات النتقالية التي تو�ضع بالتن�ضيق مع مدر�ضة الدمج لتنفيذ الأهداف 
والتعليمية  الإدارية  الكوادر  فيها  َي�ضرتك  التي  الطفل،  خطة  يف  املكتوبة  والتو�ضيات 

واملتخ�ض�ضون كافة يف املوؤ�ض�ضتني بالإ�ضافة اإىل م�ضاركة الأ�رشة.
املوؤ�ض�ضة . 8 بها  تقوم  التي  الإجراءات  من  جملة  ويت�ضمن  الذاتي:  التقومي  معيار 

التعليمية التي تعنى بذوي ا�ضطراب التوحد ب�ضكل منظم لتقومي الربامج واخلدمات للوقوف 
اأهدافها  وحتقيق  تقدميها  على  توؤثر  التي  اجلوانب  جميع  يف  وال�ضعف  القوة  نقاط  على 
ور�ضالتها لالإفادة منها م�ضتقباًل لتطوير اأداء املوؤ�ض�ضة.وهذا التقومي ي�ضمل جميع املعايري 
ال�ضابقة الذكر من خالل بناء اأداة للتقومي مبنية على اأ�ض�ص علمية تت�ضمن التقومي الدقيق 

واملو�ضوعي للموؤ�ض�ضة التعليمية.



402

العاملية للمعايير  وفقاً  األردن  في  بالتوحد  تُعنى  أ. مجدولني سلطان بني عبد الرحمنالتي 
اخلاصة  التربية  مراكز  و  مؤسسات  فاعلية  د. سهيل محمود الزعبيمستوى 

د. عاكف عبد اهلل اخلطيب

موؤ�ض�ضات ومراكز  املعايري على  اأهمية يف تطبيق مثل هذه  اأن هناك  نرى  �ضبق  مما 
للربامج  والكفاءة  والنوعية  اجلودة  من  عاٍل  م�ضتوى  ل�ضمان  الأردن  يف  اخلا�ضة  الرتبية 

واخلدمات التي تقدمها هذه املوؤ�ض�ضات لذوي ا�ضطراب التوحد.

الدراسات السابقة: 

اأجرى املغلوث )2000( درا�ضة تناولت واقع اخلدمات املقدمة لالأطفال التوحديني 
يف اململكة العربية ال�ضعودية، بهدف معرفة ن�ضبة الفئة املخدومة يف املراكز وامل�ضكالت 
اإىل معرفة طبيعة اخلدمات املقدمة  الفئة، واحتياجاتهم بالإ�ضافة  التي تعاين منها هذه 
نوعية  على  املراكز  بني  اتفاق  وجود  اإىل  النتائج  حلاجاتهم.اأ�ضارت  اإ�ضباعها  ومدى  لهم 

اخلدمات املقدمة للطفل التوحدي، كما اأن كثرياً من اخلدمات غري متوافرة عمليًا.
 (Crimmins, et al, 2001) كرمينز و دوراند وكوفمان واإيفرييت وهدفت درا�ضة 
اإىل التعرف اإىل موؤ�رشات اجلودة الواجب توافرها يف برامج التوحد، وتقومي الإر�ضاد النوعي 
مقيا�ص  تطوير  اإىل  الباحثون  التوحديني.وخل�ص  للطلبة  تقدم  التي  للربامج  وحت�ضينه 
برامج  يف  التوحديني  الأطفال  من  جمموعة  على  جتريبيًا  املقيا�ص  هذا  وطبقوا  تقوميي، 
التوحديني  الطلبة  اإذ لوحظ حت�ضن ملمو�ص على  فّعال جداً،  الربنامج  اأن  النتائج  اأو�ضحت 
الذين خ�ضعوا اإىل الربنامج، وقد كانت هناك فروق وا�ضحة بني هوؤلء الطلبة وبني الطلبة 

الآخرين الذين مل يخ�ضعوا اإىل الربنامج.
كما اأجرى العثمان )2002( درا�ضة بهدف تقومي واقع خدمات الرتبية اخلا�ضة من 
بتقومي  يتعلق  فيما  فروق  اإىل وجود  النتائج  التوحديني.اأ�ضارت  الطلبة  نظر معلمي  وجهة 
خدمات الرتبية اخلا�ضة املقدمة للطلبة التوحديني ل�ضالح معلمي املدار�ص اخلا�ضة، كما 
املقدمة  اخلدمات  وخ�ضائ�ص  بفّعالية  يتعلق  فيما  فروق  وجود  عدم  اإىل  النتائج  اأ�ضارت 

للطلبة الذين يعانون من التوحد يف املوؤ�ض�ضات احلكومية واخلا�ضة.
وقام الغزو، والقريوتي )2003( بدرا�ضة هدفت اإىل معرفة مدى حتقيق معلمي الرتبية 
النتائج  العاملية.اأظهرت  للمعايري  املتحدة  العربية  الإمارات  اخلا�ضة ومعلماتها يف دولة 
القدرة على حتقيق املعايري  لديهم  �ضنوات كانت  الذين تزيد خرباتهم عن ع�رش  الأفراد  اأن 

العاملية من وجهة نظر اأولياء الأمور واملعلمني.
Education Service Cen-) مركز خدمات الرتبية والية تك�سا�س  ههدفت درا�ضة

التوحد عن خدمات  ا�ضطراب  اأمور ذوي  اأولياء  ملعرفة مدى ر�ضا   (ter Region, 2007
الرتبية اخلا�ضة يف جمالت الإحالة، واخلدمات التعليمية، والتوثيق وال�ضجالت، واخلدمات 
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النتقالية، وم�ضادر املعلومات، والر�ضا العام.اأ�ضارت النتائج اإىل وجود م�ضتويات منخف�ضة 
التوثيق  عن  الر�ضا  من  متو�ضطة  ودرجات  التعليمية،  باخلدمات  يتعلق  فيما  الر�ضا  من 

وال�ضجالت وامل�ضاعدات، وم�ضتويات عالية من الر�ضا عن م�ضادر املعلومات وفائدتها.
 Tietjens, McCray, and Co- chair,) اأما درا�ضة تايتجنز وماك كاري وكوت�سري
مدار�ص  يف  التوحديني  للطلبة  املقدمة  والأن�ضطة  الربامج  تقومي  اإىل  هدفت  فقد   ،  (2005
مقيا�ص  ُطبق  حيث  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  مونتانا  ولية  يف  اخلا�ضة  الرتبية 
 )Autism Program Quality Indicators, APQI( موؤ�رشات اجلودة النوعية لربامج التوحد
.اأظهرت النتائج وجود نقاط قوة و�ضعف يف الربامج املقدمة للطلبة التوحيديني.فمن نقاط 
الربامج  معلمي  وتعامل  التدري�ضية،  للهيئة  النبيل  املعيار  عمومًا  الآباء  مالحظة  القوة: 
ال�ضمولية للربامج املقدمة، وتدين  ال�ضعف: عدم  اأطفالهم باحرتام ومن نقاط  اخلا�ضة مع 
الذاتي، و�ضعف ت�ضنيف  التقني والتدريبي، وتدين عملية املراقبة والتقومي  الدعم  م�ضتوى 

الطلبة اإىل م�ضتويات متدرجة.
واأجرى العلوان )2006( درا�ضة هدفت اإىل تقومي الربامج الرتبوية والعالجية املقدمة 
لالأطفال التوحديني يف الأردن من وجهة نظر اأولياء الأمور واملعلمني.اأ�ضارت النتائج اإىل 
فاعلية  عدم  واإىل  التوحديني،  لالأطفال  املقدمة  والرتفيهية  الجتماعية،  الربامج  فاعلية 

الربامج الرتبوية والربامج ال�ضلوكية املقدمة لهم.
وقامت عقروق )2006( بدرا�ضة هدفت اإىل تقدمي منوذج مقرتح لتطوير خدمات التدخل 
اأ�ضارت  العاملية،  املمار�ضات  �ضوء  يف  الأردن  يف  التوحد  ا�ضطراب  ذوي  لالأطفال  املبكر 
النتائج ح�ضول حمور تلبية احلاجات على اأدنى معدل على ا�ضتبانة تقومي الأ�رش للخدمة، 
العاملني  اإعداد  حمور  وح�ضول  للخدمة،  العاملني  تقومي  ا�ضتبانة  على  معدل  اأدنى  وثاين 
ما  اخلدمات  هذه  واأن  للخدمة،  العاملني  تقومي  ا�ضتبانة  على  معدل  اأدنى  على  وتطويرهم 
زالت تعمل يف مراحل متو�ضطة يف النتقال من منوذج متركز اخلدمة حول الأخ�ضائيني اإىل 

متركز اخلدمة حول الأ�رش.
واأجرى ال�سمري )2007( درا�ضة هدفت اإىل تقومي الربامج املقدمة للتالميذ التوحديني 
يف اململكة العربية ال�ضعودية.اأ�ضارت النتائج اإىل اأن تقومي اأفراد عينة كان اإيجابيًا، ووجود 
فروق بني تقديرات العاملني يف املراكز احلكومية واملراكز اخلا�ضة فيما يتعلق باأ�ضاليب 

التقومي، واخلطة التعليمية الفردية، ودور الأ�رشة ول�ضالح املراكز اخلا�ضة.
النوعية  املوؤ�رشات  عن  الك�ضف  اإىل  هدفت  فقد   (Carol, 2007) كارول  درا�ضة  واأما 
لربنامج الدمج ال�ضامل يف مرحلة ما قبل املدر�ضة، واُ�ضتخدمت فيها منهجية درا�ضة احلالة 
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للتحقق من نوعية برامج ما قبل املدر�ضة، والتعليم اجلامع والتحقق من اللتزام يف تطبيق 
منهاج اختري للربنامج.اأظهرت النتائج باأن اأن�ضطة التعليم امل�ضتند اإىل املحتوى، وممار�ضات 
التقومي امل�ضتمر للطفل كانت من اجلوانب التي حتتاج اإىل تطوير.وقد كان من اأبرز املظاهر 
الإيجابية لدى الآباء واملعلمني توافر دمج الرتبية اخلا�ضة مع خدمات رعاية الطفل يف 
مكان واأحد.كذلك كان تطبيق املنهاج قويًا فيما يت�ضل مب�ضاركة الأ�رشة، لكن التطبيق كان 

�ضعيًفا فيما يت�ضل بالبيئة املادية، وا�ضتخدام نظام تقومي ذاتي فّعال.
التقومي يف الرتبية  اإىل واقع  التعرف  اإىل  درا�ضة هدفت   )2007( الب�ستنجي  واأجرى 
اإىل  الدرا�ضة  عينة  اأفراد  ي�ضعى  التي  الأهداف  اأكرث  اأن  النتائج  الأردن.اأظهرت  يف  اخلا�ضة 
حتقيقها هو »التخطيط للتدري�ص«، ثم »متابعة تقدم اأداء الطالب«، كما اأظهرت النتائج اأن 
ن�ضبة مرتفعة من مراكز وموؤ�ض�ضات الرتبية اخلا�ضة ل يوجد فيها فريق تقومي، حيث يقوم 

بالتقومي فيها اأخ�ضائي واحد فقط، وعدم توافر اأدوات منا�ضبة للتقومي.
الربامج  يف  اجلودة  ل�ضبط  موؤ�رشات  بناء  اإىل  هدفت  بدرا�ضة   )2008( الزارع  وقام 
التوحديني يف  الأطفال  مراكز  على  انطباقها  درجة  التوحديني وحتديد  لالأطفال  الرتبوية 
عنا�رش  من  لعن�رشين  موؤ�رشات  هناك  اأن  اإىل  النتائج  ال�ضعودية.اأ�ضارت  العربية  اململكة 
واخلطة  الرتبوي  »الربنامج  عن�رش  موؤ�رشات  هي  عالية  بدرجة  انطبقت  اجلودة  �ضبط 
هناك  اأن  حني  ال�ضلوك«.يف  وتعديل  التطبيقي  ال�ضلوك  »حتليل  وعن�رش  الفردية«  الرتبوية 
والتدريب«  التدري�ص  »طرق  وهي:  متو�ضطة  بدرجة  انطبقت  عنا�رش  لأربعة  موؤ�رشات 
و»املنهاج« و»التهيئة للدمج« و »التقومي والت�ضخي�ص«.وباقي موؤ�رشات العنا�رش وعددها 
خم�ضة انطبقت بدرجة متدنية وهي: »البيئة التعليمية«، و »تقومي الربنامج املقدم واملركز«، 

و »اخلدمات امل�ضاندة«، و »الكوادر العاملة«، و »م�ضاركة الأ�رشة«.
واأجرى اخلالدي )2011( درا�ضة هدفت اإىل التعرف اإىل فاعلية اخلدمات املقدمة يف 
موؤ�ض�ضات الرتبية اخلا�ضة يف الأردن يف �ضوء نتائج تقومي احلاجات للم�ضتفيدين من هذه 
اخلدمات.اأ�ضارت النتائج باأن هناك العديد من اخلدمات امل�ضرتكة التي ل بد من توفريها يف 
موؤ�ض�ضات الرتبية اخلا�ضة منها: اخلدمات الرتبوية، والجتماعية، والعناية بالذات واحلياة 
اليومية، والرتويح والريا�ضة، والتاأهيل، والرعاية ال�ضحية، وهناك حاجات خا�ضة بكل فئة 

اإعاقة؛ ففي ا�ضطراب التوحد كانت احلاجة خلدمات الإر�ضاد والتوجيه النف�ضي.
تقومي  اإىل  درا�ضة هدفت   )2012( الرحمن  عبد  وبني  والزعبي،  اخلطيب،  واأجرى 
الربامج واخلدمات الرتبوية يف موؤ�ض�ضات ومراكز الإعاقة الفكرية وفقًا للمعايري العاملية.

وقد تكونت عينة الدرا�ضة من جميع موؤ�ض�ضات ومراكز الإعاقة الفكرية يف الأردن والبالغ 
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عددها )100( مركز وموؤ�ض�ضة.اأ�ضارت النتائج اإىل اأن هناك ُبعداً واحداً كان ذا م�ضتوى فاعلية 
مرتفع وهو: ُبعد الربامج واخلدمات، يف حني اأن هناك ثالثة اأبعاد كانت ذات م�ضتوى فاعلية 
متو�ضطة وهي: البيئة التعليمية، التقومي، والإدارة والعاملون.اأما بقية الأبعاد وعددها اأربعة 
والدمج  الأ�رشة،  وم�ضاركة  والر�ضالة،  الروؤية  وهي:  متدٍن  فاعلية  م�ضتوى  ذات  كانت  فقد 

واخلدمات النتقالية، والتقومي الذاتي.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
الهدف من هذه الدرا�ضة هو تقومي موؤ�ض�ضات ومراكز الرتبية اخلا�ضة التي ٌتعنى بالتوحد 
اإىل م�ضتوى فاعلية الربامج واخلدمات  اأي�ضًا  يف الأردن وفقًا للمعايري العاملية، والتعّرف 
الرتبوية يف هذه املوؤ�ض�ضات، والوقوف على واقع الربامج واخلدمات املقدمة، ومعرفة ما 
يف  الدرا�سة  م�سكلة  متثلت  الفئة.وقد  لهذه  عالية  ذات جودة  نوعية  لتحقيق خدمة  نفِّذ 

حماولتها االإجابة عن ال�سوؤال االآتي:   

ُتعنى  التي  اخلا�سة  الرتبية  ومراكز  موؤ�س�سات  فاعلية  م�ستوى  ما 
بالتوحد يف االأردن وفقاً للمعايري العاملية؟ 

مصطلحات الدراسة اإلجرائية: 

الرتبية  ◄ مراكز  يف  امللتحقون  التوحديون  الأطفال  وهم  التوحد:  ا�سطراب  ذوو 
وا من قبل املراكز املتخ�ض�ضة. اخلا�ضة يف الأردن، و�ُضّخ�ضَ

املعايري العاملية: جمموعة املبادئ والقواعد املعتمدة من قبل منظمات العتماد  ◄
الربامج  يف  توافرها  ينبغي  التي  وال�رشوط  واخل�ضائ�ص  املوا�ضفات  تلك  وهي  الدولية، 

الرتبوية املقدمة لذوي ا�ضطراب التوحد.
موؤ�س�سات ومراكز الرتبية اخلا�سة: وهي موؤ�ض�ضات ومراكز تقدم برامج وخدمات  ◄

تربوية لذوي ا�ضطراب التوحد يف اململكة الأردنية الها�ضمية.

الطريقة واإلجراءات: 

جمتمع والدراسة وعّينتها: 

يف  اخلا�ضة  الرتبية  ومراكز  موؤ�ض�ضات  جميع  على  وعّينتها  الدرا�ضة  جمتمع  ا�ضتمل 
الأردن )حكومي، خا�ص، تطوعي، دويل( واملتمثلة يف موؤ�ض�ضات ومراكز الرتبية اخلا�ضة 
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الثالثة  اململكة  اأقاليم  يف  التوحد  ا�ضطراب  لذوي  الرتبوية  واخلدمات  الربامج  تقدم  التي 
التي  املوؤ�ض�ضات  دليل  ح�ضب  ومركز،  موؤ�ض�ضة   )53( وعددها  واجلنوب(  الو�ضط،  )ال�ضمال، 
تعنى بالأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة يف اململكة الذي اأ�ضدره املجل�ص الأعلى ل�ضوؤون الأ�ضخا�ص 

املعوقني عام )2010( .

أداة الدراسة:

جلمع البيانات اخلا�ضة بتقومي م�ضتوى فاعلية موؤ�ض�ضات ومراكز التوحد يف الأردن، 
فقد ُبنيت اأداة لتقومي م�ضتوى فاعلية الربامج واخلدمات، وطوِّرت ا�ضتناداً اإىل الأدب الرتبوي، 
وقد ُترجمت املعايري العاملية ذات العالقة باملو�ضوع، ومن ثم ُحددت الأبعاد اخلا�ضة بكل 
مقيا�ص يف �ضوء الهدف الذي و�ضعت لأجله.وبعد ذلك �ضيغت املوؤ�رشات اخلا�ضة بكل ُبعد، 
من خالل الرجوع اإىل املعايري العاملية املعتمدة، وقد اُ�ضرت�ضد يف عملية البناء بالطالع 
لتقومي ذوي  الإر�ضادية  والإجراءات  العاديني، واملعايري  الأطفال غري  على معايري جمل�ص 
والعنا�رش  الرتبية اخلا�ضة  التوحد وت�ضخي�ضهم، يف جامعة كولومبيا، ومعايري  ا�ضطراب 
الأ�ضا�ضية للربامج التعليمية لذوي ا�ضطراب التوحد، والطالع على املبادئ التي اأو�ضت بها 
جمعية التوحد الأمريكية، واجلمعية الوطنية للتوحد يف اململكة املتحدة، ومعايري العتماد 
الأ�ضخا�ص  ل�ضوؤون  الأعلى  املجل�ص  يف  التوحد  ا�ضطراب  ذوي  وخدمات  لربامج  اخلا�ص 
الربامج  جودة  مبو�ضوع  العالقة  ذات  ال�ضابقة  الدرا�ضات  ومراجعة  الأردن،  يف  املعوقني 

الرتبوية.
وللتحقق من �ضدق الأداة، فقد عر�ضت على جمموعة من املحكمني من ذوي اخلربة 
وتو�ضياتهم،  اقرتاحاتهم  على  وبناًء  اخلا�ضة،  الرتبية  جمال  يف  وامليدانية  الأكادميية 
�ضيغت  اأبعاد.وقد  ثمانية  على  موزعة  موؤ�رشاً   )77( من  النهائية  ب�ضورتها  الأداة  تكونت 
فقرات الأداة على �ضكل عبارات، يجاب عنها )بنعم( اأو بـ )ل( حيث ُحددت درجة انطباق كل 
اإ�ضارة )√( يف خانة )نعم( مقابل املوؤ�رش  موؤ�رش على موؤ�ض�ضات والتوحد ومراكزه، بو�ضع 
على  ينطبق  مل  اإذا  موؤ�رش  كل  مقابل  )ل(  خانة  يف   )√( اإ�ضارة  وو�ضع  عليه،  ينطبق  الذي 
للفقرة  الدنيا  والدرجة   ،  )1( للفقرة  العليا  الدرجة  تكون  التوحد، بحيث  موؤ�ض�ضات ومراكز 

)�ضفر( .ثم �ضنفت التقديرات وجرى ترتيبها وفقًا للمتو�ضط احل�ضابي الآتي: 
م�ضتوى فاعلية مرتفع: اإذا كان املتو�ضط احل�ضابي )0.67( فاأكرث. -
م�ضتوى فاعلية متو�ضط: اإذا كان املتو�ضط احل�ضابي ما بني )0.34( اإىل )0.66(  -
م�ضتوى فاعلية متدٍن: اإذا كان املتو�ضط احل�ضابي )0.33( فاأقل. -
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وللتحقق من ثبات الأداة فقد اُ�ضتخدمت طريقة اتفاق املقدرين، اإذ طلب من م�رشفني 
اثنني يف جمال الرتبية اخلا�ضة من كوادر وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن، حيث اطلعا 
درجة  بتقدير  يقوما  اأن  منهما  وطلب  وفقراتها،  اأبعادها  على  وتعرفا  الدرا�ضة  اأداة  على 
انطباق املوؤ�رشات على )6( برامج لذوي ا�ضطراب التوحد من الربامج املقدمة يف موؤ�ض�ضات 
با�ضتخدام  وال�ضمال(  الو�ضط،  )اجلنوب،  الثالثة  اململكة  اأقاليم  الرتبية اخلا�ضة يف  ومراكز 
عن  زاد  والذي  امل�رشفني  تقدير  بني  الرتباط  معامل  ُح�ضب  فقد  ذلك  وبعد  الدرا�ضة،  اأداة 

)0.70( ، وبذلك حتقق لهذه الأداة ثبات تقدير املقومني.
منهج الدراسة: 

اأنها بحث و�ضفي حتليلي يعتمد  اإجرائها على  الدرا�ضة من حيث طريقة  ت�ضنف هذه 
على درا�ضة الظاهرة الرتبوية وو�ضفها، كما توجد يف الواقع والتعبري عنها كمًا وكيفًا، وهذا 
املنهج ل يقف عند جمع املعلومات املتعلقة بالظاهرة الرتبوية من اأجل ا�ضتق�ضاء مظاهرها 
واأن�ضطتها املختلفة، بل يعمد للو�ضول اإىل ا�ضتنتاجات ت�ضهم يف فهم الواقع وتطويره من 

خالل حتليل الظاهرة وتف�ضريها وبيان الو�ضائل الالزمة لتطوير الواقع وحت�ضينه.
نتائج الدراسة: 

لالإجابة عن �ضوؤال الدرا�ضة »ما م�ستوى فاعلية موؤ�س�سات ومراكز الرتبية . 1
فقد  العاملية؟«  للمعايري  وفقاً  االأردن  يف  بالتوحد  ُتعنى  التي  اخلا�سة 

اُ�ضتخرجت املتو�ضطات احل�ضابية، وُحدِّد م�ضتوى الفاعلية، واجلدول )1( يو�ضح ذلك: 
الجدول (1) 

المتوسطات الحسابية ألبعاد أداة مستوى فاعلية مؤسسات ومراكز التوحد في األردن

م�ستوى الفاعليةاملتو�سط احل�سابياالأبعاد م

مرتفع0.68اخلدمات والربامج3
متو�ضط0.66التقومي5
متو�ضط0.55البيئة التعليمية6
متو�ضط0.37الإدارة والعاملون2
متدن0.33الروؤية والر�ضالة1
متدن0.31م�ضاركة الأ�رشة4
متدن0.31الدمج واخلدمات النتقالية7
متدن0.30التقومي الذاتي8
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يبني اجلدول )1( اأن املتو�ضطات احل�ضابية جلميع اأبعاد الأداة تراوحت بني )0.30- 
ذوي  ومراكز  موؤ�ض�ضات  على  انطباقه  درجة  كانت  واحداً  موؤ�رشاً  هناك  اإن  حيث   ،  )0.68
ا�ضطراب التوحد مرتفعة وهو: » ُبعد اخلدمات والربامج«، يف حني اأنه توجد ثالثة موؤ�رشات 
انطبقت بدرجة متو�ضطة هي: »ُبعد التقومي« مبتو�ضط ح�ضابي مقداره )0.66( ، و«ُبعد البيئة 
.كما  الإدارة والعاملون » مبتو�ضط ح�ضابي )0.37(  »ُبعد  و   ، التعليمية« مبتو�ضط )0.55( 
الروؤية  »ُبعد  وهي:  متدنية  انطباقها  درجة  كانت  موؤ�رشات  اأربعة  هناك  اأن  اجلدول  ي�ضري 
الإنتقالية«  واخلدمات  الدمج  »ُبعد  و  الأ�رشة«  م�ضاركة  .«ُبعد   )0.33( مبتو�ضط  والر�ضالة« 
ح�ضابي  مبتو�ضط  الذاتي«  التقومي  »وُبعد  منهما،  لكل   )0.31( مقداره  ح�ضابي  مبتو�ضط 
اُ�ضتخرجت  فقد  الأداة،  اأبعاد  ُبعد من  لكل  املوؤ�رشات  انطباق  اإىل درجة  .وللتعرف   )0.30(

املتو�ضطات احل�ضابية وم�ضتوى الفاعلية لكل موؤ�رش واجلداول الآتية تو�ضح ذلك: 
الجدول (2) 

المتوسطات الحسابية لُبعد الرؤية والرسالة 

املتو�سط املوؤ�رض م
احل�سابي

م�ستوى 
الفاعلية

متو�ضط0.36تلتزم املوؤ�ض�ضة بالقوانني والأنظمة والتعليمات ال�ضادرة عن اجلهات ذات العالقة.8
متو�ضط0.34تعك�ص روؤية ور�ضالة املوؤ�ض�ضة وجهات نظر ذات بعد اإن�ضاين وحقوقي.5
متدٍن0.33تتبنى املوؤ�ض�ضة روؤية ور�ضالة خا�ضة باخلدمات والربامج املقدمة لذوي ا�ضطراب التوحد.1
متدٍن0.33حتكم روؤية املوؤ�ض�ضة ور�ضالتها اختيار اخلدمات والربامج املقدمة لذوي ا�ضطرابات التوحد.6
متدٍن0.32للموؤ�ض�ضة اأهداف مالءمة لذوي ا�ضطراب التوحد.2

حتدد املوؤ�ض�ضة بالتعاون مع الهيئة الإدارية والفنية والتعليمية الأهداف العامة لتحقيق 3
متدٍن0.32ر�ضالتها.

متدٍن0.32تتبنى املوؤ�ض�ضة برناجما تنفيذيًا لتحقيق الأهداف املو�ضوعة4

تعمل املوؤ�ض�ضة على مراجعة ر�ضالتها ب�ضورة دورية بالتعاون مع املديرين واأع�ضاء الهيئة 7
متدٍن0.32الإدارية والتعليمة واأولياء الأمور.

يو�ضح اجلدول )2( اأن املتو�ضطات احل�ضابية لُبعد الروؤية والر�ضالة قد تراوحت مابني 
وحتمل  متو�ضطة  بدرجة  انطباقهما  درجة  كانت  موؤ�رشين  هناك  واأن   )0.36  –  0.32(
الأرقام )8، 5( ، يف حني اأنه توجد �ضتة موؤ�رشات انطبقت بدرجة متدنية وهي ذوات الأرقام 

. )7 ،4 ،3 ،2 ،6 ،1(
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الجدول (3) 
المتوسطات الحسابية لُبعد اإلدارة والعاملون

املتو�سط املوؤ�رض م
احل�سابي

م�ستوى 
الفاعلية

متو�ضط0.62ي�رشف على املوؤ�ض�ضة اإدارة لديها معرفة وخربة يف جمال التوحد.1

متو�ضط0.53تتابع الكوادر العاملة م�ضتجدات امليدان الرتبوي املتعلقة بالتوحد.9

متو�ضط0.51يزود املعلم الأ�رشة باملعلومات واملهارات الالزمة للتعامل مع الطفل التوحدي.10

متو�ضط0.47يتم تدريب الكوادر العاملة اأثناء اخلدمة لتاأهيلهم وتدريبهم وتطوير مهاراتهم املهنية.6

يتوافر يف املوؤ�ض�ضة معلمون يحملون درجة البكالوريو�ص يف الرتبية اخلا�ضة ولديهم 3
متو�ضط0.45خربة ودورات يف التعامل مع ذوي ا�ضطرابات التوحد.

يتم تدريب املعلمني على ا�ضتخدام اأدوات التقومي املنا�ضبة وتعديل هذه الأدوات وفقًا 7
متو�ضط0.43للحاجة.

ت�ضارك املوؤ�ض�ضة يف اأن�ضطة متخ�ض�ضة ذات �ضلة مبجال التوحد من خالل )املوؤمترات 8
متو�ضط0.40والندوات وور�ص العمل....الخ( .

ي�رشف على الكادر التعليمي م�رشف فني يحمل درجة املاج�ضتري يف الرتبية اخلا�ضة 2
متدٍن0.32كحد اأدنى ولديه خربة ودورات يف التعامل مع ذوي ا�ضطرابات التوحد.

يتواجد يف املوؤ�ض�ضة معلمون م�ضاعدون لديهم خربة ودورات يف التعامل مع ذوي 4
متدٍن0.32ا�ضطرابات التوحد.

متدٍن0.32يتوافر يف املوؤ�ض�ضة دليل ل�ضوؤون املوظفني يتعلق بتوظيف للكوادر العاملة يف املوؤ�ض�ضة.11

يتوفر يف املوؤ�ض�ضة الإخت�ضا�ضات امل�ضاندة التالية: )اأخ�ضائي توا�ضل، معالج وظيفي، 5
متدٍن0.26اأخ�ضائي نف�ضي، اأخ�ضائي تغذية، طبيب وممر�ص( .

يت�ضح من اجلدول )3( اأن املتو�ضطات احل�ضابية لُبعد الإدارة والعاملني تراوحت بني 
متو�ضطة،  بدرجة  انطباقها  كانت درجة  موؤ�رشات  �ضبعة  اإن هناك  – 0.62( حيث   0.26(
اأربعة موؤ�رشات كانت درجة  اأنه توجد  وحتمل الأرقام: )1، 9، 10، 6، 3، 7، 8( .يف حني 

انطباقها بدرجة متدنية، وحتمل الأرقام: )2، 4، 11، 5( .
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اخلاصة  التربية  مراكز  و  مؤسسات  فاعلية  د. سهيل محمود الزعبيمستوى 

د. عاكف عبد اهلل اخلطيب

الجدول (4) 
المتوسطات الحسابية لُبعد البرامج والخدمات 

املتو�سط املوؤ�رض م
احل�سابي

م�ستوى 
الفاعلية

مرتفع0.92يلتحق الطفل يف املوؤ�ض�ضة ما بني )20- 25( �ضاعة اأ�ضبوعيًا على الأقل.6

يعد الفريق برناجمًا تربويًا فرديًا، يت�ضمن: )معلومات عامة، اأهداف، طرق التعليم، 1
مرتفع0.85التقومي، و�ضف اخلدمات امل�ضاندة، وغري ذلك من حمتويات �رشورية( .

يت�ضمن الربنامج الرتبوي الفردي املهارات التالية )املهارات اللغوية، التوا�ضلية، 3
مرتفع0.84الجتماعية، الإ�ضتقاللية، الأكادميية، ال�ضلوكية، املعرفية( .

مرتفع0.83يركز املنهاج على حتقيق الأهداف املكتوبة بالربنامج الرتبوي الفردي4

يتم ا�ضتخدام ا�ضرتاتيجيات التعليم لت�ضهيل تنظيم وتعميم املهارات يف بيئات التعلم 7
مرتفع0.74املنا�ضبة.

يدرب املعلم الطفل على املهارات الجتماعية من خالل الق�ض�ص الجتماعية، وتعليم 2
مرتفع0.72الأقران، واملجموعات ال�ضغرية، واللعب، وتعليم الأدوار وامل�ضاعدات الب�رشية.

مرتفع0.72يتم تكييف طرق التدري�ص ح�ضب قدرات الطفل، وعمره ومنوذج تعلمه.5

متو�ضط0.49ت�ضتخدم برامج تعديل ال�ضلوك ب�ضكل فّعال مع ذوي ا�ضطراب التوحد.8

متو�ضط0.43يتم ت�ضميم وبناء خطة لتعديل ال�ضلوك لذوي ا�ضطراب التوحد.9

يركز املنهاج على تطوير نظام توا�ضل منا�ضب �ضواء كان لفظيًا اأو غري لفظي )مثل 10
متو�ضط0.43نظام تبادل ال�ضور( .

يت�ضح من اجلدول )4( اأن املتو�ضطات احل�ضابية لُبعد الربامج واخلدمات قد تراوحت 
بدرجة  انطباقها  درجة  كانت  موؤ�رشات  �ضبعة  هناك  اإن  حيث   )0.92  –  0.43( مابني 
اأنه توجد ثالثة موؤ�رشات كانت  مرتفعة، وحتمل الأرقام: )6، 1، 3، 4، 7، 2، 5( .يف حني 

درجة انطباقها بدرجة متو�ضطة، وحتمل الأرقام: )8، 9، 10( .
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الجدول (5) 
المتوسطات الحسابية لُبعد مشاركة األسرة

املتو�سط املوؤ�رضات الفرعيةم
احل�سابي

م�ستوى 
الفاعلية

تعرف املوؤ�ض�ضة اأ�رش الأطفال التوحديني بالت�رشيعات القانونية وال�ضيا�ضات اخلا�ضة 9
متو�ضط0.58بالربامج الرتبوية لأطفالهم.

تزود املوؤ�ض�ضة اأ�رشة الطفل التوحدي بتقارير اأ�ضبوعية وف�ضلية تو�ضح مدى تقدم الطفل 7
متو�ضط0.58يف الربنامج.

متو�ضط0.40تعقد املوؤ�ض�ضة اجتماعا لأ�رش الأطفال التوحديني مرة كل �ضهر ليتبادلوا خرباتهم.8

متو�ضط0.36ت�ضارك الأ�رشة بح�ضور الندوات واملوؤمترات واللقاءات اخلا�ضة بذوي ا�ضطراب التوحد.3

متدٍن0.32يتم تزويد الأ�رشة باملعلومات و املهارات الالزمة لتلبية حاجات ذوي ا�ضطراب التوحد.4

تقدم املوؤ�ض�ضة خدمات الإر�ضاد الأ�رشي لأ�رش الأطفال ذوي ا�ضطراب التوحد حول ال�ضغوط 5
متدٍن0.32النف�ضية وكيفية التعامل معها.

يتم اإ�رشاك اأ�رشة الطفل التوحدي يف جميع مراحل تقومي اخلدمات الرتبوية اخلا�ضة 11
متدٍن0.32بالطفل.

متدٍن0.28توفر املوؤ�ض�ضة برامج تدريبية لالأ�رش حول طرق التعامل مع ذوي ا�ضطراب التوحد.1

متدٍن0.28يتم يف املوؤ�ض�ضة اإعداد خطة خدمات اأ�رشية متكاملة.10

ت�ضارك الأ�رشة �ضمن فريق متعدد التخ�ض�ضات يف عملية التقومي وبناء الربنامج اخلا�ص 2
متدٍن0.26بذوي ا�ضطراب التوحد.

متدٍن0.26ت�ضارك الأ�رشة يف برامج واأن�ضطة الطفل من خالل الع�ضوية يف جلان خمتلفة يف املوؤ�ض�ضة.6

تراوحت بني  الأ�رشة  لُبعد م�ضاركة  املتو�ضطات احل�ضابية  اأن   )5( يت�ضح من اجلدول 
متو�ضطة  بدرجة  انطباقها  درجة  كانت  موؤ�رشات  اأربعة  هناك  اإن  حيث   )0.58  –  0.26(
وحتمل الأرقام: )9، 7، 8، 3( ، يف حني توجد �ضبعة موؤ�رشات كانت درجة انطباقها بدرجة 

متدنية، وحتمل الأرقام: )4، 5، 11، 1، 10، 2، 6( .
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اخلاصة  التربية  مراكز  و  مؤسسات  فاعلية  د. سهيل محمود الزعبيمستوى 

د. عاكف عبد اهلل اخلطيب

الجدول (6) 
المتوسطات الحسابية لُبعد التقويم

املتو�سط املوؤ�رضات الرئي�سةم
احل�سابي

م�ستوى 
الفاعلية

مرتفع0.81يقوم اأخ�ضائي الرتبية اخلا�ضة بتقومي جميع اجلوانب التعليمية املتعلقة بالطفل التوحدي.4

6
يت�ضمن التقومي املجالت التالية: )التفاعل الجتماعي، التوا�ضل، ال�ضلوكات التوحدية، 

مهارات اللعب، معززات الطفل املختلفة، مهارات العناية يالذات والإ�ضتقاللية، ال�ضتجابة 
احل�ضية( .

مرتفع0.77

مرتفع0.75توظف نتائج التقومي والت�ضخي�ص يف الربنامج الرتبوي للطفل.8

مرتفع0.70يتم كتابة تقارير التقومي با�ضتخدام مهارات الإت�ضال الفعالة.9

تقوم املوؤ�ض�ضة باإجراء درا�ضة حالة �ضاملة تت�ضمن التاريخ النمائي للطفل التوحدي قبل 3
متو�ضط0.60دخوله املوؤ�ض�ضة.

متو�ضط0.45يتوفر فريق متعدد التخ�ض�ضات مبا يف ذلك اأ�رشة الطفل والطفل نف�ضه.1

5

تقوم املوؤ�ض�ضة باإجراء تقومي نف�ص تربوي �ضامل لطفل با�ضتخدام اأدوات مقننة منها: 
)الإختبارات املقننة مثل: مقيا�ص تقدير الطفل التوحدي (CARS) وقائمة تقدير ال�ضلوك 
التوحدي (ABC) وقوائم ال�ضطب، تقديرات ال�ضلوك، مالحظات الأ�رش، املالحظة ال�ضلوكية 

املبا�رشة( .

متو�ضط0.45

متو�ضط0.42يتم حتديد اأهلية الطفل من قبل فريق متعدد التخ�ض�ضات لتلقي الربامج واخلدمات.2

يجري الفريق اختبارات لعمل ت�ضخي�ص فارقي بني التوحد والإعاقات وال�ضطرابات 7
متدٍن0.32الأخرى.

يت�ضح من اجلدول )6( اأن املتو�ضطات احل�ضابية لُبعد التقومي تراوحت بني )032 – 
التي حتمل  مرتفعة،  بدرجة  انطباقها  كانت درجة  موؤ�رشات  اأربعة  اإن هناك  0.81( حيث 
الأرقام: )4، 6، 8، 9( ، كما توجد اأربعة موؤ�رشات انطبقت بدرجة متو�ضطة، وحتمل الأرقام 
)3، 1، 5، 2( ، وي�ضري اجلدول اإىل اأن هناك موؤ�رشاً واحداً كانت درجة انطباقه بدرجة متدنية، 

ويحمل الرقم: )7( .
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الجدول (7) 
المتوسطات الحسابية لُبعد البيئة التعليمية

املتو�سط املوؤ�رضات الرئي�سةم
احل�سابي

م�ستوى 
الفاعلية

مرتفع0.94توفر عنا�رش ال�ضالمة العامة للغرف ال�ضفية6

مرتفع0.85يتوفر يف الغرف ال�ضفية: )م�ضاحة كافية، اإ�ضاءة مالئمة، تهوية منا�ضبة( .5

مرتفع0.83توفر البيئة التعليمة فر�ضًا للتفاعل الجتماعي مع الأقران املحيطني بالطفل.8

ت�ضميم البيئة التعليمية على درجة عالية من التنظيم، وتكون ب�ضيطة، ول حتوي مثريات 1
مرتفع0.72ب�رشية كثرية

متو�ضط0.64ل يزيد عدد الطلبة يف ال�ضف الواحد عن �ضتة اأطفال توحدين مقابل معلم ومعلم م�ضاعد.11

متو�ضط0.60يتوافر لكل طفل طاولة وكر�ضي مزودان مبثريات ب�رشية خا�ضة بالطفل )�ضورته، ا�ضمه( .4

متو�ضط0.55ل تزيد ن�ضبة عدد املعلمني لالأطفال التوحديني يف بداية التحاق الطفل يف املوؤ�ض�ضة )1: 2( 12

توجد لوحة حتوي على �ضور، وكلمات تو�ضح القوانني املتعلقة بالبيئة التعليمية، 9
متدٍن0.32والتوقعات ال�ضلوكية داخل البيئة التعليمية.

تنظم البيئة التعليمية على �ضكل اأركان تعليمية، متثل: )ركن التعليم الفردي واجلماعي، 2
متدٍن0.30الإ�ضرتخاء، النوم واللعب، املو�ضيقى، الر�ضم، وركن املعلم( .

متدٍن0.30يتوافر يف الغرفة ال�ضفية مثريات ب�رشية تو�ضح اأماكن اأداء املهارات.10

متدٍن0.30يوجد مكان حلفظ اأغرا�ص وم�ضتلزمات كل طفل مزودة مبثريات ب�رشية.3

متدٍن0.25يوجد يف الغرفة ال�ضفية جدول ب�رشي خا�ص بكل طفل.7

التعليمية تراوحت بني  البيئة  لُبعد  اأن املتو�ضطات احل�ضابية  يت�ضح من اجلدول )7( 
مرتفعة،  بدرجة  انطباقها  درجة  كانت  موؤ�رشات  اأربعة  هناك  اإن  حيث   )0.94  –  0.25(
متو�ضطة،  بدرجة  انطبقت  موؤ�رشات  ثالثة  توجد  حني  يف   ،  )1  ،8  ،5  ،6( الأرقام:  وحتمل 
وحتمل الأرقام: )11، 4، 12( ، كما اأن هناك خم�ضة موؤ�رشات كانت درجة انطباقها بدرجة 

متدنية، وحتمل الأرقام: )9، 2، 10، 3، 7( .
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د. عاكف عبد اهلل اخلطيب

الجدول (8) 
المتوسطات الحسابية لُبعد الدمج والخدمات االنتقالية

املتو�سط املوؤ�رضات الرئي�سةم
احل�سابي

م�ستوى 
الفاعلية

جتري املوؤ�ض�ضة املخاطبات والإت�ضالت ب�ضكل م�ضتمر والتن�ضيق مع املوؤ�ض�ضات الداجمة 9
متو�ضط0.68ب�ضاأن اأداء الطفل ف�ضليًا.

متو�ضط0.53ت�ضتمر املوؤ�ض�ضة بالإ�رشاف على برامج دمج الأطفال التوحديني.8

يتم تدريب معلم ال�ضف العادي على املمار�ضات املنا�ضبة لتعليم الطفل التوحدي يف ال�ضف 7
متدٍن0.32العادي.

متدٍن0.30حتدد املوؤ�ض�ضة املدر�ضة لدمج لذوي ا�ضطراب التوحد الذين ت�ضمح قدراتهم بذلك.2

تعقد املوؤ�ض�ضة دورات تدريبية عن التوحد ملعلمي املدر�ضة التي �ضيدمج بها الأطفال 4
متدٍن0.30التوحديني.

تتيح املوؤ�ض�ضة فر�ضة لالأطفال التوحديني واأ�رشهم الإطالع على اأماكن الدمج والأماكن 5
متدٍن0.30الإنتقالية يف املدر�ضة الداجمة.

ت�ضع املوؤ�ض�ضة خطة خدمات انتقالية لالأطفال التوحديني ت�ضارك فيها الأ�رشة والكادر 1
متدٍن0.28التعليمي وفريق متعدد التخ�ض�ضات.

تعقد املوؤ�ض�ضة دورات تدريبية عن التوحد لالأطفال غري التوحديني لت�ضهل تفاعلهم مع 6
متدٍن0.28الأطفال التوحديني

متدٍن0.25يوؤخذ بعني الإعتبار الحتياجات والرغبات والآراء الفردية لكل طالب واأ�رشته.3

يت�ضح من اجلدول )8( اأن املتو�ضطات احل�ضابية لُبعد الدمج واخلدمات الإنتقالية قد 
تراوحت ما بني )0.25 – 0.68( حيث اإن هناك موؤ�رشين كانت درجة انطباقهما بدرجة 
متو�ضطة، ويحمالن الرقمني: )9، 8( ، يف حني اأن هناك �ضبعة موؤ�رشات كانت درجة انطباقها 

بدرجة متدنية وحتمل الأرقام: )7، 2، 4، 5، 1، 6، 3( .
الجدول (9) 

المتوسطات الحسابية لُبعد التقويم الذاتي

املتو�سط املوؤ�رضات الرئي�سةم
احل�سابي

م�ستوى 
الفاعلية

يت�ضمن تقومي الربامج قيا�ص مدى ر�ضا اأ�رش الأطفال التوحديني عن اخلدمات املقدمة لهم 5
متو�ضط0.60لبنائهم.

متو�ضط0.36توظف نتائج التقومي يف تطوير م�ضتوى اخلدمة املقدمة لذوي ا�ضطراب التوحد.7
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املتو�سط املوؤ�رضات الرئي�سةم
احل�سابي

م�ستوى 
الفاعلية

متدٍن0.28جتري املوؤ�ض�ضة تقوميًا ذاتيًا لرباجمها وخدماتها وفقًا خلطة مكتوبة �ضنويًا.1
متدٍن0.28تقوم املوؤ�ض�ضة مبراجعة براجمها وخدماتها التي تقدمها بانتظام لذوي ا�ضطراب التوحد.4

تقوم املوؤ�ض�ضة باملراجعة الإدارية والفنية خلطتها لتطوير م�ضتوى اخلدمات والربامج املقدمة 6
متدٍن0.28لذوي ا�ضطراب التوحد.

متدٍن0.26ت�ضتخدم املوؤ�ض�ضة منهجية علمية يف عملية تقومي اأدائها.2

يتم التقومي يف املوؤ�ض�ضة ب�ضكل منظم من قبل كادر اإداري وفني من اأجل حتديد الربامج 3
متدٍن0.17واخلدمات التي حتتاجها املوؤ�ض�ضة من اأجل التطوير والتحديث.

يتبني من اجلدول )9( اأن املتو�ضطات احل�ضابية لُبعد التقومي الذاتي قد تراوحت بني 
)0.17 – 0.60( حيث اإن هناك موؤ�رشين كانت درجة انطباقهما بدرجة متو�ضطة، ويحمالن 
الرقمني )5، 7( ، يف حني توجد خم�ضة موؤ�رشات انطبقت بدرجة متدنية وحتمل الأرقام: )1، 

. )3 ،2 ،6 ،4

مناقشة النتائج: 
موؤ�ض�ضات  على  املوؤ�رشات  لنطباق  الكلية  بالدرجة  يتعلق  فيما  النتائج  اأ�ضارت  لقد 
التوحد ومراكزه يف الأردن، اإىل اأن متو�ضط الإنطباق كان ذا درجة متو�ضطة، واأن مثل هذه 
الدرجة ل تعطي انطباعًا باأن الو�ضع القائم حاليًا فيما يخ�ص الربامج واخلدمات املقدمة 
اإىل عدم التفاوؤل، ولكنها قد ُتعطي انطباعًا باأن هناك ما هو مقبول بدرجة  �ضيٌء، ويقود 
معقولة، ولكن ميكن التفاوؤل باإمكانية تطويره وحت�ضينة لحقًا.وبخا�ضة بعد اإ�ضدار املجل�ص 
الأعلى ل�ضوؤون الأ�ضخا�ص املعوقني معايري العتماد اخلا�ص ملوؤ�ض�ضات وبرامج وخدمات 

التوحد ل�ضنة 2010.

أوالً- مناقشة النتائج املتعلقة مبؤشرات ُبعد الرؤية والرسالة: 

اأ�ضارت النتائج فيما يتعلق باملتو�ضطات احل�ضابية لُبعد » الروؤية والر�ضالة« ككل اأنه 
ح�ضل على درجة متدنية.وقد تراوح متو�ضط درجات املوؤ�رشات بني درجة متو�ضطة، ودرجة 
لذوي  وخدماتها  براجمها  تقدم  التي  واملراكز  املوؤ�ض�ضات  باأن  ذلك  تف�ضري  متدنية.وميكن 
ا�ضطراب التوحد تلتزم اإىل حّد كبري بالقوانني والأنظمة والتعليمات، وتعك�ص وجهة نظرها 
الداخلي،  نظامها  عليها  ين�ص  كما  اأو  ور�ضالتها،  روؤيتها،  عليها  تن�ص  كما  اإن�ضانيًا،  ُبعداً 
وهي من ال�رشوط الواجب توافرها عند احل�ضول على ترخي�ص.كما اأن املوؤ�ض�ضات واملراكز 
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التي تقدم خدماتها لذوي ا�ضطراب التوحد حتظى باهتمام اجلهات املعنية ذات العالقة، 
وعلى راأ�ضها املجل�ص الأعلى ل�ضوؤون الأ�ضخا�ص املعوقني من خالل اإ�ضداره معايري العتماد 
اخلا�ص  العتماد  ومعايري  2007م  ل�ضنة  املعوقني  الأ�ضخا�ص  وبرامج  ملوؤ�ض�ضات  العام 
الإ�ضرتاتيجية  التوحد ل�ضنة 2009م و�ضدور  ملوؤ�ض�ضات وبرامج الأ�ضخا�ص ذوي ا�ضطراب 
بعقد  املجل�ص  وقيام  2015م(   – )2010م  ل�ضنة  الإعاقات  ذوي  لالأ�ضخا�ص  الوطنية 
الدورات التدريبية، وور�ص العمل حول كيفية تطبيق معايري العتماد العام واخلا�ص على 
مايل  دعم  من  تقدمه  وما  التوحد،  ا�ضطراب  بذوي  تعنى  التي  واملراكز  املوؤ�ض�ضات  برامج 
لهذه املوؤ�ض�ضات واملراكز حتت باب ما ي�ضمى بدعم التعليم لالأطفال ذوي ا�ضطراب التوحد 
اإىل  النتائج  اأ�ضارت  وحت�ضينها.كما  الفئة  لهذه  املقدمة  واخلدمات  الربامج  جودة  لتطوير 
اأغلب  باأن  النتائج  انطباقها متدنية، وميكن تف�ضري هذه  �ضتة موؤ�رشات كانت درجة  وجود 
املوؤ�ض�ضات واملراكز واإن وجدت لها روؤية ور�ضالة، فهي غري وا�ضحة ول متيزها عن غريها؛ 
بالغر�ص. تفي  الأ�ضا�ضي  نظامها  يف  عليها  املن�ضو�ص  الأهداف  اأن  ترى  املوؤ�ض�ضات  لأن 
لتحقيق  تنفيذية  خطة  لديها  تتوافر  ل  واملراكز  املوؤ�ض�ضات  اأغلب  جند  ذلك  اإىل  بالإ�ضافة 
وخدماتها  براجمها  وحت�ضني  لتطوير  مو�ضوعة  خطط  وجود  وعدم  ور�ضالتها،  روؤيتها 
الرتبوية.كما اأن قلة الربامج التدريبية املوجهة اإىل هذه املوؤ�ض�ضات، ونق�ص الكوادر الإدارية 
التناف�ضية. وغياب  املالية،  املخ�ض�ضات  ونق�ص  واملدربة،  املوؤهلة  والتعليمية  والفنية، 
حتول دون وجود روؤية ور�ضالة وا�ضحة تتمايز بها املوؤ�ض�ضات واملراكز التي تقدم براحمها 
التي   )2006( الدوي�ص  درا�ضة  مع  يتفق  التوحد.وهذا  ا�ضطراب  لذوي  الرتبوية  وخدماتها 
اأ�ضارت نتائجها اإىل عدم توافر روؤية ور�ضالة وا�ضحة للموؤ�ض�ضة التعليمية متيزها عن غريها، 
درا�ضة اخلطيب،  ، ومع   )La Paro,et al 1992( بارو  ل  درا�ضة  نتائج  اأي�ضًا مع  وتن�ضجم 

والزعبي، وبني عبد الرحمن )2012( .

ثانياً- مناقشة النتائج املتعلقة مبؤشرات بُعد اإلدارة والعاملني: 

الإدارة  لُبعد  الإنطباق  ملتو�ضط  الكلية  الدرجة  مبتو�ضط  يتعلق  فيما  النتائج  اأ�ضارت 
والعاملني ككل اأنه ح�ضل على درجة متو�ضطة، وقد تراوح متو�ضط درجات املوؤ�رشات بني 
درجة متو�ضطة، ودرجة ومتدنية.وميكن تف�ضري ذلك بعدم تطبيق معايري اأو �رشوط اختيار 
مديري مراكز الرتبية اخلا�ضة التي تقدم براجمها لذوي ا�ضطراب التوحد يف الأردن ب�ضكل 
فّعال؛ اإذ قد يفتقرون اإىل املوؤهل العلمي املنا�ضب ل�ضغل هذه الوظيفة، اأو اإىل قلة اخلربة لدى 
بع�ضهم يف هذا املجال، اأو غري متخ�ض�ضني يف جمال الرتبية اخلا�ضة، مما يجعلهم بحاجة 
اإىل مزيد من التدريب على فنيات الإدارة ومهّماتها.وتتفق نتائج الدرا�ضة احلالية مع نتائج 
درا�ضة الدوي�ص )2006( ، ودرا�ضة اخلطيب، والزعبي، وبني عبد الرحمن )2012( ، ودرا�ضة 
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الزارع )2008( .كما تختلف نتائج الدرا�ضة احلالية مع نتائج درا�ضة هارتوينج وري�ضت�ص 
)Hartwing & Ruesch, 2000( التي اأ�ضارت نتائجها فيما يخ�ص اجلانب الإداري اإىل اأن 
لذوي  املقدمة  الربامج  عن  وامل�ضوؤولون  املديرون  بها  يلتزم  اأن  بّد  ل  التي  احلاجات  اأهم 
الإعاقات توفري بيئات تعليمية منا�ضبة حتت اإ�رشاف متخ�ض�ضني.كما اأن هناك ق�ضوراً يف 
 )6( �ضوى  اململكة  م�ضتوى  يوجد على  التوحد.فال  ا�ضطراب  ميدان  امل�ضتجدات يف  متابعة 
الذي  الق�ضور  اأن  كما  )عمان(  العا�ضمة  يف  موجودة  التوحد  جمال  يف  متخ�ض�ضة  مراكز 
تعانيه تلك املوؤ�ض�ضات واملراكز عائد اإىل طبيعة عمل املعلمني، فهو حمدود و�ضيق، وينح�رش 
يف الف�ضل الدرا�ضي فقط.وعليه قد يكون الإرهاق وال�ضغط الذي يتعر�ص له املعلم �ضببًا يف 
جعله يتعر�ص اإىل الإحرتاق النف�ضي، ومن ثم يبتعد عن متابعة امل�ضتجدات يف امليدان.وهذا 
يتفق مع درا�ضة مركز خدامات الرتبية )2007( ومع درا�ضة تايتجنز، ومك كاري، وكوت�ضري 
)Tietjens, McCary, and Co- chair, 2005( يف تقدمي خدمات الدعم التدريبي اخلا�ص 
القائمني على  اأغلب  اأن  بزيادة تثقيف املعلمني باأحدث امل�ضتجدات يف جمال التوحد.كما 
الربامج الرتبوية يف جمال ا�ضطراب التوحد من غري املتخ�ض�ضني يف جمال التوحد لعدم 
توافر مثل هذا التخ�ض�ص يف اجلامعات التي لديها برامج تربية خا�ضة، وهم بحاجة اإىل 
التقومي يف  اأدوات  ا�ضتخدام  تاأهيل وتدريب وتطوير مهاراتهم املهنية، وخا�ضة يف جمال 
جمال التوحد.كما تختلف نتائج الدرا�ضة احلالية مع نتائج درا�ضة لني )Lin, 2002( التي 
اأ�ضارت اأن معلمي الرتبية اخلا�ضة يتمتعون بدرجة عالية من املهارة واملعرفة يف جمال 
انطباقها  اأربعة موؤ�رشات كانت درجة  اإىل وجود  النتائج  اأ�ضارت  والت�ضخي�ص.كما  التقومي 
متدنية.وميكن تف�ضري �ضبب التدين يف موؤ�رش “ي�رشف على الكادر التعليمي م�رشف فني يحمل 
درجة املاج�ضتري يف الرتبية اخلا�ضة” هو اأمر نادر، وذلك عائد اإىل وجود م�رشفني على تلك 
املراكز يحملون درجة الدبلوم العايل يف الرتبية وحملة درجة البكالوريو�ص يف تخ�ض�ضات 
اأُخرى.اأما فيما يخ�ص وجود معلم م�ضاعد فعائد اإىل عدم وجود وظائف بهذا امل�ضمى، كما 
تخ�ض�ضات  ومن  املتو�ضط  الدبلوم  درجة  يحملون  ممن  هم  العمل  بهذا  يقومون  الذين  اأن 
خمتلفة اأو من حملة الثانوية العامة.اأما فيما يخ�ص وجود ممر�ص وطبيب واأخ�ضائي عالج 
طبيعي واخ�ضائي عالج وظيفي واخ�ضائي توا�ضل، واأخ�ضائي تغذية، فاإن هذه املوؤ�رشات 
ل تتوافر اإل يف عدد حمدود من املراكز، وال�ضبب يعود اإىل التكلفة املالية العالية ملثل هذه 
التخ�ض�ضات، كما ترى املوؤ�ض�ضات واملراكز اأن مثل هذه اخلدمات �ضمن �ضالحيات وزارة 
ال�ضحة.وتتفق الدرا�ضة احلالية مع درا�ضة اليون�ضيف )UNICEF,2002( ، ومع درا�ضة الزارع 
مع  احلالية  الدرا�ضة  تتفق  .ول   )2012( الرحمن  عبد  وبني  والزعبي،  واخلطيب،   )2008(

 )Crimmins, et al, 2001( درا�ضة كل من كرمينز، وكوفمان، واإيفرييت
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ثالثاً- مناقشة النتائج املتعلقة مبؤشرات ُبعد الربامج واخلدمات: 

»الربامج  لُبعد  الإنطباق  الكلية ملتو�ضط  الدرجة  النتائج فيما يتعلق مبتو�ضط  اأ�ضارت 
واخلدمات« اأنه ح�ضل على درجة مرتفعة.وتراوح متو�ضط درجات املوؤ�رشات ما بني مرتفعة 
ومتو�ضطة.وميكن تف�ضري النتيجة يف كون الربامج التي تقدم، تتطلب توافر تلك املوؤ�رشات، 
ومن ثم تقدمي اخلدمات املختلفة من خالل الربنامج الرتبوي الفردي.فجميع تلك املوؤ�رشات 
ُت�ضاغ  املنهاج  خالل  خاللها.ومن  من  اإل  الربنامج  تقدمي  ميكن  ل  رئي�ضة  مكونات  هي 
الأهداف ال�ضلوكية وغريها من الأهداف التي تلبي حاجات الطفل يف برناجمه وهذا يتفق مع 
درا�ضة كل من كرمينز، وكوفمان، واإيفرييت )Crimmins, et al, 2001( ، العثمان )2002( 
، ال�ضمري )2007( ، والزارع )2008( واملغلوث )2000( ، واخلطيب، والزعبي، وبني عبد 
كاري،  ومك  تايتجنز،  درا�ضة  ومع   ،  )2007( الرتبية  خدامات  ومركز   )2012( الرحمن 
وكوت�ضري )Tietjens, McCary, and Co- chair, 2005( .وتختلف نتائج الدرا�ضة احلالية 
مع درا�ضة العلوان )2006( ، ودرا�ضة اخلالدي )2011( .كما يت�ضح من النتائج وجود ثالثة 
م لهوؤلء  موؤ�رشات كانت درجة انطباقها متو�ضطة، وقد يكون ال�ضبب يف كون املنهاج امل�ضمَّ
اأعد ليخدم هذا املراكز، واإىل قلة التدريب قبل اخلدمة واأثناء اخلدمة الذي يتلقاه  الأطفال 
تعديل  وا�ضرتاتيجيات  التوحدية،  ال�ضلوكات  وتقومي  ال�ضلوك،  تعديل  برامج  حول  املعلمون 
التوحد. ا�ضطراب  ذوي  مع  فّعال  ب�ضكل  وت�ضميمهما  ال�ضلوك  لتعديل  خطة  وبناء  ال�ضلوك، 
وتن�ضجم نتائج الدرا�ضة احلالية مع درا�ضة العلوان )2006( التي كان من بني نتائجها عدم 
فاعلية الربامج ال�ضلوكية املقدمة لذوي ا�ضطراب التوحد، وكما وتختلف مع درا�ضة كرمينز، 
ودرا�ضة   ،  )2008( الزارع  ودرا�ضة   ،  )Crimmins, et al, 2001( واإيفرييت  وكوفمان، 

اخلطيب، والزعبي، وبني عبد الرحمن )2012( .

رابعاً- مناقشة النتائج املتعلق مبؤشرات ُبعد ُمشاركة األسرة: 

يت�ضح من النتائج فيما يتعلق مبتو�ضط الدرجة الكلية ملتو�ضط الإنطباق لُبعد » م�ضاركة 
الأ�رشة« اأنه ح�ضل على درجة متدنية.وتراوح متو�ضط درجات املوؤ�رشات ما بني متو�ضطة 
ومتدنية.وميكن تف�ضري ذلك اأنه من اأدبيات التعامل ك�رشكاء بني الأ�رشة واملوؤ�ض�ضة اأن تقدم 
القانونية وال�ضيا�ضات اخلا�ضة بالربامج،  الت�رشيعات  املوؤ�ض�ضة لالأ�رش معلومات عامة عن 
حقوق  قانون  عليها  ين�ص  التي  احلقوق  من  ُيعد  وهذا  م�ضكلته،  وطبيعة  طفلهم،  وحقوق 
الأ�ضخا�ص املعوقني رقم )31( ل�ضنة )2007( ، ودعوة الأ�رش اإىل امل�ضاركة يف الجتماعات 
وح�ضور ندوات وموؤمترات، وم�ضاركتها يف اللجان امل�ضكلة يف املوؤ�ض�ضة التعليمية.كما اأن 
التخطيط  م�ضاركتها يف  واأهمية  الأ�رشة  لدور  اأهمية  ُتويل  اخلا�ضة ل  واملراكز  املوؤ�ض�ضات 
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جلميع اخلدمات املقدمة لذوي ا�ضطراب التوحد وتنفيذها من خالل فريق العمل، واعتماد 
الأ�رشي  والتوجيه  الإر�ضاد  خدمات  وتقدمي  واأولوياتها  الأ�رش  واهتمامات  احتياجات 
الربامج  تخطيط  يف  مهم  �رشيك  الأ�رشة  اإن  اإذ  وم�ضاركتهم؛  اأدوارهم  باأهمية  وتوعيتهم 
وتوكل  الربامج،  تلك  تهتم مبجريات  ل  الأ�رش  بع�ص  اأن  اإىل  بالإ�ضافة  لأطفالهم،  املقدمة 
ات بكاملها اإىل املركز، كما اأن الأ�رش قد تكون من الأ�رش العاملة.وهذا التدين قد يكون  املهمَّ
الأ�رشة  تكون  متكاملة  اأ�رشية  خدمات  خطة  بو�ضع  املوؤ�ض�ضة  قيام  عدم  اإىل  اأي�ضًا  راجعًا 
املوؤ�ض�ضات  يف  العاملة  الكوادر  نق�ص  ب�ضبب  التدين  هذا  يكون  وقد  فيها،  الفاعل  العن�رش 
واملراكز، وخا�ضة الإخ�ضائي الجتماعي، ونق�ص التدريب، والتاأهيل لهذه الكوادر للتعامل 
مع الأ�رش ك�رشيك ا�ضرتاتيجي فّعال يف تنفيذ الربامج املخ�ض�ضة لأطفالهم.وتختلف نتائج 
هذه الدرا�ضة مع درا�ضة كرمينز، وكوفمان، واإيفرييت )Crimmins, et al, 2001( ودرا�ضة 
كارول )Carol,2007( .التي اأ�ضارت بع�ص نتائجها اإىل فاعلية امل�ضاركة الأ�رشية ودورها 
الداعم يف تنفيذ الربامج املقدمة لأطفالها التوحديني واإجناحها، وتتفق مع درا�ضة ودرا�ضة 
اخلطيب، والزعبي، وبني عبد الرحمن )2012( ومع درا�ضة مركز خدامات الرتبية )2007( .

خامساً- مناقشة النتائج املتعلقة مبؤشرات ُبعد التقويم: 

اأ�ضارت النتائج فيما يتعلق مبتو�ضط الدرجة الكلية ملتو�ضط الإنطباق لُبعد »التقومي« 
اأنه ح�ضل على درجة متو�ضطة، وقد تراوح متو�ضط درجات املوؤ�رشات ما بني درجة  ككل 
ومهارات  الجتماعي،  التفاعل  مهارات  تقومي  ومتدنية.فعملية  متو�ضطة  ودرجة  مرتفعة، 
التوا�ضل، واملهارات اللغوية، وال�ضلوكات التوحدية، واملهارات الإ�ضتقاللية، ُتعدُّ تقوميات 
الفردية، كما  التعليمية  الرتبوي واخلطة  الربنامج  لتقومي  اإجرائها، وذلك  بّد من  رئي�ضة ل 
اأن قلة الكوادر املوؤهلة واملدربة، و�ضعف قدراتهم على حتقيق اأهداف الربنامج.بالإ�ضافة 
اإىل اأن الق�ضور الوا�ضح يف توافر مقايي�ص مقننة على البيئة الأردنية، مما يجعل العتماد 
على املالحظة واملقابلة بدياًل عن املقايي�ص الر�ضمية.وهذا يتفق مع درا�ضة الزارع )2008( 
اخلطيب،  ودرا�ضة   ،  )Crimmins, et al, 2001( واإيفرييت  وكوفمان،  كرمينز،  ودرا�ضة 

والزعبي، وبني عبد الرحمن )2012( ، والب�ضتنجي )2007( ، واملغلوث )2000( .

سادساً- مناقشة النتائج املتعلقة مبؤشرات ُبعد البيئة التعليمية: 

البيئة   « لُبعد  النطباق  ملتو�ضط  الكلية  الدرجة  مبتو�ضط  يتعلق  فيما  النتائج  اأ�ضارت 
التعليمية » ككل اأنه ح�ضل على درجة متو�ضطة، وقد تراوح متو�ضط درجات املوؤ�رشات بني 
درجة مرتفعة، ومتو�ضطة ودرجة متدنية.وقد يعود ذلك اإىل اأن ذوي ا�ضطراب التوحد بحاجة 
اإىل التعليم الفردي اأكرث من اجلماعي، كما اأنه قد يت�ضتت انتباههم وي�ضجرون لوجود اأحد 
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ال�رشوري  لذا فمن  اأي�ضًا لوجود مثريات ب�رشية كثرية،  انتباههم  بالقرب منهم، ويت�ضتت 
العامة  ال�ضالمة  عنا�رش  توافر  موؤ�رش  ارتفاع  اأن  التنظيم.كما  عالية  ب�ضيطة  بيئات  اإن�ضاء 
وامل�ضاحة الكافية والإ�ضاءة والتهوية املنا�ضبة يف البيئة التعليمية لذوي ا�ضطراب التوحد؛ 
يعود ب�ضبب اهتمام اجلهات الر�ضمية املانحة لرتخي�ص املوؤ�ض�ضات واملراكز بهذه العنا�رش 
الهامة عند الك�ضف واحل�ضول على الرتخي�ص النهائي.كما يت�ضح من النتائج اأي�ضًا وجود 
موؤ�رشات كانت درجة انطباقها متو�ضطة ومتدنية.وميكن تف�ضري هذا التدين اإىل ال�ضعف الذي 
تعانيه مراكز ذوي ا�ضطراب التوحد من �ضيق امل�ضاحة كون هذه املراكز م�ضتاأجرة ول ي�ضمح 
لهم باإجراء تعديالت وتكييفات على البيئة التعليمية من قبل املوؤجر، وكون هذه املراكز 
امل�ضتاأجرة غري م�ضممة كبناء يراعي معايري وقواعد بناء وت�ضميم مراكز ذوي ا�ضطراب 
التوحد، بالإ�ضافة اإىل افتقار البيئات التعلمية اإىل التنظيم على �ضكل اأركان تعليمية وعدم 
توافر امل�ضاحات الكافية لوجود اأماكن حلفظ اأغرا�ص وم�ضتلزمات كل طفل، بالإ�ضافة اإىل 
مثريات  اإىل  وافتقارها  طفل،  بكل  خا�ضة  ب�رشية  جداول  اإىل  ال�ضفية  الغرف  هذه  اأفتقار 
ب�رشية تو�ضح اأماكن اأداء املهارات.وقد يكون املربر اأي�ضًا عدم وجود مرجعيات ميكن من 
الفئة. هذه  تنا�ضب  تعليمية  بيئات  ت�ضميم  كيفية  على  بها  والإ�ضتعانة  الإ�ضتدلل  خاللها 
وتن�ضجم نتائج الدرا�ضة احلالية مع نتائج اإ�ضتيز )Estes, 2004( درا�ضة اخلطيب، والزعبي، 
وبني عبد الرحمن )2012( واملغلوث )2000( وكارول )Carol,2007( والعثمان )2002( .

سابعاً- مناقشة النتائج املتعلقة مبؤشرات ُبعد الدمج واخلدمات االنتقالية: 

الدمج   « لُبعد  الإنطباق  ملتو�ضط  الكلية  الدرجة  مبتو�ضط  يتعلق  فيما  النتائج  اأ�ضارت 
واخلدمات النتقالية » اأنه ح�ضل على درجة متدنية، وقد تراوح متو�ضط درجات املوؤ�رشات 
ما بني درجة متو�ضطة، ومتدنية.وميكن تف�ضري الدرجة املتدنية باأن هذه املوؤ�رشات لقت 
لذوي  الرتبوية  اخلدمات  لأن  التوحد؛  ا�ضطراب  ذوي  برامج  اإعداد  يف  متاأخراً  اهتمامًا 
ا�ضطراب التوحد حديثة العهد.كما اأن هذه اخلدمات ل تلقى الهتمام املنا�ضب؛ فالت�رشيعات 
الربامج  النوع من  النفقات ملثل هذا  فاإن  قليلة يف هذا اجلانب، كذلك  زالت  والقوانني ما 
مرتفعة، وحتتاج اإىل مزيد من اجلهود واخلربات والكوادر الإدارية والفنية والتعليمية املوؤهلة 
واملدربة لتطبيق هذا النوع من الربامج.لأن بناء مثل هذه الربامج واخلدمات وت�ضميمها 
يحتاجان اإىل فريق عمل متكامل لتحديد قدرات وميول الطفل الأكادميية واملهنية اخلا�ضة 
ببيئة الدمج اجلديدة، كما اأن مثل هذه الربامج واخلدمات غري قادرة على تقدمي الت�ضهيالت، 
والدعم املنا�ضب لأرباب العمل الذين يوفرون مهنًا لذوي ا�ضطراب التوحد يف املوؤ�ض�ضات 
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واملراكز؛ لأن هذه الإجراءات حتتاج اإىل فريق عمل ومتابعة من خالل بناء خطط لتنفيذ هذه 
الربامج واخلدمات، مما يزيد العبء والنفقات لهذه الربامج.وتن�ضجم نتائج الدرا�ضة احلالية 
مع نتائج درا�ضة درا�ضة اخلطيب، والزعبي، وبني عبد الرحمن )2012( فيما يتعلق بجانب 
اخلدمات النتقالية والعالج التكاملي، والتعليم املهني وخطط النتقال الفردية.كما تختلف 

. )Carol,2007( ودرا�ضة وكارول )نتائج الدرا�ضة احلالية مع درا�ضة الزارع )2008

ثامناً- مناقشة النتائج املتعلقة باملؤشرات الرئيسة لُبعد التقويم الذاتي: 

»التقومي  لُبعد  النطباق  الكلية ملتو�ضط  الدرجة  يتعلق مبتو�ضط  فيما  النتائج  اأ�ضارت 
اأنه ح�ضل على درجة متدنية، وقد تراوح متو�ضط درجات املوؤ�رشات ما بني  الذاتي« ككل 
يف  ُيجري  الذي  التقومي  باأن  املتدنية،  الدرجة  تف�ضري  ومتدنية.وميكن  متو�ضطة،  درجة 
مراكز الرتبية اخلا�ضة ومراكز ذوي ا�ضطراب التوحد هو تقومي من اأجل ت�ضخي�ص احلالت 
املتقدمة لاللتحاق باملركز.وهذا ما يجعل املراكز ل تعمل على تقومي الربامج واخلدمات 
املقدمة من اأجل التطوير والتحديث، وحت�ضني نوعية وجودة اخلدمات املقدمة.كما اأن هذه 
املراكز ل تقّوم براجمها وخدماتها، لأن اإجراءات التقومي من �ضالحيات اجلهات الر�ضمية 
النتقادات،  لتاليف  اأدائها  تقومي  عن  ُتعزف  املراكز  من  كثرياً  اأن  للرتخي�ص.كما  املانحة 
كما اأن اأغلب الربامج واخلدمات املقدمة يف املراكز ذات طابع ربحي ول تهمها اجلودة يف 
والتعليمية  والفنية  الإدارية  الكوادر  فيها  يتوافر  املراكز ل  اأن هذه  املقدمة.كما  خدماتها 
املوؤهلة واملدربة على كيفية تقومي اأدائها وخدماتها التي تقدمها.وهذه النتائج تتوافق مع 
درا�ضة الزارع )2008( ، ودرا�ضة اخلطيب، والزعبي، وبني عبد الرحمن )2012( ، واملغلوث 
 )Tietjens, McCary, 2000( ، وعقروق )2006( ، ودرا�ضة تايتجنز، ومك كاري، وكوت�ضري(

.and Co- chair, 2005( 

التوصيات: 
واخلدمات . 1 والدمج  الأ�رشة،  وم�ضاركة  ودعم  الذاتي،  التقومي  حول  درا�ضات  اإجراء 

النتقالية يف موؤ�ض�ضات ومراكز التوحد.
اإجراء درا�ضات لتحديد الحتياجات الفعلية ملعلمي الأطفال ذوي ا�ضطراب التوحد، . 2

والأخ�ضائيني امل�ضاندين.
ذوي . 3 مع  علميًا  املثبتة  التعليم  ا�ضرتاتيجيات  بع�ص  فاعلية  حول  درا�ضات  اإجراء 

ا�ضطراب التوحد.
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للطباعة . 12 وائل  دار  والعالج. عمان:  اخل�ضائ�ص  التوحد:   .  )2004( اإبراهيم.  الزريقات، 
والن�رش. 
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