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 مقدمة

والتجويد المستمر في مجال التربية الخاصة، وبعد ير انطالقا من العمل التربوي وإيمانا بأهمية التطو 
مسيرة تربوية حافلة باإلنجازات في رعاية الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة من قبل وزارة التربية  
والتعليم امتدت لسنوات عديدة اتسمت بالسعي الدؤوب لتقديم خدمات متطورة ألبنائنا الطلبة من ذوي 

ارة التربية الخاصة المعنية بتقديم الخدمات التربوية المتخصصة لمختلف  إد  االحتياجات الخاصة، ارتأت 
فئات الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة القابلين للتعلم إجراء دراسة نوعية تسهم في بلورة رؤى  
مستقبلية ألداء رسالتها اإلنسانية والتربوية تجاه هؤالء الطلبة، وقد وضعت في اعتبارها استقصاء  

من الفئات المستفيدة من تلك الخدمات من طلبة وأولياء أمور، والفئات المقدمة لتلك الخدمات  مات المعلو 
من هيئات إدارية وتعليمية لتكون انطالقة لتطوير البرامج النوعية الموجودة من جهة، والتطلع الستحداث 

ربوية في مجال التربية التبرامج جديدة تلبي حاجات أبنائنا الطلبة في ضوء نتائج الدراسة والمستجدات 
 الخاصة من جهة أخرى.

وقد جاءت هذه الدراسة تنفيذا لتوجيهات سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي الذي 
لجنة تقويم المناهج التربوية  بتشكيل  2015 لسنة( 2015/ م ع ن / 38رقم )الوزاري أصدر القرار 

 في أعضاء اللجنةالغالية على ثقته ، فكل الشكر والتقدير لسعادته لخاصةة اوالتعليمية في مجال التربي
بة من ذوي االحتياجات الخاصة  لدراسة جميع البرامج والفعاليات واألنشطة المقدمة للطل بتكليفهم

 وتقييمها. بالمؤسسة المدرسية

قسم تربية  يس دكتور عماد عبدالرحيم الزغول رئويطيب لنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى ال
معدي   هوتوجيه، دراسةالعلى جهوده البناءة في متابعة إعداد  سابًقا، الموهوبين بجامعة الخليج العربي

والشكر موصول لمركز القياس والتقويم في مساعدتهم على تحليل   الدراسة إلخراجها بالصورة المنشودة.
 بيانات الدراسة.

مي على جهودهم القيمة في مراجعة وتدقيق وتأطير  لعلكما نتوجه بشكرنا وتقديرنا إلدارة البحث ا
 الدراسة بمنهجية علمية رصينة. 
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 األدوات  إعداد لجميع منتسبي إدارة التربية الخاصة لمساهمتهم في  الوافر نتقدم بالشكرو 
، وإلى اختصاصي ومعلمي التربية الخاصة في المدارس الحكومية التقييمية، واإلشراف على تطبيقها

في الدراسة من   المستهدفة، وإلى جميع الفئات لألدوات  ومساهمتهم في التطبيق الميداني نهمعلى تعاو 
 وأولياء أمورهم.   وطالبيةهيئات إدارية وتعليمية 

وفي الختام نسأل هللا العلي القدير أن يوفقنا دوًما لخدمة أبنائنا الطلبة من ذوي االحتياجات  
 . الخاصة، آملين لهم كل التوفيق والنجاح
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 المحتويات  فهرس

 الصفحة الموضوع
 - آية قرآنية  

 أ مقدمة
 ج المحتويات  فهرس

 ه قائمة الجداول 
 ح قائمة األشكال 

 ي لحقات قائمة الم
 ل ملخص الدراسة
 7-1 مشكلة الدراسة وأهميتهاالفصل األول: 

 1 المقدمة
 2 مشكلة الدراسة
 3 وأسئلتها  أهداف الدراسة

 4 الدراسة ية أهم
 4 مصطلحات الدراسة 

 7 حدود الدراسة 
 18-8 النظري والدراسات السابقة دبالفصل الثاني: األ

 8 النظري  ألدب أواًل: ا
 18 ثانيًا: الدراسات السابقة 

 36-25 الطريقة واإلجراءاتالفصل الثالث: 
 25 إجراءات الدراسة

 25 منهج الدراسة 
 26 مجتمع وعينة الدراسة 

 29 ة الدراسةأدا 
 36 للبيانات اإلحصائية ة المعالجأساليب 
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 الصفحة الموضوع
 95-37 تحليلهاالفصل الرابع: نتائج الدراسة و 

 37 متعلقة بسؤال الدراسة الفرعي األول نتائج الال
 54 متعلقة بسؤال الدراسة الفرعي الثاني نتائج الال
 67 متعلقة بسؤال الدراسة الفرعي الثالث نتائج الال
 80 لقة بسؤال الدراسة الفرعي الرابع متعنتائج الال
 92 متعلقة بسؤال الدراسة الفرعي الخامس نتائج الال

 129-96 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات: الخامسالفصل 
 96 مناقشة نتائج سؤال الدراسة الفرعي األول 
 103 مناقشة نتائج سؤال الدراسة الفرعي الثاني 

 109 عي الثالث  لفر مناقشة نتائج سؤال الدراسة ا
 115 مناقشة نتائج سؤال الدراسة الفرعي الرابع 

 120 مناقشة نتائج سؤال الدراسة الفرعي الخامس  
 125 توصيات  ال

 133-130 قائمة المراجع
 130 أواًل: المراجع العربية  

 133 ثانيًا: المراجع األجنبية  
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 قائمة الجداول

 ةالصفح عنوان الجدول رقم الجدول 
 26 مجتمع وعينة الدراسة بحسب الفئة المستهدفة ونوع برنامج الرعاية  1
 27 أعداد المدارس والصفوف واالستبانات الموزعة والمسترجعة ونسبتها 2
 35 ثبات االتساق الداخلي لالستبانات 3

 38 النسب المئوية لتقييم ُبعد برنامج رعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين أ -4 
 39 نسب المئوية لتقييم ُبعد الكشف والتعرفال ب  -4 

 39 النسب المئوية لتقييم ُبعد برنامج مهارات التفكير  ج -4
 40 النسب المئوية لتقييم ُبعد البرنامج اإلرشادي د  -4
 40 النسب المئوية لتقييم ُبعد البحث العلمي ه-4
 41 النسب المئوية لتقييم ُبعد رعاية المواهب و  -4
 41 ب المئوية لتقييم ُبعد ركن التعلم الذاتي نسلا ز -4
 42 النسب المئوية لتقييم ُبعد تدريب المعلمين ح -4
 42 النسب المئوية لتقييم ُبعد الفعاليات والمشاريع ط -4
 43 النسب المئوية لتقييم ُبعد الكشف أ -5
 44 النسب المئوية لتقييم ُبعد البرامج اإلثرائية ب-5
 45 لتقييم ُبعد البرنامج اإلرشادي ويةالنسب المئ ج -5
 46 النسب المئوية لتقييم ُبعد رعاية الموهوبين د -5
 46 النسب المئوية لتقييم ُبعد طرق التدريس ه-5
 47 النسب المئوية لتقييم ُبعد البيئة الصفية و -5
 48 النسب المئوية لتقييم ُبعد االختصاصي المشرف  ز -5
 48 ُبعد اإلدارة المدرسيةيم النسب المئوية لتقي ح -5 

 49 النسب المئوية لتقييم ُبعد الواقع الحالي للبرنامج  ط -5
 50 النسب المئوية لتقييم ُبعد الكشف والتعرف أ -6
 50 النسب المئوية لتقييم ُبعد رعاية المواهب ب-6
 51 التوعية النسب المئوية لتقييم ُبعد  ج -6

 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة ية  النسب المئوية لتقييم واقع فعال 7
 52 للطلبة المتفوقين والموهوبين من قبل الطلبة المتفوقين والموهوبين 

 النسب المئوية لتقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة 8
 53 للطلبة المتفوقين والموهوبين من قبل أولياء أمورهم 

 55 لتقييم ُبعد برنامج صعوبات التعلم ويةالنسب المئ أ -9
 55 النسب المئوية لتقييم ُبعد التدريس العالجي في غرفة مصادر التعلم ب-9
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 57 النسب المئوية لتقييم ُبعد المشاركات واألنشطة الالصفية  ج -9
 57 اللجنة الخاصة في فترة االمتحاناتالنسب المئوية لتقييم ُبعد  د -9

 58 لتقييم ُبعد الحصر  ويةالنسب المئ أ -10
 58 النسب المئوية لتقييم ُبعد التشخيص ب -10
 59 النسب المئوية لتقييم ُبعد المصادر البيئية والصفية  ج -10
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 60 النسب المئوية لتقييم ُبعد األنشطة والمشاركات الالصفية  ه -10
 61 قييم ُبعد دعم اإلدارة المدرسية لت النسب المئوية و -10
 61 النسب المئوية لتقييم ُبعد دعم الهيئة التعليمية ز -10
 62 النسب المئوية لتقييم ُبعد دور المرشد االجتماعي وأولياء األمور  ح -10
 62 النسب المئوية لتقييم ُبعد االختصاصي المشرف  ط -10
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 64 النسب المئوية لتقييم ُبعد الصحة النفسية والجسمية  ك -10
 65 النسب المئوية لتقييم ُبعد الواقع والتطلعات ل -10

النسب المئوية لتقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من   11
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 67 النسب المئوية لتقييم ُبعد برنامج دمج ذوي اضطراب التوحد  أ -13
 68 النسب المئوية لتقييم ُبعد التدريس الفردي ب -13
 69 النسب المئوية لتقييم ُبعد المشاركات واألنشطة الالصفية  ج -13
 70 النسب المئوية لتقييم ُبعد عملية التقييم أ -14
 70 النسب المئوية لتقييم ُبعد عملية التدريس العالجي الفردي ب -14
 71 النسب المئوية لتقييم ُبعد صف التوحد وتجهيزاته ج -14
 71 م ُبعد عملية الدمج الجزئي قييالنسب المئوية لت د -14
 72 النسب المئوية لتقييم ُبعد عملية التدريس ه -14
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 راسةالدملخص 

هدفت الدراسة الحالية إلى: " تقييم فعالية خدمات برامج الرعاية المقدمة من وزارة التربية والتعليم  
في مملكة البحرين للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر الهيئة اإلدارية والهيئة التعليمية  

المتفوقون والموهوبون، والطلبة من ذوي  ة )لجميع برامج الرعاية المقدمة للطلب والطلبة وأولياء أمورهم "
البسيطة ومتالزمة   الذهنية التوحد، والطلبة من ذوي اإلعاقة صعوبات التعلم، والطلبة من ذوي اضطراب 

والجسدية(. وسعت الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيسي   الحسية داون، والطلبة من ذوي اإلعاقة
 التالي: 

مج الرعاية المقدمة من وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين للطلبة من  برا" ما تقييم فعالية خدمات 
ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر الهيئة اإلدارية والهيئة التعليمية والطلبة وأولياء أمورهم؟ "، 

 ويتفرع منه األسئلة التالية:
المقدمة من وزارة التربية والتعليم   هوبينلمو وا المتفوقين فعالية خدمات برنامج الرعاية للطلبة واقعما  (1

 ؟ من وجهة نظر الهيئتين اإلدارية والتعليمية والطلبة وأولياء أمورهمفي مملكة البحرين 
المقدمة من وزارة التربية   من ذوي صعوبات التعلم  فعالية خدمات برنامج الرعاية للطلبة واقعما ( 2

 ؟ ئتين اإلدارية والتعليمية وأولياء أمورهم لهيمن وجهة نظر اوالتعليم في مملكة البحرين 
من وزارة التربية   من ذوي اضطراب التوحد المقدمة فعالية خدمات برنامج الرعاية للطلبة واقعما ( 3

 من وجهة نظر الهيئتين اإلدارية والتعليمية وأولياء أمورهم؟ والتعليم في مملكة البحرين 
من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون   لطلبةة لفعالية خدمات برنامج الرعاي  واقعما ( 4

من وجهة نظر الهيئتين اإلدارية والتعليمية وأولياء المقدمة من وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين 
 ؟ أمورهم

واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية للطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية المقدمة من وزارة  ما ( 5
الهيئة اإلدارية والطلبة العاديين وأولياء أمورهم، وأولياء ربية والتعليم في مملكة البحرين من وجهة نظر الت

 ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية؟ من أمور الطلبة 
  رعاية لفئات الطلبة من ذوي  برنامج لكل المطلوبة البيانات  جمع أداة  إعداد  ولتحقيق هدف الدراسة، تم

معلم التربية  ) المعلمين  واستبانة اإلدارية، الهيئة  استبانة : أداة الدراسة تضمنت  وقد  صة.الخا االحتياجات 
الخاصة، طلبة عاديين(،   االحتياجات  ذوي  الطالب )طلبة من واستبانة ،(المواد الدراسية الخاصة، معلم

  جيبة عليها. مستعلى عبارات تتباين والفئات ال االستبانات  هذه اشتملت  وقد  األمور، أولياء واستبانة
وتعليمية )معلمين تربية خاصة ومعلمين   إدارية ( فئات شملت هيئات 7وعينتها ) الدراسة وتضمن مجتمع

من  )طلبةأمور    الخاصة، طلبة عاديين(، وأولياء االحتياجات  ذوي  )طلبة من مواد دراسية(، وطلبة



 

 

 م

  المطبقة  والثانوية واإلعدادية ئيةتدااالب  الحكومية المدارس في الخاصة، طلبة عاديين( االحتياجات  ذوي 
األربعة )المحرق، العاصمة،  المملكة محافظات  في الخاصة االحتياجات  من ذوي  الطلبة دمج لبرامج

( إداري، فيما بلغ عدد أفراد الهيئة التعليمية  469الشمالية، الجنوبية(، وقد بلغ عدد أفراد الهيئة اإلدارية ) 
 ذوي  مواد دراسية( ، وبلغ عدد الطلبة  من الطلبة من علممعلم تربية خاصة، م 11296438)

  االحتياجات  من ذوي  ( طالب، وبلغ عدد أولياء أمور الطلبة12431الخاصة) االحتياجات 
 ( ولي أمر.12431الخاصة)

ونظًرا لكبر حجم مجتمع الدراسة من حيث عدد مفرداته، وصعوبة تحديده بشكل دقيق، فقد قام الباحثون  
ولى من الدراسة باختيار عينات حصصية غير عشوائية من فئات الدراسة على مستوى  األفي المرحلة 

المدارس بالمحافظات، تالها في المرحلة الثانية اختيار المطبقين عينات ميسرة من فئات الدراسة داخل 
 المدارس.

ري، فيما بلغ  إدا( 281وتم أخذ عينات ميسرة من مجتمع الدراسة حيث بلغ عدد أفراد الهيئة اإلدارية )
من   263معلم مواد دراسية(، وبلغ عدد الطلبة ) 306معلم تربية خاصة،  222عدد الهيئة التعليمية )

  من ذوي  طلبة 81طلبة عاديين،(، وأولياء أمور )و 103الخاصة،  االحتياجات  ذوي  الطلبة من
 طلبة عاديين(.  682الخاصة،  االحتياجات 

التقييمات لخدمات برامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم  ظم توصلت الدراسة الحالية إلى أن مع
للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة )المتفوقون الموهوبون، ذو صعوبات التعلم، ذو اضطراب التوحد، 
ذو اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون، وذو اإلعاقة الحسية والجسدية( تراوحت فعاليتها ما بين  

 والمرتفع، وهذا يدل على فعالية بعض البرامج من جهة وحاجة البعض اآلخر إلى التطوير. يد الج
وأوصـــت الدراســـة بتوصـــيات أهمهـــا ضـــرورة تطـــوير دور المرشـــد االجتمـــاعي فـــي رعايـــة الطلبـــة مـــن ذوي 
االحتياجـــات الخاصـــة، والحاجـــة إلـــى إعـــداد بـــرامج تدريبيـــة موجهـــة إلـــى االختصاصـــيين المشـــرفين بـــ دارة 

ربيــة الخاصــة، ومعلمــي واختصاصــي التربيــة الخاصــة، ومعلمــي المــواد الدراســية، واالســتمرار فــي تقــديم الت
برنامج الرعاية للطلبة من ذوي اضطراب التوحـد، والطلبـة مـن ذوي اإلعاقـة الحسـية والجسـدية، وتطويرهـا 

بالطلبــة المتفــوقين صــة بمــا يضــمن تعظــيم اســتفادة الطلبــة مــن تلــك البــرامج، وتطــوير بــرامج الرعايــة الخا
والموهوبين، والطلبة من ذوي صعوبات التعلم، والطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنيـة البسـيطة ومتالزمـة داون 
وتعزيــز التشــاركية بــين معلمــي المــواد الدراســية ومعلمــي واختصاصــيي التربيــة الخاصــة فــي بــرامج رعايــة 

ق ب ذلك والمتعلقة بمهارات التـدريس وطرائـ تطلالطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة في المجاالت التي ت
 التعليم العالجية أو اإلثرائية. 
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 الفصل األول 
 وأهميتها  الدراسة مشكلة

 

 المقدمة: 
يشهد العالم اليوم اهتمام غير مسبوق في تقديم الدعم والمساندة للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة  

وخبرات خاصة   وبرامج  خدمات رعايةما ُيقدم من ل على اختالف فئاتهم، ويتجلى ذلك االهتمام من خال
وتحقيق التكيف بما يكفل اكسابهم بعض الخبرات والمهارات لكي ، من أجل مساعدتهم على النمو
   طاقاتهم وامكاناتهم في خدمة مجتمعهم من جهة أخرى. ليستثمرواو يعتمدوا على أنفسهم من جهة، 

إلى أن مثل   اإلنسان، إضافةات هذا العصر ودعوات حقوق طلبولعل االهتمام بهذه الفئات جاء تلبية لمت
هذه الفئات تشكل شريحة ال يستهان بها في أي مجتمع من المجتمعات، إذ أن أفرادها يعدون من  

؛  2005ينه وآخرون، بطاالعناصر المجتمع وتركيبته ولهم حقوقهم وواجباتهم التي ينبغي مراعاتها )
 (. 2014جروان، 

لثاني من القرن الماضي اهتمامًا عالميًا متزايدًا بفئات التربية الخاصة )ذوي ف اشهد المنتصوقد 
االحتياجات الخاصة( على اختالف أشكالها، وتجسد هذا االهتمام بوسائل الكشف وتعرف مثل هذه  

وفي مجال تقديم الخدمات وبرامج الرعاية المناسبة لكل فئة من   ،وتعرف خصائصها واحتياجاتها ،الفئات 
    (.2015؛ الزغول والصمادي، 2010، الفئات )الزريقات ذه ه

ولقد أولت مملكة البحرين عنايتها ورعايتها للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة بكافة فئاتها، فسنت  
م  2005أغسطس  15عليم الصادر في حقوق هذه الفئات كما نص عليه قانون التالتشريعات التي تكفل 

قدرة الفرد على التفكير الناقد والتعبير الحر السليم، وتمكينه مَن اإلبداع   مية : "تن8(: البند 3المادة )
. وقانون التعليم الصادر في  اعي واالقتصادي والعلمي والتقني"واالبتكار واإلسهام في التقدم االجتم

  لبة : "تنويع الفرص التعليمية وفقًا لالحتياجات الفردية للطلبة ورعاية الط(10م )البند 8/2005/ 15
الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم، واالهتمام بالمتأخرين دراسيًا وذوي االحتياجات الخاصة، بمتابعة  

  .(2012، وزارة التربية والتعليم) تقدمهم، ودمج القادرين منهم في التعليم"
لتربية  ة اوانعكس اهتمام مملكة البحرين بالطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة جليًا على مجهودات وزار 

عنى بتقديم الخدمات تُ  سميت ب دارة التربية الخاصة، م2005عام والتعليم، ب نشائها إلدارة مستقلة في ال
لتلك الفئات من الطلبة في المجاالت التربوية، والوطنية، واإلرشادية، واألكاديمية بهدف تنمية مقدراتهم  

يمية، والفنية واإلشرافية بمدارس الوزارة  تعلالعقلية واإلبداعية من خالل نخبة مؤهلة من الكوادر ال
 الحكومية وب شراف رؤساء األقسام واالختصاصيين ب دارة التربية الخاصة. 
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ولم تأُل الوزارة جهًدا في توفير فرص استكمال جميع معلمي التربية الخاصة دراستهم للحصول على  
تأهيل لبعثات الدراسية لها لتوفير لى ة إالدبلوم العالي والبكالوريوس في مجال التربية الخاصة، إضاف

على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال اختصاصيي إدارة التربية الخاصة في الحصول بعض 
خدمات تخطيط رفد إدارة التربية الخاصة باألقسام المعنية ب إلى في الوقت نفسه  عمدت و التربية الخاصة، 

. إضافة إلى إتاحة الوزارة الفرص  شراف عليهاتقويمها واإلو ، عة تنفيذهابومتا، مالءمةبرامج الرعاية الو 
هذا المجال مع المؤسسات ذات العالقة محليًا وإقليميا وعربيًا   الخبرات في تبادل إلدارة التربية الخاصة ل 

 ذوي االحتياجات الخاصة.الطلبة من من الخبرات العالمية في مجال رعاية ، واالستفادة وعالمياً 
بية والتعليم ممثلة ب دارة التربية الخاصة وضمن مهام عملها معنية بمراجعة ما تقدمه من  لتر وألن وزارة ا

  ، نقاط الضعف خدمات للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة وبشكل دوري، من أجل الوقوف على 
م  علي ، ونتيجة لتكليف إدارة التربية الخاصة من قبل سعادة وزير التربية والتالقوة فيهاتحديد مواطن و 

( بتشكيل "لجنة تقويم المناهج التربوية  2015/م ن ع/38الدكتور ماجد بن علي النعيمي في القرار رقم) 
والتعليمية في مجال التربية الخاصة" بهدف دراسة جميع البرامج والفعاليات واألنشطة المقدمة لطلبة ذوي  

ن إجراء هذه الدراسة التقييمية  حثياالحتياجات الخاصة بالمؤسسة المدرسية وتقييمها، كل ذلك سوغ للبا
سلبياتها،  تالفي إيجابياتها، و من أجل تدعيم الوزارة من خدمات لتلك الفئات من الطلبة،  ةلفعالية ما تقدم
وعلى المجتمع البحريني   ،ا يعود بالنفع على أفراد هذه الفئات خاصةبم ،تحسينها وتطويرهاوالعمل على 

 . عامة
 

 مشكلة الدراسة 
  هم ة من طاقاتمن شأنه أن يوفر فرص االستفاد  طلبة من ذوي االحتياجات الخاصة ال إن رعاية

وخدمة المجتمع الذي يعيشون فيه من جهة أخرى، وتحقيق   ،خدمة أنفسهم من جهة من أجل اتهموإمكاني
 ليكونوا فاعلين ومؤثرين أكثر في مجتمعهم.  مضافةقيمة 

تسعى لتطوير أدائها  رة التربية والتعليم في مملكة البحرين زات و وألن إدارة التربية الخاصة ك دارة من إدارا
تقييم فعالية خدمات برامج الرعاية المقدمة  للذا جاءت مشكلة الدراسة الحالية وتحسين نوعية مخرجاتها، 

من وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر الهيئة  
 :شملت ، والتي  والهيئة التعليمية والطلبة وأولياء أمورهم ريةاإلدا

 .والموهوبين المتفوقينالطلبة برنامج رعاية  .1
 . صعوبات التعلممن ذوي  الطلبةبرنامج رعاية  .2
 .اضطراب التوحد من ذوي  الطلبةبرنامج رعاية  .3
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 داون. متالزمةو البسيطة  الذهنية  ةاإلعاقمن ذوي  الطلبةبرنامج رعاية  .4
 الحسية والجسدية. ةاإلعاقمن ذوي  الطلبةاية رع برنامج .5

 

 تها:أسئلأهداف الدراسة و 
تقييم فعالية خدمات برامج الرعاية المقدمة من وزارة التربية والتعليم في  هدفت الدراسة بشكل أساسي إلى" 

ية  ليم مملكة البحرين للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر الهيئة اإلدارية والهيئة التع
 وذلك من خالل:والطلبة وأولياء أمورهم"، 

المقدمة من وزارة التربية   والموهوبين المتفوقين فعالية خدمات برنامج الرعاية للطلبة واقعتعرف  (1
 . من وجهة نظر الهيئتين اإلدارية والتعليمية والطلبة وأولياء أمورهموالتعليم في مملكة البحرين 

المقدمة من وزارة التربية   من ذوي صعوبات التعلم امج الرعاية للطلبةبرنفعالية خدمات  واقع تعرف( 2
 . من وجهة نظر الهيئتين اإلدارية والتعليمية وأولياء أمورهموالتعليم في مملكة البحرين 

من وزارة التربية   من ذوي اضطراب التوحد المقدمة فعالية خدمات برنامج الرعاية للطلبة واقعتعرف ( 3
 دارية والتعليمية وأولياء أمورهم. من وجهة نظر الهيئتين اإللكة البحرين مم والتعليم في

من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون  فعالية خدمات برنامج الرعاية للطلبة واقع تعرف( 4
ولياء وأ من وجهة نظر الهيئتين اإلدارية والتعليميةالمقدمة من وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين 

 . أمورهم
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية للطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية المقدمة من وزارة   تعرف( 5

الهيئة اإلدارية والطلبة العاديين وأولياء أمورهم، وأولياء التربية والتعليم في مملكة البحرين من وجهة نظر 
 . يةذوي اإلعاقة الحسية والجسد من أمور الطلبة 

 

 السؤال الرئيس للدراسة:تم اإلجابة عن  ف نه، ولتحقيق أهداف الدراسة
فعالية خدمات برامج الرعاية المقدمة من وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين للطلبة من ذوي   ما تقييم

األسئلة  و  م؟،االحتياجات الخاصة من وجهة نظر الهيئة اإلدارية والهيئة التعليمية والطلبة وأولياء أموره
 الفرعية التالية: 

المقدمة من وزارة التربية والتعليم   والموهوبين المتفوقين فعالية خدمات برنامج الرعاية للطلبة واقعما  (1
 ؟ من وجهة نظر الهيئتين اإلدارية والتعليمية والطلبة وأولياء أمورهمفي مملكة البحرين 

المقدمة من وزارة التربية   من ذوي صعوبات التعلم  بةفعالية خدمات برنامج الرعاية للطل واقعما ( 2
 ؟ من وجهة نظر الهيئتين اإلدارية والتعليمية وأولياء أمورهم والتعليم في مملكة البحرين 
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من وزارة التربية   من ذوي اضطراب التوحد المقدمة فعالية خدمات برنامج الرعاية للطلبة واقعما ( 3
 ظر الهيئتين اإلدارية والتعليمية وأولياء أمورهم؟ ة ن من وجهوالتعليم في مملكة البحرين 

من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون   فعالية خدمات برنامج الرعاية للطلبة واقعما ( 4
من وجهة نظر الهيئتين اإلدارية والتعليمية وأولياء المقدمة من وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين 

 ؟ أمورهم
ع فعالية خدمات برنامج الرعاية للطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية المقدمة من وزارة  واقما ( 5

الهيئة اإلدارية والطلبة العاديين وأولياء أمورهم، وأولياء التربية والتعليم في مملكة البحرين من وجهة نظر 
 والجسدية؟ ذوي اإلعاقة الحسية من أمور الطلبة 

 

 أهمية الدراسة 
ه الدراسة أهميتها مما يترتب عليها من نتائج عملية تطبيقية للجهات ذات الصلة بصنع القرار  هذ  تكتسب 

 في وزارة التربية والتعليم، وذلك على النحو التالي:  

المخططين التربويين، والمشرعين اإلداريين في وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين، التخاذ  . 1

وسد الثغرات في برامجها واتخاذ إجراءات وتنظيمات   المعنية دارات اإلتطوير رشيدة في  قرارات 

 وتشريعات إدارية جديدة. 

 نتائج الدراسة. رسم السياسات التربوية، في ضوء المستجدات المتضمنة في  . الوكالة المعنية ب2

ستفيدة وكيفية  الملتحديد الجهات فعالية الخدمات والبرامج وذلك تقييم ب المعنية  . إدارة التربية الخاصة 3
 االستفادة.  

 

 :مصطلحات الدراسة
بأنه: "عملية جمع ووصف وتكميم البيانات المتعلقة بمستوى أداء معين   يعرفه نيتكو اصطالًحاالتقييم: 

بقصد استخدامها في اتخاذ قرارات معينة، فقد تكون القرارات متعلقة بالتوصل إلى تصورات وتفسيرات أو  
ك فرد أو استعداده لممارسة نشاط تعليمي، أو حتى ممارسة مهنة معينة"  سلو اختبار فرضيات تتعلق ب

 (.2013)النبهان،  

 مات برامج الرعاية من خالل االستبانات المعدة لذلك.ويُعرف إجرائيًا: بأنه قياس فعالية خد 

 

 ج. تائحددة أي أنها تختص ببلوغ النهي استغالل الموارد المتاحة في تحقيق األهداف المالفعالية: 
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هي مجموعة البرامج التربوية والنفسية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في  : برامج الرعاية خدمات
للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة )الطلبة مي التربية الخاصة المدارس الحكومية من خالل معل

التوحد، الطلبة من  رابالمتفوقين والموهوبين، الطلبة من ذوي صعوبات التعلم، الطلبة من ذوي اضط
 ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون، الطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية(.

 

امج التربية  المساعد في المدارس الحكومية المطبقة لبر  رأو المديمدير المدرسة وتشمل الهيئة اإلدارية: 
 .الخاصة

 

 معلمي المواد الدراسية.بعض تهم، و تخصصا  ختلفبم  معلمي التربية الخاصةوتشمل الهيئة التعليمية: 
 

وأولياء أمور الطلبة العاديين في  من ذوي االحتياجات الخاصة، الطلبة  أولياء أموروهم أولياء األمور: 
 المدارس الحكومية.

 

 ، والطلبة العاديين في المدارس الحكومية.من ذوي االحتياجات الخاصةالطلبة وهم  الطلبة:
 

 والموهوبين قينتفو الطلبة الم
رفيعة المستوى تعكس التفاعل بين ثالث دوائر أساسية من  أداءات ُيظهرون سلوكيات أو  الطلبة ممن    ُهم

، ويات عليــــا مــــن االلتــــزام والمثــــابرةمســــت، و هــــي: قــــدرة عقليــــة عامــــة فــــوق المتوســــطالســــمات اإلنســــانية، و 
 (.2012)وزارة التربية والتعليم،  ومستويات عليا من اإلبداع

 

 لطلبة من ذوي صعوبات التعلما
بة الذين يعانون اضطرابا في العمليات العقلية أو النفسية األساسية التي تشمل االنتباه واإلدراك  الطل  هم

وتكوين المفهوم والتذكر وحل المشكلة يظهر صداه في عدم القدرة على القراءة والكتابة والحساب وما  
أو فيما بعد من قصور في تعلم المواد الدراسية المختلفة لذلك ية يترتب عليه سواء في المدرسة االبتدائ

يالحظ اآلباء والمعلمون إن هؤالء الطلبة ال يصلون إلى نفس المستوى التعليمي الذي يصل إليه 
زمالؤهم من نفس السن على رغم ما لديهم من قدرات عقلية ونسبة ذكاء متوسطة أو فوق المتوسطة. 

تبط ب عاقة عقلية أو حسية )سمعية أو بصرية( أو حرمانا ثقافيا، أو  ير  وإن انخفاض تحصيلهم ال 
 (.     2008مؤثرات بيئية أو اضطرابات انفعالية )محمد وعامر، 
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 اضطراب التوحدمن ذوي طلبة ال
ويؤثر هذا  ،اضطراب نمائي شامل يحدث دون سن الثالثة من عمر الطفل يهملد  الطلبة ممن مه

االضطراب على وظيفة الدماغ حيث يؤدي إلى عجز في: التواصل اللغوي وغير اللغوي، التفاعل  
 االجتماعي، اللعب التخيلي. 

 

 الطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون 
 : ويقسمون إلى قسمين

عجز يتسم بأوجه القصور في كل  من  يعانون الذين وهم من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة:  لبة.الط1
من األداء الوظيفي العقلي والسلوك التكيفي، كما يظهر في المهارات المفاهيمية واالجتماعية والعملية، 

 (.75-55ويظهر هذا القصور قبل سن الثامنة عشر، والذين تتراوح نسبة ذكائهم بين )
خلل في انقسام أو اندماج المحتوى الوراثي في أجسام تسمى  وهم الذين لديهم  لبة متالزمة داون:ط.2

كروموسوًما( أي ما يزيد واحًدا عن  47الكروموسومات، وكذلك تطور للخاليا ينتج عنه طفل يحمل )
ات مختلفة  يير كروموسوًما( وذلك يتسبب في تغ 46عدد الكروموسومات لدى االنسان الطبيعي والبالغ ) 

 .(2010،بالتطور البدني والعقلي للطفل )السويد 
 

 الطلبة من ذوي اإلعاقات الحسية والجسدية 
 : ويقسمون إلى ثالثة أقسام

  عاقة الجسديةذوي اإلمن الطلبة .1
ــديهم  الطلبــة هــم المــدمجين فــي المــدارس الحكوميــة بمملكــة البحــرين فــي جميــع المراحــل التعليميــة ممــن ل

تكون خلقية أو مكتسبة أو ناتجة عن مـرض مـا تعرقـل الوظيفـة الحركيـة لطـرف واحـد مـن  قد  إعاقة دائمة
أطــراف الجســم أو أكثــر، وتــؤثر علــى المهــارات الحركيــة الكبــرى والمهــارات الحركيــة الدقيقــة ممــا يجعلهــم 

 بحاجة إلى خدمات تربوية مساندة ومعينات مساعدة وتجهيزات خاصة.
 

 معية السإلعاقة .الطلبة من ذوي ا2
 إلى قسمين:  قسمون وي
ديسـبيل فـأكثر  70بدرجـه  مسـمعه وابمدارس مملكة البحرين والذي فقـد  ون يدرس نالذي هم: الصمالطلبة -

 في أفضل االذنين مع استخدام المعينات السمعية.
الســمع بدرجــه  وافقــد  نبمــدارس مملكــة البحــرين والــذي ون يدرســ  نالــذي لبــةالط هــم: ف السةةمعاضةةعالطلبةةة -

 ديسيبل في أفضل االذنين مع استخدام معينات سمعية.  69-35بين وح تترا
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 إلعاقة البصرية .الطلبة من ذوي ا3
 قسمون إلى قسمين: وي
الذين يعانون من كف بصـر و : وهم المدمجين في المدارس الحكومية بمملكة البحرين المكفوفينالطلبة -

وات اللمسـية والسـمعية ويسـتخدمون أصـابعهم لقنـ كلي وال يستطيعون القراءة والكتابة ويتعلمون مـن خـالل ا
 للقراءة والكتابة بطريقة برايل.

: وهم المدمجين في المدراس الحكومية بمملكة البحرين والذين لديهم بقايا بصـرية ضعاف البصرالطلبة -
ءة ال تمكــنهم مــن الكتابــة والقــراءة بــالخط العــادي ويســتخدمون المعينــات البصــرية التــي تمكــنهم مــن القــرا

 تكبير. أجهزةوالكتابة بحروف مكبرة أو النظارة الطبية أو 
 

 حدود الدراسة
تقييم فعالية خدمات برامج الرعاية المقدمة من وزارة التربية والتعليم  اقتصرت على  الحدود الموضوعية:

مية  عليفي مملكة البحرين للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر الهيئة اإلدارية والهيئة الت
  .والطلبة وأولياء أمورهم

  ذوي االحتياجات الخاصةمن الطلبة و ية والتعليمية الهيئات اإلدار اقتصرت فقط على الحدود البشرية: 
 وأولياء أمورهم في المدارس الحكومية المطبقة لبرامج التربية الخاصة. والطلبة العاديين

لفصل الدراسي األول من العام الدراسي  اي مرتبطة بوقت إجراء الدراسة وذلك ف الحدود الزمانية:
 م.2016/2017

 .المدارس الحكومية المطبقة لبرامج التربية الخاصةتم إجراء الدراسة في الحدود المكانية: 
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 الفصل الثاني
 النظري والدراسات السابقة األدب

 

فعاليـة تقيـيم  وهـو دراسـة اسـةيتناول هذا الفصل عرضا لألدب النظري الذي يسـتند إليـه موضـوع الدر      
خدمات برامج الرعاية المقدمـة مـن وزارة التربيـة والتعلـيم فـي مملكـة البحـرين للطلبـة مـن ذوي االحتياجـات 

والمتضـمن التقيـيم فــي ، الخاصـة مـن وجهـة نظــر الهيئـة اإلداريـة والهيئــة التعليميـة والطلبـة وأوليـاء أمــورهم
مقدمــة مــن وزارة التربيــة والتعلــيم للطلبــة مــن ذوي االحتياجــات ال التربيــة الخاصــة، وخــدمات بــرامج الرعايــة

الخاصة بفئاتهم الخمس )الطلبة المتفوقين والموهوبين، الطلبة من ذوي صعوبات التعلم، الطلبة مـن ذوي 
اضــطراب التوحــد، الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة البســيطة ومتالزمــة داون، الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــات 

المرتبطـة بموضـوع الدراسـة الحاليـة، مـن الدراسـات السـابقة بعض  ة(. كما يعرض الفصلسديالحسية والج
 وتعقيب عليها. 

 

 النظري  دبأواًل: األ
 

 التقييم 
  و تعريف التقييم: التقييم لغة: من َقّيم ُيقّيم، أي قدر القيمة، واصطالًحا هو: إعطاء المقيم قيمته وحقه، وه 

ص(، يروم تشخيص وإصدار حكم. وهو عملية جمع معلومات  ناقد، تقدير كيفي ووصفي )حسن، جي
(، وهو عملية تقود إلى الحكم على قيمة أو مقدار شيء  2010لغرض اتخاذ قرار معين )عالم، 

 (. 2018الجغيمان، )باستخدام مقياس أو أكثر 
 

 تقييم الخدمات والبرامج 
المشاركة في توجيه  ف تتمثل في: هداتهدف عملية تقييم الخدمات والبرامج إلى تحقيق مجموعة من األ 

عمليات التخطيط للبرامج والخدمات، وتطوير األداء وتوجيهه، وتشخيص المكونات الفاعلة من غير 
أو الخدمات، ويمكن تلخيص  الفاعلة، وتشخيص االحتياجات المستقبلية، وتحديد مدى الفاعلية للبرامج 

و استراتيجية قائمة على بيانات ومعلومات تم  ة أتلك األهداف في المساعدة في اتخاذ قرارات مرحلي
استخالصها من خالل أدوات صادقة؛ بهدف تطوير نوعية البرامج؛ لتصبح الخدمات والمناشط المقدمة 

 (. 2018فيها ذات قيمة وأكثر فاعلية )الجغيمان،  
ى المنهجية الكمية،  عل  ويتم تقييم الخدمات والبرامج باستخدام ثالثة أنواع من التقييم وهي التقييم القائم

 والتقييم القائم على المنهجية النوعية والتقييم القائم على المنهجية المشتركة.
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 التقييم القائم على المنهجية الكمية 
لمشاركين، نسب آراء الرقمية أو العددية، مثل: عدد ا هذه المنهجية تعتمد في األساس على البيانات 

ا من  وتتميز هذه المنهجية بأنها تسمح بالوصول إلى أعداد كبيرة جدً  ذا.العينة، نسبة تأثير البرنامج وهك
لفرق التقييم في البرنامج  ا أنها ال تتطلب تواجد واختالط في البرنامج أو مجموع البرامج، كم المشاركين

  ى والمشاركين فيه، ولهذه المنهجية شعبية كبيرة بين القائمين على البحث العلمي، وأيضا القائمين عل
اقناعا لمتخذي   جيات األخرى، كما أنها تبدو أكثركثر سهولة من المنه ليات تقييم البرامج؛ لكونها أعم
 (.2018رار وذلك الستخدامها لغة األرقام )الجغيمان، الق

 

 لى المنهجية النوعية التقييم القائم ع
مكتوب أو مسموع أم  هو ُتعنى هذه المنهجية بالمعاني والكلمات بدال من األرقام، وتركز على وصف ما 

مرئي دون االهتمام بنسب التكرار أو مدى التأثير. وتهدف إلى بناء المعنى، وفهم ما بين السطور  
بصورة عميقة. وتتطلب هذه المنهجية وقًتا أطول في مباشرة جمع المعلومات، كما تتطلب تواصال  

م القدرة على الوصول إلى أعداد عد  واندماًجا أكبر في البرنامج ومع المشاركين فيه، وهذا يترتب على
 (. 2018كبيرة من المشاركين )المرجع السابق، 

 

 التقييم القائم على المنهجية المشتركة 
وهو الجمع بين التقييم القائم على المنهجية الكمية والمنهجية النوعية، ويتم فيه الجمع بين طرق وأدوات 

لتقييم، وهو ما ُيسمى بالطريقة المختلطة، وهو  ت اجمع البيانات الكمية والنوعية بحسب أهداف عمليا
 .)المرجع السابق(  يوفر فهما أفضل للبرنامج الذي يتم تقييمه من استخدام منهجية واحدة بشكل مستقل

 

 أدوات جمع البيانات في المنهجية الكمية 
الشطب، االستبانات ئم تبارات، قواستخدم في جمع البيانات في التقييم القائم على المنهجية الكمية: االختُ 

 (.2018)المرجع السابق، 
 

 المقدمة للطلبة المتفوقين والموهوبين  برنامج الرعاية خدمات
يشكل الموهوبون ثروة وطنية نظرًا لما يمتلكونه من طاقات وقدرات وبما يتميزون به من خصائص  

وتعهدها ورعايتها   قات ، األمر الذي يتطلب الكشف عن هذه الطاالطلبةشخصية تميزهم عن غيرهم من 
 (. 2015بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعاتهم )الزغول والصمادي، 

تتعدد التعريفات المتعلقة بالموهبة والتفوق ويمكن تقسيمها إلى أربعة توجهات ركز األول منها على  و 
الموهبة،  ات النماذج العامة في تفسير الموهبة، فيما ركز الثاني على نماذج محددة المجال من تعريف
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النماذج النمائية على الطبيعة المتغيرة  -المنظومية، وركز التوجه الرابع وتناول التوجه الثالث النماذج
 (.2015، حمدانللمواهب )الزبيدي، وكاظم و 

%( في أي مجتمع من 10-% 5تشير اإلحصاءات إلى أن نسبة المتفوقين والموهوبين تتراوح ما بين ) و 
، وقد بلغ عدد الطلبة المتفوقين والموهوبين الذين تقدم لهم الخدمات من (2014 المجتمعات )جروان،

طالب وطالبة )جريدة البالد،  4644م ، 2016قبل وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين في عام 
2016 .) 

-1996ام وقد بدأت وزارة التربية والتعليم في تطبيق برنامج رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين في ع
م، في مدرستين ابتدائيتين، وقد توالى تطبيق البرنامج بازدياد تدريجي عبر السنوات، حتى وصل 1997

 م.2018-2017مدرسة في العام الدراسي  58عددها إلى 
واستهدف البرنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين من طلبة المرحلتين االبتدائية واإلعدادية، مهيًئا لهم  

رشاد بجميع مستوياتهم، والخبرات التربوية التي تتحدى مستوياتهم الراهنة، مع تأكيد  واإلفرص اإلثراء 
البرنامج على مد جسور التعاون مع أولياء أمورهم. ولقد اعتمد البرنامج تعريف الموهبة لرينزولي الذي 

اللتزام  وا يرى بأن الموهبة عبارة عن تفاعل ثالث خصائص هي قدرة عقلية فوق المتوسط، واإلبداع،
 بالمهمة.  

المخصصة لبرنامج رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين،   ويتم تقديم خدمات البرنامج في غرفة المصادر
وتتعدد المجاالت التي ينفذها البرنامج وتضم مجاالت التوعية وتشمل الهيئة اإلدارية والتعليمية في  

ئة التعليمية بالمدرسة، اإلثراء واإلرشاد ويستهدف لهي المدرسة، الطلبة وأولياء أمورهم، التدريب ويستهدف ا
الطلبة المتفوقين والموهوبين والذي يتضمن تنمية مهارات البحث العلمي وبرنامج حل المشكالت  

 اإلبداعية، وبرنامج حوارات مستقبلية، وبرنامج بناء تقدير الذات. 
وبين بهدف إلحاقهم ببرامج الرعاية، موهوُتستخدم مجموعة من األدوات للكشف عن الطلبة المتفوقين وال

وذلك من أجل تعدد المعايير في اختيار الطلبة وعدم االكتفاء بمعيار واحد، وهو االتجاه الحديث في  
 الكشف عن الطلبة المتفوقين والموهوبين. 

ار  ( وهو اختبار ذكاء، حيث يتم تطبيق نسخة االختب2وتتمثل تلك األدوات في اختبار االستدالل )سيجز
سنوات( على طلبة الصف الثالث االبتدائي، فيما يتم تطبيق نسخة   9-5الخاصة باألعمار من ) 

سنوات( على طلبة الصف األول اإلعدادي. كما يتم تطبيق   14-9االختبار الخاصة باألعمار من )
ائي، فيما  بتد الصورة )أ( من اختبار اإلبداع من رزمة تقييم اإلبداع لفرانك ويليامز على الصف الثالث اال

تطبق الصورة )ب( منه على طلبة الصف األول اإلعدادي. ويطلب من معلمي نظام الفصل في الصف 



 

 

11 

 

الثالث االبتدائي، ومعلمي اللغة العربية والرياضيات في الصف األول اإلعدادي تطبيق مقياسي القيادة  
 (. 2014م، علي والدافعية على الطلبة الحاصلين على تقدير ممتاز )وزارة التربية والت

ويتم تلخيص البيانات المتجمعة من تصحيح األدوات المذكورة أعاله باستخدام مصفوفة بالدوين التي يتم  
فيها تلخيص البيانات بتحويل العالمات الخام إلى عالمات مصغرة على مقياس من خمس نقاط، ومن  

العالمة الكلية للمصفوفة  لى ثم إيجاد متوسط النقاط في كل مجال ومن ثم تجمع المتوسطات للحصول ع
 )عطا هللا، ب. ت(. 

 

 صعوبات التعلمخدمات برنامج الرعاية المقدمة للطلبة من ذوي 
تقع صعوبات التعلم في فئتين تتضمن صعوبات التعلم األكاديمية وتشمل صعوبات القراءة والكتابة 

الالحق لهذه المواد، وصعوبات  يميوالحساب والتي تؤثر في تعلم المواد الدراسية األخرى واألداء األكاد 
التعلم النمائية وتشمل صعوبات االنتباه واإلدراك والذاكرة والتفكير واللغة وتكوين المفاهيم وجميعها تؤثر  
في مستوى التعلم واالكتساب لدى الفرد وتؤثر في تحصيله األكاديمي في المواد الدراسية، ومثل هذه 

ها عادة بعد الصفوف األساسية الثالث األولى )الزغول  عليالصعوبات يتم الكشف عنها والتعرف 
    (. 2005؛ البطاينة  وآخرون،  2015والصمادي

( صعوبات التعلم بأنها الخلل الوظيفي في العمليات  1995تعرف اللجنة الوطنية األمريكية المشتركة )و 
مفاهيم والذاكرة والتي تنعكس سلبا  ال النفسية المتمثلة في عمليات االنتباه واإلدراك واللغة والتفكير وتكوين

في تعلم القراءة والكتابة والحساب ويمتد أثرها الحقا ليؤدي إلى التأخر في تعلم المواد األكاديمية األخرى  
 (.2015)الزغول والصمادي، 

عام بين   بشكلوتتفاوت نسبة الطلبة من ذوي صعوبات التعلم من دولة إلى أخرى، ولكنها تنحصر 
ولقد بلغت نسبة الطلبة من ذوي صعوبات التعلم في مدارس   (.2012أبونيان، ) (%7) %( إلى 3)

طالب وطالبة،  8290%(، وبلغ عددهم 5.95م ) 2017-2016البحرين الحكومية في العام الدراسي 
 .  بحسب اإلحصائية الصادرة من قسم اإلحصاء التربوي بالوزارة

في إحدى العمليات النفسية مثل: الذاكرة، االنتباه،   ًباواستهدف البرنامج الطلبة الذين يعانون اضطرا
التفكير، اإلدراك، وذلك بعد حصرهم وتشخيصهم من أجل توفير الخدمات التربوية الخاصة بهم  
والمرتبطة بتحصيلهم األكاديمي في المهارات القرائية والحسابية. إضافة إلى إصدار النشرات التربوية 

عامل السليم معهم، وداخل الصفوف من خالل تقديم االستشارات التربوية  التلمساعدة أولياء أمورهم على 
 لمعلمي المدرسة والمدراء، والمرشدين االجتماعيين. 

ذوي صعوبات التعلم ممثال ذلك بجهود وزارة  الطلبة من مملكة البحرين اهتماما كبيرا بفئة وقد أبدت 
العربية التي حرصت مبكرا على العناية بهذه الفئة   دولالتربية والتعليم بهذا الشأن، فهي تعد من أوائل ال
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  الطلبة من  ( لغايات ضمان حق1986ورعايتها حيث أنها طبقت مشروع الصفوف العالجية في عام )
ذوي صعوبات التعلم بالتربية والتعلم والحصول على الفرص المتكافئة استنادا إلى مبادئ حقوق اإلنسان  

 (. 2017والعدالة والمساواة في الفرص )وزارة التربية والتعلم،  لم المتمثلة بحق الجميع في التع
تتابعت جهود وزارة التربية لتطوير برنامج صعوبات التعلم عن طريق تأهيل المتخصصين القائمين  ثم 

سنة   كما بدأ تطبيق البرنامج في المرحلة اإلعدادية ،على إعداد وتنفيذ الخدمات التشخيصية والعالجية
تكافؤ الفرص في   على المرحلة االبتدائية، وذلك بغية تحقيق مبدأ تصًراد أن كان مقبع 2007-2008

 تقديم خدمات تربوية خاصة لطالب هذه المرحلة لدعم العملية التعليمية. 
تعلق بهذه الفئة لتشمل  ي  كل مافي  السنوات التاليةاهتمام مملكة البحرين بهذه الفئة خالل  ازداد لقد و 

توفير برامج التوعية وتدريب المعلمين و  مالءمةخيص وتوفير أدوات الكشف اللتشخدمات الكشف وا
، والتي من شأنها أن  مالءمةعليها، وتقديم الخدمات اإلرشادية والرعاية التربوية والخبرات التعليمية ال

ي ة ف، ويتم استخدام األدوات التاليالمرتبطة بمثل هذه الصعوبات تسهم في عالج المشكالت التعليمية 
التشخيص: االختبار التشخيصي في اللغة العربية، االختبار التشخيصي في الرياضيات )وزارة التربية  

 (. 2014والتعليم، 
قد سعت وزارة التربية والتعليم إلى اعتماد خدمات الرعاية التي تستند إلى أسس علمية بعيدا عن  و 

دبي المتعلق بموضوع الصعوبات  األ من التراث مستفيدة االجتهادات الذاتية والخبرات الشخصية 
ب دارة التربية  فقد تم انشاء قسم خاص  وتتويًجا لتلك المجهودات والخبرات العالمية في هذا المجال، 

 (.  2017يحمل مسمى قسم صعوبات التعلم )وزارة التربية والتعليم، الخاصة 
 

 ذوي اضطراب التوحدخدمات برنامج الرعاية المقدمة للطلبة من 
راب طيف التوحد من االضطرابات النمائية التي يعاني منها بعض األفراد، ويظهر هذا اضطعد يُ 

الل السنوات الثالث األولى من العمر، ومثل هذا االضطراب ينتشر في كافة المجتمعات  ب خاالضطرا
ة،  اديعرقية أو اجتماعية أو اقتص ولدى كال الجنسين الذكور واإلناث، وهو ال يرتبط بعوامل ثقافية أو

؛  2007لذلك نجد عددًا من األفراد في كل مجتمع يعانون من هذا االضطراب )الزغول،
(Beveridge,1997 . 

عرف التوحد اصطالحًا على أنه العجز أو القصور الناتج بفعل االضطراب أو الخلل في النشاط يُ و 
للفظي وغير اللفظي  ل االدماغي لدى الفرد مما يعيقه من تطوير المهارات االجتماعية ومهارات التواص

واللعب التخيلي واالبداعي؛ فالتوحد يعد بمثابة حالة من االنغالق النفسي يأخذ شكل االنطوائية والعزلة 
واالستغراق في الخيال، وهذا األمر يعيق الفرد من الدخول في العالقات االجتماعية وعمليات التفاعل  
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ت البيئية، عالوة على أن الفرد المصاب بهذا يرا مع اآلخرين، وكذلك عدم التأثر أو اإلحساس بالمث
االضطراب يواجه عدة مشكالت مثل عمليات جمع المعلومات وتحليلها حول المواقف التي يواجهها 

 ؛2015وتقدير هذه المواقف وصعوبة اتخاذ القرارات وحل المشكالت )الزغول والصمادي، 
Comer،2010) . 

طفل يعانون من هذا االضطراب، كما أنه أكثر انتشارًا  10000ن طفاًل من بي  20 تشير الدالئل إلى أنو 
(، في حين أن بعض الدالئل األخرى تشير إلى أن انتشاره  1:4لدى الذكور منه لدى اإلناث بمعدل )

 . (2010زريقات،ال) (1:6بين الذكور واإلناث بمعدل ) 
ية في العام الدراسي كومولقد بلغت نسبة الطلبة من ذوي اضطراب التوحد في مدارس البحرين الح

ويبلغ عددهم طالب وطالبة بحسب اإلحصائية الصادرة من قسم اإلحصاء   %( 0.06) م 2016-2017
 التربوي بالوزارة.  

اضطراًبا نتيجة لطيف   الطلبة الذين يعانون  واستهدف برنامج دمج الطلبة من ذوي اضطراب التوحد 
يعانون من اضطراب نفسي أو سلوكي من ذوي فرط ال القابلين للتعلم ممن  التوحد أو متالزمة اسبيرجر

( سنة، ممن  12-6النشاط أو تشتت االنتباه، أو ازدواج في اإلعاقة، ممن تبدأ أعمارهم من سن التعلم ) 
كاديمية واالجتماعية التي تؤهلهم لبرنامج دمج ذوي  تدريب مسبق على بعض األساسيات األ حصلوا على 

 اضطراب التوحد.
في توفير المعلمين والكوادر التعليمية واإلدارية المؤهلة  لتربية والتعليم بمملكة البحرينا ةوزار نجحت وقد 

للتعامل مع أفراد هذه الفئة وتوفير فرص التدريب لهذه الكوادر واكسابهم مهارات الكشف والتعرف 
توفير مقاعد في إن نظرة الوزارة للتدخل المبكر حيث ارات والمقاييس وتفسير نتائجها، وتطبيق االختب

دمج لهؤالء الطلبة جاءت في الوقت المناسب للخطة االستراتيجية للوزارة من خالل توفير فصول دراسية  
خاصة في البيئة المدرسية، حيث جاءت انطالقا من مبدأ أحقية التعليم لكل فرد بالمجتمع عامة ولذوي 

الطلبة   ور ماجد بن علي النعيمي بدمجدكتال والتعليم االحتياجات خاصة، وبناء على قرار وزير التربية
 17م تم دمجهم بالمدارس في 2011-2010ذوي اضطراب التوحد في العام الدراسي  من

م، وذلك بفتح فصول للدمج بثالث مدارس ابتدائية للبنين في مناطق متفرقة في المملكة 2010اكتوبر
 . الطلبةمراعاة لسكن 

إدارة التربية الخاصة ومستشفى الطب النفسي أو  ين وتتم عملية تشخيص الطالب بشكل مشترك ب 
الصحة المدرسية، حيث تقوم إدارة التربية الخاصة بالتشخيص المبدئي للطلبة المستجدين وتحويلهم إلى  
الجهة المعنية بعد موافقة ولي األمر، ويقوم مستشفى الطب النفسي أو الصحة المدرسية بتشخيص 

 باستخدام مقاييس الذكاء المقننة على البيئة البحرينية. ، و الطالب من خالل فريق عمل متكامل
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ويستخدم البرنامج األساليب واألدوات التالية في التقويم: المالحظة والمتابعة، استمارات التقويم وتشمل  
)وزارة التربية   الكفايات المراد تحقيقها في كل مستوى، االختبارات التقييمية المستمرة خالل العام الدراسي

 (. 2014عليم، التو 
 

 ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون من لطلبة لالمقدمة برنامج الرعاية  خدمات
  ، من أكثر فئات التربية الخاصة حاجًة إلى خدمات الرعاية والعنايةالبسيطة عد فئة ذوي اإلعاقة الذهنية تُ 

وتدني مستوى المهارات الشخصية  اء السيما أن أفراد هذه الفئة يتميزون بضعف المستوى العقلي والذك
لديهم، لذلك فهم بحاجة إلى برامج رعاية خاصة أكثر كثافة واستمرارية من أجل إكسابهم بعض المهارات  

  من التكيف مع مجتمعاتهم. وتتباين اإلعاقة الذهنية  ا ة ذواتهم وتمكينهم من تحقيق نوعً الحياتية لخدم
ا بما فيها حاالت متالزمة داون، حيث تعتمد طبيعة  اتهمن حيث أنواعها وشدتها واحتياج  البسيطة

 (.2001خدمات الرعاية ونوعيتها على نوعية هذه اإلعاقة وشدتها وشكلها )الخطيب،
عجز يتسم بأوجه القصور في كل من األداء الوظيفي العقلي بأنها  البسيطة وتعرف اإلعاقة الذهنية

ية واالجتماعية والعملية، ويظهر هذا القصور قبل هيموالسلوك التكيفي، كما يظهر في المهارات المفا
)تعريف الجمعية األمريكية لإلعاقة   (75-55سن الثامنة عشر، والذين تتــراوح نسبة ذكائهم بين ) 

خلل في انقسام أو اندماج المحتوى الوراثي في أجسام  متالزمة داون بأنها بينما يتم تعريف  .العقلية(
أي ما يزيد واحًدا  ،كروموسوًما 47ور للخاليا ينتج عنه طفل يحمل تط تسمى الكروموسومات، وكذلك

وذلك يتسبب في تغييرات   ،كروموسوًما 46عن عدد الكروموسومات لدى االنسان الطبيعي والبالغ 
 مختلفة بالتطور البدني والعقلي للطفل. 

  (.1998ة )الروسان، ربي%( في الدول الع3.8وتبلغ نسبة الطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ) 
في مدارس البحرين الحكومية في العام الدراسي  اإلعاقة الذهنية البسيطة وبلغت نسبة الطلبة من ذوي 

طالب وطالبة بحسب اإلحصائية الصادرة من قسم   331(، وبلغ عددهم % 0.24م )2016-2017
 اإلحصاء التربوي بالوزارة. 

-2016في مدارس البحرين الحكومية في العام الدراسي  ون ولقد بلغت نسبة الطلبة من ذوي متالزمة دا
طالب وطالبة بحسب اإلحصائية الصادرة من قسم اإلحصاء   120(، وبلغ عددهم %0.09م ) 2017

 التربوي بالوزارة.  
قد أصدرت وزارة التربية والتعليم عدة قرارات تلزم الجهاز التربوي من كافة المستويات بضرورة رعاية  و 

ديم خدمات الرعاية والفرص التعليمية المناسبة الحتياجاتها وذلك انطالقًا من مبدأ حق  وتقهذه الفئات 
 الجميع بالتعليم ومبدأ تكافؤ الفرص.
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يقدم خدماته م، والذي 2001-2000 الدراسي ق البرنامج في الفصل الثاني من العام ي طبتم البدء بتو 
متمثلة في خدمات التشخيص، والخدمات  اون للطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة د 

 التعليمية من خالل المنهج التربوي التعليمي التأهيلي. 
وتتم عملية تشخيص الطالب بشكل مشترك بين إدارة التربية الخاصة ومستشفى الطب النفسي أو  

هم إلى  ويلالصحة المدرسية، حيث تقوم إدارة التربية الخاصة بالتشخيص المبدئي للطلبة المستجدين وتح
الجهة المعنية بعد موافقة ولي األمر، ويقوم مستشفى الطب النفسي أو الصحة المدرسية بتشخيص 

 الطالب من خالل فريق عمل متكامل، وباستخدام مقاييس الذكاء المقننة على البيئة البحرينية. 
تمارات التقويم تشمل  اس ويستخدم البرنامج األساليب واألدوات التالية في التقويم: المالحظة والمتابعة،

)وزارة التربية   الكفايات المراد تحقيقها في كل مستوى، االختبارات التقييمية المستمرة خالل العام الدراسي
 (. 2014والتعليم، 

 

 ذوي اإلعاقات الحسية والجسدية من للطلبة المقدمة برنامج الرعاية خدمات 
اية خاصة وبرامج تربوية متخصصة من أجل  رع يحتاج األفراد ذوي اإلعاقات الحسية والجسدية إلى

مساعدتهم على اكتساب الخبرات والمهارات التي تمكنهم من النمو الشخصي السليم وتساعدهم على  
ف ن التشريعات والقوانين تكفل  لذلك  التالؤم واالندماج في مجتمعاتهم، كباقي فئات االحتياجات الخاصة،

تنادا إلى مبدأ حق الجميع بالتعليم ومبدأ تكافؤ الفرص والعدالة اس  حقوق هذه الفئة في الرعاية والتعليم
 (. 2001والمساواة )الخطيب،

الطلبة والطالبات ممن لديهم إعاقة دائمة قد تكون خلقية   ويعرف الطلبة من ذوي اإلعاقة الجسدية بأنهم 
أو أكثر،  جسمتعرقل الوظيفة الحركية لطرف واحد من أطراف ال كتسبة أو ناتجة عن مرض مامأو 

الدقيقة مما يجعلهم بحاجة إلى خدمات تربوية  والمهارات الحركيةتؤثر على المهارات الحركية الكبرى و 
 خاصة، وهم المكفوفين، وضعاف البصر، والصم، وضعاف السمع.  مساندة ومعينات مساعدة وتجهيزات 

-2016في العام الدراسي  ميةفي مدارس البحرين الحكو  الجسديةاإلعاقة وبلغت نسبة الطلبة من ذوي 
طالب وطالبة بحسب اإلحصائية الصادرة من قسم اإلحصاء   297، وبلغ عددهم %(0.21م ) 2017

في مدارس  البصرية الذين يعانون كف البصراإلعاقة التربوي بالوزارة. بينما بلغت نسبة الطلبة من ذوي 
طالب وطالبة   26عددهم  بلغ، و %(0.02م )2017-2016البحرين الحكومية في العام الدراسي 

بحسب اإلحصائية الصادرة من قسم اإلحصاء التربوي بالوزارة، علًما بأن الوزارة تقدم خدماتها للطلبة  
 طالب وطالبة.  132الذين يعانون ضعف بصر شديد أيضا ويبلغ عددهم 
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كومية في  الحفي مدارس البحرين  السمعية الذين يعانون الصمماإلعاقة وبلغت نسبة الطلبة من ذوي 
طالب وطالبة بحسب اإلحصائية الصادرة   16وبلغ عددهم %(، 0.01م )2017-2016العام الدراسي 

من قسم اإلحصاء التربوي بالوزارة، علًما بأن الوزارة تقدم خدماتها للطلبة الذين يعانون ضعف السمع  
 طالب وطالبة. 295أيضا ويبلغ عددهم  

فئة اإلعاقة الحسية والجسدية  اهتمامها بالطلبة من  ع قرن أو أكثررب منذ وجسدت وزارة التربية  والتعليم 
لهذه الفئة من االحتياجات الخاصة  خدمات الرعاية ها لتقديممن خالل في المدارس الحكومية المتعددة، 

د وتوفير المصاع ،نقلتهيئة البيئة المدرسية المناسبة لمساعدة هؤالء األفراد على الحركة والتالمتمثلة في 
، وكذلك مالءمةوتجهيز دورات المياه، إضافة إلى توفير بيئة تعليمية  ،الممرات الخاصةلكهربائية و ا

األجهزة المعينة )السمعية والبصرية( والكراسي المتحركة، مع العمل على دمج أفراد هذه الفئة في 
ياجاتهم ُبغية إشعارهم احتالصفوف العادية وتقديم الخدمات والخبرات التربوية والتعليمية التي تتالءم و 

بأنهم موضع اهتمام كباقي الطلبة العاديين من أجل تحفيزهم على تفجير الطاقات لديهم واالستفادة منها  
 (.2017وزارة التربية والتعليم،  )  في خدمة مملكة البحرين

ي متحرك كرسبحسب اعاقتهم:  الالزمةتزويد الطلبة ذوي اإلعاقات الجسدية باألجهزة والمعينات كما تم 
يعمل باللمس، مقعد للحمام، كرسي خاص. وتم توفير   DELLيدوي، كرسي متحرك كهربائي، كمبيوتر 

باص لنقل الطلبة ذوي   11عاملين للطلبة ذوي اإلعاقات الجسدية في الصفوف العادية، وتوفير  9
 اإلعاقات )الجسدية( للمدارس.

التوسع في  مع بصرية في المرحلة الثانوية،  اقة دمج الطلبة الذين يعانون من إع ت الوزارة في بدأو 
م، ويتم تشجيع  2006-2005االبتدائية واإلعدادية منذ العام المرحلتين دمج هؤالء الطلبة في بالبرنامج 

أولئك الطلبة ب شراكهم في مختلف المسابقات والفعاليات المناسبة داخل وخارج البحرين، ويتم تكريمهم  
حهم البعثات الدراسية للجامعات الستكمال دراستهم كحافز لهم. كما تم  ومنمن المسئولين بالمملكة، 

 مدرسة حكومية.   28تركيب لوحات ارشادية للطلبة المكفوفين في  
م بالتعاون مع المعهد  2012-2011قامت إدارة التربية الخاصة وفي الفصل األول للعام الدراسي و 

م المساند للطلبة المكفوفين في مدارس وزارة التربية  معلالبحريني السعودي للمكفوفين بتطبيق برنامج ال
معلم من المعهد السعودي البحريني  17حيث يقوم على تعليمهم  ،طلبة مكفوفين والتعليم التي بها

للمكفوفين، بحيث يقدم كل معلم خدماته بين مدرستين أو أكثر فيقدم خدمات أكاديمية وفنية وإرشادية  
في المدارس الحكومية كما يقدم خدمات إرشادية وتوجيهية وتدريبية للمعلمين  ين للطلبة المكفوفين المدمج
وسعت اإلدارة بتطويع بعض المواد العلمية مثل )الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات،  العاديين في المدرسة، 

وي علم األحياء( للطالب ذوي اإلعاقة البصرية في مرحلة التعليم الثانوي. كما تم تزويد الطلبة ذ 
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 Pronto  ،Leberte Scoller ،Robyعاقتهم:إ األجهزة والمعينات الالزمة بحسب اإلعاقات البصرية ب
Video،   ،آلة بيركنز، نظارات خاصة.CCTVR-CCTV  

مدرسة حكومية مدمج  20مشروع إنشاء مسارات أرضية للطلبة المكفوفين في  ؛ومن المشاريع المستقبلية
ة البيئة الصحية والتعليمية المحفزة على التعلم في المدرسة في العام يئ هتبهدف فيها الطلبة المكفوفين 

 م.2018/2017الدراسي 
-2005تم دمج الطلبة الذين يعانون من ضعف سمع في المراحل التعليمية المختلفة منذ العام  

عاف  ع ضم، وتم تأهيل الكوادر التعليمية بالكفايات الالزمة التي تمكنهم من كيفية التعامل م2006
السمع. ويتم تشجيع الطلبة ب شراكهم في الفعاليات والمخيمات التي تقام في البحرين والدول المجاورة.  

 تزويد الطلبة ذوي اإلعاقات السمعية باألجهزة والمعينات الالزمة: السماعات الرقمية. وتم 
لة التعليم األساسي  مرحوتم تدشين مشروع الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية فئة الصم الذين أنهوا دراسة 

 بمركز شيخان الفارسي الستكمال تعليمهم في المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية لمملكة البحرين. 
م بتطبيق البرنامج في  2016-2015وقد قامت إدارة التربية الخاصة في الفصل األول للعام الدراسي 

للبنين، وتم تعيين خمسة معلمين لترجمة لغة  ية مدرسة النور الثانوية للبنات ومدرسة مدينة عيسى الثانو 
م تم تطبيق برنامج  2011/2012وفي العام  ( طالب.6( طالبة و)6اإلشارة للطلبة الصم البالغ عددهم )

  64معلم موزعين على  33، م2016/2017العالج النطقي حيث وصل عدد معلمي النطق للعام 
 طالب بحسب الحالة. 150مدرسة ويخدمون 

جموعة من اإلجراءات لتقويم الطلبة من ذوي اإلعاقات الحسية والجسدية، فبالنسبة للطلبة  ذ موتم اتخا
من ذوي اإلعاقة الجسدية يتم إعفاء الطلبة الذين ال يستطيعون الكتابة بالطريقة العادية من الكتابة وإقرار 

 من ينوب عنهم للكتابة، أو استخدام الحاسوب في اإلجابة.
ن ذوي اإلعاقة البصرية، فيتم طباعة أسئلة االمتحان بلغة برايل للطلبة المكفوفين،  ة م أما بالنسبة للطلب

وتكبير خط أسئلة االمتحان للطلبة ضعاف البصر، وتشكيل لجنة مشتركة للتصحيح بين إدارة التربية  
  الخاصة والمعهد السعودي البحريني للمكفوفين، ومعلمي المواد العاديين، كما يتم استبدال بعض 

 مقررات الدراسية بأخرى بحسب الحاجة.ال
أما بالنسبة للطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية فيسمح بتكييف المنهج حسب درجة وشدة اإلعاقة، وتحديدا 
في مهارات االستماع في اللغة العربية واللغة اإلنجليزية بحيث يقدم للطالب موضوعات االستماع بطريقة  

 إلى نص قرائي للحاالت الشديدة.اع فردية، وأحياًنا يحول نص االستم
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 :ثانًيا: الدراسات السابقة
 

 (: 2007)دراسة الغصاونة وآخرون 
تقييم البرامج التي تقدم في صفوف التربية الخاصة بمدارس العاديين في محافظة الطائف  " بعنوان: 

في صفوف التربية   قدم هدفت هذه الدراسة إلى تقييم البرامج التي ت  ،"من وجهة نظر المعلمين والمديرين
وتكونت عينة   ،الخاصة بمدارس العاديين في محافظة الطائف من وجهة نظر المعلمين والمديرين

ممن يقدمون خدمات التربية   ،تم اختيارهم عشوائيا من مجتمع الدراسة ومديرا،( معلما 154الدراسة من)
الجنس وسنوات الخبرة ونوع  )ة الدراسالخاصة في مدارس العاديين، روعي توزيعهم تبعا لمتغيرات 

توزعت على تسعة أبعاد، تم التأكد   عبارة (62اإلعاقة والمؤهل العلمي(. وزعت عليهم استبانة تكونت من)
وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها أن المجال الكلي لفاعلية البرامج   ،من صدقها وثباتها

ة المساندة وتفاعل األسر( قد جاءا بدرجة قني، وأن بعدي)التمرض جاءت بدرجة متوسطة وهو غير 
مرتفعة، وقد حل بعد التقنية المساندة في المرتبة األولى  وتاله مجال تفاعل األسر في المرتبة الثانية ، 
أما بالنسبة لمجاالت)الوسائل والمهارات االجتماعية والترفيهي والبيئة التعليمية وخدمات تعديل السلوك 

رجة متوسطة، في حين جاء مجال مخرجات التعليم بدرجة متدنية وفي المرتبة  بد  والمناهج( فقد جاءت 
(في  α 0.05≤األخيرة ، كما وأشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

تقييم البرامج التي تقدم في صفوف التربية الخاصة بمدارس العاديين في محافظة الطائف من وجهة  
نوع اإلعاقة.  و  ، التخصص الخبرةالعلمي، والمديرين تعزى إلى متغيرات الجنس، المؤهل ين ر المعلمنظ

وتوصي الدراسة بعمل تقييم للبرامج لكل نوع من أنواع اإلعاقة على حده، وعمل تقييم لمخرجات هذه  
ه  البرامج وإخضاع ذلك لنظام المساءلة، وعمل دورات متخصصة ومتقدمة للمعلمين الذين ينفذون هذ 

 الميدان.لبرامج في ا
 

 : (2013) نوعبد الرحمالزعبي و الخطيب  دراسة
  عنى بالتوحد فةةةي األردن وفةقةةا ت  مستةةةةةوى فاعةةلةةيةةة مةةؤسسات ومراكةةز التربية الخاصة التي " بعنوان: 

  التي  اصة الخ التربية  ومراكز مؤسسات  فاعلية مستوى  تقييم  إلى الدراسة هذه هدفت للمعايير العالمية"، 
  ومراكز  مؤسسات  جميع من الدراسة عينة وتكونت  .العالمية للمعايير وفقاً  األردن في بالتوحد  ُتعنى 

 من  تكونت  أداة  بنيت  الدراسة هدف ولتحقيق ومؤسسة، مركزاً ( 53) عددها والبالغ األردن، في التوحد 
  مستوى  ذا كان واحداً  عداً بُ  كهنا أن إلى النتائج  أشارت ولقد  .أبعاد  ثمانية على موزعة مؤشراً ( 77)

  فاعلية  مستوى  ذات  كانت  أبعاد  ثالثة هناك أن حين في والخدمات، البرامج ُبعد : وهو مرتفع فاعلية



 

 

19 

 

  ذات  كانت  فقد  أربعة وعددها  األبعاد  بقية أما، والعاملون  واإلدارة التعليمية، البيئة التقويم،: وهي متوسطة
 .الذاتي والتقويم االنتقالية، والخدمات  الدمج األسرة، مشاركة لة،رساوال الرؤية:  وهي متدنية فاعلية مستوى 

 

 :(ب. خ.) وقطوفالمصري دراسة 
 نظر من وجهة عنها والرضا وأسرهم سمعًيا المعوقين للطالب المساندة الخدمات توافر "مدىبعنوان: 
 للطالب ساندةالم الخدمات توافر مدى معرفة إلى الدراسة هذه ، هدفت أمورهم" وأولياء المعلمين
 الباحثان استخدم حيث  األمور، وأولياء المعلمين نظر وجهة من والرضا عنها سمعًيا وأسرهم المعوقين

 ومعلمة، معلم (11من )  الدراسة عينة تكونت  .الدراسة هذه لمناسبته لطبيعة التحليلي الوصفي المنهج
 الذين الطلبة من طالب  أمر ولي (72و) الخليل، جنوب  لمديرية الحكومية التابعة المدارس معلمين من

 للمعاقين  الخدمات  توفر  مدى يقيس  مقياس  الباحثان واستخدم كلية وجزئية، سمعية  إعاقة من يعانون 
 النتائج من بمجموعة الدراسة وخرجت  األمور، وأولياء المعلمين وجهة نظر من عنها والرضا سمعيا
 الخدمات  عن الرضا مستوى  في األمور وأولياء ينالمعلم  بين إحصائية داللة ذات  فروق  وجود أهمها 

نظر   وجهة من شيوعا األكثر كان) ض را غير (الرضا  مستوى  أن حيث  سمعيا، المعوق  للطالب  المساندة
 األمور  وأولياء المعلمين بين إحصائية داللة ذات  فروق  وجود كما أشارت إلى  .واألسر المعلمين من كل
راض(  غير (الرضا مستوى  أن  حيث  سمعيا،  المعوق  للطالب  ندةالمسا الخدمات  عن الرضا  مستوى  في

 .األمور أولياء لصالح بدرجة متوسطة)راض( و المعلمين لصالح
 

 : (2010) دراسة العايد
  رضا أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم عن الخدمات المقدمة لهم في غرف " مدى بعنوان: 

مدى رضا أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات معرفة لى هدفت الدراسة إو ، "المصادر في مدينة عمان
التعلم عن الخدمات المقدمة لهم في غرف المصادر في مدينة عمان. وتكونت عينة الدراسة الحالية من  
جميع أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم الملتحقين في غرف المصادر في مديريات مدينة عمان  

وتكونت األداة من  وطالبة.  ب ( طال2000يقدر عددهم بـ ) ذينوال، م2010/2011للعام الدراسي 
سلم تقديري مكون من   موزعه على عشرة أبعاد يقابلها عبارة (59)معده لهذا الغرض مكونة من  استبانة

الخدمات  التي نالت رضا أولياء األمور هي وتوصلت نتائج الدراسة أن أكثر الخدمات  .أربعة درجات 
في حين كانت أقل  ،يليها خدمات البيئة الصفية لغرفة المصادر ،ة المصادرغرفالمقدمة من قبل معلم 

يالحظ وجود مستوى من الرضا بدرجة   عموماً الخدمات نيال لرضا أولياء األمور الخدمات الالمنهجية. و 
نتائج   كما أشارت  (.2.95متوسطة بداللة سّلم اإلجابة حيث بلغ متوسط أداء العينة على األداة ككل )

في مستوى رضا   (α 0.05 ≤)مستوى اسة الحالية أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على لدر ا
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أولياء األمور عن الخدمات التي تقدمها غرف المصادر ألبنائهم ذوي صعوبات التعلم ضمن كافة  
أو وعدد األفراد الذين يعانون من صعوبات تعلم  ،ونوع المدرسة ،األبعاد تبعا لمتغيرات صف الطفل

   والمستوى األكاديمي لولي األمر. ،إعاقات داخل األسرة
 

 :(2011) دراسة قنازع
تقييم خدمات االرشاد المهني للطلبة الموهوبين الملتحقين في مدارس جاللة الملك عبدهللا  بعنوان: "

 بينوهو الم للطلبة المهني  اإلرشاد  خدمات  تقييم إلى الحالية الدراسة هدفت ، "الثاني للتميز في األردن
 تلك عن رضاهم ومستوى  األردن، في للتميز الثاني هللا عبد  الملك جاللة مدارس في الملتحقين
 استجاباتهم  على وبناء تربويين، مرشدين (5) مع المقابالت  إجراء تم   الدراسة أغراض  ولتحقيق  .الخدمات 
 من التحقق وتم، هنيالم اإلرشاد  خدمات  واقع استبانة عبارات  استخالص  تم  التربوي  األدب  ومراجعة

 بالطريقة اختيارهم  تم  وطالبة طالبا (175) من مكونة عينة على  تطبيقها  تم ثم  ومن وثباته  األداة  صدق
  مناطق  في للتميز  الثاني عبد  الملك جاللة مدارس في الملتحقين  الطلبة  مجتمع من  الطبقية  العشوائية

 عينة أفراد  الستجابات  المعيارية واالنحرافات  بيةالحسا  استخراج المتوسطات  وتم ،(السلط إربد، الزرقاء،)
 لفحص  الثنائي التباين تحليل واستخدام الدراسة، أدوات  شملتها التي االستبانة عبارات  على الدراسة
 عن الطلبة رضا  ولمستوى  لهم  المقدم المهني االرشاد  خدمات  لواقع الطلبة الموهوبين تقديرات  بين الفروق 

 التي للمقابالت  البيانات  تحليل أسلوب  استخدم كما  الدراسية، والمرحلة الجنس غيرلمت تبعاً  الخدمات  تلك
 :يلي ما الدراسة نتائج وأظهرت  .التربويين المرشدين مع أجريت 

  مرتفعا،  كان الموهوبين للطلبة المقدمة المهني اإلرشاد  خدمات  لمستوى  التربويين المرشدين تقييم إن. 1
 رضا مستوى  وإن المهني،  اإلرشاد  بخدمات  الموهوبين الطلبة  تزويد  طرق  في ارتفاعا النتائج أظهرت  كما

 .مرتفعاً  كان الخدمات  تلك عن الموهوبين الطلبة
 أظهرت  كما ،متوسطا كان لهم المقدمة المهني اإلرشاد  خدمات  لمستوى  الموهوبين الطلبة تقييم إن. 2

 المتبعة اإلرشاد  مجاالت  مستوى  وان ،نيمهلا اإلرشاد  مجال في اآلسرة دور مستوى  في ارتفاعا النتائج
 .متدنيا كان للطلبة المهني اإلرشاد  خدمات  تقديم في
ويعزى   متوسطاً  كان لهم المقدمة المهني اإلرشاد  خدمات  عن الموهوبين الطلبة  رضا مستوى  إن .3

 لكوذ  الجنس  لمتغير تعزى  لهم المقدمة  المهني اإلرشاد  خدمات  عن الموهوبين مستوى رضا الطلبة 
 خدمات  عن الموهوبين الطلبة رضا مستوى  في فروق  وجود  عدم النتائج أظهرت  كما اإلناث، لصالح
 رضا مستوى  في فروقا أظهرت  حين في الدراسية، المرحلة لمتغير تعزى  لهم المقدمة المهني اإلرشاد 
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 وذلك سيةادر ال والمرحلة الجنس متغير لتفاعل تعزى  المهني اإلرشاد  خدمات  عن الموهوبين الطلبة
 .الثانوية المرحلة طالبات  لصالح

 

 (:2012) دراسة عبيد
تقييم مستوى فاعلية مراكز اإلعاقة العقلية الحكومية والخاصة في محافظة العاصمة   " بعنوان: 
ي محافظة  فهدفت الدراسة إلى تقييم مستوى فاعلية مراكز اإلعاقة العقلية الحكومية والخاصة  ،")عمان(

( 7( حكومية و)2( مراكز لإلعاقة العقلية، منها )9قد تكونت عينة الدراسة من )( و العاصمة )عمان
خاصة. وتكونت أداة الدراسة من عدة أبعاد وهي: اإلدارة، ومشاركة األهالي، والمعلمات، والعاملون في 

 أن ، وخصائص المراكز، والجو التربوي. وأظهرت الدراسةوما يدور في غرفة الصف، والمنهاجالمركز، 
تقييم فاعلية مراكز اإلعاقة العقلية الحكومية والخاصة في جميع المجاالت كان ضمن المستوى المرتفع،  
أما فيما يتعلق بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد تقييم مستوى فاعلية مراكز اإلعاقة  

المعلمات وأدنى متوسط ال العقلية الحكومية والخاصة في محافظة العاصمة كان أعلى متوسط لمج
لمجال خصائص المركز. أما فيما يتعلق بالفروق في مستوى فاعلية مراكز اإلعاقة العقلية الحكومية  
والخاصة، فقد تم إجراء اختبار )ت( لعينتين مستقلتين من أجل التعرف على داللة الفروق في تقييم  

لعامين اآلخرين، أما مجال اإلدارة لم ل امستوى المراكز الحكومية والخاصة، وكان أعلى متوسط لمجا
يبلغ مستوى الداللة، وكان أعلى متوسط للمراكز الخاصة مقارنة بالمراكز الحكومية، مما يشير إلى وجود  

 .فاعلية أعلى في المراكز الخاصة مقارنة بالمراكز الحكومية
 

 (: 2014دراسة المكانين )
 النوعية المؤشرات ضوء في األردن في المبكرة ةفولالط في الخاصة التربية برامج تقييمبعنوان: "

تقييم برامج التربية الخاصة في الطفولة المبكرة في األردن في ضوء  إلى دراسةهدفت "، العالمية
المؤشرات النوعية العالمية وعالقته بمتغيرات نوع البرنامج وسنة تأسيسه ونوع اإلعاقة المستفيدة، وقد 

برنامجًا للتربية الخاصة في الطفولة المبكرة تتبع لقطاعات حكومية   (٣٠) تكونت عينة الدراسة من 
وخاصة وتطوعية، موزعة على أقاليم المملكة الثالثة: إقليم الشمال، وإقليم الوسط، وإقليم الجنوب.  
ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتطوير مقياس للمؤشرات النوعية لبرامج التربية الخاصة في الطفولة 

مؤشرًا، تم توزيعها على تسعة أبعاد هي: السياسات، اإلدارة والعاملون، التقييم،  (١٧٠)تكون من  كرةالمب
البيئة التعليمية، الخدمات والبرامج، الدمج والخدمات االنتقالية، دعم وتمكين األسرة، الممارسة المهنية  

ألغراض الدراسة. وأشارت  ءمةمالواألخالقية، التقييم الذاتي. وقد تم التوصل إلى دالالت صدق وثبات 



 

 

22 

 

نتائج الدراسة إلى أن درجة التزام برامج التربية الخاصة في الطفولة المبكرة في األردن في مؤشرات بعد 
 . (٠.٨٥)التقييم كان بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ 

 

  (:2017دراسة العتيبي )
اجات الخاصة في برامج ومعاهد  حتيالرضا األسري عن مستوى الخدمات المقدمة لذوي اال"بعنوان: 

 أمور أولياء رضا مدى معرفة الى الحالية  الدراسة هدفت  ،"التربية الخاصة بالمملكة العربية السعودية
. وقد تكونت عينة  الخاصة التربية برامج في لهم المقدمة الخدمات  مستوى  الخاصة عن االحتياجات  ذوي 

نتائج الدراسة أن  ت وضحأ( إناث، و 194كور و)( ذ 1030)ولياء األمور أ ( من 1224)من الدراسة 
لم يكن عالي عن الخدمات المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة في معاهد وبرامج   ن، وإهناك رضا عام

التربية الخاصة، وقد تفاوت هذا الرضا بشكل واضح باختالف فرضيات الدراسة كالعمر والمستوى  
ي  فة نتائج تدعم توجه دمج دوي االحتياجات الخاصة راسالتعليمي ألولياء األمور، وكذلك أعطت الد 

 المدارس العادية.
 

 مناقشة الدراسات السابقة والتعقيب عليها:
، حيث ُطبقت دراستان منهما  التي تم تناولها على المملكة العربية السعودية، واألردن الدراسات  اقتصرت 

،  ( 2017د ونجادات، ب.ت.؛ العتيبي،عايوهما دراستي )القضاونة وال في المملكة العربية السعودية
وهي )الخطيب والزغبي وعبدالرحمن، ب ت؛  ( دراسات 5وتركزت غالبيتها في األردن حيث بلغ عددها )

ودراسة واحدة غير مذكور مكان  (، 2014المكانين، ، 2012؛ عبيد، 2011؛ قنازع، 2010العايد، 
 )المصري وقطوف(. تطبيقها

من  تقييم البرامج و/ أو الخدمات التي ُتقدم للطلبة بقة، إذ تناول بعضها السا الدراساتتعددت أهداف وقد 
حيث تناولت دراسة مدى رضا المستفيدين منها، والبعض اآلخر بحث في ذوي االحتياجات الخاصة، 

( تقييم البرامج أو  2014؛ المكانين،2012؛ عبيد، 2011)القضاونة والعايد ونجادات، ب خ؛ قنازع،
ة للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة، فيما تناولت دراسة )الخطيب والزعبي  قدمالخدمات الم

وعبدالرحمن، ب.ت.( مستوى فاعلية البرامج المقدمة للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة، ودراسة 
واحدة تناولت مدى توافر الخدمات المقدمة للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة، وهي دراسة )المصري 

(  2017؛ العتيبي،2010.(، وتناولت دراسات )المصري وقطوف، ب خ؛ العايد، ب.توقطوف، 
 مستوى الرضا عن البرامج أو الخدمات المقدمة للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة. 

بين برامج في صفوف  متنوعة مقدمة للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة،  برامج وشملت الدراسات 
ذوي من مراكز خاصة بالطلبة وبرامج مقدمة في مؤسسات و عادية، ال التربية الخاصة في المدارس
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أو االثنين مًعا، حيث تناولت دراسة )القضاونة والعايد ونجادات، ب.ت.(؛  االحتياجات الخاصة،
، بينما شملت  برامج في صفوف التربية الخاصة في المدارس العادية( 2011؛ قنازع، 2010)العايد، 

( مؤسسات ومراكز التربية الخاصة، أما 2012الرحمن، ب.ت؛ عبيد، عبد دراسة)الخطيب والزغبي و 
برامج في صفوف التربية الخاصة في  ( فقد جمعت بين 2017؛ العتيبي، 2014دراسة)المكانين، 

، وقد التقت  ذوي االحتياجات الخاصةمن مراكز خاصة بالطلبة مؤسسات و المدارس العادية، وبين 
(، حيث 2011؛ قنازع، 2010ضاونة والعايد ونجادات، ب خ؛ العايد، القالدراسة الحالية مع دراسات )

الرعاية للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية العادية برامج ركزت على خدمات 
االبتدائية واإلعدادية، كما أنها تميزت عن الدراسات السابقة بدراسة خدمات برامج الرعاية المقدمة للطلبة 

 إلعاقة الحسية والجسدية في المرحلة الثانوية. ي امن ذو 
امج فقد جاءت متفاوتة، حيث  الخاصة التي تخدمها تلك البر الطلبة من ذوي االحتياجات فئات  أما

( على الطلبة من  2010( الطلبة الموهوبين، فيما اقتصرت دراسة )العايد، 2011تناولت دراسة )قنازع، 
يب والزغبي وعبدالرحمن، ب.ت.( فقد ركزت على الطلبة من  لخطذوي صعوبات التعلم، أما دراسة )ا

( فئات الطلبة من ذوي اإلعاقة العقلية، ودرس 2012ذوي اضطراب التوحد، بينما تناولت دراسة )عبيد، 
ب.ت.( الطلبة من ذوي اإلعاقة السمعية، فيما لم تحدد دراسات )القضاونة والعايد  )المصري وقطوف،

( الفئة المستهدفة، وإنما ذكرت فئة الطلبة من 2017العتيبي، ،2014ين، كانونجادات، ب.ت. ؛ الم
ذوي االحتياجات الخاصة بشكل عام. وقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في شمولها  

 لجميع تلك الفئات وأضافت عليها الطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية. 
الهيئات اإلدارية  حيث شملت  ،التي تناولتها الدراسات السابقةراسة الد الفئة المكونة لعينة كما تنوعت 

الهيئات التعليمية )القضاونة والعايد ونجادات، ب.ت.؛ المصري ، و )القضاونة والعايد ونجادات، ب.ت.(
؛ العتيبي،  2010)المصري وقطوف، ب.ت.؛ العايد،  وأولياء األمور (،2011وقطوف، ب.ت.، قنازع، 

واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها شملت فئات   (. 2011)قنازع،  بةوالطل( 2017
متعددة ولم تكتِف بفئة واحدة فقط، اتساقًا مع ما جاء في القرار الوزاري من تضمين الدراسة جميع الفئات 

ية، والطلبة وأولياء  ليملتعوالهيئة ا ،الهيئة اإلداريةوهم  لطلبة من ذوي االحتياجات الخاصةذات العالقة با
 أمورهم. 

لتناسبه مع   وذلك الوصفيولقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة جميعها في تطبيقها للمنهج 
تقييم فعالية الخدمات المقدمة من وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين  هدف الدراسة الحالية، وهو 
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لتعليمية والطلبة وأولياء  جهة نظر الهيئة اإلدارية والهيئة ان و للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة م 
 أمورهم. 

الدراسات في تقييم البرامج أو مستوى الرضا عن   بعض اعتمدت أما فيما يتعلق بأدوات الدراسة، فقد 
وهو ما يتناسب والهدف من مجاالت مقاييس تضم عدة ، وأما بعضها فقد اعتمد الخدمات على استبانات 

القضاونة والعايد ونجادات، ب.ت.؛ )وقد التقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة  .ت اساتلك الدر 
( في تطبيقها لالستبانة كأداة لها، مستفيدة من المجاالت التي شملتها  2011؛ قنازع، 2010العايد، 

 (. 2014استبانة بعض الدراسات )المصري وقطوف، ب ت؛ المكانين، 
  بين المتوسط  تراوح قد  بأن مستوى تقييم البرامج والخدمات ، ف ننا نجد السابقةات نتائج الدراسوبالنسبة ل

)عبيد،  والمرتفع  (،2017، العتيبي، 2011، قنازع؛ 2010)القضاونة والعايد ونجادات، ب ت؛ العايد؛ 
فيما جاء   .الدراسات  في  التي تم تقييمها مع مالحظة اختالف األبعاد (، 2014؛ المكانين، 2012

 )المصري وقطوف، ب.ت.(. منخفض للطلبة المعوقين سمعيا قييم البرامج والخدمات ى تمستو 
بضرورة تقييم البرامج لكل نوع من أنواع  ( .دراسة )القضاونة والعايد ونجادات، ب.ت وقد أوصت  

 اإلعاقات على حدة.
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 

مستخدمة ووصفًا للمجتمع والعينة، كما يبين طريقة إعداد  ة الراسمنهجية الد يشمل هذا الفصل عرضًا ل 
أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية، واإلجراءات المتبعة في التطبيق الميداني، باإلضافة إلى عرض 

  لألساليب اإلحصائية التي استخدمت لإلجابة عن أسئلة الدراسة.
 

 اجراءات الدراسة
وذلك من خالل الرجوع إلى الدراسات  الدراسةمل كل متغيرات يش للدراسةإعداد اإلطار النظري  (1

 نفس الموضوع.  فيالسابقة واألدبيات التي تحدثت 
المقدمة من وزارة التربية  برامج الرعاية خدمات فعالية  تصميم أداة الدراسة والمتمثلة في استبانة لتقييم (2

من وجهة نظر الهيئة اإلدارية   اصةوالتعليم في مملكة البحرين للطلبة من ذوي االحتياجات الخ
 وأولياء أمورهم. والهيئة التعليمية والطلبة 

 استخراج صدق المحكمين ألداة الدراسة، واستخراج الثبات بمعادلة كرونباخ ألفا. (3
 .مجتمع الدراسة وعينتهاتحديد  (4
 توزيع االستبانات على عينة الدراسة. (5
 . على أسئلتهابة لإلجا إجراء التحليل االحصائي لبيانات الدراسة (6

 

 منهج الدراسة 
تقييم واقع فعالية خدمات برامج الرعاية المقدمة للطلبة من ذوي   إلى ةهدفت الدراسة الحاليلقد 

االحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية من قبل الهيئة اإلدارية والتعليمية والطلبة وأولياء أمورهم،  
الذي جمع بين الوصفي والتحليلي للبيانات التي ُجمعت   انيولتحقيق ذلك الهدف، تم اعتماد المنهج الميد 

وتعليمية   إدارية ( فئات شملت هيئات 7)ميدانًيا، من عينات ميسرة من مجتمع الدراسة، والمتمثلة في 
، طلبة  الخاصة االحتياجات  ذوي  )طلبة من  معلمين مواد دراسية(، وطلبة ، )معلمين تربية خاصة

 الحكومية المدارس في  (، طلبة عاديينالخاصة االحتياجات  ن ذوي م ةأمور )طلب (، وأولياءعاديين
 محافظات  في الخاصة االحتياجات  من ذوي  الطلبة رعاية لبرامج المطبقة والثانوية واإلعدادية االبتدائية

 .األربعة المملكة
نهائية  ئم ونظًرا لكبر حجم مجتمع الدراسة، وعدم تجانسه من حيث عدد فئاته وتنوعها، وعدم توفر قوا

اختيار عينات حصصية  من الدراسة بفي المرحلة األولى  فقد قام الباحثون دقيقة لتلك الفئات المكونة له، 
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اختيار ، تالها في المرحلة الثانية من فئات الدراسة على مستوى المدارس بالمحافظات  غير عشوائية
(1في الجدول ) ذلككما يظهر  فئات الدراسةداخل المدارس لعينات ميسرة من  المطبقين وبغرض .

الحصول على البيانات الالزمة التي تخدم أهداف الدراسة وتجيب على أسئلتها، تم تصميم استبانة أُعدت 
ذات العالقة بكل نوع برنامج رعاية مقدم للطلبة من   لفئات الدراسة السبعة في محافظات المملكة األربعة

ع االستبانات في جداول لحساب تكرارات المستجيبين  جمي ذوي االحتياجات الخاصة، وقد أُفرغت بيانات 
على عبارات االستبانات إزاء تقديرات للتفضيالت على مقياس ليكرت على سلم خماسي، أو رباعي، أو  

 ثالثي بحسب رؤية معدي االستبانات لكل فئة من فئات الدراسة.
 الرعاية مجمجتمع وعينة الدراسة بحسب الفئة المستهدفة ونوع برنا :(1جدول )



 
 

الفئة 
 المستهدفة

 الرعايةنوع برنامج 
رعاية الطلبة 

المتفوقين 
 والموهوبين

رعاية الطلبة من 
صعوبات ذوي 

 التعلم

رعاية الطلبة من 
اضطراب ذوي 

 التوحد

رعاية الطلبة من 
اإلعاقة ذوي 

 الذهنية البسيطة
 متالزمة داون و 

رعاية الطلبة من 
 ةاإلعاقذوي 

الحسية 
 والجسدية

 موعمجلا

 العينة المجتمع العينة المجتمع العينة المجتمع العينة المجتمع العينة المجتمع العينة المجتمع
الهيئة 
 اإلدارية

47 34 171 57 12 10 63 57 176 123 469 281 

المعلمون 
 العاديون 

- 113 - 164 - 29 - - - - 11296 306 

معلمو 
التربية 
 الخاصة

47 36 213 68 43 43 135 75 - - 438 222 

الطلبة 
 العاديون 

- - - - - - - - - 103 - 103 

الطلبة ذو 
االحتياجات 

 الخاصة

2846 263 8290 - 78 - 451 - 766 - 12431 263 

أولياء 
أمور 

الطلبة ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة

2846 238 8290 257 78 62 451 62 766 63 12431 682 

أولياء 
أمور 
الطلبة 
 العاديين

- - - - - - - - - 81 - 81 
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الفئة 
 المستهدفة

 الرعايةنوع برنامج 
رعاية الطلبة 

المتفوقين 
 والموهوبين

رعاية الطلبة من 
صعوبات ذوي 

 التعلم

رعاية الطلبة من 
اضطراب ذوي 

 التوحد

رعاية الطلبة من 
اإلعاقة ذوي 

 الذهنية البسيطة
 متالزمة داون و 

رعاية الطلبة من 
 ةاإلعاقذوي 

الحسية 
 والجسدية

 موعمجلا

 العينة المجتمع العينة المجتمع العينة المجتمع العينة المجتمع العينة المجتمع العينة المجتمع
 1938 37065 المجموع الكلي للمجتمع والعينة

 

 .عاقة الجسديةاإلعاقة السمعية واإلعاقة البصرية واإل كل من:  الحسية والجسدية* تضم اإلعاقة 

 وعينة الدراسة مجتمع 
اصة(، ة خشمل مجتمع الدراسة وعينتها، هيئات إدارية وتعليمية )معلمين مواد دراسية، ومعلمين تربي

وطلبة )طلبة عاديين، وطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة(، وأولياء أمور )طلبة عاديين، وطلبة من  
ذوي االحتياجات الخاصة( في المدارس الحكومية االبتدائية واإلعدادية والثانوية المطبقة لبرامج دمج  

والعاصمة، والجنوبية   رق،الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة في محافظات المملكة األربعة )المح
 والشمالية(. 
تكونمن:37065حجممجتمعالدراسةوقدبلغ معلممواددراسية،11296وإداري،469فرداً،

أولياءأمور12431،والخاصةاالحتياجاتذويمنالطلبةمن12431و،معلمتربيةخاصة438و

.الخاصةاالحتياجاتمنذويالطلبة
معلم222معلممواددراسية،306وإداري،281فرداً،تكونتمن:1938اسةوبلغحجمعينةالدر

خاصة وتربية و103، من263طلبةعاديين، أولياء682والخاصة،االحتياجاتذويمنالطلبة

 ذويطلبةأمور عاديين81و،الخاصةاالحتياجاتمن طلبة أمور أولياء توزيع تم ولقد .2367

نةاستبانةعلىأفرادعي 81.87استبانةبنسبةبلغت1938الدراسةاسترجعمنها ( 2والجدول )%،
 يوضح ذلك:

 أعداد المدارس والصفوف واالستبانات الموزعة والمسترجعة ونسبتها :(2) جدول

 الرقم
 

عدد  عنوان االستبانة
 المدارس

عدد 
 الصفوف

عدد 
االستبانات 

 الموزعة

عدد 
االستبانات 
 المسترجعة

نسبة 
ت االستبانا

 لمسترجعةا

1 
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة استبانة تقييم 

 الهيئة اإلدارية للطلبة المتفوقين والموهوبين من قبل 
47 ** 47 34 73% 

2 
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة استبانة تقييم 

 ئة اإلدارية هيلاللطلبة من ذوي صعوبات التعلم من قبل 

50 ** 58 57 99% 

 %84 10 12 10 10واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة استبانة تقييم  3
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 الرقم
 

عدد  عنوان االستبانة
 المدارس

عدد 
 الصفوف

عدد 
االستبانات 

 الموزعة

عدد 
االستبانات 
 المسترجعة

نسبة 
ت االستبانا

 لمسترجعةا
 الهيئة اإلدارية للطلبة من ذوي اضطراب التوحد من قبل 

4 
فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة  واقع استبانة تقييم

قة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون من قبل عاللطلبة من ذوي اإل
 الهيئة اإلدارية 

61 61 63 57 91% 

5 
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة استبانة تقييم 

 الهيئة اإلدارية للطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية من قبل 

176 * ** 176 * 123 70% 

6 
دمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة ة خواقع فعالياستبانة تقييم 

للطلبة المتفوقين والموهوبين من قبل معلمي واختصاصيي التفوق 
 والموهبة

47 ** 48 36 75% 

7 
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة استبانة تقييم 

 المواد الدراسيةمعلمي للطلبة المتفوقين والموهوبين من قبل 
47 ** 141 113 81% 

8 
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة استبانة تقييم 

 للطلبة من ذوي صعوبات التعلم من قبل معلمي صعوبات التعلم
50 ** 70 68 98% 

9 
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية للطلبة من ذوي استبانة تقييم 

 سيةدراصعوبات التعلم من قبل معلمي المواد ال
50 ** 164 164 100% 

10 
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة استبانة تقييم 

للطلبة من ذوي اضطراب التوحد التي تقدمها الوزارة من قبل معلمي 
 اضطراب التوحد

10 10 43 43 100% 

11 
 ارةفعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوز  واقع استبانة تقييم

 للطلبة من ذوي اضطراب التوحد من قبل معلمي المواد الدراسية
10 10 39 29 75% 

12 
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة استبانة تقييم 

للطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون من قبل 
 معلمي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون 

61 61 80 75 94% 

13 
فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة  واقع استبانة تقييم

 للطلبة المتفوقين والموهوبين من قبل الطلبة المتفوقين والموهوبين 
47 ** 336 263 79% 

14 
خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة  واقع فعالية استبانة تقييم

 حسية والجسدية من قبل الطلبة العاديينال للطلبة من ذوي اإلعاقة
125 ** 125 103 83% 

15 
فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة  واقع استبانة تقييم

 للطلبة المتفوقين والموهوبين من قبل أولياء أمورهم
47 ** 329 238 73% 

16 
الوزارة  مهاواقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقداستبانة تقييم 

 للطلبة من ذوي صعوبات التعلم من قبل أولياء أمورهم
50 ** 300 257 86% 

17 
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة  استبانة تقييم

 للطلبة من ذوي اضطراب التوحد من قبل أولياء أمورهم
10 10 67 62 93% 

18 
لرعاية التي تقدمها الوزارة ج اواقع فعالية خدمات برناماستبانة تقييم 

للطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون من قبل 
61 61 63 62 99% 
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 الرقم
 

عدد  عنوان االستبانة
 المدارس

عدد 
 الصفوف

عدد 
االستبانات 

 الموزعة

عدد 
االستبانات 
 المسترجعة

نسبة 
ت االستبانا

 لمسترجعةا
 أولياء أمورهم

19 
فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة  واقع استبانة تقييم

 للطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية من قبل أولياء أمورهم
110 ** 110 63 58% 

20 
فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة  واقع استبانة تقييم

للطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية من قبل أولياء أمور الطلبة 
 العاديين

96 ** 96 81 85% 

 %81.87 1938 2367 المجموع الكلي لالستبانات
 

 ( طالب من ذوي اإلعاقة السمعية.30( طالب من ذوي اإلعاقة الجسدية، و)30و)( طالب من ذوي اإلعاقة البصرية، 116تضم )*
** ال توجد صفوف خاصة بهؤالء الطلبة وإنا يتم تجميعهم في أوقات محددة لتقديم الخدمات لهم بالنسبة للطلبة المتفوقين 

حسية والجسدية فهم موجودين في الصفوف ال والموهوبين والطلبة من ذوي صعوبات التعلم، أما بالنسبة للطلبة من ذوي اإلعاقات
 العادية ويتم تقديم الخدمات لهم في تلك الصفوف.

أداة الدراسة

تربية والتعليم في مملكة التي تقدمها المدارس التابعة لوزارة ال برامج الرعاية خدمات فعالية لغايات تقييم 
  (، ه-2د، – 2ج، – 2ب، –2أ،  – 2حقمل) لجمع البيانات المناسبة  ( استبانة20)، تم إعداد البحرين

سالمة خصائصها  سوف تستجيب عليها، و ة التي فئطبيعة ال ستبانات وقد روعي في إعداد هذه اال
في اتخاذ أية   الوثوق بنتائجهاالسيكومترية من صدق وثبات وموضوعية من أجل جمع بيانات يمكن 

اصة، ويتطلب االستجابة على  الخالطلبة من ذوي االحتياجات قرارات مستقبلية في مجال رعاية 
االستبانات اختيار أحد التقديرات على سلم ثالثي، أو رباعي، أو خماسي  لمقياس ليكرت للتفضيالت.



أداة الدراسةخطوات بناء 

االطالع على األدب التربوي المتعلق بالخدمات الخاصة للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة،  . 1
ت المقدمة لمختلف الفئات )المتفوقين والموهوبين، وصعوبات التعلم،  دماوكذلك الوثائق الخاصة بالخ

واإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون، واضطراب التوحد، واإلعاقة الحسية والجسدية( من قبل إدارة  
 التربية الخاصة في المدارس الحكومية في مملكة البحرين. 

في تحديد ( 2014ري وقطوف، ب ت؛ المكانين، صلم)االسابقة  لدراسات ا االطالع على عدد من. 2
 استبانة الدراسة الحالية. مجاالت 

 . االستفادة من الخطوات السابقة في صياغة عبارات االستبانات.3
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( استبانات خاصة  5( استبانة، شملت )20. إعداد الصورة األولية من االستبانات والتي بلغ عددها )4
(  6( خاصة بالطلبة، و )2خاصة بالهيئة التعليمية، واستبانتين )ات ( استبان7بالهيئة اإلدارية، و ) 

 استبانات خاصة بأولياء األمور.  
 . تحكيم االستبانات وإجراء التعديالت عليها بحسب مالحظات المحكمين )صدق المحكمين(. 5
 . استخراج الصدق والثبات لالستبانات بتطبيق معادلة كرونباخ ألفا. 6
 بالصورة النهائية. ات  . إعداد االستبان7

 

 وصف االستبانات 
 أواًل: االستبانات الخاصة ببرنامج رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين 

التي تقدمها المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم في مملكة  برامج الرعايةخدمات فعالية لغايات تقييم 
 االستبانات والموهوبين، تم إعداد عددًا من ين امج رعاية المتفوقنالبحرين والوقوف على مدى فاعلية بر 

   وهي كالتالي:(، أ-2 ملحق)لجمع البيانات المناسبة 
( عبارة على النحو  38( أبعاد ينضوي تحتها )9( االستبانة الموجهة للهيئة اإلدارية والمتكونة من )1

 التالي:
 . رة(عبا  15الُبعد األول: برنامج رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين ) 

 عبارة(.  2الُبعد الثاني: الكشف والتعرف )
 عبارات(.  3الُبعد الثالث: برنامج مهارات التفكير )

 عبارات(. 3بناء تقدير الذات ) -الُبعد الرابع: برنامج اإلرشاد  
 عبارات(. 3الُبعد الخامس: البحث العلمي )
 عبارات(. 3الُبعد السادس: رعاية المواهب )

 عبارات(.  3لم الذاتي )لتعالُبعد السابع: ركن ا
 عبارات(.  3الُبعد الثامن: برنامج تدريب المعلمين )

 عبارات(.  3الُبعد التاسع: الفعاليات والمشاريع )
( أبعاد ينضوي تحتها  9( االستبانة الموجهة لمعلمي واختصاصيي التفوق والموهبة والمتكونة من )2
 ( عبارة على النحو التالي:48)

 عبارات(. 9)شف الُبعد األول: الك
 عبارات(. 7الُبعد الثاني: البرنامج اإلثرائي )

 عبارات(. 7الُبعد الثالث: البرنامج اإلرشادي )
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 عبارات(. 4الُبعد الرابع: رعاية المواهب )
 عبارات(.  4الُبعد الخامس: طرق التدريس )
 عبارات(. 5الُبعد السادس: البيئة الصفية )

 عبارات(. 5ف )الُبعد السابع: االختصاصي المشر 
 عبارات(.  4الُبعد الثامن: اإلدارة المدرسية )

 عبارات(. 3الُبعد التاسع: الواقع الحالي للبرنامج ) 
( عبارة على  18( أبعاد ينضوي تحتها )3( االستبانة الموجهة لمعلمي المواد الدراسية والمتكونة من )3

 النحو التالي:
 عبارات(. 6الُبعد األول: الكشف )

 عبارات(. 6ني: رعاية المواهب )لثاالُبعد ا
 عبارات(.  6الُبعد الثالث: التوعية )

 ( عبارة. 12( االستبانة الموجهة للطلبة المتفوقين والموهوبين والمتكونة من ) 4
 ( عبارة. 20( االستبانة الموجهة ألولياء أمور الطلبة المتفوقين والموهوبين والمتكونة من )5

 

 نامج رعاية الطلبة من ذوي صعوبات التعلمببر ثانيًا: االستبانات الخاصة 
التي تقدمها المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم في مملكة  برامج الرعايةخدمات فعالية لغايات تقييم 

، تم إعداد عددًا من  الطلبة من ذوي صعوبات التعلم امج رعاية ن البحرين والوقوف على مدى فاعلية بر 
   وهي كالتالي:(، ب -2 ملحق)المناسبة ات لجمع البيان االستبانات 

( عبارة على النحو  37( أبعاد ينضوي تحتها )4( االستبانة الموجهة للهيئة اإلدارية والمتكونة من )1
 التالي:

 عبارات(. 7الُبعد األول: برنامج صعوبات التعلم )
 عبارة(.   18الُبعد الثاني: التدريس العالجي في غرفة المصادر )

 عبارات(. 4المشاركات الالصفية )  لث:الُبعد الثا
 عبارات(.  8الُبعد الرابع: اللجنة الخاصة في فترة االمتحانات )

( أبعاد 10( مجاالت، و)3( االستبانة الموجهة لمعلمي واختصاصيي صعوبات التعلم والمتكونة من ) 2
 ( عبارة على النحو التالي: 60ينضوي تحتها )

 المجال األول: التنفيذ: 
 عبارات(. 6ل: الكشف )ألو الُبعد ا
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 عبارات(.  6الُبعد الثاني: التشخيص )
 عبارات(. 7الُبعد الثالث: المصادر والبيئة الصفية ) 

 عبارات(.  5الُبعد الرابع: طرق التدريس )
 عبارات(.  6الُبعد الخامس: األنشطة والمشاركات الالصفية )

 المجال الثاني: الدعم والمساندة:
 عبارات(. 3مدرسية )ال الُبعد األول: اإلدارة

 عبارات(. 4الُبعد الثاني: الهيئة التعليمية )
 عبارات(.  4الُبعد الثالث: المرشد االجتماعي وأولياء األمور )

 عبارات(. 5الُبعد الرابع: االختصاصي المشرف )
 عبارات(. 6الُبعد الخامس: الطالب ذو صعوبات التعلم ) 

 عبارات(.  4نفسي والصحة المدرسية )ال الطب  –الُبعد السادس: الجهات المختصة  
 : الثالث: الواقع والتطلعات المستقبليةالمجال 

 عبارات(. 4ُبعد: الواقع والتطلعات )
 

 ( عبارة. 12( االستبانة الموجهة لمعلمي المواد الدراسية والمتكونة من )3
 ( عبارات.10)  من ( االستبانة الموجهة ألولياء أمور الطلبة من ذوي صعوبات التعلم والمتكونة4

 

 الطلبة من ذوي اضطراب التوحد رعايةثالًثا: االستبانات الخاصة ببرنامج 
التي تقدمها المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم في مملكة  برامج الرعايةخدمات فعالية لغايات تقييم 

تم إعداد عددًا من   ،حد الطلبة من ذوي اضطراب التو امج رعاية ن البحرين والوقوف على مدى فاعلية بر 
   وهي كالتالي:(، ج-2 ملحق)لجمع البيانات المناسبة  االستبانات 

 ( عبارة.28( االستبانة الموجهة للهيئة اإلدارية والمتكونة من ) 1
( ُبعد ينضوي تحتها  13( مجاالت، و) 3( االستبانة الموجهة لمعلمي اضطراب التوحد والمتكونة من )2
 لي:لتا( عبارة على النحو ا65)

 المجال األول: التنفيذ: 
 عبارات(.  7الُبعد األول: التقييم )

 عبارات(. 6الُبعد الثاني: التدريس الفردي )
 عبارات(.  5الُبعد الثالث: صف التوحد )
 عبارات(.  9الُبعد الرابع: الدمج الجزئي ) 
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 عبارات(. 5الُبعد الخامس: التدريس )
 ت(.اراعب 5الُبعد السادس: المتابعة الالصفية ) 

 عبارات(. 5الُبعد السابع: اإلشراف ) 
 :والدمج المساندةالمجال الثاني: 

 عبارات(. 3الُبعد األول: اإلدارة المدرسية )
 عبارات(. 4الُبعد الثاني: الهيئة التعليمية )

 عبارات(.  4الُبعد الثالث: المرشد االجتماعي وأولياء األمور )
 ت(.اراعب 4الُبعد الرابع: التلميذ التوحدي )

 عبارات(.  4الُبعد الخامس: الرعاية الطبية والنفسية ) 
 عبارات(.  4الواقع والتطلعات والمتكون من )المجال الثالث: 

 ( عبارة. 11( االستبانة الموجهة لمعلمي المواد الدراسية والمتكونة من )3
 ( عبارات.7ن )( االستبانة الموجهة ألولياء أمور الطلبة من ذوي اضطراب التوحد والمتكونة م4

 
 

 االستبانات الخاصة ببرنامج رعاية الطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون  رابًعا:
التي تقدمها المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم في   برنامج الرعايةخدمات فعالية لغايات تقييم      

الطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة  ية امج رعانمملكة البحرين والوقوف على مدى فاعلية بر 
   وهي كالتالي:(، د -2 ملحق)لجمع البيانات المناسبة  االستبانات ، تم إعداد عددًا من ومتالزمة داون 

( عبارة على النحو  29( أبعاد، ينضوي تحتها ) 3( االستبانة الموجهة للهيئة اإلدارية والمتكونة من )1
 التالي:

 عبارات(.  7عاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون )اإل الُبعد األول: برنامج
 عبارات(.  18الُبعد الثاني: التدريس في صف الدمج )

 عبارات(.  4الُبعد الثالث: األنشطة والمشاركات الالصفية )
( 2( االستبانة الموجهة لمعلمي واختصاصيي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون والمتكونة من ) 2

 ( عبارة على النحو التالي: 53( بعد ينضوي تحتها ) 12) مجاالت، و
 المجال األول: التنفيذ: 
 عبارات(. 5الُبعد األول: الحصر )

 عبارات(.  3الُبعد الثاني: التشخيص )
 عبارات(. 7الُبعد الثالث: المصادر والبيئة الصفية ) 
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 عبارات(.  5الُبعد الرابع: طرق التدريس )
 عبارات(.  5كات الالصفية )شار الُبعد الخامس: األنشطة والم 

 عبارات(.  3الُبعد السادس: اإلدارة المدرسية )
 عبارات(. 3الُبعد السابع: الهيئة التعليمية )

 عبارات(.  4الُبعد الثامن: المرشد االجتماعي وأولياء األمور )
 عبارات(. 5الُبعد التاسع: االختصاصي المشرف )
 عبارات(.  5البسيطة ) نيةالُبعد العاشر: الطالب ذو اإلعاقة الذه

 عبارات(. 4الطب النفسي والصحة المدرسية ) –الُبعد الحادي عشر: الجهات المختصة 
   عبارات(. 4الواقع والتطلعات المستقبلية ويتكون من )المجال الثاني: 

كونة لمت( االستبانة الموجهة ألولياء أمور الطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون، وا3
 ( عبارات. 10من )

 

 االستبانات الخاصة ببرنامج رعاية الطلبة من ذوي اإلعاقات الحسية والجسدية  ا:خامسً 
التي تقدمها المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم في مملكة   برنامج الرعايةخدمات فعالية لغايات تقييم 

، تم إعداد  ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية من الطلبةامج رعاية نالبحرين والوقوف على مدى فاعلية بر 
   وهي كالتالي:(، ه-2 ملحق)لجمع البيانات المناسبة  االستبانات عددًا من 

 ( عبارة. 16( االستبانة الموجهة للهيئة اإلدارية، والمتكونة من ) 1
(  11) من ( االستبانة الموجهة ألولياء أمور الطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية، والمتكونة2

 عبارة. 
 ( عبارات. 10( االستبانة الموجهة للطلبة العاديين، والمتكونة من ) 3
 ( عبارة.11( االستبانة الموجهة ألولياء أمور الطلبة العاديين، والمتكونة من )4

 

 صدق المحكمينصدق األداة: 
ومجموعة من  بي ُعرضت االستبانات على مجموعة من المحكمين يمثلون أساتذة من جامعة الخليج العر 

االختصاصيين التابعين إلدارة التربية الخاصة والحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير في التربية  
الخاصة، وتم األخذ بمالحظاتهم واقتراحاتهم حول االستبانات، حيث تم تعديلها وصياغتها حسب ما ورد 

 هـ(. –  2د، – 2ج، –  2ب، – 2أ،  – 2 في تلك االقتراحات، وتم اعتمادها في صيغتها النهائية )ملحق
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 االتساق الداخلي( ثبات األداة: )ثبات
الدراسة )االستبانة( من خالل حساب قيم معامل ثبات كرونباخ   ثبات االتساق الداخلي ألداة تم حساب 

 ذلك.يوضح  (3الجدول )و ، استبانة على حدةلكل  ألفا
 

 ثبات االتساق الداخلي لالستبانات :(3)جدول 
 معامل كرونباخ ألفا االستبانات مرقلا

 استبانات الهيئة اإلدارية

1 
الهيئة واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة المتفوقين والموهوبين من قبل استبانة تقييم 

 اإلدارية 
0.950 

2 
للطلبة من ذوي صعوبات التعلم من قبل رة واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزااستبانة تقييم 

 الهيئة اإلدارية 
0.961 

3 
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي اضطراب التوحد من قبل استبانة تقييم 

 الهيئة اإلدارية 
0.903 

4 
للطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة رة واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزااستبانة تقييم 

 الهيئة اإلدارية ومتالزمة داون من قبل 
0.938 

5 
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية استبانة تقييم 

 الهيئة اإلدارية من قبل 
0.562 

 استبانات الهيئة التعليمية

6 
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة المتفوقين والموهوبين من قبل ة تقييم باناست

 معلمي واختصاصيي التفوق والموهبة
0.904 

7 
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة المتفوقين والموهوبين من قبل استبانة تقييم 

 اسيةلدر المواد امعلمي 
0.868 

8 
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي صعوبات التعلم من قبل استبانة تقييم 

 معلمي صعوبات التعلم
0.804 

9 
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي صعوبات التعلم من قبل استبانة تقييم 

 واد الدراسيةالممعلمي 
0.701 

10 
فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي اضطراب التوحد من قبل  واقع استبانة تقييم

 معلمي اضطراب التوحد
0.736 

11 
 قبلواقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي اضطراب التوحد من استبانة تقييم 

 معلمي المواد الدراسية
0.600 

 استبانات الطلبة

12 
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة استبانة تقييم 

 ومتالزمة داون من قبل معلمي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون 
0.806 

13 
خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة المتفوقين والموهوبين من قبل الطلبة ية واقع فعالاستبانة تقييم 

 المتفوقين والموهوبين 
0.851 

14 
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية استبانة تقييم 

 .من قبل الطلبة العاديين
 

0.691 
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 معامل كرونباخ ألفا االستبانات مرقلا
 انات أولياء األمورتبس ا

15 
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة المتفوقين والموهوبين من قبل أولياء استبانة تقييم 

 أمورهم
0.939 

16 
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي صعوبات التعلم من قبل استبانة تقييم 

 ء أمورهملياأو 
0.710 

17 
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي اضطراب التوحد من قبل استبانة تقييم 
 أولياء أمورهم

0.756 

18 
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة استبانة تقييم 

 مة داون من قبل أولياء أمورهمالز ومت
0.638 

19 
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية استبانة تقييم 

 من قبل أولياء أمورهم
0.522 

20 
اإلعاقة الحسية والجسدية وي واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذاستبانة تقييم 

 من قبل أولياء أمور الطلبة العاديين
0.804 

 

( أن معامالت ثبات االستبانات تراوحت بين متوسطة القوة وعالية القوة وهي مقبولة  3من جدول )ن يتبي 
 ألغراض الدراسة الحالية. 

 

 لمعالجة اإلحصائية للبياناتاأساليب 
اب التكرارات، والنسب المئوية الستجابات الفئات المستهدفة على  حس  على أسئلة الدراسة تملإلجابة      

 االستبانات، وكما تم حساب معامل ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات االستبانات. 
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 لفصل الرابعا

 تحليلها نتائج الدراسة و 
  

اآللي وتحليلها   اسب يتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي تم التوصل لها بعد إدخال البيانات في الح
(، وفيما يلي عرض لهذه النتائج من  SPSSباستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة. 
 

 على ما يلي:  السؤال الرئيس للدراسةنص 
بحرين للطلبة من ال ما تقييم فعالية خدمات برامج الرعاية المقدمة من وزارة التربية والتعليم في مملكة

 ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر الهيئة اإلدارية والهيئة التعليمية والطلبة وأولياء أمورهم؟  
وتفرعت منه خمسة أسئلة فرعية تتعلق بخدمات برامج الرعاية لكل من: الطلبة المتفوقين والموهوبين،  

د، الطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية  توحالطلبة من ذوي صعوبات التعلم، الطلبة من ذوي اضطراب ال
البسيطة ومتالزمة داون، والطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية. وفيما يلي النتائج المتعلقة بكل  

 سؤال فرعي على النحو التالي:
 

 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الفرعي األول: 
 نص سؤال الدراسة الفرعي األول على ما يلي:  

  والموهوبين  المتفوقين للطلبةالمقدمة من وزارة التربية والتعليم ة خدمات برنامج الرعاية يالفع واقعما 
 ؟ من وجهة نظر الهيئتين اإلدارية والتعليمية والطلبة وأولياء أمورهمفي مملكة البحرين  

اء أعضالنسب المئوية الستجابات أفراد الدراسة من و  حساب التكرارات تم ولإلجابة عن السؤال السابق 
والطلبة   اإلدارية، والتعليمية )معلمو واختصاصيو التفوق والموهبة، ومعلمو المواد الدراسية(،الهيئة 

 المعدة لهذا الغرض. االستبانة  على المتفوقين والموهوبين، وأولياء أمورهم

لبة المتفوقين  للطبتقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة : النتائج المتعلقة أوالً 
 والموهوبين من وجهة نظر أعضاء الهيئة اإلدارية. 

( أبعاد، وفيما يلي عرض 9( عبارة توزعت على )38ولقد اشتملت االستبانة الُمعدة لهذا الغرض على )
 للنتائج: 
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 (.  15-1: العبارات )الطلبة الموهوبين والمتفوقين رعايةالنتائج المتعلقة ِبب عد برنامج . 1
أن نسبة أعضاء الهيئة اإلدارية الذين أكدوا في استجاباتهم على   ، إلى(أ-4نتائج في الجدول )ال  تشير

بأن خدمات برنامج الرعاية كانت ممتازة من حيث وضوح السياسات واألهداف   الُبعد هذا  عبارات 
ودوره في   ،مةمالءوتعريف الموهوب، ومستوى تكامل البرنامج وشموليته وقدرته على توفير بيئة تعليمية 

رفع مستوى الجودة للمدرسة، ودور المعلم في تنفيذه، ومالئمته مع ميزانية المدرسة قد تراوحت ما بين  
%(، وعمومًا  50-% 88أنها جيدة ما بين ) يرى %(، في حين تراوحت النسبة لمن 91.2-% 44.1)

 %(.100-% 85.3)  بينمن قبل أعضاء الهيئة اإلدارية ما  الُبعد خدمات هذا   تقييمتراوحت نسبة 
 

 أ(: النسب المئوية لتقييم ب عد برنامج رعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين-4جدول)
 ال يتحقق  ضعيف جيد ممتاز العبارة الرقم الب عد

 برنامج
 رعاية 
الطلبة 

الموهوبين 
 والمتفوقين

 

 %0.0 %0.0 %45.5 %54.5 وضوح السياسات الخاصة ببرنامج رعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين 1
 %0.0 %0.0 %29.4 %70.6 وضوح األهداف الخاصة ببرنامج رعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين 2
 %0.0 %8.8 %29.4 %61.8 وضوح التعريف اإلجرائي للموهوب 3

يعد برنامج رعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين ضروريا لمدرسة  4
 متكاملة

91.2% 8.8% 0.0% 0.0% 

 %0.0 %0.0 %23.5 %76.5 لفات البرنامج منظمة بما يسهل العملية التعليميةم 5
 %0.0 %0.0 %23.5 %76.5 شمولية ملفات البرنامج ألبعاد البرنامج بما يسهل العملية التعليمية 6
 %0.0 %0.0 %38.2 %61.8 يوفر البرنامج بيئة تعليمية تراعي الموهوبين والمتفوقين 7
 %0.0 %2.9 %11.8 %85.3 مج في رفع مستوى الجودة بالمدرسةرنايساهم الب 8

كفاية الميزانية السنوية الخاصة بالبرنامج لتحقيق أهداف برنامج رعاية  9
 الطلبة الموهوبين والمتفوقين بجميع أبعادها

44.1% 50.0% 5.9% 0.0% 

ى عل دور معلم برنامج رعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين في القدرة 10
 تطبيق البرنامج في المدرسة بشكل يخدم العملية التعليمية

82.4% 14.7% 2.9% 0.0% 

 %0.0 %14.7 %32.4 %52.9 تتوفر جميع المستلزمات الضرورية لتطبيق البرنامج بما يحقق أهدافه. 11

تتواصل إدارة البرنامج مع الهيئة اإلدارية بالمدرسة لتجويد العمل وحل  12
 المشكالت

61.8% 32.4% 5.9% 0.0% 

يوجد تعاون بين برنامج رعاية الطلبة الموهوبين، والمتفوقين، واألقسام  13
 والبرامج األخرى بالمدرسة

64.7% 32.4% 2.9% 0.0% 

14 
توجد لجنة لرعاية الطلبة الموهوبين برئاسة مدير المدرسة وعضوية 

المواهب  ذوي معلم الموهبة والتفوق، وتقوم بدورها في رعاية الطلبة 
 المختلفة

82.4% 14.7% 2.9% 0.0% 

يتم تقويم األداء الوظيفي لمعلم الموهبة والتفوق، بالتعاون مع  15
 االختصاصي المشرف من قبل إدارة التربية الخاصة

76.5% 14.7% 0.0% 8.8% 
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 ( 17-16الكشف والتعرف: العبارات ) ِبب عدالنتائج المتعلقة . 2
أن نسبة أعضاء الهيئة اإلدارية الذين أكدوا أن عملية الكشف   ، إلى(ب -4)ول تشير النتائج في الجد 

%(، كما  20.6أنها جيدة ) يرى %(، في حين بلغت هذه النسبة لمن 76.5كانت ممتازة قد بلغت )
%(، في حين بلغت  70.6أظهرت النتائج أن نسبة ممن يرى أن عملية الكشف كانت عادلة بلغت ) 

   .%(20.6نوعا ما )  فة ضعي أنها   يرى النسبة لمن 
 

 الكشف والتعرف(: النسب المئوية لتقييم ب عد ب-4جدول)
 ال يتحقق  ضعيف جيد ممتاز العبارة الرقم الب عد

 لكشفا
 والتعرف

 %0.0 %2.9 %20.6 %76.5 وضوح آلية الكشف 16
 %0.0 %8.8 %20.6 %70.6 تتوفر العدالة في آلية الكشف. 17

 

 ( 20-18برنامج مهارات التفكير: العبارات )  عدب  بِ النتائج المتعلقة . 3
  الُبعد أن خدمات هذا  يرى إلى أن نسبة أعضاء الهيئة اإلدارية الذين  ،(ج-4تشير النتائج في الجدول )

كانت ممتازة من حيث وضوح أهداف البرنامج وقدرته على تنمية مهارات التفكير المختلفة لدى  
%(، في حين تراوحت هذه  76.8-% 70.6تراوحت ما بين ) قد  الموهوب، وكذلك المهارات األدائية

خدمات هذا  تقييم%(، وعمومًا ف ن نسبة 23.5-% 17.6أنها كانت جيدة ما بين )  يرى النسبة لمن 
 %(، وهي تعد مرتفعة جدًا.97-94.1تراوحت ما بين )  الُبعد 

 

 برنامج مهارات التفكير (: النسب المئوية لتقييم ب عد ج-4جدول)
 ال يتحقق  ضعيف جيد ممتاز العبارة الرقم عدالب  

برنامج مهارات 
 التفكير

 %0.0 %3.0 %21.2 %75.8 وضوح أهداف برامج التفكير. 18
 %0.0 %5.9 %17.6 %76.5 تنمي برامج التفكير المهارات المعرفية للتلميذ الموهوب والمتفوق. 19
 %0.0 %5.9 %23.5 %70.6 وهوب والمتفوق.المتنمي برامج التفكير المهارات األدائية للتلميذ  20

 

 ( 23-21البرنامج اإلرشادي: العبارات ) ِبب عدالنتائج المتعلقة . 4
إن نسبة أعضاء الهيئة اإلدارية الذين أكدوا فيها أن خدمات هذا  ، إلى(د -4تشير النتائج في الجدول )

تنمية مفهوم الذات لدى الموهوبين   في كانت ممتازة من حيث وضوح أهداف برنامج اإلرشاد وأثره الُبعد 
أنها كانت   يرى %(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن 64.7-% 52.9وتقديرها قد تراوحت ما بين )

قد تراوحت ما بين   الُبعد خدمات هذا  تقييمف ن نسبة  عموماً %(، و 35.3-% 26.5جيدة ما بين ) 
 %(، وهي تعد مرتفعة جدًا. 91.2-%  88.2)
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 البرنامج اإلرشاديسب المئوية لتقييم ب عد الن(: د-4جدول)
 ال يتحقق  ضعيف جيد ممتاز العبارة الرقم الب عد

برنامج ال
 اإلرشادي

 %0.0 %8.8 %26.5 %64.7 وضوح أهداف برنامج بناء تقدير الذات 21

ينمي برنامج بناء تقدير الذات المهارات المعرفية للتلميذ الموهوب  22
 والمتفوق 

52.9% 35.3% 11.8% 0.0% 

ينمي برنامج بناء تقدير الذات المهارات األدائية للتلميذ الموهوب  23
 والمتفوق 

55.9% 35.3% 8.8% 0.0% 

 

 ( 26-24البحث العلمي: العبارات ) ِبب عدالنتائج المتعلقة . 5
 الُبعد هذاإلى أن نسبة أعضاء الهيئة اإلدارية الذين أكدوا أن خدمات  ،(ه-4تشير النتائج في الجدول )

كانت ممتازة من حيث وضوح أهداف البحث العلمي ودوره في المساهمة في تنمية مهارات الموهوبين  
%( في حين  82.4-% 76.5على البحث، ودوره في تعرف مشكالت الموهوبين قد تراوحت ما بين )

  تقييم ة نسببلغت  عموماً %(، و 23.5-% 17.6أنها كانت جيدة ما بين ) يرى تراوحت هذه النسبة لمن 
 %(.100) الُبعد خدمات هذا 

 

 البحث العلمي(: النسب المئوية لتقييم ب عد ه-4جدول)
 ال يتحقق  ضعيف جيد ممتاز العبارة الرقم الب عد

 البحث العلمي

 %0.0 %0.0 %23.5 %76.5 وضوح أهداف البحث العلمي 24

يساهم البحث العلمي في تنمية مهارات البحث لدى التالميذ  25
 وبين والمتفوقينموهال

76.5% 23.5% 0.0% 0.0% 

يساهم البحث العلمي على التعرف على مشكالت التالميذ في  26
 المدرسة وحلها

82.4% 17.6% 0.0% 0.0% 

 

 ( 29-27رعاية المواهب: العبارات ) ِبب عدالنتائج المتعلقة . 6
 الُبعد الذين أكدوا أن خدمات هذا  ريةإن نسبة أعضاء الهيئة اإلدا ، إلى (و-4تشير النتائج في الجدول )

كانت ممتازة من حيث فعالية عملية الرعاية في تنمية مواهب الطلبة الموهوبين وتعزيز مشاركتهم في  
% 85.2الفعاليات داخل المدرسة وخارجها، وكذلك دورها في إبراز مكانة المدرسة قد تراوحت ما بين ) 

%(، وعمومًا تراوحت نسبة  11.8نها كانت جيدة )أ ى ير %(، في حين بلغت هذه النسبة لمن 88.2-
 عد مرتفعة جدًا. %( وهي تُ 100-% 97.1ما بين ) الُبعد خدمات هذا   تقييم
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 رعاية المواهب(: النسب المئوية لتقييم ب عد و-4جدول)
 ال يتحقق  ضعيف جيد ممتاز العبارة الرقم الب عد

 رعاية 
 المواهب

رعاية المواهب على تنمية  امجتساعد عملية الرعاية في برن 27
 مواهب التالميذ الموهوبين

88.2% 11.8% 0.0% 0.0% 

تساعد عملية الرعاية على مشاركة التالميذ الموهوبين في  28
 الفعاليات الداخلية والخارجية

88.2% 11.8% 0.0% 0.0% 

 %0.0 %2.9 %11.8 %85.3 تساهم البرامج في إبراز مكانة المدرسة 29
 

 ( 32-30ركن التعلم الذاتي: العبارات )  ِبب عدج المتعلقة تائالن. 7
 الُبعدإن نسبة أعضاء الهيئة اإلدارية الذين أكدوا أن خدمات هذا  ، إلى(ز-4النتائج في الجدول ) تشير

كانت ممتازة من حيث دور ركن التعلم في تعزيز التعلم الذاتي وأثره في تنمية الحصيلة المعرفية لدى كل 
أنها   يرى %(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن 55.9-% 44.1ين والمعلمين ما بين )هوبمن المو 

%  94.1ما بين )  الُبعد خدمات هذا  تقييم تراوحت نسبة  عموماً %(، و 50-% 38.2كانت جيدة ما بين )
 %( وتعد هذه النسبة مرتفعة جدًا.97.1-

 

 يركن التعلم الذات(: النسب المئوية لتقييم ب عد ز-4جدول)
 ال يتحقق  ضعيف جيد ممتاز العبارة الرقم لب عدا

 ركن
 التعلم الذاتي

يساهم ركن التعلم الذاتي في تشجيع التعلم الذاتي للتالميذ  30
 الموهوبين والمتفوقين

55.9% 38.2% 5.9% 0.0% 

يساهم ركن التعلم الذاتي في تنمية الحصيلة المعرفية للمعلمين  31
 في مجال الموهبة واالبداع

44.1% %50.0 5.9% 0.0% 

في تنمية الحصيلة المعرفية للتالميذ  يساهم ركن التعلم الذاتي 32
 الموهوبين والمتفوقين في مجال الموهبة واالبداع

50.0% 47.1% 2.9% 0.0% 

 

 ( 35-33تدريب المعلمين: العبارات )  ِبب عدالنتائج المتعلقة . 8
 الُبعد أعضاء الهيئة اإلدارية الذين أكدوا أن خدمات هذا بة ن نس ، إلى أ (ح-4تشير النتائج في الجدول )

كانت ممتازة من حيث فعاليتها في رفع كفاءة المعلمين على التدريس وفي إثراء المادة التعليمية وتحسين  
  يرى %(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن 64.7-% 55.9تحصيل الموهوبين قد تراوحت ما بين )

ما بين   الُبعد خدمات هذا  تقييم%( وعمومًا تراوحت نسبة 41.2-% 32.4) أنها كانت جيدة ما بين 
(97.1  %-100 .)% 
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 تدريب المعلمين(: النسب المئوية لتقييم ب عد ح-4جدول)
 ال يتحقق  ضعيف جيد ممتاز العبارة الرقم الب عد

 
 تدريب

 المعلمين 
 

يساهم التدريب على رفع كفاءة المعلمين في مهارات وطرق  33
 ريس الحديثة.لتدا

61.8% 38.2% 0.0% 0.0% 

 %0.0 %2.9 %41.2 %55.9 يساهم التدريب على رفع كفاءة المعلمين في إثراء المادة العلمية 34

 %0.0 %2.9 %32.4 %64.7 يساهم التدريب على رفع التحصيل لدى التالميذ. 35
 

 ( 38-36)الفعاليات والمشاريع: العبارات  ِبب عدالنتائج المتعلقة . 9
 الُبعد الذين أكدوا أن خدمات هذا  إلى أن نسبة أعضاء الهيئة اإلدارية ،(ط-4)تشير النتائج في الجدول 

كانت ممتازة من حيث أن المشاريع تظهر إنجازات ومواهب الطلبة وتسهم في نموهم الشخصي والمعرفي 
%  11.8جيدة ما بين )نت أنها كا يرى %(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن  88.2-% 79.4ما بين )

 %(. 100) الُبعد خدمات هذا  تقييمبلغت نسبة   عموماً %(، و 20.6-
تراوحت   عبارات االستبياناإلداريين على  إن نسب استجابات  ، إلى(ط-4تشير النتائج في الجدول )كما 

المستجيبين على  %( باستثناء نسبة 90النسب فوق )معظم %( وعمومًا كانت 100-% 85.3ما بين )
( والتي تتعلق بمدى توفر جميع المستلزمات لتطبيق البرنامج حيث كانت  11) للعبارةاالستبيان رات عبا 

 %( فقط.85.3نسبة االتفاق عليها ) 
 

 الفعاليات والمشاريع (: النسب المئوية لتقييم ب عدط-4جدول)
 ال يتحقق  ضعيف جيد ممتاز العبارة الرقم الب عد

 الفعاليات
 والمشاريع

 %0.0 %0.0 %20.6 %79.4 فعاليات والمشاريع إنجازات ومواهب التالميذ الموهوبينال تظهر 36

تحقق الفعاليات والمشاريع النمو الشخصي للتالميذ الموهوبين  37
 والمتفوقين

88.2% 11.8% 0.0% 0.0% 

تحقق الفعاليات والمشاريع النمو المعرفي للتالميذ الموهوبين  38
 والمتفوقين

88.2% 11.8% 0.0% 0.0% 

 
بتقييم واقع خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة المتفوقين  : النتائج المتعلقة ثانًيا

 (48-1) توالموهوبين من وجهة نظر معلمي واختصاصيي التفوق والموهبة: العبارا
قدمها  لتي ت ة الخدمات الرعاي والموهبة  التفوق واختصاصيي بتقييم معلمي  تضمنت االستبانة الخاصة 

( أبعاد شملت: بعد الكشف، 9توزعت إلى )  عبارة ( 48على ) والموهوبين المتفوقين الوزارة للطلبة 
والبرامج اإلثرائية، والبرامج اإلرشادية، ورعاية المواهب، وطرق التدريس، والبيئة الصفية، واالختصاصي  



 

 

43 

 

من د كانت نتائج استجابات أفراد الدراسة وق المشرف، واإلدارة المدرسية، والواقع الحالي لخدمات الرعاية.
 على النحو التالي:   االستبانةهذه المستجيبين على عبارات الموهبة و  واختصاصيي التفوق  معلمي

 

 ( 9-1الكشف: العبارات من ) عدب  . 1
الموهبة الذين كانت  واختصاصيي التفوق و أن نسبة معلمي ، إلى (أ-5)تشير النتائج في الجدول 

%(،  58.3-% 13.9فق بشدة على إجراءات الكشف ووسائلها وأدواتها واختباراتها ما بين )أواإجاباتهم 
ف ن نسبة   عموماً (. و %86.1-%  33.3في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجاباتهم أوافق ما بين )

  (. ويظهر %86.1-% 33.3راوحت ما بين )تالمعلمين الذين أظهروا موافقتهم على خدمات الكشف قد 
كان فوق المتوسط ( أن مستوى قبول معلمي الموهبة للخدمات المقدمة أ-5النتائج في الجدول ) من

 اآلتية:  لخدمات باستثناء ا
الموهبة الذين أظهروا موافقتهم ألدوات الكشف المستخدمة واختصاصيي التفوق و بلغت نسبة معلمي  (1

 (.8)  عبارةوهي ال )%33.3ومالئمتها ) 
الموهبة الذين أظهروا موافقتهم لعملية تدريب المعلمين  يي التفوق و صاصواختبلغت نسبة معلمي  (2

 (.5) عبارة%( وهي ال52.8على استمارة الخصائص السلوكية )
الموهبة الذين أيدوا سهولة تصحيح رزمة فرانك ويليامز واختصاصيي التفوق و بلغت نسبة معلمي  (3

 %(.48.6للتفكير اإلبداعي ) 
 

 الكشفقييم ب عد لت (: النسب المئويةأ-5جدول)

أوافق  العبارة الرقم الب عد
ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق بشدة

 بشده

 الكشف
 

1 
تطبيق رزمة تقييم اإلبداع لفرانك ويليامز )الصورة 
ب( على جميع تالميذ الصف الثالث في الفصل 

 الدراسي الثاني.
%22.9 40.0% 8.5% %20.0 %8.6 

داع فرانك ويليامز إلبسهولة تصحيح رزمة تقييم ا 2
 وتحليل نتائجها إحصائيًا.

%20.0 %28.6 %17.1 %20.0 %14.3 

( على جميع 2تطبيق اختبار االستدالل )سيجز 3
 تالميذ الصف الثالث في الفصل الدراسي الثاني.

%38.9 %36.1 %8.3 %11.1 %5.6 

( وتحليل 2سهولة تصحيح اختبار االستدالل )سيجز 4
 نتائجه إحصائيا.

%58.3 %36.1 %5.6 %0.0 %0.0 

أمكانية تدريب المعلمين على تطبيق استمارة  5
 الخصائص السلوكية في ُبعدي )الدافعية والقيادة(.

%50.0 %36.1 %8.3 %5.6 %0.0 

تعطي مصفوفة بالدوين صورة وافية ومتكاملة للتلميذ  6
 المرشح لالختيار.

%13.9 %38.9 %19.4 %19.4 8.4% 
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أوافق  العبارة الرقم الب عد
ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق بشدة

 بشده

7 
بيانات متجددة تحتوي على البيانات  ئمةتوفر قا 

والمعلومات الخاصة بالتالميذ المتفوقين والموهوبين 
 وتطورهم في البرنامج.

%19.4 %58.3 %13.9 % 8.4 %0.0 

أرى أن األدوات المعتمدة للكشف في البرنامج مناسبة  8
 وكافية.

%13.9 %19.4 %27.8 %30.6 %8.3 

 % 5.5 13.9% 13.9% 30.6% 36.1% مالئم. امجأرى أن عدد التالميذ بالبرن 9
 

 ( 16-10البرامج اإلثرائية: العبارات من ) عدب  . 2
الموهبة الذين أظهروا واختصاصيي التفوق و إلى أن نسبة معلمي  ،(ب -5شير النتائج في الجدول )تُ 

لمتفوقين  ات موافقتهم الشديدة على دور الخدمات وأنشطة وخبرات البرامج اإلثرائية في تنمية قدرا
الموهوبين  المتفوقين و الموهوبين العقلية واالجتماعية وتنمية مهاراتهم القيادية ودورها في تنمية مهارات و 

%(، في حين  58.3-% 38.9على التخطيط، وكذلك مدى توفرها وتعددها أنها تراوحت ما بين )
%(، وإجمااًل فأن نسبة  36.1-% 17.1تراوحت هذه النسبة لمن أظهروا الموافقة عليها فقط ما بين )

%( وهي تعد  96.5-% 71.4الذين أظهروا موافقتهم على هذه الخدمات اإلثرائية قد تراوحت ما بين ) 
 مرتفعة نوعًا ما. 

 

 
 البرامج اإلثرائية (: النسب المئوية لتقييم ب عد ب-5جدول)

 العبارة الرقم الب عد
أوافق 
 ال أوافق محايد أوافق بشدة

ال أوافق 
 بشده

امج بر لا
 اإلثرائية

 

10 
يقدم البرنامج أنشطة إثرائية وتطويرية اختيارية 
وإجبارية لتنمية التفكير اإلبداعي والناقد لدى 

 التالميذ.
%25.0 %58.3 %13.9 %2.8 %0.0 

 0.0% 8.3% 16.7% 50.0% 25.0% يعمق البرنامج فهم التالميذ للمعارف األساسية. 11

ادات واعدة في شتى قي يعمل البرنامج على تهيئة 12
 المجاالت.

%19.4 %55.6 %11.1 %11.1 %2.8 

 0.0% 2.8% 2.8% 58.3% 36.1% يعمل البرنامج على تنمية البحث العلمي. 13

يعمل البرنامج على تطوير وتعميق النظرة الشمولية  14
 للمستقبل والتخطيط له بشكل علمي سليم.

%17.1 %54.3 %17.1  11.5% %0.0 

 2.8% 0.0% 11.1% 58.3% 27.8% المدرسة فرص لعقد اللقاءات اإلثرائية. فرتو  15
 8.3% 16.7% 8.3% 38.9% 27.8% توفر عدد حصص اإلثراء مالءمة. 16
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 ( 23-17البرنامج اإلرشادي: العبارات ) عدب  . 3
دوا موافقة أب الموهبة الذينواختصاصيي التفوق و إن نسبة معلمي  ، إلى(ج-5)تشير النتائج في الجدول 

-% 11.4الموهوبين قد تراوحت ما بين )المتفوقين و شديدة على خدمات اإلرشاد المقدمة للطلبة 
%(. وعمومًا  65.7-% 40%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن أظهروا الموافقة عليها ما بين )40

%(، وتعد هذه  97.1-% 67.1ف ن نسبة الذين أظهروا الموافقة على هذه الخدمات قد تراوحت ما بين )
 النسبة مرتفعة.  

 

 البرنامج اإلرشادي (: النسب المئوية لتقييم ب عدج-5جدول)

أوافق  العبارة الرقم الب عد
ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق بشدة

 بشده

البرنامج 
 اإلرشادي

 0.0% 2.9% 5.7% 60.0% 31.4% يساعد البرنامج على تطوير فهم الطلبة لذواتهم  17
 0.0% 8.5% 8.6% 54.3% 28.6% ب البرنامج الطلبة على مهارات االتصال الفعاليدر  18

يساعد البرنامج الطلبة على تطوير شخصية قادرة  19
 على التكيف لمواجهة الصعوبات.

%31.4 %48.6 %11.4 %8.6 %0.0 

ينمي البرنامج االتجاهات والقيم والمواقف اإليجابية  20
 لدى الطلبة.

%40.0 %57.1 %0.0 %0.0 %2.9 

تناسب أنشطة برنامج بناء الذات لروبرت ريزونر  21
 الفئة العمرية التي يطبق عليها.

%11.4 %65.7 %17.1 %2.9 %2.9 

 0.0% %8.5 14.3% 48.6% 28.6% توفر المدرسة فرص لعقد اللقاءات اإلرشادية. 22
 2.9% 17.1% 11.4% 40.0% 28.6% توفر عدد حصص إرشاد مالءمة. 23

 

 
 ( 27-24رعاية الموهوبين: العبارات ) عدب  . 4

ن برنامج الرعاية يوفر قوائم لحصر الموهوبين، ويوفر فرصًا  ، إلى أ(د -5)تشير النتائج في الجدول 
لمشاركة الموهوبين في األنشطة واللقاءات الداخلية والخارجية، ويراعي حاجات الموهوبين، ويوفر  

الموهبة الذين أبدوا موافقة  واختصاصيي التفوق و تراوحت نسبة معلمي  وقد مسابقات وفعاليات متعددة، 
ن نسبة الذين أبدوا الموافقة العامة على هذه   %(، وبذلك ف50-% 30.6شديدة على ذلك ما بين )
 %( وهي مرتفعة نوعًا ما. 88.9-%  61.2الخدمات، تراوحت ما بين ) 
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 لموهوبينة ارعاي (: النسب المئوية لتقييم ب عدد-5جدول)

أوافق  العبارة الرقم الب عد
ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق بشدة

 بشده

رعاية 
 المواهب

يقدم البرنامج قوائم خاصة لحصر كل موهبة على  24
 حدة.

%38.9 %50.0 %2.8 %5.6 2.7% 

يتيح البرنامج للطلبة الموهوبين المشاركة في  25
 الفعاليات الداخلية والخارجية.

%55.6 %36.1 %8.3 %0.0 %0.0 

يراعي البرنامج حاجات الطلبة الموهوبين من ذوي  26
 االحتياجات الخاصة.

%30.6 %50.0 %13.9 5.5% %0.0 

أرى أن البرنامج ينظم مسابقات وفعاليات كافية  27
 لرعاية الطلبة الموهوبين بالمدارس.

%30.6 %30.6 %11.1 %25.0 2.7% 

 

 ( 31-28ات )بار طرق التدريس: الع عدب  . 5
الموهبة الذين كانت  واختصاصيي التفوق و إن نسبة معلمي ، إلى (ه-5)تشير النتائج في الجدول 

والخطط اإلثرائية وإمكانية تفعيلها،   مالءمةإجابتهم أوافق بشدة وأكدوا فيها توفر الوسائل التعليمية ال
%  25هوبين قد تراوحت ما بين ) مو لاالمتفوقين و وكذلك أهمية المطويات والنشرات في نشر الوعي لدى 

%(. وعلى  61.1-% 47.2%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن أبدوا الموافقة فقط ما بين ) 36.1-
الموهبة قد تراوحت ما واختصاصيي التفوق و ن نسبة المؤيدين لهذه الخدمات من معلمي  وجه العموم، ف

 %( وهي تعد مرتفعة. 86.1-% 75بين )
 

 

 طرق التدريس لمئوية لتقييم ب عدب ا(: النسه-5جدول)

أوافق  العبارة الرقم الب عد
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق
 بشده

طرق 
 التدريس

تتوفر لدي الوسائل التعليمية المطلوبة إلثراء  28
 الدروس.

%25.0 %50.0 %11.1 %13.9 %0.0 

 0.0% 11.1% 5.6% 47.2% 36.1% الخطط اإلجرائية للدروس تسهل العمل. 29

يمكن تفعيل العديد من األنشطة اإلثرائية المتوفرة  30
 لدي

%25.0 %61.1 %11.1 %2.8 %0.0 

تساعد المطويات والنشرات التي أعدها في نشر  31
 الوعي التثقيفي بالطلبة الموهوبين والمتفوقين.

%27.8 %50.0 %19.4 %2.8 %0.0 
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 ( 36-32بعد البيئة الصفية: العبارات ). 6
ن نسبة معلمي الموهبة الذين كانت إجابتهم أوافق بشدة وأكدوا ، إلى أ(و-5)تشير النتائج في الجدول 

  مالءمة مساحتها وموقعها لألنشطة المخصصة وتوفر التجهيزات ال مالءمةفيها توفر غرف المصادر و 
في حين تراوحت (، % 88.9-% 55.6فيها، باإلضافة إلى توفر األركان التعليمية قد تراوحت ما بين )

%(، وإجمااًل ف ن نسبة المؤيدين لهذه 50-% 16.7هذه النسبة لمن أظهروا الموافقة فقط ما بين )
%(، وتعد هذه النسبة مرتفعة نوعًا  88.9-% 55.6الخدمات من معلمي الموهبة قد تراوحت ما بين )

 ما، إال أنه يالحظ: 
مصادر لتنفيذ األنشطة حيث بلغت نسبة الموافقة ال غرفة مالءمةتدني مستوى الموافقة نوعًا ما على  (1

 . (33) عبارة%(، وهي ال55.6على ذلك )
لتقديم خدمات الرعاية في غرفة   مالءمةتدني مستوى الموافقة نوعًا ما حول مدى توفر التجهيزات ال (2

 (.35) عبارة%(، وهي ال55.6المصادر، حيث كانت نسبة الموافقة عليها )
 

 البيئة الصفية وية لتقييم ب عدلمئ(: النسب او-5جدول)

أوافق  العبارة الرقم الب عد
ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق بشدة

 بشده

البيئة 
 الصفية

 5.5% 2.8% 2.8% 25.0% 63.9% توفر غرفة مخصصة للبرنامج. 32

مساحة الغرفة المخصصة مناسبة لتنفيذ فعاليات  33
 البرنامج.

%38.9 %16.7 %16.7 %22.2 %5.5 

 5.6% 16.7% 8.3% 33.3% 36.1% موقع الغرفة المخصصة للبرنامج مناسب. 34

تجهيزات الغرفة المخصصة للبرنامج مقبولة  35
 ومناسبة.

%30.6 %25.0 %16.7 %19.4 %8.3 

األركان التعليمية بغرفة البرنامج تساهم في عملية  36
 إثراء الطلبة الموهوبين والمتفوقين.

%33.3 %50.0 %11.1 %0.0 %5.6 

 

 ( 41-37االختصاصي المشرف: العبارات ) عدب  . 7
الموهبة الذين أبدوا موافقة واختصاصيي التفوق و أن نسبة معلمي  ، إلى(ز-5)تشير النتائج في الجدول 

شديدة على كفاءة االختصاصي المشرف ودوره في تقديم التوجيه المناسب والدعم والقيام باللقاءات  
%(، في حين  61.1-% 52.8الحلول المناسبة للمشكالت قد تراوحت ما بين )مه والزيارات، وتقدي

تراوحت نسبة   عموماً %(، و 33.3-% 25تراوحت تلك النسبة لمن أظهروا الموافقة على ذلك ما بين ) 
%(، وهي 91.4-% 57.8الخدمات ما بين ) في تقييمهم لتلكالموهبة واختصاصيي التفوق و معلمي 
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( والتي تتعلق بدور االختصاصي المشرف في تقديم حلول 40)  عبارةثناء الاست تعد مرتفعة جدًا، ب
 %( فقط.57.8للمشكالت حيث بلغت النسبة عليها ) 

 

 االختصاصي المشرف  (: النسب المئوية لتقييم ب عدز-5جدول)

أوافق  العبارة الرقم الب عد
ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق بشدة

 بشده

االختصاصي 
 المشرف

م االختصاصي المشرف التوجيه المناسب لي في يقد 37
 مجال عملي.

%61.1 %33.3 %2.8 %2.8 %0.0 

لدى االختصاصي المشرف الخبرة والكفاءة والتعامل  38
 الجيد.

%61.1 %30.6 %5.6 2.7% %0.0 

أرى ان الزيارات التي قام بها االختصاصي المشرف  39
 كافية ومفيدة

%55.6 %30.6 %11.1 2.7% %0.0 

يساهم االختصاصي المشرف في إعطاء حلول  40
 للمشكالت التي تواجه المعلم/االختصاصي.

%52.8 %25.0 %22.2 %0.0 %0.0 

أفضل استمرار العمل مع االختصاصي المشرف  41
 معي لعدة سنوات.

%61.1 %25.0 %13.9 %0.0 %0.0 

 

 ( 45-42بعد اإلدارة المدرسية: العبارات ). 8
الموهبة الذين كانت  واختصاصيي التفوق و إلى أن نسبة معلمي  ،(ح-5الجدول )في تشير النتائج 

إجابتهم أوافق بشدة على دعم اإلدارة لعملهم ومتابعتها لهم وتنظيمها للقاءات والجتماعات قد تراوحت ما  
%(، في حين تراوحت تلك النسبة لمن أبدوا الموافقة عليها فقط ما بين  66.7-% 61.1بين )

%(، وهي  97.3-%94.5هذه الخدمات ما بين ) تقييم %(. وعمومًا تراوحت نسبة 36.1- 27.8%)
 تعد نسبة مرتفعة جدًا. 

 

 اإلدارة المدرسية  (: النسب المئوية لتقييم ب عدح-5جدول)

أوافق  العبارة الرقم الب عد
ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق بشدة

 بشده

اإلدارة 
 المدرسية

 0.0% 0.0% %2.7 30.6% 66.7% لدعم والمساعدة لنجاح البرنامج.ة اتقدم إدارة المدرس 42
 0.0% 0.0% 2.8% 36.1% 61.1% تتابع إدارة المدرسة تفاصيل عملي بشكل مستمر 43

تساعد اجتماعاتي ولقاءاتي مع إدارة المدرسة على  44
 تطوير البرنامج.

%66.7 %27.8 %5.5 %0.0 %0.0 

يًا في العملية التعليمية جابإي البرنامج دورايلعب  45
 التعلمية.

%66.7 %27.8 %5.5 %0.0 %0.0 
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 (48-46الواقع الحالي للبرنامج: العبارات ) عدب  . 9
الموهبة الذين أبدوا موافقة واختصاصيي التفوق و أن نسبة معلمي  ، إلى(ط-5)تشير النتائج في الجدول 

%(، في حين  41.7 -% 2.8تراوحت ما بين ) قد  شديدة حول دور البرنامج في إثراء البيئة المدرسية
%(، وعمومًا تراوحت 47.2-% 41.7تراوحت هذه النسبة لمن أبدوا الموافقة فقط على ذلك ما بين )

%(، وهي متوسطة نوعًا ما، ويالحظ من  88.9-% 50.6نسبة الموافقة على هذه الخدمات ما بين )
ئج برنامج الرعاية لم تكن في مستوى الطموح  نتا %( من معلمي الموهبة أكدوا إن 50.5النتائج إن )

 %( فقط. 55.6خدمات البرنامج بلغت ) تقييم( وأن نسبة 47) عبارةالمطلوب، 
 

 الواقع الحالي للبرنامج (: النسب المئوية لتقييم ب عدط-5جدول)

أوافق  العبارة الرقم الب عد
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق
 بشده

الواقع 
الحالي 

 نامجلبر ل

أشعر بالرضا التام عن برنامج التفوق والموهبة  46
 المطبق.

%13.9 %41.7 %30.6 %11.1 2.7% 

إن النتائج المتحققة حاليًا من البرنامج دون مستوى  47
 الطموح المطلوب.

%2.8 %41.7 %16.7 %27.8 %11 

ساعد البرنامج في إثراء البيئة المدرسية في مجال  48
 .التفوق والموهبة

%41.7 %47.2 %11.1 %0.0 %0.0 

 

بتقييم واقع خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة المتفوقين : النتائج المتعلقة ثالًثا
 والموهوبين من وجهة نظر معلمي المواد الدراسية:

،  بارات ع( 6ثالثة أبعاد لكل منها ) علىتوزعت  عبارة( 18المعدة لهذا الغرض على ) االستبانةاشتملت 
 وهذه األبعاد هي بعد الكشف والتعرف، وبعد الرعاية، وبعد التوعية، وفيما يلي عرض للنتائج: 

 
   (6-1الكشف والتعرف: العبارات ) ِبب عدالنتائج المتعلقة . 1

الذين كانت إجابتهم أوافق بشدة  معلمي المواد الدراسيةن نسبة إ ، إلى(أ-6)تشير النتائج في الجدول 
توقيته   مالءمةالموهوبين ووضوح إجراءات الكشف و المتفوقين و ا وعيهم ألهمية الكشف عن فيهوأكدوا 

-% 38.1وسهولة إجراءات تطبيقه وإعالمهم بقوائم أسماء الطلبة المرشحين قد تراوحت ما بين )
%(  46.2-%21%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن أبدوا فقط الموافقة عن ذلك ما بين )75.2

%( وهي  98.1-% 81.7 ن نسبة الموافقة اإلجمالية على هذه الخدمات قد تراوحت ما بين ) فوعموماً 
 نسب مرتفعة جدًا.   تشير إلى
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 الكشف والتعرف (: النسب المئوية لتقييم ب عدأ-6جدول)

 العبارة الرقم الب عد
أوافق 
 ال أوافق محايد أوافق بشدة

ال أوافق 
 بشده

 الكشف
 والتعرف

 %0.0 %1.0 %1.0 %26.8 %71.2 ية الكشف عن الطلبة الموهوبينأهموعي المعلم ب 1

2 
وضوح المادة العلمية المقدمة للكشف عن الطلبة 

 الموهوبين لدى المعلم
47.1% 44.2% 6.7% 2% 0.0% 

3 
مناسبة توقيت ورشة الكشف عن الطلبة الموهوبين لمعلم 

 المادة
38.1% 44.8% 16.1% 1.0% 0.0% 

 %0.0 %2.9 %15.4 %40.4 %41.3 دوات الكشفق أسهولة تطبي 4
 %0.0 %1.0 %13.4 %46.2 %39.4 مالءمة الفترة الزمنية المتاحة للكشف عن الموهوبين 5

6 
أهمية تزويد المعلمين بقائمة أسماء الطلبة الموهوبين 

 المنضمين في البرنامج
75.2% 21.0% 2.8% 1.0% 0.0% 

 

 ( 12-7ة المواهب: العبارات )يعار  ِبب عدالنتائج المتعلقة . 2
الذين كانت إجابتهم أوافق بشدة  معلمي المواد الدراسيةإلى أن نسبة  ،(ب -6تشير النتائج في الجدول )

وأكدوا فيها فعالية وسالمة إجراءات الرعاية المقدمة من حيث وضوح معايير الترشيح ودور المعلمين في  
تقديم البرامج اإلثرائية، والمساهمة في إبراز إبداعات في وضع الخطط ومستوى التعاون بين المعلمين 

الموهوبين والتزويد  المتفوقين و الموهوبين، وأهمية تقديم التغذية الراجعة للطلبة المتفوقين و الطلبة 
%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت  70-% 34.5بمعلومات عن الموهبة قد تراوحت ما بين )

%(، وعمومًا فأن نسبة الذين أبدوا موافقتهم على خدمات هذا 49.1-% 28.2)  إجاباتهم أوافق ما بين
 %( ومثل هذه النسبة تعد مرتفعة جدًا.98.2-% 83.1قد تراوحت ما بين ) الُبعد 

 

 رعاية المواهب (: النسب المئوية لتقييم ب عدب-6جدول)

 العبارة الرقم الب عد
أوافق 
 محايد أوافق بشدة

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 شدهب

 
 

عاية ر 
 المواهب

 
 
 

 %0.0 %3.6 %9.1 %38.2 %49.1 وضوح معايير استمارة ترشيح الطالب الموهوب 7

8 
تزويد المعلمين بقاعدة بيانات متجددة تحتوي المعلومات 

 الكافية عن موهبة كل طالب
44.5% 39.1% 10.8% 4.6% 1% 

 %0.0 %1.9 %5.5 %48.6 %44.0 نوبيأهمية اسهام المعلمين في وضع خطة لرعاية الطلبة الموه 9

10 
تتوافر فرص للتعاون بين معلمي المواد المختلفة لتقديم برامج 

 إثرائية لرعاية الطلبة الموهوبين
34.5% 49.1% 10.9% 5.5% 0.0% 

 %0.0 %0.9 %0.9 %28.2 %70.0 ضرورة المشاركة في إبراز منتجات الطلبة الموهوبين 11
 %0.0 %2.7 %0.9 %28.2 %68.2 الراجعة عن تطور موهبة كل طالب ذيةأهمية تقديم التغ 12
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 ( 18-13التوعية: العبارات ) ِبب عدالنتائج المتعلقة . 3
الذين كانت إجاباتهم أوافق بشدة  معلمي المواد الدراسيةن نسبة إ ، إلى(ج-6)تشير النتائج في الجدول 

تتعلق بتوفر نشرات التوعية   خدمات امة حول التبعد التوعية، وأظهروا فيها الموافقة  عبارات على 
-% 34.5واللقاءات التوعوية وتنوع أنشطتها ومتابعتها ودورها في تحسين أدائهم قد تراوحت ما بين )

%(، 46.4-% 24.5%(، في حين تراوحت تلك النسبة لمن كانت إجاباتهم أوافق فقط ما بين )54.5
 .%( وهي تعد مرتفعة90-% 77ا بين ) تراوحت م د عبُ الخدمات هذا ل تقييمهموعمومًا ف ن نسبة  

 

 التوعية (: النسب المئوية لتقييم ب عدج-6جدول)

 العبارة الرقم الب عد
أوافق 
 محايد أوافق بشدة

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشده

 التوعية

 %1.8 %2.7 %5.5 %45.5 %44.5 زودت بنشرات توعوية في مجال الموهبة واإلبداع 13

14 
يم لقاءات توعوية تدريبية في مجال تنظعملت على 

 الموهبة واإلبداع
42.2% 39.4% 9.2% 8.3% 0.9% 

15 
ساهمت المادة العلمية المقدمة في تطور المعلم في 

 العملية التعليمية
34.5% 46.4% 16.4% 2.7% 0.0% 

 %0.0 %5.5 %13.6 %41.8 %39.1 تنوعت األنشطة التوعوية لتشمل )ورش، لقاءات، نشرات( 16

17 
متابعة تطبيق المادة التوعوية من قبل معلم/ اختصاصي 

 التفوق 
54.5% 24.5% 18.2% 2.8% 0.0% 

18 
الحرص على أخذ رأينا حول المادة التوعوية التي نرغب 

 في تلقيها
44.0% 33.0% 21.1% 1.9% 0.0% 

 
 

ي تقدمها الوزارة للطلبة المتفوقين  التبتقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية : النتائج المتعلقة رابًعا
 والموهوبين من وجهة نظر الطلبة المتفوقين والموهوبين:

( إن نسبة الطلبة  7النتائج في الجدول ) ( عبارة، وتبين12اشتملت االستبانة المعدة لهذا الغرض على )
خدمات الرعاية طّور من  مج ( وأكدوا فيها أن برناأكثر بكثيرالموهوبين الذين كانت إجابتهم ) المتفوقين و 

قدراتهم العقلية من حيث حب االستطالع والتفكير وحل المشكالت واإلبداع وعّمق من قيمة مظاهر  
شخصيتهم االجتماعية من حيث التواصل وتحّمل المسؤولية، ونمّى قدراتهم القيادية وزاد من قدراتهم على  

ية الميول واالهتمامات لديهم وإبراز تنم تعرف نقاط الضعف والقوة في شخصيتهم، وكذلك ساهم في 
%(، في حين تراوحت النسبة للذين كانت إجابتهم  80.5 -% 62.0تراوحت ما بين )  بنسبةمواهبهم 

  والموهوبين  المتفوقينكذلك أن نسبة الطلبة  %(، وأظهرت النتائج 30.1-% 15.2( ما بين )أكثر)
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نامج الخدمات زاد من مهاراتهم في تعلم البرامج  بر  ( وأكدوا فيها أنأكثر بكثيرالذين كانت إجابتهم )
 %(. 36.9%(، في حين بلغت النسبة لمن كانت إجابتهم كثيرا ) 26.3الحاسوبية ) 

 

 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة واقع فعالية لتقييم النسب المئوية  (7)جدول 
 وهوبينالمالطلبة المتفوقين و للطلبة المتفوقين والموهوبين من قبل 

 أقل بكثير  أقل  أكثر  أكثر بكثير  العبارة  الرقم 

 0.8% 3.5% 28.6% 67.1% زاد البرنامج اهتمامي بالمدرسة، وبعملية التعلم. 1

أتاح البرنامج لي فرص التواصل إلى، وحسن عالقتي مع  2
 %1.5 6.3% 30.1% 62.1% اآلخرين.

 1.1% 4.7% 21.9% 72.3% تقل.مس زاد البرنامج من قدرتي على العمل بمفردي وبشكل 3
 1.2% 3.1% 19.9% 75.8% زاد من حب االستطالع لدي حول تعلم أشياء جديدة. 4

زاد البرنامج من قدرتي على التفكير في إيجاد حلول  5
 0.4% 1.6% 23.4% 74.6% للمشكالت.

 1.6% 5.5% 25.6% 67.3% زاد البرنامج من مستوى أداء عملي كقائد. 6
 0.4% 7.0% 27.0% 65.6% نامج من قدرتي على معرفة نقاط قوتي وضعفي.لبر طور ا 7
 2.3% 2.0% 15.2% 80.5% ساعد البرنامج في إبراز مواهبي، وتنميتها. 8

أتاح لي البرنامج فرصة صناعة األشياء، والتجربة، وتطبيق  9
 1.1% 7.5% 25.5% 65.9% األفكار.

 14.4% 22.4% 36.9% 26.3% سوب. لحاعلمني البرنامج برامج متنوعة في ا 10
 0.4% 4.7% 25.8% 69.1% حسن البرنامج من قدرتي على تحمل المسؤولية.  11

زاد البرنامج من قدرتي على الحصول على المعلومات من   12
 2.7% 5.5% 21.1% 70.7% مصادر مختلفة. 

 
 

 
 
 

تقدمها الوزارة للطلبة المتفوقين  تي بتقييم واقع خدمات برنامج الرعاية ال: النتائج المتعلقة خامًسا
 والموهوبين من وجهة نظر أولياء أمورهم:

نوعين من  إلى  (8تشير النتائج في الجدول )( عبارة، و 20اشتملت االستبانة المعدة لهذا الغرض على )
ية  على تقييم أولياء األمور لخدمات برنامج الرعاية ودورها في تنم  ؛، ركز النوع األول منهاالعبارات 

مهارات أبناءهم وتطوير قدراتهم العقلية من حيث التفكير واإلبداع وحل المشكالت والبحث العلمي وإثراء 
وقد تراوحت نسبة  ، جتماعية ومهارات التواصل لديهماهتمامات األبناء وتطوير مهاراتهم القيادية واال

%(، في حين تراوحت 39.5 –% 29.4) ما بين العبارات الذين كانت اجاباتهم أوافق بشدة على هذه 
 %(. 13.9-%  3.4هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أوافق ما بين )
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تتعلق بمشاركة أولياء األمور في أنشطة البرنامج   خدمات فقد ركزت على  ؛العبارات أما النوع الثاني من 
ت ومتابعة  رحالال توفير، ودور المدرسة في توفير وسائل النقل و ءات الدورية التي تقيمها المدرسةواللقا

الزيارات وتبادل الخبرات، وتوفير برامج التوعية واالنفتاح على المجتمع المحلي،  توفيرالخريجين و 
وتوفير المناهج الدراسية وتشجيع التعلم الذاتي، فقد تراوحت نسبة أولياء األمور الذين كانت إجابتهم  

% ( في حين تراوحت   40.1 –%22.5ن )أوافق بشدة وأكدوا فيها توافر تلك الخدمات وأهميتها ما بي 
 %(. 40.3-%  19.1هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أوافق ما بين ) 

 

 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارةواقع فعالية لتقييم ( النسب المئوية 8جدول )
 للطلبة المتفوقين والموهوبين من قبل أولياء أمورهم 

أوافق  العبارات  الرقم 
ر  غي أوافق بشدة 

ال أوافق  ال أوافق  متأكد 
 بشدة 

 %0.8 %0.4 %4.7 %0.1 %94 يعمق البرنامج فهم التالميذ للمعارف والمهارات األساسية. 1

يساعد البرنامج التالميذ على تطوير فهمهم لذواتهم وتدريبهم  2
 %0.4 %0.8 %6.3 %0.5 %92 على مهارات االتصال الفعال.

وينميها ويهيئ الفرص التعليمية يذ يبرز البرنامج مواهب التالم 3
 %0.4 %0.8 %3.4 %0.0 %95.4 المالءمة لهم.

يقدم البرنامج أنشطة إثرائية تطويرية اختيارية وإجبارية لتنمية  4
 %0.4 %0.8 %8.4 %0.1 %90.3 التفكير اإلبداعي والناقد لدى التالميذ.

يساعد البرنامج التالميذ على تطوير شخصية قادرة على   5
 %0.4 %0.8 %5.0 %0.1 %93.7 يف لمواجهة التحدي.لتكا

 %0.8 %1.3 %12.2 %0.0 %85.7 البرنامج يعمل على تهيئة قيادات واعدة في شتى المجاالت.  6

يعمل البرنامج على تنمية مهارات البحث العلمي لدى   7
 %0.4 %0.8 %9.3 %0.1 %89.4 التالميذ.

ات وقدرات التالميذ ماميعمل البرنامج على تطوير وتنمية اهت  8
 %0.8 %3.4 %13.9 %0.1 %81.8 في العلوم والرياضيات.

يعمل البرنامج على تنمية وتطوير استعدادات التالميذ القيادية  9
 %0.4 %1.7 %6.4 %0.0 %91.5 واإلبداعية.

يعمل البرنامج على تطوير مهارات الحوار واالنفتاح واحترام  10
 %0.4 %0.8 %4.6 %0.1 %94.1 الرأي اآلخر لدى التالميذ.

 %4.6 %17.4 %22.5 %0.0 %55.5 يشارك أولياء األمور في نشاطات البرنامج. 11

تنظم إدارة البرنامج لقاءات دورية مع أولياء األمور، وتحرص  12
 %5.5 %14.8 %24.5 %0.0 %55.2 على مشاركتهم في النشاطات والبرامج التربوية.

نقل التالميذ، وتنفيذ برامج ت ليوجد في المدرسة باصا  13
 %3.0 %7.2 %19.9 %0.0 %69.9 النشاطات والرحالت والزيارات العلمية.
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أوافق  العبارات  الرقم 
ر  غي أوافق بشدة 

ال أوافق  ال أوافق  متأكد 
 بشدة 

 %3.7 %10.2 %40.3 %0.0 %45.8 يتم متابعة الخريجين والتواصل معهم. 14

تقيم إدارة البرنامج عالقات عمل، وتبادل خبرات، وزيارات مع  15
 %1.7 %6.4 %19.1 %10.1 %62.7 برامج أخرى خاصة بالموهوبين.

تقيم إدارة البرنامج عالقات تعاون مع مؤسسات المجتمع  16
 %0.8 %3.8 %25.0 %0.1 %70.3 المحلي لدعم وتطوير النشاطات الصفية والالصفية. 

تتضمن خطة البرنامج نشاطات ُيكلف بها التالميذ لخدمة  17
 %0.8 %5.6 %23.1 %0.0 %70.5 المجتمع المحلي.

18 
ارة البرنامج لقاءات لتوعية أولياء األمور حول إد تنظم

خصائص التالميذ الموهوبين، وحاجاتهم، وأساليب التعامل 
 معهم.

65.7% 0.0% 23.3% 7.2% 3.8% 

تنظم إدارة البرنامج حملة توعية سنوية في المجتمع المحلي   19
 %2.5 %8.4 %27.8 %0.1 %61.2 حول إجراءات القبول والبرامج الدراسية التي تقدمها.

تتضمن المناهج الدراسية متطلبات للدراسة الحرة وإجراء   20
 %1.6 %5.5 %19.0 %0.0 %73.9 البحوث الفردية والجماعية.

 
 

 الثاني:الدراسة الفرعي سؤال النتائج المتعلقة بثانًيا: 
 نص سؤال الدراسة الفرعي الثاني على ما يلي: 

المقدمة من وزارة التربية   من ذوي صعوبات التعلم طلبةلل فعالية خدمات برنامج الرعاية واقعما 
 ؟ من وجهة نظر الهيئتين اإلدارية والتعليمية وأولياء أمورهموالتعليم في مملكة البحرين  

أعضاء  النسب المئوية الستجابات أفراد الدراسة من و  حساب التكرارات تم  ولإلجابة على السؤال السابق
وأولياء أمور الطلبة   ومعلمي المواد الدراسية( الصعوبات،اختصاصي علمي و )م دارية والتعليمية الهيئة اال

 المعدة لهذا الغرض. االستبانة  من ذوي صعوبات التعلم على
 

بتقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي  : النتائج المتعلقة أوالً 
 هيئة اإلدارية: ال صعوبات التعلم من وجهة نظر أعضاء

من  قدمها الوزارة للطلبة لخدمات الرعاية التي ت أعضاء الهيئة اإلداريةبتقييم  تضمنت االستبانة الخاصة 
 كالتالي: ( أبعاد 4توزعت إلى ) عبارة(  37على )ذوي صعوبات التعلم 

 

 ( 7-1)العبارات  األول وهو برنامج صعوبات التعلم: الب عدالنتائج المتعلقة ب .1
نسبة أعضاء الهيئة اإلدارية الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا ، إلى أن (أ-9)ائج في الجدول لنتتشير ا

فيها فعالية برنامج الرعاية ودور خدماته في عالج حاالت الصعوبة، وكذلك وضوح إجراءاته وسالمتها  
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ًا ما بين  يان%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أح98.2 –% 57.9ما بين ) تراوحت 
(1.8 %–  38.9  .)% 
 

 برنامج صعوبات التعلم (: النسب المئوية لتقييم ب عدأ-9جدول)
 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة رقم ال الب عد

برنامج 
صعوبات 

 التعلم
 

1 
أساهم مع معلم صعوبات التعلم في تعرف حاالت صعوبات التعلم 

 وتحويلهم للبرنامج.
98.2% 1.8% 0.0% 0.0% 

2 
أساهم مع معلم صعوبات التعلم في إعداد الخطة الفردية للتالميذ ذوي 

 صعوبات التعلم.
75.4% 21.1% 3.5% 0.0% 

3 
يطلعني معلم صعوبات التعلم بشكل دوري على التقدم في أداء التالميذ 

 ذوي صعوبات التعلم في غرفة المصادر.
80.7% 15.8% 3.5% 0.0% 

4 
فة حول نقاط القوة والضعف لدى التالميذ معر أنا بحاجة للمزيد من ال

 ذوي صعوبات التعلم.
71.9% 26.3% 1.8% 0.0% 

5 
أنا بحاجة للمزيد من المعلومات عن كيفية متابعة التالميذ ذوي 

 الصف العادي. صعوبات التعلم أكاديميًا داخل
80.7% 17.5% 1.8% 0.0% 

 %0.0 %3.5 %38.6 %57.9 م.تعلأنا بحاجة للمزيد من المعلومات حول صعوبات ال 6

7 
أجد ضرورة لحضور محاضرات إرشادية تساعدني على معرفة أساليب 

 تدريس التالميذ ذوي صعوبات التعلم.
63.2% 31.6% 5.2% 0.0% 

 

 (25-8) تالعبارا المصادر:الثاني وهو بعد التدريس العالجي في غرفة  الب عدالنتائج المتعلقة ب .2
نسبة أعضاء الهيئة اإلدارية الذين كانت إجابتهم دائما، وأكدوا ب(، إلى أن -9) ول تشير النتائج في الجد 

تراوحت فيها فعالية إجراءات التدريس الذي يقدمه معلمي الصعوبات وسالمة أدائهم في الغرف الصفية 
%  8.8%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانًا ما بين )89.5 –% 59.6ما بين )

– 33.3 .)% 
 

 التدريس العالجي في غرفة مصادر التعلم (: النسب المئوية لتقييم ب عدب-9جدول)
 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة رقم ال الب عد

التدريس 
العالجي 
في غرفة 
 المصادر

 

8 
يأخذ معلم صعوبات التعلم بمالحظاتي حول التالميذ ذوي صعوبات 

 التعلم.
82.5% 15.8% 0.0% 1.7% 

9 
الالزمة عن كل تلميذ الملتحق  زود معلم صعوبات التعلم بالمعلوماتأ

 .ببرنامج صعوبات التعلم
64.9% 26.3% 7.0% 1.8% 

 %0.0 %1.8 %19.3 %78.9 .التالميذ يستشيرني معلم صعوبات التعلم في التشخيص وتقييم 10

11 
 ميزودني معلم صعوبات التعلم بمالحظاته عن التلميذ ومتابعة تقد

 من خالل الزيارات الصفية. ستوى أدائه في الفصل العادي م
82.5% 15.8% 1.7% 0.0% 

12 
التزم بخروج التالميذ ذوي صعوبات التعلم لغرفة المصادر ضمن جدول 

 متفق عليه.
80.4% 16.1% 3.5% 0.0% 



 

 

56 

 

 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة رقم ال الب عد

13 
ينمي معلم صعوبات التعلم االتجاهات والقيم السلوكية االيجابية للطالب 

 التعلم. باتذوي صعو 
82.5% 15.8% 1.7% 0.0% 

14 
يربط معلم صعوبات التعلم كفايات االختبارات التشخيصية في اللغة 

 العربية والرياضيات بالمنهج الدراسي.
71.9% 22.8% 1.8% 3.5% 

15 
يوزع معلم صعوبات التعلم األدوار والمهام بكفاءة على المتعلمين وفق 

 الخطة الزمنية المحددة.
59.6% 33.3% 5.3% 1.8% 

16 
يعدل معلم صعوبات التعلم الخطة الزمنية بما يناسب قدرات المتعلمين 

 ومتطلبات العملية التعليمية.
77.2% 19.3% 1.8% 1.8% 

17 
يوظف معلم صعوبات التعلم بفاعلية األدوات والتجهيزات المتاحة 

 بالمدرسة في عمليتي التعليم والتعلم.
73.2% 23.2% 3.6% 0.0% 

18 
يوظف معلم صعوبات التعلم محتوى الدورات التدريبية في العملية 

 التعليمية.
77.2% 21.1% 1.7% 0.0% 

 %1.7 %3.5 %21.1 %73.7 يستخدم معلم صعوبات التعلم أساليب متنوعة لتقويم نواتج التعلم. 19

20 
يطلع معلم صعوبات التعلم المعنيون )إدارة المدرسة، أولياء األمور، 

هو صعوبات التعلم...( على نتائج التقويم؛ لمتابعة مستوى تقدم موج
 المتعلمين.

86.0% 12.3% 1.7% 0.0% 

21 
يعدل معلم صعوبات التعلم من أساليبه التدريسية في ضوء نتائج تقويم 

 المتعلمين.
66.7% 31.6% 1.7% 0.0% 

 %1.7 %0.0 %8.8 %89.5 اء.لبنيتقبل معلم صعوبات التعلم اإلرشادات والتوجيهات والنقد ا 22

23 
يتعاون معلم صعوبات التعلم مع زمالئه المعلمين )اللغة العربية، 

 الرياضيات( في العمل.
86.0% 12.3% 1.7% 0.0% 

 %0.0 %1.8 %17.5 %80.7 ينوع معلم صعوبات التعلم في إعداد األنشطة ويوظفها توظيًفا فعااًل. 24
 %0.0 %1.7 %8.8 %89.5 لصف أثناء الشرح.م ايضبط معلم صعوبات التعل 25

 

 ( 29-26العبارات )الثالث وهو بعد المشاركات واألنشطة الالصفية:  الب عدالنتائج المتعلقة ب .3
أن نسبة أعضاء الهيئة اإلدارية الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا ، إلى (ج-9)شير النتائج في الجدولت

كة في األنشطة والمشاركات الالصفية والفعاليات المدرسية، شار فيها تعاون معلمي الصعوبات في الم
%  73.2ما بين )  تراوحت  وحضور الطابور الصباحي والتعاون مع أولياء األمور وتمتعهم بروح المبادرة

 %(.23.2  –% 10.5%( في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا ما بين ) 87.7 –
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 المشاركات واألنشطة الالصفية ية لتقييم ب عدمئو (: النسب الج-9جدول)
 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة رقم ال الب عد

المشاركات 
 الالصفية

 %1.8 %0.0 %14.0 %84.2 يتمتع معلم صعوبات التعلم بروح المبادرة وحسن التقدير. 26
 %0.0 %3.6 %23.2 %73.2 يحضر في وقت مبكر ويشارك في الطابور الصباحي. 27

28 
يتعاون مع أولياء األمور مباشرة، ويشكل حلقة اتصال دائمة في 

 المتابعة بين البيت والمدرسة.
84.2% 14.0% 0.0% 1.8% 

 %0.0 %1.8 %10.5 %87.7 يشارك في الفعاليات التي تقيمها المدرسة. 29
 

 (37-30ت )اراالعبالرابع: اللجان االمتحانات التحضيرية:  الب عدالنتائج المتعلقة ب.4
ن نسبة أعضاء الهيئة اإلدارية الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا ، إلى أ(د -9)تشير النتائج في الجدول 

ذوي صعوبات  الطلبة من فيها أهمية توفير اللجنة الخاصة باالمتحانات التحضيرية ودورها في خدمة 
ة لمن كانت إجابتهم أحيانًا نسب%(، في حين تراوحت هذه ال94.7 –% 61.4ما بين )تراوحت التعلم 

(0.0 %–  29.8 .)% 
 

 اللجنة الخاصة في فترة االمتحانات (: النسب المئوية لتقييم ب عدد-9جدول)
 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة رقم ال الب عد

اللجنة 
الخاصة 
في فترة 
 االمتحانات

 %0.0 %0.0 %5.3 %94.7 إدارة المدرسة تؤيد وجود اللجنة الخاصة. 30
 %0.0 %0.0 %17.5 %82.5 يؤيد المعلمون وجود اللجنة الخاصة. 31
 %0.0 %0.0 %8.8 %91.2 يؤيد التالميذ وجود اللجنة الخاصة. 32
 %0.0 %1.8 %29.8 %68.4 ساعدت اللجنة الخاصة في رفع المستوى التحصيلي للتالميذ 33
 %0.0 %0.0 %15.8 %84.2 ميذ.لتالساعدت اللجنة الخاصة في مراعاة الحالة النفسية ل 34

35 
يتعاون معلم صعوبات التعلم مع اإلدارة المدرسية في حصر التالميذ 

 المنضمين للجنة
98.2% 0.0% 1.8% 0.0% 

 %0.0 %3.5 %12.3 %84.2 تحقق اللجنة الخاصة األهداف التي من أجلها ُشكلت. 36
 %0.0 %0.0 %12.3 %87.7 ة.حددآلية اختيار التالميذ للجنة الخاصة واضحة وم 37

 
 

 

بتقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي : النتائج المتعلقة ثانًيا
 ( 60-1صعوبات التعلم من وجهة نظر معلمي واختصاصيي صعوبات التعلم: العبارات )

( ُبعد،  12( مجاالت تضمنت )3على ) زعت ( عبارة تو 60اشتملت االستبانة المعدة لهذا الغرض على )
 وفيما يلي عرض للنتائج: 

 ( 30-1) العبارات مجال التنفيذ:  :أواًل: النتائج المتعلقة بالمجال األول
واختصاصيي  توزعت على خمسة أبعاد، وكانت استجابات معلمي  عبارة( 30اشتمل هذا المجال على )

 تي:  اآل أفراد عينة الدراسة على النحو التعلم صعوبات 
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 ( 6-1العبارات ) عد الحصر:ب  . 1
الذين كانت   التعلمصعوبات معلمي واختصاصيي ن نسبة ، إلى أ(أ-10)تشير النتائج في الجدول 

  الطلبة من  إجابتهم دائما وأكدوا فيها أنهم يعتمدون على عدة مصادر وإجراءات منظمة في عملية حصر
%(، في حين  79.4 –% 23.5راوحت ما بين )د تذوي صعوبات التعلم وترشيحهم لخدمات الرعاية ق

 %(.54.4  –% 20.9تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا ما بين )
   

 الحصر (: النسب المئوية لتقييم ب عدأ-10جدول)
 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة الرقم الب عد

 مجال التنفيذ

 الحصر

1 
لمدرسة للعام ي ااعتمد على نتائج التلميذ التحصيلية ف

 السابق
58.8% 38.2% 1.5% 1.5% 

 %0.0 %4.5 %42.6 %52.9 اعتمد على تقارير من جهات متخصصة. 2
 %0.0 %0.0 %20.6 %79.4 اعتمد على مالحظات معلم الفصل. 3
 %1.5 %8.8 %54.4 %35.3 اعتمد على مالحظات أولياء األمور. 4
 %1.5 %11.9 %46.3 %40.3 لتي تقدمها المدرسة.ة ااعتمد على نتائج االختبارات المسحي 5
 %16.2 %25.0 %35.3 %23.5 احتاج إلى أسبوعين فقط لالنتهاء من عملية الحصر. 6

 

 ( 12-7العبارات ) عد التشخيص:ب  . 2
الذين كانت   التعلمصعوبات واختصاصيي ن نسبة معلمي ، إلى أ(ب -10)تشير النتائج في الجدول 

ا فيها أهمية أدوات التشخيص واالختبارات التي توفرها الوزارة ومدى استخدامهم لها قد  كدو إجابتهم دائما وأ
%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا ما بين  95.9 –% 20.9تراوحت ما بين ) 

(4.4 %–  8 .47   .)% 
 
 

 التشخيص (: النسب المئوية لتقييم ب عدب-10جدول)
 أبدا نادرا أحيانا دائما رةالعبا الرقم الب عد

 مجال التنفيذ

 التشخيص
 

7 
اعتمد على اختبارات الوزارة التشخيصية األكاديمية ومالحظاتي 

 الخاصة.
95.6% 4.4% 0.0% 0.0% 

 %13.4 %17.9 %47.8 %20.9 اعتمد على أدوات أخرى للتشخيص كاالختبارات النمائية للتالميذ 8
 %16.7 %15.2 %33.3 %34.8 ق شهًرا ونصف الشهر.تغر الفترة الزمنية للتشخيص تس 9

 %0.0 %1.5 %23.5 %75.0 تساعدني االختبارات التشخيصية التخاذ قرار ضم التالميذ للبرنامج. 10

11 
االختبارات التشخيصية للغة العربية مالءمة في مستوياتها الثالثة في 

 تحديد الصعوبة األكاديمية لدى التلميذ.
63.2% 33.8% 3% 0.0% 

12 
االختبارات التشخيصية للرياضيات مالءمة في مستوياتها السبعة في 

 تحديد الصعوبة األكاديمية لدى التلميذ.
50.7% 40.3% 7.5% 1.5% 
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 ( 19-13العبارات ) عد المصادر البيئية والصفية:ب  . 3
الذين كانت   علمالتصعوبات واختصاصيي معلمي إلى أن نسبة  ،(ج-10تشير النتائج في الجدول ) 

الطلبة من  إجابتهم دائما وأكدوا فيها أهمية غرف المصادر ومستلزماتها وضرورة توفيرها من أجل تعليم 
%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن  80.9 –% 42.6ذوي صعوبات التعلم قد تراوحت ما بين )

 %(.  39.7 –%  13.2كانت إجابتهم أحيانا ما بين )
 

 المصادر البيئية والصفية ية لتقييم ب عدمئو (: النسب الج-10جدول)
 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة الرقم الب عد

 مجال التنفيذ

المصادر 
والبيئة 
 الصفية

 %10.4 %9.0 %19.4 %61.2 غرفة المصادر مقبولة من حيث المساحة. 13
 %4.3 %7.4 %26.5 %61.8 غرفة المصادر مقبولة من حيث الموقع. 14
 %4.5 %13.2 %39.7 %42.6 المصادر مقبولة من حيث التجهيزات. فةغر  15
 %0.0 %5.9 %13.2 %80.9 األركان التعليمية بغرفة المصادر متوفرة.  16
 %0.0 %1.5 %19.4 %79.1 األركان التعليمية بغرفة المصادر مفعلة وجذابة. 17

18 
 تقدم إدارة المدرسة العون والمشورة في توفير مستلزمات

 غرفة.ال
75.0% 19.1% 5.9% 0.0% 

19 
تقدم إدارة التربية الخاصة العون والمشورة في توفير 

 مستلزمات الغرفة.
59.7% 25.4% 11.9% 3.0% 

 
 
 
 
 

 ( 24-20) العبارات: عد طرق التدريسب  . 4
الذين كانت   التعلمصعوبات واختصاصيي معلمي إن نسبة ، إلى (د -10) تشير النتائج في الجدول 

هم دائما وأكدوا فيها فعالية طرق التدريس وإجراءاتها وأساليبها والتي يستخدمونها وتعمل المدرسة ابتإج
%(، 94 –% 70.1ذوي صعوبات التعلم قد تراوحت ما بين )  الطلبة من على توفيرها في برنامج رعاية

 %(. 26. 9  –%  4.5في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا ما بين )
 

 
 

 طرق التدريس (: النسب المئوية لتقييم ب عدد-10جدول)
 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة الرقم الب عد

 مجال التنفيذ

طرق 
 التدريس

20 
تفعيل العديد من األنشطة العالجية المتوفرة لدي كمعلم 

 صعوبات التعلم.
94.0% 4.5% 1.5% 0.0% 

 %0.0 %1.5 %10.3 %88.2 تنظيم الملفات في البرنامج المناسب. 21
 %1.5 %4.4 %23.5 %70.6 .االستمارات الرسمية تساهم في تنظيم العمل.22 22
 %0.0 %1.5 %23.9 %74.6 الخطط الفردية تسهل علّي العمل. 23
 %0.0 %0.0 %26.9 %73.1 تتوافر لدي الوسائل التعليمية والعالجية. 24
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 ( 30-25)لعبارات ا: عد األنشطة والمشاركات الالصفيةب  . 5
 

 ما يأتي:   ،(ه-10تشير النتائج في الجدول )  
الذين كانت إجابتهم دائما أكدوا  التعلم صعوبات واختصاصيي معلمي %( من 19.1إن ما نسبته ) (1

واختصاصيي  فيها أن اشراكهم في لجان المدرسة يعيق عملهم ويعرقل جهودهم ودورهم كمعلمي 
 م أفادوا إن ذلك يعيق عملهم أحيانا.  منه%( 42.6، وأن ) التعلمصعوبات 

الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها أهمية   التعلمصعوبات واختصاصيي معلمي تراوحت نسبة  (2
المشاركة في ورش العمل ولجان تنظيم االمتحانات واألعمال المدرسية اإلدارية وكذلك أهمية  

قدمة لذوي الصعوبات قد تراوحت ما بين  المالمطويات والمنشورات في مجال تحسين خدمات الرعاية 
  –% 8.8%(، في حين تراوحت النسبة لمن أكدوا ذلك أحيانا ما بين )88.2 –% 31.1)

55.7 .)% 
 

 األنشطة والمشاركات الالصفية(: النسب المئوية لتقييم ب عد ه-10جدول)
 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة الرقم الب عد

 مجال التنفيذ

 األنشطة
مشاركات وال

 الالصفية

25 
اشتراكي في لجان المدرسة المتعددة يعرقل عملي كمعلم 

 صعوبات التعلم
19.1% 42.6% 20.6% 17.7% 

 %1.5 %7.4 %45.6 %45.6 أشارك في برنامج الطابور الصباحي 26

27 
االجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها 

 طويري المهني.ي تإدارة التربية الخاصة تساهم ف
67.6% 27.9% 2.9% 1.6% 

28 
تساعد المطويات والنشرات التي أعدها في نشر الوعي 

 التثقيفي بذوي صعوبات التعلم.
61.8% 33.8% 2.9% 1.5% 

29 
تنظيم اللجنة الخاصة لفترة االمتحانات له مردود إيجابي 

 على التالميذ ذوي صعوبات التعلم.
1.5% 1.5% 8.8% 88.2% 

30 
القيام باألعمال اإلدارية بالمدرسة يساعدني في تطوير 

 قدراتي المهنية.
31.1% 55.7% 9.8% 3.4% 

 

 ( 56-31العبارات )ثانيًا: النتائج المتعلقة بالمجال الثاني: مجال الدعم والمساندة: 
معلمي  ( أبعاد، وكانت نتائج استجابات 6توزعت إلى ) عبارة ( 26اشتمل هذا المجال على )

 عليها كاآلتي:   التعلمصعوبات اصيي صختوا
 ( 33-31العبارات ): المتعلق بدعم اإلدارة المدرسية الب عد .1

الذين كانت إجابتهم دائما   التعلمصعوبات واختصاصيي معلمي ( يظهر أن نسبة و-10من الجدول )
ة في متابعة برامج  دار وأكدوا فيها أهمية دعم اإلدارة لعملهم وأهمية المشاركات في االجتماعات ودور اإل
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%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم  79.7 –% 75.4الرعاية قد تراوحت ما بين )
 %(.  23.2  –%  15.9أحيانا ما بين ) 

 
 

 دعم اإلدارة المدرسية (: النسب المئوية لتقييم ب عد و-10جدول)
 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة الرقم الب عد

 ساندةالممجال الدعم و 

اإلدارة 
 المدرسية

 %0.0 %0.0 %23.2 %76.8 تقدم إدارة المدرسة الدعم والمساعدة لنجاح البرنامج.  31
 %0.0 %2.9 %21.7 %76.4 اجتماعاتي ولقاءاتي مع إدارة المدرسة ترفع وتطور البرنامج. 32
 %0.0 %4.4 %15.9 %79.7 تتابع إدارة المدرسة تفاصيل عملي بشكل مستمر. 33

 
 

 ( 37-34العبارات )المتعلق بدعم الهيئة التعليمية:  الب عد. 2
الذين كانت إجابتهم   التعلم صعوبات واختصاصيي معلمي ( إن نسبة ز-10تظهر النتائج في الجدول )

%( في حين  63.8 –% 15.9معهم قد تراوحت ما بين )  الدراسية دائما وأكدوا فيها تعاون معلمي المواد 
%(، وتظهر النتائج أن نسبة  33.3 –% 28.8لمن كانت إجابتهم أحيانا ما بين )  سبةتراوحت هذه الن

 الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها صعوبة اقناع معلمي المواد  التعلمصعوبات واختصاصيي معلمي 
%(، في حين بلغت لمن كانت 10.1بأهمية الزيارات الصفية من قبل المختص قد بلغت ) الدراسية

 %(. 44. 9حيانا ) م أإجابته 
 

 دعم الهيئة التعليمية(: النسب المئوية لتقييم ب عد ز-10جدول)
 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة الرقم الب عد

 مجال الدعم والمساندة

الهيئة 
 التعليمية

 %1.5 %1.4 %33.3 %63.8 معلمو اللغة العربية والرياضيات بالمدرسة عوامل مساعدة لي. 34
 %33.9 %15.3 %28.8 %22.0 ظام الفصل هم من يمكن التعاون معهم فقط.و نمعلم 35
 %4.4 %23.2 %56.5 %15.9 يتبع المعلمون طرًقا تعليمية تساهم في عالج حاالت صعوبات التعلم. 36
   %33.4 %11.6 %44.9 %10.1 هناك صعوبة في اقناع المعلمين بأهمية الزيارات الصفية للتالميذ. 37

 

  (41-38العبارات )المتعلق بدور المرشد االجتماعي وأولياء األمور:  دعب  ال.3
الذين كانت إجابتهم   التعلم صعوبات واختصاصيي معلمي ( إن نسبة ح-10النتائج في الجدول ) توضح 

ذوي  الطلبة من دائما وأكدوا فيها تعاون المرشد االجتماعي وأولياء األمور وأهمية ذلك في برنامج رعاية 
%(، في حين تراوحت 41.2 –% 14.5التعلم المقدم لهم من قبل الوزارة قد تراوحت ما بين ) بات صعو 

 %(.  52.5-% 39.7هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا ما بين )
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 دور المرشد االجتماعي وأولياء األمور (: النسب المئوية لتقييم ب عد ح-10جدول)
 داأب نادرا أحيانا دائما العبارة الرقم الب عد

 مجال الدعم والمساندة

المرشد  
االجتماعي 

وأولياء 
 األمور

38 
للمرشد االجتماعي دور في مساعدتي لعالج حاالت 

 صعوبات التعلم.
41.2% 39.7% 14.7% 4.4% 

 %3.0 %27.5 %50.7 %18.8 يساهم أولياء األمور في عالج حاالت صعوبات التعلم. 39

40 
من تعليمات تساهم في تقدم  لهمينفذ أولياء األمور ما أقدم 

 مستوى التالميذ.
14.5% 52.2% 31.9% 1.4% 

41 
يستجيب أولياء األمور لتحويل أبنائهم للتشخيص في 

 الصحة المدرسية.
24.6% 46.4% 21.7% 7.3% 

 
 
 

 ( 46-42العبارات )المتعلق بدور االختصاصي المشرف:  الب عد. 4
الذين كانت   التعلمصعوبات واختصاصيي معلمي سبة ن ن( إلى أط-10تشير النتائج في الجدول )

إجابتهم دائما وأكدوا من خاللها أهمية تعاون االختصاصي المشرف ودوره في تسهيل عملهم قد تراوحت 
  –% 9%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا ما بين ) 91 –% 85.1ما بين )

17.9  .)% 
 االختصاصي المشرف  تقييم ب عدة ل(: النسب المئويط-10جدول)

 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة الرقم الب عد
 مجال الدعم والمساندة

االختصاصي 
 المشرف

42 
يقدم االختصاصي المشرف التوجيه المناسب في مجال 

 عملي كمعلم صعوبات التعلم.
82.1% 14.9% 3.0% 0.0% 

43 
ت يساعدني االختصاصي المشرف في عالج الحاال

 الخاصة.
79.1% 17.9% 3.0% 0.0% 

44 
وجدت الخبرة والكفاءة والتعامل الجيد لدى االختصاصي 

 المشرف.
91.0% 9.0% 0.0% 0.0% 

 %0.0 %0.0 %13.6 %86.4 الزيارات التي قام بها االختصاصي المشرف كافية ومفيدة. 45
 %0.0 %0.0 %11.9 %88.1 أفضل استمرار االختصاصي المشرف معي لعدة سنوات. 46

 

 ( 52-47العبارات )ذوي صعوبات التعلم:  طلبة من المتعلق بال الب عد.5
 يلي:  إلى ما   (ي-10)تشير النتائج في الجدول 

الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها إن التلميذ ذا  التعلمصعوبات واختصاصيي معلمي بلغت نسبة  (1
ذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا  ت ه%(، في حين بلغ 97الصعوبة هو محور اهتمامهم )

(1.5 .)% 
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الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها ضعف  التعلمصعوبات واختصاصيي معلمي بلغت نسبة  (2
%(، في حين بلغت هذه النسبة لمن كانت  31.8ذوي صعوبات التعلم )الطلبة من الدافعية لدى 

 %(. 47إجابتهم أحيانا ) 
الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها إن تنوع   التعلموبات صع واختصاصييمعلمي بلغت نسبة  (3

%(،  34حاالت صعوبات التعلم في الفصل الواحد سبب يؤدي إلى تشتت جهودهم ويعرقل دورهم ) 
 %(.  43.3في حين بلغت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا ) 

ائما وأكدوا فيها تعاون التلميذ م د الذين كانت إجابته  التعلمصعوبات واختصاصيي بلغت نسبة معلمي  (4
 %(.  54.2%(، في حين بلغت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانًا )31.3ذي الصعوبة معهم )

الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها إن سبب   التعلم صعوبات واختصاصيي بلغت نسبة معلمي  (5
%(، في حين  22.4هم )لديهو ضعف التحصيل التعلم صعوبات ذوي  الطلبة مناإلحباط لدى 

 %(.  52.2بلغت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانًا ) 
الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها إن عدد  التعلمصعوبات واختصاصيي بلغت نسبة معلمي  (6

%(، في حين بلغت هذه النسبة لمن  35.8مالئم للقيام بعملهم ) التعلم صعوبات ذوي  الطلبة من 
 %(.28.4نًا )حيا كانت إجابتهم أ

 الطلبة من ذوي صعوبات التعلم (: النسب المئوية لتقييم ب عدي-10جدول)
 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة الرقم الب عد

 مجال التنفيذ
 مجال الدعم والمساندة

التلميذ ذو 
صعوبات 

 التعلم

 %0.0 %1.5 %1.5 %97.0 التلميذ ذو صعوبات التعلم هو محور اهتمامي األول. 47

48 
تنوع الحاالت ضمن البرنامج يشتت جهدي ويؤثر على 

 عملي.
34.3% 43.3% 6.0% 16.4% 

 %7.6 %13.6 %47.0 %31.8 قلة الدافعية نحو التعلم هي السمة الغالبة على التالميذ. 49
 %1.6 %14.9 %52.2 %31.3 يساعدني التالميذ في تحقيق نتائج جيدة لهم. 50

51 
توى التحصيلي للتالميذ يسبب لهم لمساستمرار ضعف ا

 اإلحباط.
22.4% 52.2% 20.9% 4.5% 

 %13.4 %22.4 %28.4 %35.8 عدد تالميذ صعوبات التعلم مالئم. 52

 
 ( 56-53العبارات )المتعلق بالصحة النفسية والجسمية:  الب عد.6

الذين كانت   علمالتصعوبات واختصاصيي ن نسبة معلمي إلى أ( ك-10)تشير النتائج في الجدول 
وكافية   مالءمةإجابتهم دائما وأكدوا فيها إن الرعاية الصحية والجسمية المقدمة في برنامج الرعاية 

%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانًا ما بين  47.8 –% 29.9تراوحت ما بين ) 
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كانت إجابتهم دائما،   ذينال التعلمصعوبات واختصاصيي %(، وبلغت نسبة معلمي 43.3 –% 31.3)
%(، في حين بلغت لمن كانت إجابتهم أحيانًا  11.9وأكدوا فيها صعوبة التعامل مع التقارير وتفسيرها ) 

(40.3 .)% 
 الصحة النفسية والجسمية  (: النسب المئوية لتقييم ب عدك-10جدول)

 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة الرقم الب عد
 مجال الدعم والمساندة

ات جهلا
المختصة 

)الطب 
النفسي 
الصحة 
 المدرسية(

يمكن االعتماد على الجهات المختصة في معرفة  53
 الصعوبات التي يعاني منها التالميذ في البرنامج.

29.9% 43.3% 22.4% 4.5% 

للجهات المختصة دور كبير في مساعدتي لعالج الحاالت  54
 الموجودة لدي في البرنامج.

34.3% 38.8% 13.4% 13.5% 

 %10.5 %10.4 %31.3 %47.8 تقارير الجهات المختصة نظرية وال تتضمن خطة عمل. 55
 %25.4 %22.4 %40.3 %11.9 أجد صعوبة في تفسير بعض عبارات التقارير الطبية. 56

 

 
 ( 60-57العبارات )ثالثًا: النتائج المتعلقة بالمجال الثالث: مجال الواقع والتطلعات المستقبلية: 

الذين كانت   التعلمصعوبات واختصاصيي ( إلى إن نسبة معلمي ل-10لنتائج في الجدول )ر اتشي
ذوي صعوبات  لطلبة من خدمات برنامج الرعاية التي تقدمه الوزارة ل على موافقتهمإجابتهم دائما وأكدوا 

ين  الذ  التعلمصعوبات واختصاصيي %(. وتظهر النتائج كذلك إن نسبة معلمي 52.9التعلم قد بلغت )
كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها نجاح البرنامج في عالج العديد من حاالت الصعوبة قد بلغت 

 %(.  22.9%(، في حين بلغت النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانًا ) 38.2)
الذين   التعلمصعوبات واختصاصيي %( من معلمي 16.2( إن )ل-10ويتبين من النتائج في الجدول )

إن خدمات برنامج الرعاية كانت دون مستوى الطموح المطلوب، في حين بلغت  رى ي ا كانت إجابتهم دائم
%( من معلمي  19.1%(، وتظهر النتائج أيضا إن ) 48.5هذه النسبة لمن كانت إجابته أحيانًا ) 

الذين كانت إجابتهم دائما أكدوا النظرة السلبية لآلخرين لخدمات برنامج   التعلمصعوبات واختصاصيي 
 %(. 38.2قدم، في بلغت النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانًا )المالرعاية 
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 الواقع والتطلعات  (: النسب المئوية لتقييم ب عدل-10جدول)
 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة الرقم الب عد

 مجال التنفيذ
 مجال الواقع والتطلعات المستقبلية

الواقع 
 والتطلعات

 

 %1.5 %10.3 %35.3 %52.9 مج صعوبات التعلم المطبق.رناأشعر بالرضا التام عن ب 57
 %13.2 %22.1 %48.5 %16.2 النتائج المتحققة حالًيا دون مستوى الطموح بكثير. 58

59 
ينظر اآلخرون للبرنامج نظرة دونية وأنه ال يحقق نتائج 

 إيجابية للتلميذ.
19.1% 38.2% 22.1% 20.6% 

 %1.5 %7.4 %52.9 %38.2 الحاالت السلوكية. من ساعد البرنامج في عالج عدد 60

 
بتقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي : النتائج المتعلقة ثالًثا

 ( 12-1صعوبات التعلم من وجهة نظر معلمي المواد الدراسية: العبارات )
الدراسية الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها اد ( إن نسبة معلمي المو 11تشير النتائج في الجدول ) 

  التعلم صعوبات واختصاصيي ومدى تعاون معلمي  التعلمصعوبات واختصاصيي تعاونهم مع معلمي 
%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانًا  80.7-% 53.9معهم قد تراوحت ما بين ) 

 %(.31.9 –%  15.7ما بين )
 

 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها واقع فعالية لتقييم المئوية  نسب( ال11جدول )
 الوزارة للطلبة من ذوي صعوبات التعلم من قبل معلمي المواد الدراسية 

 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة رقم ال

1 
أساهم مع معلم صعوبات التعلم في تعرف حاالت صعوبات التعلم وتحويلهم 

 للبرنامج.
74.4% 23.2% 1.8% 0.6% 

2 
أساهم مع معلم صعوبات التعلم في إعداد الخطة الفردية للتالميذ ذوي صعوبات 

 التعلم.
20.1% 35.4% 20.7% 23.8% 

3 
يطلعني معلم صعوبات التعلم بشكل دوري على التقدم في أداء التالميذ ذوي 

 صعوبات التعلم في غرفة المصادر.
49.7% 35.6% 9.2% 5.5% 

4 
زيد من المعرفة حول نقاط القوة والضعف لدى التالميذ ذوي صعوبات للمأنا بحاجة 

 التعلم.
39.3% 44.2% 11.0% 5.5% 

5 
أنا بحاجة للمزيد من المعلومات عن كيفية متابعة التالميذ ذوي صعوبات التعلم 

 الصف العادي. أكاديميًا داخل
33.5% 44.5% 15.2% 6.8% 

 %8.6 %15.3 %45.4 %30.7 صعوبات التعلم.ول أنا بحاجة للمزيد من المعلومات ح 6

7 
أجد ضرورة لحضور محاضرات إرشادية تساعدني على معرفة أساليب تدريس 

 التالميذ ذوي صعوبات التعلم.
39.3% 35.0% 19.6% 6.1% 

 %1.2 %3.1 %19.6 %76.1 يأخذ معلم صعوبات التعلم بمالحظاتي حول التالميذ ذوي صعوبات التعلم. 8
 %0.6 %3.7 %25.6 %70.1الالزمة عن كل تلميذ الملتحق ببرنامج  لم صعوبات التعلم بالمعلوماتمع أزود 9
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 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة رقم ال
 .صعوبات التعلم

 %2.5 %8.1 %33.5 %55.9 .التالميذ يستشيرني معلم صعوبات التعلم في التشخيص وتقييم 10

11 
ئه في أدامستوى  يزودني معلم صعوبات التعلم بمالحظاته عن التلميذ ومتابعة تقدم

 من خالل الزيارات الصفية. الفصل العادي 
61.6% 27.4% 10.4% 0.6% 

12 
التزم بخروج التالميذ ذوي صعوبات التعلم لغرفة المصادر ضمن جدول متفق 

 عليه.
77.4% 16.5% 1.8% 4.3% 

 
 

طلبة من ذوي لل بتقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة: النتائج المتعلقة رابًعا
 ( 10-1صعوبات التعلم من وجهة نظر أولياء أمورهم: العبارات )

الخاصة بأولياء األمور تتوزع إلى فئتين، وهي فئة  االستبانة  عبارات أن ( 12تشير النتائج في الجدول )
ج  التي تؤكد ضرورة تواصل المدرسة مع أولياء األمور وتفعيل أدوارهم ومشاركتهم في برنام العبارات 

الطلبة  لرعاية وتوفير المعلومات الالزمة لهم حول صعوبات التعلم وأساليب التعامل معها وكيفية تدريس ا
ذوي صعوبات التعلم باإلضافة إلى أهمية توفير الخدمات اإلرشادية لهم بهذا الشأن وتضمنت  من 

 (. 9،  5، 4،  2، 1) العبارات 
وأكدوا فيها أهمية ذلك ما بين   العبارات ما على هذه دائتراوحت نسبة أولياء األمور الذين كانت إجابتهم 

%(، في حين تراوحت نسبة أولياء األمور الذين كانت إجابتهم أحيانا ما بين   80.7 – 58.6)
لخدمات الفعلية اتي من خاللها قيم أولياء األمور ال العبارات %(. أما فيما يتعلق ب 30.5 –% 15.7)

( فقد تراوحت 3،6،7،8،10)  العبارات ذوي صعوبات التعلم وهي طلبة من لل التعليمية التي تقدمها الوزارة
%(،  70.9 –% 53.9نسبة الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها توفر مثل هذه الخدمات ما بين ) 

 %(. 31.  9 –%  22.6في حين تراوحت من كانت إجابتهم أحيانا ما بين ) 
 

 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة ليةواقع فعالتقييم ( النسب المئوية 12جدول )
 من قبل أولياء أمورهم  للطلبة من ذوي صعوبات التعلم 

 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة الرقم
 %1.6 %2.0 %15.7 %80.7 ضرورة اشعار معلم صعوبات التعلم على قرار ضم ابننا لبرنامج صعوبات التعلم. 1
 %3.6 %8.0 %29.2 %59.2 ومات حول صعوبات التعلم.معلإننا بحاجة للمزيد من ال 2
 %1.6 %6.4 %28.5 %63.5 يطلعنا معلم صعوبات التعلم على التقدم في أداء ابننا بشكل دوري. 3
 %0.4 %7.1 %23.5 %69.0 نحن بحاجة للمزيد من المعرفة حول نقاط القوة واالحتياجات التعليمية لدى أبنائنا. 4
 %2.8 %3.6 %28.9 %64.8 المنزل. من المعلومات عن كيفية تدريس ابناؤنا داخليد نحن بحاجة للمز  5
 %1.6 %9.2 %24.8 %64.4  .التعلم التواصل مستمر وفعال بين أسرة التلميذ وبرنامج صعوبات 6

7 
يزيد التدريس العالجي الذي يقدم البننا من مستوى أدائه في مهارات القراءة 

 والكتابة والحساب.
70.9% 24.4% 3.1% 1.6% 
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 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة الرقم
 %4.8 %9.4 %31.9 %53.9 يكلف معلم صعوبات التعلم ابننا بواجبات ونشاطات تنمي قدراته المختلفة. 8

9 
نجد ضرورة لحضور محاضرات إرشادية تساعدنا على معرفة أساليب التدريس 

 البننا.
58.6% 30.5% 7.8% 3.1% 

10 
اسبة لتشجيعنا على المشاركة في لمنيستخدم معلم صعوبات التعلم البننا األساليب ا

 العملية التربوية.
70.4% 22.6% 5.1% 1.9% 

 
 الثالث:الفرعي النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 

 نص سؤال الدراسة الفرعي الثالث على: 
من وزارة التربية   من ذوي اضطراب التوحد المقدمة فعالية خدمات برنامج الرعاية للطلبة واقع ما  

 من وجهة نظر الهيئتين اإلدارية والتعليمية وأولياء أمورهم؟ ملكة البحرين  ي موالتعليم ف
أعضاء  النسب المئوية الستجابات أفراد الدراسة من و  حساب التكرارات تم ولإلجابة على السؤال السابق 

 المعدة لهذا الغرض.  االستبانة على دارية والتعليمة وأولياء أمورهمالهيئة اال
بتقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي  تعلقة الم: النتائج أوالً 

 ( 28-1اضطراب التوحد من وجهة نظر أعضاء الهيئة اإلدارية: العبارات )
 (7-1العبارات ) برنامج الدمج:  ِبب عدالمتعلقة  . النتائج1

ارية الذين كانت إجابتهم دائمًا وأكدوا فيها إلد ( ان نسبة أعضاء الهيئة اأ-13تشير النتائج في الجدول )
%(، في حين تراوحت هذه 100-% 63.6فعالية خدمات برنامج الرعاية وسالمة اجراءاته ما بين )

 %(.36.4  –النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانًا ما بين )صفر 
 

 برنامج دمج ذوي اضطراب التوحد  (: النسب المئوية لتقييم ب عدأ-13جدول)
 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة  قم الر 

 برنامج الدمج 
 %0.0 %0.9 %9.1 %90.0 يعد برنامج اضطراب التوحد من ضروريات المدرسة المتكاملة. 1
 %0.0 %0.0 %36.4 %63.6 يوفر البرنامج تشخيًصا مقبواًل لحاالت ذوي اضطراب التوحد.  2
 %0.0 %0.0 %9.1 %90.9 ضطراب التوحد. ي ايوفر البرنامج الخطة الفردية العالجية لذو  3

يوفر البرنامج بيئة تعليمية، تراعي المتعلمين من ذوي اضطراب   4
 %0.0 %0.0 %0.0 %100 التوحد. 

 %0.0 %0.0 %27.30 %72.70 ملفات البرنامج منظمة، بما يسهل العملية التعليمية. 5
 %0.0 %0.0 % 18.2 %81.8 الجودة.ئة يساهم البرنامج في تميز المدرسة ضمن برنامج ضمان هي 6

يوفر البرنامج آلية مناسبة لدمج تالميذ التوحد في الصفوف العادية  7
 %0.0 %0.0 %27.3 %72.7 )جزئيًا أو كليًا(. 
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 ( 21-8العبارات ) التدريس الفردي: ِبب عدالنتائج المتعلقة  .2
ية الذين كانت إجابتهم دائمًا وأكدوا فيها دار ( إن نسبة أعضاء الهيئة اإلب -13تشير النتائج في الجدول )

األساليب واألنشطة التي يقدمها معلمي التوحد في فصل التوحد قد   مالءمةفاعلية إجراءات التدريس و 
%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم احيانًا ما بين  100-% 60تراوحت ما بين ) 

 %(. 40-)صفر 
 التدريس الفردي قييم ب عدلت (: النسب المئويةب-13جدول)

 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة  الرقم 
 التدريس الفردي 

تساعد االختبارات التشخيصية على التعرف على حاالت التوحد   8
 %0.0 %0.0 %9.1 %90.9 المناسبة للبرنامج.

يصمم معلم التوحد دروسه بما يحقق النمو المتكامل لشخصية المتعلم  9
 %0.0 %0.0 %9.1 %90.9 وجدانًيا، مهاريًا، اجتماعيًا(.ا، )معرفيً 

يوفر معلم التوحد مناًخا صفًيا، يشجع المتعلمين على التفاعل  10
 %0.0 %0.0 %9.1 %90.9 االجتماعي والتواصل اللغوي.

يستخدم معلم التوحد استراتيجيات وطرق تدريس، تسهم في تطوير   11
 %0.0 %0.0 %9.1 %90.9 قدرات الطالب التوحدي.

ينمي معلم التوحد االتجاهات والقيم السلوكية االيجابية للتالميذ ذوي  12
 %0.0 %0.0 %9.1 %90.9 اضطراب التوحد. 

يربط معلم التوحد بين الكفايات التدريسية في اللغة العربية والرياضيات   13
 %0.0 %0.0 %40.0 %60.0 بالمنهج الدراسي.

والمهام بكفاءة على المتعلمين وفق الخطط ار يوزع معلم التوحد األدو  14
 %0.0 %0.0 %10.0 %90.0 التربوية الفردية المحددة.

يعدل معلم التوحد الخطط التربوية الفردية، بما يناسب قدرات المتعلمين  15
 %0.0 %0.0 %10.0 %90.0 ومتطلبات العملية التعليمية.

المتاحة بالمدرسة في  ات يوظف معلم التوحد بفاعلية األدوات والتجهيز  16
 %0.0 %0.0 %10.0 %90.0 عمليتي التعليم والتعلم.

 %0.0 %0.0 %10.0 %90.0 يوظف معلم التوحد محتوى الدورات التدريبية في العملية التعليمية. 17
 %0.0 %0.0 %20.0 %80.0 يستخدم معلم التوحد أساليب متنوعة لتقويم نواتج التعلم. 18

ي )إدارة المدرسة، أولياء األمور، موجهو التوحد...( معن يطلع المعلم ال 19
 %0.0 %0.0 %10.0 %90.0 على نتائج التقويم؛ لمتابعة مستوى تقدم المتعلمين.

يعدل معلم التوحد من أساليبه التدريسية في ضوء نتائج تقويم الطلبة  20
 %0.0 %0.0 %10.0 90.0% التوحديين.

 %0.0 %0.0 %0.0 %100 لتوجيهات والنقد البناء.وا يتقبل معلم التوحد اإلرشادات 21
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 ( 28-22العبارات )المشاركات واألنشطة الالصفية:  ِبب عدالنتائج المتعلقة .3
( إلى أن نسبة أعضاء الهيئة اإلدارية الذين كانت إجابتهم دائمًا وأكدوا ج-13تشير النتائج في الجدول )

شطة الالصفية كحضور الطابور الصباحي والتعاون مع  ألنفيها تعاون معلمي التوحد ومشاركتهم في ا
%(،  100-% 90أولياء األمور، وحسن المبادرة والمشاركة في الفعاليات المدرسية قد تراوحت ما بين ) 

 %(.10 –في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا ما بين )صفر  
 

 

 واألنشطة الالصفية كاتالمشار  (: النسب المئوية لتقييم ب عدج-13جدول)
 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة  الرقم 

 المشاركات واألنشطة الالصفية 

يتعاون معلم التوحد مع زمالئه المعلمين )اللغة العربية، الرياضيات،  22
 %0.0 %0.0 %20.0 %80.0 اللغة اإلنجليزية، معلمي حصص األنشطة( في العمل. 

 %0.0 %0.0 %0.0 %100 د األنشطة ويوظفها توظيًفا فعااًل.عداينوع معلم التوحد في إ  23
 %0.0 %0.0 %10.0 %90.0 يضبط معلم التوحد الصف أثناء الشرح. 24
 %0.0 %0.0 %10.0 %90.0 يتعاون المعلم ويتمتع بروح المبادرة وحسن التقدير.  25
 %0.0 %0.0 %0.0 %100 يحضر المعلم في وقت مبكر ويشارك في الطابور الصباحي.  26

يتعاون المعلم مع أولياء األمور مباشرة، ويكون حلقة اتصال دائم في  27
 %0.0 %0.0 %0.0 %100 المتابعة بين البيت والمدرسة.

 %0.0 %0.0 %0.0 100.0% يشارك المعلم في الفعاليات التي تقيمها المدرسة. 28
 

 

امج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي برنبتقييم واقع فعالية خدمات : النتائج المتعلقة ثانًيا
 ( 65 -1اضطرب التوحد من وجهة نظر معلمي اضطراب التوحد: العبارات )

 

 (42 -1العبارات ) :مجال التنفيذبأوال: النتائج المتعلقة 
 

 يلي:( ابعاد، وكانت نتائج التقييم لهذا المجال كما 7اشتمل هذا المجال على ) 
 

 ( 7-1العبارات ) ق بعملية التقييم:تعلالم الب عد( 1
( إن نسبة معلمي التوحد الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها اعتمادهم  أ-14)تشير النتائج في الجدول 

على مصادر متعددة في عمليه التقييم كاعتماد نتائج االختبارات والمقاييس ومالحظات المعلمين وأولياء  
على نتائج   الخطط التدريسية العالجية بناءً ة إلى أنهم يعدون ضافاألمور ومالحظاتهم الشخصية، إ

%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم  97.5 –% 39.5التقييم قد تراوحت ما بين ) 
 %(. 44.2-% 2.5أحيانا ما بين ) 
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 عملية التقييم (: النسب المئوية لتقييم ب عدأ-14جدول)
 

 الب عد الرقم بارةالع دائماً  حياناً أ نادراً  بداً أ
 مجال التنفيذ 

اعتمد على نتائج اختبارات الوزارة التشخيصية التحصيلية  62.8% 25.6% 9.3% 2.3%
 1 ومالحظات االختصاصي المشخص.

 التقييم 

 2 اعتمد على تقارير من جهات رسمية متخصصة.  81.4% 18.6% 0.0% 0.0%
 3 اء األمور.ولي اعتمد على مالحظات أ 39.5% 44.2% 16.3% 0.0%

اعتمد على نتائج االختبار التقييمي لكفايات تحليل السلوك   78.6% 19.0% 2.4% 0.0%
 4 التطبيقي. 

تحتاج عملية التقييم األولي للطالب المستجد لشهر على   44.2% 44.2% 11.6% 0.0%
 5 األقل. 

 6 ئج التقييم.نتاأعد الخطة التربوية الفردية اعتمادًا على  97.5% 2.5% 0.0% 0.0%
 7 يتم اطالع أولياء األمور على الخطة التربوية الفردية. 95.3% 4.7% 0.0% 0.0%

 ( 13-8العبارات ) المتعلق بعملية التدريس العالجي الفردي: الب عد( 2
 ( إن نسبة معلمين التوحد الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها فعاليةب -14)تشير النتائج في الجدول 

%(، في حين تراوحت هذا النسبة  100 –% 62.8راءات التدريس الفردي ومرونة أنشطتها ما بين ) إج
 %(. 43.9 –%  0لما كانت إجابتهم أحيانا ما بين ) 

 

 عملية التدريس العالجي الفردي (: النسب المئوية لتقييم ب عدب-14جدول)
 الب عد الرقم العبارة دائماً  حياناً أ نادراً  بداً أ

 فيذ لتنمجال ا 

اعد الدروس الخاصة بكل تلميذ استنادًا إلى الخطة التربوية  97.7% 2.3% 0.0% 0.0%
 8 الفردية.

التدريس  
 الفردي 

 
 
 

يتم اعداد األدوات الخاصة بكل كفاية ودرس من قبل  100% 0.0% 0.0% 0.0%
 9 المعلمات.

ريس التلميذ تد يتم اعداد جدول لتدريس التالميذ بحيث يتم % 100 0.0% 0.0% 0.0%
 10 الكفايات المحددة من قبل جميع المعلمات.

 11 ينتقل التلميذ خالل الحصص بين األركان بسهولة. 79.1% 18.6% 2.3% 0.0%

 12 يمكن من كتابة التقارير الشهرية للتالميذ. 62.8% 34.9% 2.3% 0.0%

الطالعهم على   موريتيح المتابعة الدورية مع أولياء األ 83.7% 16.3% 0.0% 0.0%
 13 مستوى التلميذ التحصيلي والسلوكي داخل الصف. 
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 ( 18-14العبارات ) المتعلق بصف التوحد وتجهيزاته: الب عد( 3
( إلى أن نسبة معلمي التوحد الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها ج-14)تشير النتائج في الجدول 

%(،  72.1 –% 39.5هيزات المتوفرة فيه ما بين )لتجصف التوحد من حيث المساحة الموقع وا مالءمة
 %(.41.9-%  16.3في حين تراوحت هذا النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا ما بين )

 

 صف التوحد وتجهيزاته (: النسب المئوية لتقييم ب عدج-14جدول)
 الب عد الرقم العبارة دائماً  حياناً أ نادراً  بداً أ

 مجال التنفيذ 
 14 الصف مقبول من حيث المساحة.  39.5% 27.9% 18.6% 14.0%

صف  
 التوحد 

 15 الصف مقبول من حيث الموقع.  72.1% 16.3% 7.0% 4.6%

 16 الصف مقبول من حيث التقسيم والتبطين. 44.2% 41.9% 2.3% 11.6%
 17 توافر وتفعيل األركان التعليمية وتجهيزاتها.  67.4% 23.3% 9.3% 0.0%

تقدم إدارة المدرسة العون والمشورة لي وتعمل على توفير  67.4% 20.9% 11.7% 0.0%
 18 مستلزمات الصف. 

 

 ( 27-19العبارات ) المتعلق بعملية الدمج الجزئي: الب عد( 4
( إن نسبة معلمي التوحد الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها سالمه د -14)تشير النتائج في الجدول 

ن معلمي الصف ومالئمه فعالية التدريس وسالمه أنشطتها وأساليبها  عاو إجراءات الدمج الجزئي ومدى ت
%(، في حين تراوحت هذا النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا ما بين  73.8-% 55.1قد تراوحت ما بين )

(23.8  %– 40.5 .)% 
إن وجود الطفل التوحدي في صف الدمج  ون ير وتظهر النتائج كذلك إن نسبة معلمي التوحد الذين 

%( في حين بلغت هذا النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا  42.9عائق لسير العمل قد بلغت ) املع
ن نسبة معلمي التوحد الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها إن  إك من النتائج كذل تبين%(، وي 35.7)

سلوكيات الطفل التوحدي داخل صف الدمج تعمل على تشتت انتباه الطلبة األخرين قد بلغت 
 %(. 57.1%(، في حين بلغت هذه النسية لمن كانت إجابتهم أحيانا )28.6)
 

 عملية الدمج الجزئي (: النسب المئوية لتقييم ب عدد-14جدول)
 الب عد الرقم العبارة دائماً  حياناً أ نادراً  بداً أ

 مجال التنفيذ 

دمجًا  حديوضوح آلية اختيار الصف المناسب لدمج التلميذ التو  71.4% 28.6% 0.0% 0.0%
الدمج   19 جزئيًا.
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 الب عد الرقم العبارة دائماً  حياناً أ نادراً  بداً أ

يتم التعاون مع معلمة الصف؛ لتنظيم جدول لدمج التلميذ  71.4% 28.6% 0.0% 0.0%
 الجزئي  20 التوحدي في حصص اللغة العربية والرياضيات.

 21 سهولة انتقال التلميذ من صف التوحد لحصص الدمج.  68.3% 29.3% 2.4% 0.0%

تمارة تسجيل استجابات التلميذ من قبل معلمة الصف  اس تساعد  57.1% 40.5% 2.4% 0.0%
 22 على المتابعة الدورية لمستوى التحصيلي له.

تساعد التقارير الشهرية والفصلية التي تعدها معلمة الصف   59.5% 31.0% 9.5% 0.0%
 23 العادي على المتابعة الدورية لمستوى التلميذ.

16.7
مة صف التوحد للتلميذ المدمج سير العمل في معليعيق مرافقة  42.9% 35.7% 4.8% % 

 24 صف التوحد. 

يساعد التدريس اإلثرائي للتلميذ في صف التوحد على مواكبة  73.8% 26.2% 0.0% 0.0%
 25 المستوى التحصيلي للتالميذ في الصف العادي. 

0.0% 14.3
صف ال تشتت سلوكيات التلميذ التوحدي انتباه التالميذ داخل 28.6% 57.1% % 

 26 العادي.

يساهم تعاون التالميذ مع التلميذ التوحدي وتفاعلهم االجتماعي في  71.4% 23.8% 2.4% 2.4%
 27 تحسن التلميذ التوحدي. 

 

 ( 32-28العبارات ) المتعلق بعملية التدريس: الب عد( 5
دائما وأكدوا فيها هم ( يتبين إن نسبة معلمي التوحد الذين كانت إجابت ه-14)تشير النتائج في الجدول 

ساليبها من حيث الخبرات وتنظيم الملفات  أالتي يعتمدونها وتنوع أنشطتها و  فعالية طرق التدريس
%(، في حين تراوحت  95.3 –% 72.1والوسائل التعليمية واإلجراءات العالجية قد تراوحت ما بين )

 %(.23.3-% 4.7هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا ما بين )
 

 عملية التدريس (: النسب المئوية لتقييم ب عده-14ل)جدو
 الب عد الرقم العبارة دائماً  حياناً أ نادراً  بداً أ

 مجال التنفيذ 

اعمل على تفعيل العديد من األنشطة العالجية المتوفرة   95.3% 4.7% 0.0% 0.0%
 28 لدي.

 التدريس 
 

 29 ب.ناسعمل على تنظيم ملفات البرنامج الم 93.0% 7.0% 0.0% 0.0%
 30 تساهم االستمارات الرسمية في تنظيم العمل. 72.1% 23.3% 2.3% 2.3%
 31 تسهل الخطط الفردية عملي. 93.0% 7.0% 0.0% 0.0%
 32 تتوافر لدي الوسائل التعليمية والعالجية. 83.7% 16.3% 0.0% 0.0%
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    (37-33ة: العبارات )الالصفي  بالمتابعةالمتعلق  الب عد( 6
%( من معلمي التوحد الذين كانت إجابتهم دائما  36.8( إن نسبة ) و-14النتائج في الجدول ) رتشي

وأكدوا فيها إن مشاركتهم في اللجان المدرسية المتعددة تعيق دورهم كمعلمي توحد، في حين بلغت هذه 
توحد الذين  ال %(. وتظهر النتائج في الجدول إن نسبة معلمي36.8النسبة لمن كانت إجابتهم احيانا )

تساهم في تنمية قدراتهم المهنية ما بين   ةكانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها إن مشاركتهم باألنشطة الالصفي
  –% 14.9%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا ما بين ) 81.5-% 38.1)

45.2 .)% 
 

 

 الالصفية شطةالمشاركات واألن (: النسب المئوية لتقييم ب عدو-14جدول)
 الب عد الرقم العبارة دائماً  حياناً أ نادراً  بداً أ

 مجال التنفيذ 

يعرقل اشتراكي في لجان المدرسة المتعددة عملي كمعلم في  36.8% 36.8% 2.6% 23.8
 33 صف التوحد. 

المتابعة  
 الالصفية 

 34 أشارك في برامج الطابور الصباحي.  47.6% 45.2% 7.2% 0.0%

0.0% 4.9% 14.6% 80.5% 
تساهم االجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية التي 
تنظمها إدارة التربية الخاصة في التطوير المهني لمعلم 

 التوحد. 
35 

تساعد المطويات والنشرات التي أعدها في نشر الوعي   69.0% 31.0% 0.0% 0.0%
 36 التثقيفي عن ذوي اضطراب التوحد.

ساعدني القيام باألعمال اإلدارية بالمدرسة في تطوير  ي   38.1% 31.0% 16.7% 14.2%
 37 قدراتي المهنية.

 
 

 ( 42-38: العبارات )االشراف ِبب عدالمتعلق  الب عد( 7
( إن نسبة معلمي التوحد الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها أهمية  ز-14تشير النتائج في الجدول )

%(، في حين  45.2 –% 57.1تراوحت ما بين )  قد  دور المشرف االختصاصي في تسهيل عملهم
 %(.35.7-%14.3تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا ما بين )

 

 

 



 

 

74 

 

 اإلشراف  (: النسب المئوية لتقييم ب عدز-14جدول)
 الب عد الرقم العبارة دائماً  حياناً أ نادراً  بداً أ

 مجال التنفيذ 

شرف التوجيه المناسب في مجال عملي الميقدم االختصاصي  85.7% 14.3% 0.0% 0.0%
 38 كمعلم في صف التوحد. 

 شراف اإل
 39 يساعدني االختصاصي المشرف في عالج الحاالت الخاصة.  57.1% 35.7% 7.2% 0.0%

وجدت الخبرة والكفاءة والتعامل الجيد لدى االختصاصي   83.3% 14.3% 2.4% 0.0%
 40 المشرف.

 41 ارات التي قام بها االختصاصي المشرف كافية ومفيدة. لزي تعد ا 76.2% 19.0% 4.8% 0.0%
 42 أفضل استمرار االختصاصي المشرف معي لعدة سنوات. 78.9% 21.1% 0.0% 0.0%

 

 ( 61-43) تالعبارا النتائج المتعلقة بالمجال الثاني وهو مجال الدعم والمساندة:ثانيًا: 
 المتعلقة بها على النحو االتي:   التقييمئج اشتمل هذا المجال على خمسه أبعاد، وكانت نتا

 ( 45-43العبارات ) اإلدارة المدرسية: ِبب عدالنتائج المتعلقة ( 1
ن نسبة معلمي التوحد الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها دعم  إ ( ح-14تشير النتائج في الجدول ) 

ذه النسبة لمن كانت إجابتهم  ت ه%(، في حين تراوح69.5 –% 41.5اإلدارة المدرسية لعملهم ما بين )
 %(. 34.1  –%  23.8أحيانا ما بين ) 

 
 

 اإلدارة المدرسية  (: النسب المئوية لتقييم ب عدح-14جدول)
 الب عد الرقم العبارة دائماً  حياناً أ نادراً  بداً أ

 المساندة والدمج مجال 
 43 مج.رناتقدم إدارة المدرسة الدعم والمساعدة لنجاح الب  69.0% 23.8% 7.2% 0.0%

 اإلدارة 
 المدرسية 

 44 تطور اجتماعاتي ولقاءاتي مع إدارة المدرسة البرنامج. 54.8% 26.2% 19.0% 0.0%
 45 تتابع إدارة المدرسة تفاصيل عملي بشكل مستمر. 41.5% 34.1% 19.5% 4.9%

 

 ( 49-46العبارات ) :الهيئة التعليمية ِبب عدالنتائج المتعلقة ( 2
( إن نسبة معلمي التوحد الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها تعاون  ط-14لجدول )ي اتشير النتائج ف

%(، في حين تراوحت 28.9-% 7.3معهم وفعالية ذلك في نجاح عملهم ما بين )الدراسية معلم المواد 
 %(. 52.4 –%  36.6هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا ما بين )
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التوحد الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها صعوبة إقناع   لمين نسبة معإالنتائج كذلك  وضحت وأ
%( في حين بلغت هذه النسبة لمن كانت  19بأهمية برنامج الدمج قد بلغت ) الدراسية معلمي المواد 

 %(. 35.7إجابتهم أحيانا ) 
 

 

 الهيئة التعليمية (: النسب المئوية لتقييم ب عدط-14جدول)
 الب عد الرقم عبارةال دائماً  حياناً أ نادراً  بداً أ

 المساندة والدمج مجال 

يعد معلمو المواد األساسية بالمدرسة عوامل مساعدة لي   28.6% 52.4% 16.7% 2.3%
 46 كمعلم توحد.

 الهيئة
 التعليمية 

 47 يمكن التعاون مع معلمو نظام الفصل فقط. 7.3% 36.6% 24.4% 31.7%

ا تعليمية تساهم في عالج حاالت  طرقً يتبع المعلمون  22.0% 39.0% 17.0% 22.0%
 48 التوحد. 

هناك صعوبة في اقناع المعلمين بأهمية دمج الطلبة   19.0% 35.7% 21.4% 23.9%
 49 التوحديين في حصص األنشطة والمواد األساسية. 

 

 ( 53-50العبارات ) :المرشد االجتماعي وأولياء األمور ِبب عدالنتائج المتعلقة ( 3 

ن نسبه معلمي التوحد الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها أهمية  إ( ي-14ي الجدول )ج ف النتائتشير 
دور المرشد االجتماعي، وتعاون أولياء األمور في نجاح خدمات برنامج الدمج قد تراوحت ما بين  

-%35.7%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا ما بين )20.9 –% 2.4)
72.4 .)% 

 

 المرشد االجتماعي وأولياء األمور (: النسب المئوية لتقييم ب عدي-14دول)ج
 الب عد الرقم العبارة دائماً  حياناً أ نادراً  بداً أ

 المساندة والدمج مجال 

للمرشد االجتماعي دور في مساعدتي لعالج حاالت   2.4% 35.7% 21.4% 40.5%
 50 التوحد. 

المرشد  
 االجتماعي
وأولياء  
 األمور 

 51 يساهم أولياء األمور في عالج حاالت التوحد.  7.0% 69.8% 20.9% 2.3%

ينفذ أولياء األمور ما أقدم لهم من تعليمات تساهم في تقدم  9.3% 72.1% 16.3% 2.3%
 52 مستوى التالميذ التحصيلي.

يستجيب أولياء األمور ألي اجراء يتخذ نحو ابنهم سواء  20.9% 60.5% 11.6% 7.0%
 53 لطب النفسي أو مركز توحد.ل لالتحوي 
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 ( 57-54العبارات ) :التلميذ التوحدي ِبب عدالنتائج المتعلقة ( 4
( إن نسبة معلمي التوحد الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها ان ك-14تشير النتائج في الجدول ) 

لمن كانت إجابتهم  بة %(، في حين بلغت هذه النس93التلميذ التوحدي يشكل محور اهتمامهم قد بلغت ) 
%(، وتظهر النتائج أيضا إن نسبة معلمي التوحد الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها 2.3أحيانا )

%(، في حين بلغت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا  20.9تعاون التلميذ التوحدي معهم )
ت إجابتهم دائما وأكدوا كانن نسبة معلمي التوحد الذين إ يالحظ  ،(ك-14%(. ومن الجدول )58.1)

%( في  11.9فيها أن وجود حاالت التوحد المتنوعة في الصف هو سبب في تشتت جهودهم قد بلغت )
عدد الطلبة  مالءمة%(. وفيما يتعلق بمدى 37.2حين بلغت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا )

%(، في حين بلغت هذه 27.9) التوحديون في صف التوحد فقد بلغت نسبة من كانت إجابتهم دائما
 %(.24.2النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا ) 

 

 

 التلميذ التوحدي (: النسب المئوية لتقييم ب عدك-14جدول)
 الب عد الرقم العبارة دائماً  حياناً أ نادراً  بداً أ

 المساندة والدمج مجال 
 54 األول. امييعد التلميذ ذو اضطراب التوحد هو محور اهتم 93.0% 2.3% 4.7% 0.0%

 التلميذ 
 التوحدي 

يعمل تنوع الحاالت ضمن البرنامج على تشتيت جهدي  11.6% 37.2% 32.6% 18.6%
 55 ويؤثر على عملي كمعلم في صف التوحد.

 56 يساعدني التالميذ في تحقيق نتائج جيدة لهم. 20.9% 58.1% 21% 0.0%

 57 .عدد تالميذ التوحد مالئم 44.2% 27.9% 16.3% 11.6%
 

 ( 61-58: العبارات )الرعاية الطبية والنفسية ِبب عدالنتائج المتعلقة ( 5
( إن نسبة معلمي التوحد الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها أهمية  ل-14تشير النتائج في الجدول )

بين  ما خدمات الرعاية الصحية والنفسية المقدمة لهم في المدرسة ودورها في تعرف التوحدين وعالجهم 
-% 32.6%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا ما بين )59.9-% 20.9)

%(. كما وأظهرت النتائج إن نسبة معلمي التوحد الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها صعوبة  41.9
ن  بي  %(، في حين تراوحت هذه النسبة ما58.1-% 7قراءة التقارير وتفسيرها قد تراوحت ما بين )

 %( لمن كانت إجابتهم أحيانا. 18.6-% 23.3)
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 الرعاية الطبية والنفسية (: النسب المئوية لتقييم ب عدل-14جدول)
 الب عد الرقم العبارة دائماً  حياناً أ نادراً  بداً أ

 المساندة والدمج مجال 

يمكن االعتماد على الجهات المختصة تشخيص الطلبة ذوي  51.2% 32.6% 7.0% 9.2%
 58 التوحد وتحديد درجة االضطراب.  راباضط 

الرعاية  
 الطبية 

 والنفسية 
للجهات المختصة دور كبير في مساعدتي لعالج الحاالت  20.9% 41.9% 25.6% 11.6%

 59 الموجودة لدي في البرنامج.

 60 تعد تقارير الجهات المختصة نظرية وال تتضمن خطة عمل.  58.1% 18.6% 9.3% 14.0%
 61 أجد صعوبة في تفسير بعض عبارات التقارير الطبية. 7.0% 23.3% 25.6% 44.1%

 
 

 ( 65-62العبارات ) :ثالثًا: النتائج المتعلقة بالمجال الثالث وهو الواقع والتطلعات
على ( إلى أن نسبة معلمي التوحد الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها م-14تشير النتائج في الجدول )

يوفرها برنامج الرعاية المقدم من قبل الوزارة وأثره في تحقيق أهداف الدمج قد  تي الخدمات ال أهمية
%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت 57.1-%32.6تراوحت لمن كانت إجابتهم دائمًا ما بين )

 %(. 62.8 –%  42.9إجابتهم أحيانا ما بين ) 
ها إن خدمات برنامج الرعاية كانت دون في أما نسبة معلمي التوحد الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا

من كانت إجابتهم أحيانا  %(، في حين بلغت هذه النسبة ل18.6مستوى الطموح المطلوب قد بلغت )
(79.1 .)% 
 

 الواقع والتطلعات (: النسب المئوية لتقييم ب عدم-14جدول)
 الب عد الرقم العبارة دائماً  حياناً أ نادراً  بداً أ

 ت لعاالواقع والتطمجال 
 62 أشعر بالرضا التام عن برنامج اضطراب التوحد المطبق. 39.5% 53.5% 7.0% 0.0%

الواقع  
 والتطلعات 

 
 

 63 النتائج المتحققة حالًيا ضمن مستوى الطموح. 18.6% 79.1% 2.3% 0.0%

ينظر اآلخرون للبرنامج نظرة ايجابية وأنه يحقق نتائج  32.6% 62.8% 4.6% 0.0%
 64 يذ.إيجابية للتلم

ساعد البرنامج في دمج عدد من حاالت اضطراب التوحد    57.1% 42.9% 0.0% 0.0%
 65 دمجا كليا.
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بتقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي : النتائج المتعلقة ثالًثا
 ( 11-1)اضطراب التوحد من وجهة نظر معلمي المواد الدراسية: العبارات 

تتوزع   ( عبارة11)بمعلمي المواد الدراسية الخاصة االستبانة  عبارات أن ( 15)تشير النتائج في الجدول 
ومعلمي الدراسية تتعلق بمستوى التعاون بين معلمي المواد ؛ و ىاألول :العبارات إلى فئتين، وهي فئة 

قدم الذي يحرزه الطلبة ذوو  التووضع الخطة العالجية، وتقييم مستوى  الطلبةالتوحد من حيث اختيار 
اضطراب التوحد وأهمية تزويدهم بالمعلومات حول التوحد. والمشاركة في كتابة التقارير والتعاون بينهما  

الذين كانت إجابتهم دائمًا وأكدوا فيها أهمية تلك الدراسية في عملية الدمج. وتراوحت نسبة معلمي المواد 
راوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانًا ما بين  ن ت %(، في حي 80-% 10ما بين ) خدمات ال
(10 %-27.6.)% 

ضرورة توفيرها   الدراسية فهي تتعلق بحاجات ومطالب يؤكد معلمي المواد  ؛العبارات الثانية من  الفئةأما 
كتعرف نقاط القوة والضعف لدى الطالب ذي اضطراب التوحد، وضرورة تزويدهم بمعلومات حول 

توفير المحاضرات االرشادية لهم وتزويدهم بمعلومات عن إجراءات الدمج، حيث ، و اضطراب التوحد 
%  53.3الذين كانت إجابتهم دائمًا وأكدوا فيها أهمية ذلك ما بين ) المواد الدراسيةتراوحت نسبة معلمي 

 %(  26.7-%  10.3%(، في حين تراوحت النسبة لمن كانت إجابتهم احيانًا ما بين ) 79.7-
التي تنص على ضرورة التزام الطالب ذي اضطراب التوحد بالتواجد بالصف   عبارةلق باليتعأما فيما 

(، في حين بلغت هذه  90العادي وفق الجدول المحدد، فقد بلغت النسبة لمن كانت إجابتهم دائمًا )%
 %(. 10النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانًا ) 

 
 

 برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة ات خدمواقع فعالية لتقييم ( النسب المئوية 15جدول )
 للطلبة من ذوي اضطراب التوحد من قبل معلمي المواد الدراسية 

 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة  الرقم 

أشارك معلم صف التوحد في اختيار التالميذ المناسبين للدمج في الصف   1
 34.5% %6.9 %24.1 %34.5 العادي.

في وضع الخطة التربوية الفردية للتالميذ  وحدأشارك معلم صف الت  2
 %60 20.0% 10.0% 10.0% المدمجين دمجا جزئيا أو كليًا.

يتم اطالع معلم صف التوحد على مستوى التلميذ التحصيلي والتقدم  3
 %3.5 %3.6 %28.6 %64.3 الدوري له في الصف العادي.

 %0.0 %0.0 %13.3 %86.7 للتلميذ التوحدي. ينبغي معرفة نقاط القوة والضعف 4
 %0.0 %0.0 %10.3 %89.7 ينبغي معرفة المزيد من المعلومات، حول طبيعة ذوي اضطراب التوحد. 5
 %3.3 %10.0 %26.7 %60.0احتاج لمعرفة المزيد من المعلومات، حول آلية دمج التلميذ التوحدي  6
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 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة  الرقم 
 داخل الصف العادي. 

دريس التالميذ ذوي ب ت ضرورة حضوري لمحاضرات إرشادية في أسالي  7
 %10.0 %10.0 %26.7 %53.3 اضطراب التوحد. 

التزم بتزويد معلم صف التوحد بمالحظات دورية حول المستوى  8
 %0.0 %3.4 %27.6 %69.0 التحصيلي للتلميذ التوحدي.

يلتزم التلميذ التوحدي بالحضور للصف العادي وفق جدول محدد متفق   9
 %0.0 %0.0 %10.0 %90.0 عليه.

 %10.0 %16.7 %16.7 %56.7 أشارك في كتابة التقرير النهائي للتلميذ التوحدي. 10

في حالة دمج التلميذ التوحدي دمجًا كليًا أقوم باطالع معلمي صف   11
 %3.3 %13.3 %13.3 %80.0 التوحد بمستوى التلميذ التحصيلي بشكل دوري.

 
 

 
خدمات الرعاية المقدمة ألبنائهم ذوي واقع فعالية ر لالنتائج المتعلقة بتقييم أولياء األمو رابعًا: 

 ( 7-1: العبارات )اضطراب التوحد
تؤكد ضرورة أن يوفر برنامج الدمج لذوي   العبارات إن غالبية  إلى  (16تشير النتائج في الجدول ) 

 اضطراب التوحد خدمات مثل إعالم أولياء األمور بقرار ضم أبناءهم في البرنامج، وتوفير معلومات 
التوحد ومعلومات إرشادية للتعامل مع الطالب التوحدي، وكذلك معلومات تتعلق اضطراب رفية حول مع

بمستوى أبناءهم والتقدم الذي يحرزونه، ومعلومات أخرى تتعلق بكيفية التدريس وضرورة تفعيل التواصل  
أكد أولياء األمور    قد لو  تتعلق بالتكاليف والواجبات المنزلية، أموروالتعاون ما بين المدرسة واألسرة و 

%( في حين تراوحت 93.5 -% 60.7أهمية ذلك وتراوحت نسبة الذين كانت إجابتهم دائمًا ما بين )
( إن نسبة  16النتائج في الجدول ) تبين . و %(24.6 -% 4.8م أحيانًا ما بين ) النسبة لمن كانت إجابته 

رنامج الدمج لذوي اضطراب التوحد والخدمات ن بأولياء األمور الذين كانت إجابتهم دائمًا وأكدوا فيها إ 
%(، في 79المقدمة والتدريس العالجي المعتمد فيه كان له أثر فعال وبالغ األهمية في تقدم أبناءهم )

 %(.14.5حين بلغت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانًا )
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 التي تقدمها الوزارة  ايةخدمات برنامج الرعواقع فعالية لتقييم النسب المئوية  (16)جدول 
 أولياء أمورهم من قبل  من ذوي اضطراب التوحدللطلبة 

 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة الرقم

1 
أرى ضرورة إشعار اختصاصيي التربية الخاصة ب دارة التربية الخاصة، بقرار ضم 

 ابننا لبرنامج دمج اضطراب التوحد.
78.0% 8.5% 10.2% 3.3% 

 %9.8 %4.9 %24.6 %60.7 يد من المعلومات حول اضطراب التوحد.لمز نحتاج ل 2

3 
ضرورة االطالع على التقدم في أداء ابننا بشكل دوري وتعرف نقاط القوة والضعف 

 واالحتياجات التعليمية له.
93.5% 4.8% 0.0% 1.7% 

 %0.0 %3.3 %17.7 %79.0 الحاجة لتعرف األساليب التدريسية المتبعة مع الطالب؛ لتطبيقها في المنزل. 4

5 
ضرورة تفعيل التواصل بين أسرة الطالب ومعلمات صف التوحد، والمشاركة في 

 العملية التعليمية في الصف.
85.5% 11.3% 1.6% 1.6% 

6 
عمل التدريس العالجي الذي يقدم البننا؛ على زيادة مستوى أدائه في مهارات القراءة 

 والكتابة والحساب.
79.0% 14.5% 4.8% 1.7% 

7 
ينبغي تكليف الطالب بالواجبات المنزلية، التي تساعد على تعميم المهارات المدرسية 

 في الصف.
74.2% 19.4% 4.8% 1.6% 

 

 
 النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الفرعي الرابع:

 نص سؤال الدراسة الفرعي الرابع على: 
قة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون  عامن ذوي اإل فعالية خدمات برنامج الرعاية للطلبة واقعما 

من وجهة نظر الهيئتين اإلدارية والتعليمية  المقدمة من وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين 
 ؟ وأولياء أمورهم

أعضاء  النسب المئوية الستجابات أفراد الدراسة من و  حساب التكرارات تم ولإلجابة على السؤال السابق 
 ومعلمين المواد الدراسية( معلمي ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون يمية )تعلدارية والالهيئة اال

المعدة لهذا  االستبانة على وأولياء أمور الطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون 
 الغرض. 

 

لوزارة للطلبة من ذوي  ا ابتقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمه: النتائج المتعلقة أوالً 
 (29-1اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون من وجهة نظر أعضاء الهيئة اإلدارية: العبارات )

 وفيما يلي نتائجها: توزعت إلى ثالثة أبعاد،   عبارة( 29المعدة لهذا الغرض على ) االستبانةاشتملت 
 

 ( 7-1العبارات ) :ومتالزمة داون  ة سيط الب برنامج اإلعاقة الذهنية ِبب عدالنتائج المتعلقة  .1
( يالحظ أن نسبة أعضاء الهيئة اإلدارية الذين كانت إجابتهم دائمًا  أ-17تشير النتائج في الجدول )

ذوي الطلبة من نشطته وفاعلية محتواه في تنمية قدرات ومهارات أا فيها سالمة إجراءات البرنامج و وأكدو 



 

 

81 

 

%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن   89.5 –% 64.9بين )ما قد تراوحت  البسيطة اإلعاقة الذهنية
 %(.   35.1 –%  10.5كانت إجابتهم أحيانًا ما بين )

 
 

 ومتالزمة داون  البسيطة برنامج اإلعاقة الذهنية (: النسب المئوية لتقييم ب عدأ-17جدول)
 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة  الرقم  الب عد 

 
 برنامج 
اإلعاقة 

 نيةالذه
 البسيطة
 ومتالزمة

 داون  

1 
يعد برنامج اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون، من ضروريات المدرسة 

 المتكاملة.
80.7% 19.3% 0% 0% 

 %0 %0 %22.8 %77.2 يوفر البرنامج تشخيصًا مقبوال لحاالت اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون. 2

3 
عاقة الذهنية اإل يوفر البرنامج الخطة الفردية العالجية لتالميذ

 ومتالزمة داون.
89.5% 10.5% 0% 0% 

4 
يوفر البرنامج بيئة تعليمية تراعي المتعلمين من ذوي اإلعاقة الذهنية 

 ومتالزمة داون.
77.2% 21.1% 1.7% 0% 

 %0 %0 %15.8 %84.2 ملفات البرنامج منظمة بما يسهل العملية التعليمية 5
 %0 %3.5 %14 %82.5 ودة في المدرسة.الجيساهم البرنامج في رفع نسبة  6

7 
يوفر البرنامج آلية مناسبة لدمج التالميذ في األنشطة المدرسية 

 المناسبة.
64.9% 35.1% 0% 0% 

 

 ( 25-8: العبارات )متعلقة ِبب عد التدريس في صف الدمجالنتائج ال .2
ا أكدوا فيهدائمًا و انت إجابتهم ن كن نسبة أعضاء الهيئة اإلدارية الذيإ( ب -17تشير النتائج في الجدول )

فعالية إجراءاتهم وسالمتها في تعليم ذوي اإلعاقة  و  البسيطة ومتالزمة داون  تعاون معلمي اإلعاقة الذهنية
والتواصل المستمر مع   مالءمةومدى التزامهم بالخطة العالجية، وكذلك دورهم في توفير المعلومات ال

دورهم  يتي التشخيص والتقويم، و في عمل  مالءمةالمقاييس ال دوات و األ ياء األمور واستخدامهماإلدارة وأول
  86.5 –% 64.3تنويعهم للوسائل واألنشطة، قد تراوحت ما بين)في توفير المناخ الصفي المالئم و 

 %(.   39.6 –%  12.5%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا ما بين )
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 التدريس في صف الدمج  المئوية لتقييم ب عدسب (: النب-17جدول)
 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة  الرقم  الب عد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التدريس
 في

 صف
 الدمج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8 
لدى معلم برنامج اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون، القدرة على تشخيص 

 الحاالت بالمدرسة.
70.2% 26.3% 3.5% 0% 

9 
ياس السلوك التكيفي على تشخيص حاالت اإلعاقة الذهنية مق يساعد

 البسيطة.
64.3% 35.7% 0% 0% 

10 
يصمم معلم برنامج اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون الدروس، لتحقيق 

 النمو المتكامل لشخصية المتعلم )معرفيًا، وجدانيًا، مهاريًا(
70.2% 28% 1.8% 0% 

11 
الزمة داون، مناخًا صفيًا يشجع المتعلمين ومتيوفر معلم اإلعاقة الذهنية 

 على التعلم.
84.2% 15.8% 0% 0% 

12 
يستخدم معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون، استراتيجيات وطرق تدريس 

 تسهم في رفع مستوى التالميذ التحصيلي بالبرنامج
80.7% 15.8% 1.8% 1.7% 

13 
تجاهات والقيم السلوكية اال ينمي معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون 

 اإليجابية للتالميذ.
84.2% 14% 1.8% 0% 

14 
يربط معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون كفايات مقياس السلوك التكيفي 

 بالمهارات الحياتية.
71.9% 22.8% 5.3% 0% 

15 
يوزع معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون األدوار والمهام بكفاءة على 

 وفق الخطة الزمنية المحددة. مينالمتعل
67.9% 24.5% 7.6% 0% 

16 
يعدل معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون الخطة الزمنية بما يناسب 

 قدرات المتعلمين ومتطلبات العملية التعليمية.
75.5% 24.5% 0% 0% 

17 
يوظف معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون بفاعلية األدوات والتجهيزات 

 حة بالمدرسة في عمليتي التعليم والتعلم.متاال
77.4% 20.8% 1.8% 0% 

18 
يوظف معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون محتوى الدورات التدريبية في 

 العملية التعليمية.
56.6% 39.6% 3.8% 0% 

19 
يستخدم معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون أساليب متنوعة لتقويم نواتج 

 التعلم.
67.9% 30.2% 1.9% 0% 

20 
يطلع المعنيون )إدارة المدرسة، المعلم، أولياء األمور، موجهو اإلعاقة 
الذهنية ومتالزمة داون...( على نتائج التقويم؛ لمتابعة مستوى تقدم 

 المتعلمين.
77.4% 18.9% 3.7% 0% 

21 
وء يعدل معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون من أساليبه التدريسية في ض

 نتائج تقويم المتعلمين.
75.5% 24.5% 0% 0% 

22 
يتقبل معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون اإلرشادات والتوجيهات والنقد 

 البناء.
84.9% 15.1% 0% 0% 

23 
يتعاون معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون مع زمالئه المعلمين 

 )صفوف الدمج الكلي والجزئي( في العمل.
84.9% 15.1% 0% 0% 

24 
ينوع معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون في إعداد األنشطة ويوظفها 

 توظيًفا فعااًل.
73.6% 26.4% 0% 0% 

 %0 %0 %13.5 %86.5 يضبط معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون الصف أثناء الشرح. 25
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 ( 29-26) راتالعبا :المشاركات واألنشطة الالصفية ِبب عدالنتائج المتعلقة . 3
( إلى أن نسبة أعضاء الهيئة اإلدارية الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا ج-17تشير النتائج في الجدول )

والتزامهم بالطابور   البسيطة ومتالزمة داون  فيها توفر روح المبادرة لدى معلمي ذوي اإلعاقة الذهنية
  –% 83ألمور قد تراوحت ما بين ) ء االصباحي ومشاركتهم في فعاليات المدرسة وتعاونهم مع أوليا

 %(.  15.1 –% 9.4%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا ما بين )  86.9
 

 

 المشاركات واألنشطة الالصفية (: النسب المئوية لتقييم ب عدج-17جدول)
 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة  الرقم  الب عد 

األنشطة 
والمشاركات 

 ةصفيالال

26 
يتمتع معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون بروح المبادرة وحسن 

 التقدير.
84.9% 15.1% 0% 0% 

27 
يحضر معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون في وقت مبكر 

 ويشارك في الطابور الصباحي.
83% 13.2% 3.8% 0% 

28 
ر مو يتعاون معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون مع أولياء األ

مباشرة، وُيشكل حلقة اتصال دائمة في المتابعة بين البيت 
 والمدرسة.

86.8% 9.4% 3.8% 0% 

29 
يشارك معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون في الفعاليات التي 

 تقيمها المدرسة.
86.8% 9.4% 3.8% 0% 

 

تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي تي بتقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية ال: النتائج المتعلقة ثانًيا
اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون من وجهة نظر معلمي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة  

 (53-1داون: العبارات )
الثة مجاالت ولكل منها عدد من  توزعت إلى ث عبارة،  (53) على لهذا الغرض  ةالمعد  االستبانة ت اشتمل

 ا: ئجهوفيما يلي نتابعاد، األ
 ( 25-1: العبارات )أواًل: النتائج المتعلقة بمجال التنفيذ

 اشتمل هذا المجال على خمسة أبعاد وكانت نتائج التقييم كاآلتي:
 (5-1العبارات ) :عملية الحصر ِبب عدالنتائج المتعلقة  .1

الذين ون ( إن نسبة معلمي ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داأ-18النتائج في الجدول )تشير 
كانت إجابتهم دائمًا، والذين أكدوا فيها إن عملية الحصر تعد منهجية وعلمية وتعتمد عدة مصادر لجمع 
البيانات حول التلميذ مثل االختبارات وتقارير الجهات المختصة ومالحظات أولياء األمور ومعلمي  

في حين تراوحت هذه  %(، 84-% 36.9الصف، وكذلك نتائج التقييمات الفصلية فقد تراوحت ما بين )
 %(.  49.3-% 14.7النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا ما بين ) 
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 عملية الحصر (: النسب المئوية لتقييم ب عدأ-18جدول)
 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة الرقم الب عد

 مجال التنفيذ

 الحصر

 %0 %1.3 %14.7 %84 اعتمد على النتائج التشخيصية للطالب. 1
 %0 %8 %26.7 %65.3 مد على تقارير من جهات متخصصة.اعت 2
 %0 %10 %22.9 %67.1 اعتمد على مالحظات معلم الفصل. 3
 %0 %9.6 %49.3 %41.1 اعتمد على مالحظات أولياء األمور. 4
 %0 %29.6 %33.8 %36.6 اعتمد على نتائج التقييمات الفصلية التي تقدمها المدرسة. 5

 

 (8-6العبارات ) :عملية التشخيص ِبب عد لقةالنتائج المتع .2
أن نسبة معلمي ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون ، (ب -18تشير النتائج في الجدول )

الذين كانت إجابتهم دائما، وأكدوا فيها أنهم يعتمدون نتائج التقارير الطبية واالختبارات والمقاييس  
%(، في حين تراوحت   85.3 –% 56د تراوحت ما بين )ص قوالمالحظات الخاصة في عملية التشخي

 %(.  33.3 –%  14.7هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانًا ما بين )
 

 عملية التشخيص (: النسب المئوية لتقييم ب عدب-18جدول)
 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة الرقم الب عد

 مجال التنفيذ

 التشخيص

6 
بية الصادرة من وحدة األطفال والناشئة أو الطاعتمد على التقارير 

 مركز خدمات الصحة المدرسية.
64% 30.7% 5.3% 0% 

7 
يساعدني مقياس السلوك التكيفي على قياس المهارات الحياتية 

 للمستجدين وبناء الخطة التربوية الفردية.
56% 33.3% 10.7% 0% 

 %0 %0 %14.7 %85.3 لخاصة. ي اأعتمد على تشخيصي بداية العام الدراسي ومالحظات 8
 
 
 

 ( 15-9العبارات ) :المصادر البيئية والصفية ِبب عدالنتائج المتعلقة  .3
ن نسبة معلمي ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون  إلى إ ،(ج-18ر النتائج في الجدول )تشي

الموقع والتجهيزات، ة و صف الدمج من حيث المساح  مالءمةالذين كانت إجابتهم دائما، وأكدوا فيها 
%(،   99.2 –%  85.1وتوفر األركان التعليمية فيه وتعاون اإلدارة في ذلك وقد تراوحت النسبة ما بين )

 %(.  43.2 –%  12.2في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانًا ما بين )
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 المصادر البيئية والصفية (: النسب المئوية لتقييم ب عدج-18جدول)
 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة الرقم عدلب  ا

 مجال التنفيذ

 ر  دالمصا
 والبيئة 
 الصفية

 %0 %18.9 %17.6 %63.5 صف الدمج مقبول من حيث المساحة. 9
 %0 %12.2 %20.3 %67.6 صف الدمج مقبول من حيث الموقع. 10
 %0 %17.6 %43.2 %39.2 صف الدمج مقبول من حيث التجهيزات. 11
 %0 %2.7 %12.2 %85.1 األركان التعليمية بصف الدمج متوفرة.  12
 %0 %1.4 %24.7 %74 األركان التعليمية بصف الدمج مفعلة وجذابة. 13

14 
تقدم إدارة المدرسة العون والمشورة لي في توفير برنامج صف 

 الدمج.
63.5% 33.8% 2.7% 0% 

15 
رة لي في توفير مستلزمات مشو تقدم إدارة التربية الخاصة العون وال

 البرنامج.
63% 30.1% 6.8% 0% 

 
 

 (20-16العبارات ) :طرق التدريس ِبب عدالنتائج المتعلقة  .4
ومتالزمة داون الذين  البسيطة إلى أن نسبة معلمي اإلعاقة الذهنية  ،(د -18شير النتائج في الجدول )ت

نشطة التدريسية وطرق التدريس الفعالة والمناسبة  األ كانت إجابتهم دائمًا، وأكدوا فيها تفعيلهم للعديد من 
مدى توفر الوسائل والتجهيزات  و لهذه الفئة من الطلبة، وكذلك مدى التزامهم بالخطة العالجية الفردية، 

%(، في حين تراوحت هذه  89.2 – 67.6التعليمية والعالجية في الصف الدراسي قد تراوحت ما بين )
 %(.   79.8  –%  10.8انًا ما بين ) أحيالنسبة لمن كانت إجابتهم 

 
 

 طرق التدريس (: النسب المئوية لتقييم ب عدد-18جدول)
 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة الرقم الب عد

 مجال التنفيذ

 طرق 
 التدريس  

 %0 %0 %10.8 %89.2 أعمل على تفعيل العديد من األنشطة العالجية المتوفرة لدي. 16
 %0 %0 %10.8 %89.2 م الملفات في البرنامج المناسب.نظيأعمل على ت 17
 %0 %1.4 %16.2 %82.4 تساهم االستمارات الرسمية في تنظيم العمل.  18
 %0 %0 %12.2 %87.8 تسهل الخطط الفردية العمل. 19
 %0 %2.7 %29.7 %67.6 تتوافر لدي الوسائل التعليمية والعالجية. 20
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 ( 25-21العبارات ) :المشاركات واألنشطة الالصفية دب عبِ النتائج المتعلقة  .5
البسيطة  %( من معلمي ذوي اإلعاقة الذهنية  52.3ن )إلى أ ،(ه-18)شير النتائج في الجدولت

الذين كانت إجابتهم دائمًا قد أكدوا فيها أن مشاركتهم في اللجان المدرسية تعرقل من عملهم في رعاية  
%(.  40، في حين بلغت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانًا )سيطةالب الطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية 

ومتالزمة داون  البسيطة ن نسبة معلمي اإلعاقة الذهنيةإ (ه-18وبالمقابل تظهر النتائج في الجدول )
الذين كانت إجابتهم دائمًا، وأكدوا فيها أن المشاركة في األنشطة الالصفية تسهل عملهم وتنمي مهاراتهم  

%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانا ما  73.3-% 48ية قد تراوحت ما بين ) مهنال
 %(.  44  –% 21.3بين )

 

 

 المشاركات واألنشطة الالصفية (: النسب المئوية لتقييم ب عده-18جدول)
 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة الرقم الب عد

 مجال التنفيذ

األنشطة 
 اتوالمشارك

 الالصفية

21 
يعرقل اشتراكي في لجان المدرسة المتعددة عملي كمعلم لإلعاقة 

 الذهنية ومتالزمة داون.
25.3% 40% 34.7% 0% 

 %0 %8 %36 %56 أشارك في برامج الطابور الصباحي. 22

23 
تساهم االجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها 

 ي المهني.وير إدارة التربية الخاصة في تط
73.3% 21.3% 5.3% 0% 

24 
تساعد المطويات والنشرات التي أعدها في نشر الوعي التثقيفي بذوي 

 اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون.
58.7% 32% 9.3% 0% 

 %0 %8 %44 %48 تساعد األعمال اإلدارية بالمدرسة في تطوير قدراتي المهنية. 25
 

 
 ( 49-26العبارات ) :الدعم والمساندةال ثانيًا: النتائج المتعلقة بمج
توزعت إلى ستة أبعاد، وكانت نتائج التقييم لخدمات هذه األبعاد  عبارة( 24اشتمل هذا المجال على )

 على النحو التالي: 
 ( 28-26العبارات ) :اإلدارة المدرسية ِبب عدالنتائج المتعلقة .1

ومتالزمة داون الذين  البسيطة عاقة الذهنية اإل ن نسبة معلمي ، إلى أ(و-18تشير النتائج في الجدول )
كانت إجابتهم دائمًا وأكدوا فيها تعاون اإلدارة معهم من حيث تسهيل إجراءات العمل وتوفير الدعم 

%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم   81.3 –% 68والمساندة لهم قد تراوحت ما بين )
 %(.  29.3-% 17.30أحيانًا ما بين ) 
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 اإلدارة المدرسية  (: النسب المئوية لتقييم ب عدو-18جدول)
 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة الرقم الب عد

 مجال التنفيذ

اإلدارة 
 المدرسية

 %0 %1.3 %17.3 %81.3 تقدم إدارة المدرسة الدعم والمساعدة، لنجاح البرنامج. 26
 %0 %2.7 %29.3 %68 على تطوير البرنامج. رسةتعمل اجتماعاتي ولقاءاتي مع إدارة المد 27
 %0 %5.3 %18.7 %76 تتابع إدارة المدرسة تفاصيل عملي بشكل مستمر. 28

 

 ( 31-29العبارات ) :الهيئة التعليمية ِبب عدالنتائج المتعلقة .2
اون  ة د ومتالزم البسيطة إلى أن نسبة معلمي ذوي اإلعاقة الذهنية ،(ح-18تشير النتائج في الجدول )

معهم واعتمادهم الطرق التعليمية  الدراسية الذين كانت إجابتهم دائمًا، وأكدوا فيها تعاون معلم المواد 
%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم   55.6 –% 45.2قد تراوحت ما بين ) مالءمةال

  البسيطة  اقة الذهنيةإلع%(. وتظهر النتائج أيضًا إن نسبة معلمي ا39.7 –% 34.7أحيانا ما بين )
معهم في   الدراسية ومتالزمة داون الذين كانت إجابتهم دائما، وأكدوا فيها عدم تعاون معلمي المواد 

%(، في حين بلغت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانًا   21.9إجراءات الدمج الجزئي قد بلغت )
(56.2  .)% 
 

 لتعليميةة االهيئ (: النسب المئوية لتقييم ب عدح-18جدول)
 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة الرقم الب عد

 مجال التنفيذ

الهيئة 
 التعليمية

 %0 %15.1 %39.7 %45.2 يعد معلمو مواد األنشطة المدرسية بالمدرسة عوامل مساعدة لي. 29

30 
يتبع المعلمون طرًقا تعليمية تساهم في اكتساب المهارات الحياتية 

 طة.بسيواالكاديمية ال
55.6% 34.7% 9.7% 0% 

 %0 %21.9 %56.2 %21.9 هناك صعوبة في اقناع المعلمين بأهمية الدمج الجزئي للتالميذ.  31

 
 ( 35-32العبارات ) :المرشد االجتماعي وأولياء األمور ِبب عدالنتائج المتعلقة . 3

ومتالزمة داون الذين  سيطة الب ( إن نسبة معلمي اإلعاقة الذهنية ط-18يتبين من النتائج في الجدول )
كانت إجابتهم دائمًا، وأكدوا فيها تعاون المرشد االجتماعي وأولياء األمور معهم في تسهيل عملهم قد 

%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانًا ما بين   34.2 –% 17.6تراوحت ما بين ) 
(40.5  %– 56.8 .)% 
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 المرشد االجتماعي وأولياء األمور لتقييم ب عدية  (: النسب المئو ط-18جدول)
 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة الرقم الب عد

 مجال التنفيذ

المرشد 
االجتماعي 

 وأولياء 
 األمور 

32 
للمرشد االجتماعي دور في مساعدتي كمعلم لإلعاقة الذهنية 

 ومتالزمة داون في اكساب المهارات الحياتية.
17.6% 40.5% 41.9% 0% 

 %0 %17.6 %52.7 %29.7 يساهم أولياء األمور في تعليم المهارات الحياتية ألبنائهم. 33

34 
ينفذ أولياء األمور ما أقدم لهم من تعليمات، تساهم في تقدم مستوى 

 التالميذ.
31.1% 56.8% 12.2% 0% 

35 
يستجيب أولياء األمور لتحويل أبنائهم للتشخيص في الصحة 

 ة.المدرسي
34.2% 54.8% 11% 0% 

 

 ( 40-36العبارات ) :االختصاصي المشرف ِبب عدالنتائج المتعلقة ( 4
ومتالزمة داون الذين  البسيطة ن نسبة معلمي اإلعاقة الذهنية، إلى أ(ي-18تشير النتائج في الجدول )

ني، وكذلك لمهكانت إجابتهم دائمًا، وأكدوا فيها أهمية دور االختصاصي المشرف في تسهيل أدائهم ا
%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت 82.4 –% 70.3مدى تعاونه معهم تراوحت ما بين ) 

 .%(23 –%  12.2إجابتهم أحيانا ما بين ) 
 
 

 االختصاصي المشرف  (: النسب المئوية لتقييم ب عدي-18جدول)
 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة الرقم الب عد

 دةمجال الدعم والمسان

االختصاصي  
 المشرف

36 
يقدم االختصاصي المشرف التوجيه المناسب في مجال عملي كمعلم 

 لإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون.
73% 23% 4.1% 0% 

 %0 %8.1 %21.6 %70.3 يساعدني االختصاصي المشرف في عالج الحاالت الخاصة. 37
 %0 %4.1 %17.6 %78.4 د.لجييمتلك االختصاصي المشرف الخبرة والكفاءة والتعامل ا 38
 %0 %4.1 %13.5 %82.4 الزيارات التي قام بها االختصاصي المشرف كافية ومفيدة. 39
 %0 %5.4 %12.2 %82.4 أفضل استمرار العمل مع االختصاصي المشرف لعدة سنوات. 40

 

 ( 45-41) العبارات البسيطة: ذوي اإلعاقة الذهنية الطالب من ِبب عدالنتائج المتعلقة ( 5
 : ما يلي إلى( ك-18)تشير النتائج في الجدول 

الذين كانت إجابتهم دائمًا، أكدوا ومتالزمة داون  البسيطة %( من معلمي اإلعاقة الذهنية47.7).أ
فيها إن التلميذ ذوي اإلعاقة هو محور اهتمامهم، في حين بلغت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم  

   .%(  8.2أحيانا )
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أكدوا  ومتالزمة داون الذين كانت إجابتهم دائمًا،البسيطة اإلعاقة الذهنية مي %( من معل32.4).ب 
معهم، في حين بلغت هذه النسبة   البسيطة ذوي اإلعاقة الذهنية طلبة منفيها أهمية تعاون ال

 %( لمن كانت إجابتهم أحيانًا.31)
بتهم دائمًا، أكدوا إجاومتالزمة داون الذين كانت  البسيطة %( من معلمي اإلعاقة الذهنية19.2).ج

هو سبب حدوث اإلحباط لديهم،   البسيطة فيها أن ضعف المستوى التحصيلي لذوي اإلعاقة الذهنية
 %( منهم أفادوا أحيانًا. 37في حين ) 

ئمًا، أكدوا ومتالزمة داون الذين كانت إجابتهم دا البسيطة %( من معلمي اإلعاقة الذهنية39.2).د 
ومتالزمة داون مالئم في الغرفة الصفية، في  البسيطة اقة الذهنيةإلعذوي ا طلبة منفيها أن عدد ال

 .%( منهم أجابوا حول ذلك بأحياناً 49.9حين ) 
ومتالزمة داون الذين كانت إجابتهم دائما، أكدوا  البسيطة اإلعاقة الذهنية%( من معلمي 54.9).ه

زمة داون عاماًل مهمًا لحدوث تالوم  البسيطة فيها إن وجود الدافعية لدى تالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية
 %( منهم أفادوا أن ذلك مهمًا أحيانًا. 31التعلم لديهم، في حين إن )

 

 البسيطة ذوي اإلعاقة الذهنية الطالب من (: النسب المئوية لتقييم ب عدك-18جدول)
 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة الرقم الب عد

 مجال الدعم والمساندة

التلميذ ذو 
 اقة الذهنيةإلعا

41 
يعد التلميذ ذو اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون هو محور اهتمامي 

 األول كمعلم لإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون.
87.7% 8.2% 4.1% 0% 

 %0 %14.1 %31 %54.9 تعد االعاقة الذهنية السمة الغالبة لتحديد الدافعية للتعلم. 42
 %0 %9.5 %58.1 %32.4 جيدة لهم. ائجيساعدني التالميذ في تحقيق نت 43
 %0 %43.8 %37 %19.2 إن استمرار ضعف المستوى التحصيلي للتالميذ يسبب اإلحباط لهم. 44
 %0 %14.9 %45.9 %39.2 عدد تالميذ اإلعاقة الذهنية مالئم. 45

 

 ( 49-46)العبارات  :الرعاية الطبية والنفسية ِبب عدالنتائج المتعلقة ( 6
ومتالزمة داون  البسيطة إلى أن نسبة معلمي اإلعاقة الذهنية ،(ل-18ج في الجدول )تائتشير الن 

الذين كانت إجابتهم دائمًا، وأكدوا فيها أهمية الرعاية الصحية والنفسية التي تقدم لذوي اإلعاقة ودورها في  
نت  كا %(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن 52.7 –% 32.4تسهيل عملهم قد تراوحت ما بين )

%( من معلمي ذوي   13.5%(. وتظهر النتائج أيضا أن ) 50 –% 31.1إجابتهم أحيانًا ما بين )
الذين كانت إجابتهم دائما، أكدوا فيها صعوبة التعامل مع التقارير الطبية   البسيطة اإلعاقة الذهنية

 %( منهم صعوبة ذلك أحيانًا.  43.2والنفسية وتفسير نتائجها، في حين أفاد )
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 الرعاية الطبية والنفسية (: النسب المئوية لتقييم ب عدل-18ول)جد
 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة الرقم الب عد

 مجال الدعم والمساندة
الجهات 

المختصة 
 )الطب النفسي

الصحة / 
 المدرسية(

46 
يمكن االعتماد على الجهات المختصة في تحديد نوع المشكلة التي 

 يذ.يعاني منها التالم
32.4% 50% 17.6% 0% 

 %0 %31.9 %31.9 %36.1 للجهات المختصة دور كبير في مساعدتي لاللتحاق بالبرنامج. 47
 %0 %16.2 %31.1 %52.7 تقارير الجهات المختصة نظرية وال تتضمن خطة عمل. 48
 %0 %43.2 %43.2 %13.5 أجد صعوبة في تفسير بعض عبارات التقارير الطبية. 49

 

 ( 53-50العبارات ) النتائج المتعلقة بمجال الواقع والتطلعات المستقبلية: ًا:ثالث
  معلمي ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون إن نسبة  ، إلى(م-18تشير النتائج في الجدول )

  ية خدمات الرعاية وأهميتها في اكساب ذوي اإلعاقة الذهن أهمية الذين كانت إجابتهم دائما وأكدوا فيها 
%(، في   71.2 –% 41.9ومتالزمة داون المهارات الحياتية والتكيفية قد تراوحت ما بين )  البسيطة 

%(. وتظهر النتائج كذلك 37.8 –% 24.7حين تراوحت هذه النسبة لمن كانت إجابتهم أحيانًا ما بين )
مًا وأكدوا فيها إن دائومتالزمة داون الذين كانت إجابتهم  البسيطة ن نسبة معلمي ذوي اإلعاقة الذهنيةإ

كانت دون مستوى الطموح، وكذلك تقدير اآلخرين   البسيطة خدمات الرعاية المقدمة لذوي اإلعاقة الذهنية
%(، في حين تراوحت هذه النسبة لمن   17.8 –% 16.2السلبي لهذه الخدمات قد تراوحت ما بين )

 %(.  48.6  –% 37كانت إجابتهم أحيانا ما بين )
 

 الواقع والتطلعات المستقبلية سب المئوية لتقييم ب عدالن(: م-18ول)جد
 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة الرقم الب عد

 مجال الواقع والتطلعات المستقبلية

 الواقع
الحالي  

 للبرنامج

 %0 %20.3 %37.8 %41.9 أشعر بالرضا التام عن برنامج دمج ذوي اإلعاقة الذهنية المطبق. 50
 %0 %45.2 %37 %17.8 المتحققة حالًيا دون مستوى الطموح بكثير.ئج النتا 51

52 
ينظر اآلخرون للبرنامج نظرة دونية وأنه ال يحقق نتائج إيجابية 

 للتلميذ.
16.2% 48.6% 35.1% 0% 

 %0 %4.1 %24.7 %71.2 ساعد البرنامج في اكتساب المهارات الحياتية. 53
 

واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي يم بتقي: النتائج المتعلقة ثالًثا
        اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون من وجهة نظر أولياء أمورهم:

بأولياء أمور الطلبة من ذوي اإلعاقة  الخاصة االستبانة  عبارات أن  ، إلى(19)تشير النتائج في الجدول 
زت حيث رك ؛ىاألول :العبارات تتوزع إلى فئتين، وهي فئة  ( عبارة10)مة داون الز الذهنية البسيطة ومت
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التعليم توفيرها  ات يؤكد أولياء األمور أهميتها وينبغي على وزارة التربية و حاجاألولى على  مطالب و  الفئة
ى  ستو مإعالمهم عن قرار دمج االبن في الصف العادي وتوفير معلومات عن البرنامج و مثل إعالمهم ب

نقاط الضعف والقوة لديه، وكذلك تزويدهم بمعلومات تتعلق بكيفية التعامل مع  التقدم الذي يحرزه ابنهم و 
ضرورة توفير محاضرات إرشادية تتعلق بكيفية  تدريسه داخل البيت، و و  البسيطة ذوي اإلعاقة الذهنية

اوحت نسبة أولياء األمور الذي تر  قد ع توفير اللقاءات مع المعلمين، و التعامل مع االبن المعاق ذهنيًا م
%(، في حين تراوحت هذه النسبة   90.0-% 50.8أكدوا فيها أهمية ذلك ما بين ) ائمًا و كانت إجابتهم د 

 %(.   33.9 –%  9.8لمن كانت إجابتهم أحيانا ما بين )
لواجبات  ل ا، فتتعلق بتقييم واقع الخدمات المقدمة بالفعل ألبنائهم مثالعبارات الثانية من الفئة أما 

وخدمات برنامج الرعاية وأثرها في تحسين   البسيطة والنشاطات التي يقدمها معلمي ذوي اإلعاقة الذهنية
مستوى األبناء، وكذلك فعالية أساليب التدريس المعتمدة، وقد تراوحت نسبة أولياء األمور الذين كانت  

ين تراوحت هذه النسبة لمن كانت  ي ح%(، ف72.4-% 66.7إجابتهم دائمًا وأكدوا، فعالية ذلك ما بين ) 
 %(. 28.3-% 22.4إجابتهم أحيانا ما بين ) 

 

 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة واقع فعالية لتقييم ( النسب المئوية 19جدول )
 ومتالزمة داون من قبل أولياء أمورهم البسيطة للطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية 

 أبداً  ادراً ن أحياناً  دائماً  العبارة الرقم
 %1.7 %1.7 %11.7 %85 ضرورة اشعار معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون على قرار ضم ابننا للبرنامج. 1
 %0 %4.9 %27.9 %67.2 الحاجة للمزيد من المعلومات حول برنامج اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون. 2

3 
على التقدم في أداء ابننا ون ينبغي أن يطلعنا معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة دا

 بشكل دوري.
90.2% 9.8% 0% 0% 

4 
ينبغي تزويدنا بالمزيد من المعرفة حول نقاط القوة واالحتياجات التعليمية لدى 

 أبنائنا.
80.3% 18% 1.6% 0% 

 %3.2 %6.5 %33.9 %56.5 نحن بحاجة للمزيد من المعلومات عن كيفية تدريس ابناؤنا داخل المنزل  5

6 
التواصل المستمر والفعال بين أسرة التلميذ ومعلم برنامج اإلعاقة الذهنية  ورةضر 

 ومتالزمة داون.
87.1% 11.3% 0% 1.6% 

 %0 %5.2 %22.4 %72.4 يزيد التدريس العالجي الذي يقدم البننا من مستوى أدائه في المهارات الحياتية. 7

8 
جبات ونشاطات، تنمي قدراته بوايكلف معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون ابننا 

 المختلفة.
66.7% 28.3% 3.3% 1.7% 

 %1.6 %14.8 %32.8 %50.8 ضرورة حضور محاضرات إرشادية تساعدنا على معرفة أساليب التعامل مع ابننا  9

10 
يستخدم معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون البننا األساليب المناسبة، لتشجيعنا 

 ية التربويةعملعلى المشاركة في ال
70% 23.3% 6.7% 0% 
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 الخامس:الفرعي النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 
 نص سؤال الدراسة الفرعي الخامس على:  

واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية للطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية المقدمة من وزارة ما 
ئة اإلدارية والطلبة العاديين وأولياء أمورهم، لهياالتربية والتعليم في مملكة البحرين من وجهة نظر 

 ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية؟ من وأولياء أمور الطلبة  
أعضاء  النسب المئوية الستجابات أفراد الدراسة من و  حساب التكرارات تم ولإلجابة على السؤال السابق 

  على  ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية من دارية والتعليمية وأولياء أمور الطلبة العاديين والطلبةالهيئة اال
 المعدة لهذا الغرض.  االستبانة

بتقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي  : النتائج المتعلقة أوالً 
 ( 16-1اإلعاقة الحسية والجسدية من وجهة نظر الهيئة اإلدارية: العبارات )

ن نسبة أعضاء الهيئة اإلدارية الذين كانت إجابتهم أوافق وأكدوا أ ، إلى (20)تشير النتائج في الجدول 
ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية في صفوف الطلبة العاديين وفعاليتها  الطلبة من فيها نجاح عملية دمج

في تحسين مستوى التفاعل بينهم وبين العاديين، مما أدى إلى تعديل السلوك لدى كال الطرفين، وكذلك 
أكيد على أن نجاح عملية الدمج يعتمد اعتمادا كثيرًا على وجود خطة واضحة وتخطيطًا سليمًا ما بين  الت
%(. وبالمقابل تراوحت نسبة أعضاء الهيئة اإلدارية الذين كانت إجابتهم أوافق وأكدوا 90.2–%51.6)

تفاعل بين ذوي ال مثل صعوبة إجراءات عملية الدمج وما يرتبط بها من مشكالت كصعوبة أمورفيها 
اإلعاقة والعاديين، وتدني قدرات ذوي اإلعاقة على التعامل والتفاعل مع العاديين وعدم استفادتهم من  
خبرات التعلم، وأنهم مصدر إعاقة لعملية التعلم لدى العاديين، إضافة إلى قلة عدد المختصين ما بين  

صين كانت األكثر تأييدًا حيث  مخت(. ويالحظ من الجدول أن مشكلة عدم وجود ال%9.8- %68.9)
 . (68.9%)بلغت نسبة المؤيدين بذلك 

 

 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة واقع فعالية لتقييم النسب المئوية  (20) جدول
 للطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية من قبل الهيئة اإلدارية

 غير موافق  غير متأكد  أوافق العبارة  الرقم 
 %9.0 %14.8 % 76.2 مج ذوي اإلعاقة مع العاديين في المدرسة أمر طبيعي.د ديع 1
 %45.9 %33.6 20.5% يتفاعل ذوي اإلعاقة مع العاديين بصعوبة في المدرسة.  2

يؤدي إشراك المعاق بصريًا في أنشطة العاديين إلى زيادة التفاعل اإليجابي  3
 %5.6 %32 %62.3 بينهم.

 56.4 %33.6 %9.8 عاقة المحدودة بالتعامل مع العاديين.اإل ال تسمح قدرات ذوي  4
 %46.7 %25.4 %27.9 أرى أن نظام التعليم الخاص ذوي اإلعاقة بمفردهم أفضل لهم.  5
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بتقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي : النتائج المتعلقة ثانًيا

 (17 -1اإلعاقة الحسية والجسدية من وجهة نظر أولياء أمورهم: العبارات )
لجسدية الذين  وا إن نسبة أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقات الحسية ، إلى(21تشير النتائج في الجدول )

أكدوا أهمية برنامج خدمات الرعاية والدمج وفعاليته في تحسين مستوى أداء أبناءهم وتنمية قدراتهم  
األكاديمية والتحصيلية، باإلضافة إلى مهاراتهم االجتماعية في التواصل والتفاعل مع االخرين، وأثره  

، أما نسبة الذين أكدوا أن  (48.3%-95.2%)النفسي اإليجابي على أبناءهم قد تراوحت ما بين 
 %(. 32.2-%3.9فتراوحت ما بين )  مالءمةخدمات الرعاية والدمج لم تكن 

 
 

 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة واقع فعالية لتقييم ( النسب المئوية 21)جدول 
 للطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية من قبل أولياء أمورهم

 غير موافق  غير متأكد  قوافأ العبارة  الرقم 
 %1.6 %3.2 %95.2 وجود ابني بين التالميذ العاديين بالمدرسة كان له أثر طيب في نفسي. 1
 %8.0 %21.0 %71.0 سلوك ابني تحسن كثيرًا بعد إلحاقه بهذه المدرسة. 2
 %1.6 %11.3 %87.1 يجد ابني كل رعاية واهتمام من المرشدين والمدرسين بالمدرسة. 3
 %1.6 %16.1 %82.3 ب ابني الذهاب إلى المدرسة؛ ليلعب مع التالميذ العاديين.يح 4
 %6.6 %26.2 %67.2 تحسن تعامل ابني معنا في المنزل ومع أخوته كثيرًا منذ ذهابه للمدرسة. 5
 %16.7 %35.0 %48.3 وجود ابني بالمدرسة أدى إلى خفض بعض السلوكيات غير المقبولة. 6
 %11.3 %17.7 %71.0 في كالمه منذ اختالطه بالتالميذ العاديين في المدرسة. حسنبدأ ابني يت  7

 غير موافق  غير متأكد  أوافق العبارة  الرقم 
 %62.3 %19.7 %18.0 ال يستفيد ذوي اإلعاقة كثيرًا من اندماجهم مع العاديين. 6
 %71.3 %17.2 %11.5 اكل المدرسة منذ إلحاق ذوي اإلعاقة بها.مش زادت 7
 %36.1 %18.8 %45.1 يؤدي إلحاق ذوي اإلعاقة بالمدرسة إلى زيادة األعباء على المدرسين. 8
 %18.9 %12.2 %68.9 عدد المتخصصين في التربية الخاصة غير كاف بالمدرسة.  9

 %46.7 25.4% %27.9 اديين هي حصص النشاط فقط. العإن أنسب األوقات لدمج ذوي اإلعاقة مع  10
 %55.7 %25.4 18.9% يعطل ذوي اإلعاقة التالميذ العاديين عن فهم دروسهم بالفصل. 11
 %12.3 %28.7 %59.0 يعد استثمارًا ناجحًا ما ينفق على تجربة دمج ذوي اإلعاقة مع العاديين. 12
 12.3% %36.1 51.6% ئهم ذوي اإلعاقة.زمالتعدل سلوك العاديين نتيجة لتعاملهم مع  13
 %3.3 %8.2 %88.5 يعد التخطيط الجيد لعملية الدمج هو المفتاح إلنجاح التجربة. 14
 %2.4 %7.4 %90.2 يؤدي وجود خطة واضحة لعملية الدمج إلى نجاحها. 15
 6.6% 35.2% 58.2% تعديل سلوك ذوي اإلعاقة نتيجة لتعاملهم مع زمالئهم العاديين. 16
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 غير موافق  غير متأكد  قوافأ العبارة  الرقم 
 %74.2 %14.5 %11.3 زاد توتر ابني وعصبيته منذ أن ذهب إلى المدرسة.  8
 %68.9 %18.0 %13.1 غالبًا ما يعود ابني باكيا من المدرسة لسوء معاملة زمالئه العاديين له. 9

ء التي كان يعاني منها ابني بعد ذهابه للمدرسة  طواقل مستوى العزلة واالن  10
 %32.2 %18.6 %49.2 مع العاديين.

 %39.0 %28.8 %32.2 أفضل كثيرًا إلحاق ابني بالمدرسة الخاصة به. 11
ال جدوى من ذهاب ابني لمدرسة العاديين ألنه ال يستطيع أن يتعلم شيئًا  12

 %77.8 %15.9 %6.3 منهم.

 %6.3 %17.5 %76.2 مد على نفسه في كثير من األمور منذ إلحاقه بالمدرسة. يعت تعلم ابني كيف  13
 %0.0 %24.2 %75.8 تقدم ابني كثيرًا في دروسه منذ إلحاقه بهذه المدرسة. 14
 %1.6 %19.0 %79.4 أصبح لدى ابني العديد من األصدقاء. 15
 %0.0 %12.7 %87.3 تحسنت قدرات ابني االجتماعية. 16
 %1.6 %19.0 %79.4 ني أكثر واقعية في تعامله مع اآلخرين.اب  أصبح 17

 
بتقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي : النتائج المتعلقة ثانًيا

 (10-1اإلعاقة الحسية والجسدية من وجهة نظر الطلبة العاديين: العبارات )
أن نسبة الطلبة العاديين الذين أكدوا فيها أن وجود ذوي اإلعاقة   إلى، (22تشير النتائج في الجدول )

معهم في الصف العادي يعد سببًا في التأثير في عمليات التعلم لديهم، ويؤثر في عمليات التفاعل 
  - %32والتواصل وعدم تفضيل العاديين لوجود ذوي اإلعاقات بالصف معهم قد تراوحت ما بين ) 

بة الطلبة العاديين الذين رحبوا بفكرة دمج ذوي اإلعاقات وأهمية التفاعل  نس حين تراوحت  ( في9.8%
 %(.  82.4 %- 88.3معهم ما يبين )

 
 

 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة  فعالية لتقييم ( النسب المئوية 22جدول )
 للطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية من قبل الطلبة العاديين

 غير موافق غير متأكد أوافق ارةالعب الرقم
 69.9% %16.5 %13.6 ال أحب أن أجلس بجوار زميلي ذوي االعاقة بالفصل. 1
 %68.0 18.4% 13.6% وجود زميلي ذوي االعاقة بالفصل يعطل شرح المدرس. 2
 %66.6 21.6% %11.8 ال أفهم الدروس من الضوضاء التي تحدث من ذوي اإلعاقة بالفصل. 3
 %70.9 15.5% 13.6% أشترك في حصص النشاط التي يشترك فيها ذوي اإلعاقة.أن ال أحب  4
 %61.8 %20.6 17.6% أرى ضرورة عزل ذوي اإلعاقة في فصول خاصة بالمدرسة. 5
 %45.0 %23.0 %32.0 من األفضل أن يكون ذوي اإلعاقة في مدارس خاصة بهم. 6
 %6.8  %10.8 %82.4 س.مدر أقدم العون لذوي اإلعاقة لفهم ما شرحه لنا ال 7
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بتقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي : النتائج المتعلقة رابًعا

 ( 11-1) راتاإلعاقة الحسية والجسدية من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة العاديين: العبا
ن نسبة أولياء أمور الطلبة العاديين الذين أكدوا عدم نجاح خدمات ، إلى أ(23) شير النتائج في الجدولتُ 

برنامج الدمج وخدمات الرعاية المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقات الحسية والجسدية قد تراوحت ما بين 
%( من أولياء أمور  82.7%(، وهذه النسب تعد منخفضة، ويظهر من النتائج أن )36.1-% 4.8)

ذوي اإلعاقات الحسية والحركية مع أبناءهم العاديين   الطلبة من اشتراك ا فيها أهميةالطلبة العاديين أكدو 
وعدم موافقة أولياء أمور الطلبة العاديين اعتبار ان تعلم الطلبة من ذوي اإلعاقة   في أنشطة اللعب.

 %(.84.3الحسية والجسدية هو هدر للمال بنسبة بلغت ) 
 

 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة   فعالية لتقييم( النسب المئوية 23) جدول
 للطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية من قبل أولياء أمور الطلبة العاديين

 غير موافق  غير متأكد  أوافق العبارة  الرقم 

 %48.2 %25.9 %25.9 ن في الفصول. ديي يعوق الحركة ومستوى األداء اختالط ذوي اإلعاقة مع العا 1
 %39.8 %24.1 %36.1 كنت أتمنى أن يكون ابني في فصل متفوقين وليس في فصل ذوي اإلعاقة.  2
 %84.3 % 10.9 %4.8 تعليم ذوي اإلعاقة يعتبر أهدار للمال العام وليس منه فائدة. 3
 %6.2 %11.1 %82.7 من األفضل إشراك ذوي اإلعاقة مع العاديين في أنشطة اللعب.  4
 %35.8 %34.6 %29.6 ال تسمح قدرات ذوي اإلعاقة المحدودة له بالتعليم مع العاديين. 5
أصبح اهتمام المدرس بالتالميذ العاديين أقل بعد دخول التالميذ ذوي اإلعاقة   6

 معه.
16.9% 38.6% 44.5% 

عاقة  اإل أصبح مستوى ابني التحصيلي للدروس أقل بعد دخول التالميذ ذوي  7
 معه.

12.2% 26.8% 61.0% 

 %78.3 %13.3 %8.4 لم يعد ابني يحب الذهاب للمدرسة منذ دخول ذوي اإلعاقة معه في المدرسة.  8
 %72.0 %20.7 %7.3 بدأ ابني يقلد التلميذ ذوي اإلعاقة في طريقة كالمه وحركته. 9

 %28.9 %44.6 %26.5 درسة.الميندهش ابني كثيرًا من قدرات التالميذ ذوي اإلعاقة معه في  10
 %73.5 %20.5 %6.0 دائمًا يعود ابني باكيًا خائفًا من اعتداء زمالئه ذوي اإلعاقة عليه. 11

 غير موافق غير متأكد أوافق العبارة الرقم
 %61.7 %21.6 %16.7 أتخير مكاني في الطابور دائمًا بجوار أصدقائي العاديين بعيدًا عن ذوي اإلعاقة. 8
 %77.5 %12.7 %9.8 الضحك. ون أحب مشاهدة زمالئي ذوي اإلعاقة أثناء اللعب ألنهم يثير  9

 %4.9 %6.8 %88.3 دًا من ذوي اإلعاقة في مكان ما ويحتاج لمساعدة ف نني أسرع لمعاونته.فر  إذا وجدت 10
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 الفصل الخامس                                              
 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 

ف الدراسة وأسئلتها، وما ورد باألدب هدايتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج وتفسيرها في ضوء أ   
 النظري والدراسات السابقة، كما يتضمن توصيات الباحثين في ضوء نتائج الدراسة. 

ما تقييم فعالية خدمات برامج الرعاية المقدمة من وزارة وليتم اإلجابة على السؤال الرئيس للدراسة " 
تياجات الخاصة من وجهة نظر الهيئة اإلدارية  الح التربية والتعليم في مملكة البحرين للطلبة من ذوي ا

" تم مسح واقع فعالية خدمات برامج الرعاية المقدمة من   والهيئة التعليمية والطلبة وأولياء أمورهم؟
الوزارة لجميع فئات الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة من خالل جمع البيانات وتحليلها للتوصل إلى 

 أسئلة الدراسة الفرعية المنبثقة من السؤال الرئيس للدراسة كما يلي: لى نتائج الدراسة التي تجيب ع
 

 مناقشة نتائج السؤال الفرعي األول: 
  والموهوبين  المتفوقين  فعالية خدمات برنامج الرعاية للطلبة واقعما  " نصالسؤالالفرعياألولعلى

الهيئتين اإلدارية والتعليمية  ظر من وجهة نالمقدمة من وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين 
 : مناقشة نتائجه، وفيما يلي " ؟والطلبة وأولياء أمورهم

ن مستوى  تحليل استبانات تقييم خدمات برنامج الرعاية لفئة الطلبة المتفوقين والموهوبين أنتائج  أظهرت 
تراوح  الموهوبين و  قينتفو ج الرعاية المقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم للطلبة الم نام خدمات بر فعالية 

يعتبر ذلك مؤشر داعم الهتمام وزارة التربية  ، و %(91.2-% 61.8التقدير بين المتوسط والمرتفع بنسبة )
والتعليم وجديتها في رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين وتنمية قدراتهم الشخصية من خالل سن  

 التشريعات التي تكفل ذلك.
 

Iخدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلبة  عالية فم ( تلخيص ألبرز نتائج تقيي
 المتفوقين والموهوبين في مملكة البحرين التي بحاجة لمراجعة من وجهة نظر الهيئة اإلدارية: 

لقـــد تـــم اســـتعراض جميـــع األبعـــاد والعبـــارات المتضـــمنة فـــي " اســـتبانة تقيـــيم واقـــع فعاليـــة خـــدمات برنـــامج 
من ( "، واالختيار I-أ-2اإلدارية )تي تقدمها الوزارة للطلبة المتفوقين والموهوبين من قبل الهيئة ال  الرعاية
، عبارة(، ما يؤشر إلى التقييمات الدالة على وجـود حاجـة لمراجعـة البرنـامج وإعـادة النظـر فيـه 38بين الـ)

و اإلضافة والتطوير للبرنـامج( ، أحتى يتمكن صانع القرار من اتخاذ قرارات رشيدة )بالحذف، أو اإليقاف
 في ضوئها.
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( أن أعضاء الهيئة اإلدارية المستجيبين على عبارات االستبيان كان تفضيلهم على سلم  1وُيظهر شكل )
%(، ومن حيث وضوح أهدافه بنسبة  54.50التقدير بدرجة )الممتاز( للبرنامج من حيث سياساته بنسبة )

 (. 76.5جات الطلبة بنسبة )لحا%(، ومن حيث شمولية ملفاته 70.60)
أما ما يتعلق بكال من كفاية الميزانية السنوية، ومساهمة ركن التعلم الذاتي في الحصيلة المعرفية لمعلمي 

%(. وهذا يستدعي  44.1%( و ) 44.1المواد الدراسية، فجاءت أقل من المتوسط على التوالي بنسبة )
لمتعلقة بالميزانية حين تخصيصها للموازنة العامة إلدارة ة امن الجهات المعنية األخذ في االعتبار النتيج 

التربية الخاصة. والتعاون بين إدارة التربية الخاصة وإدارات المدارس في إثراء ركن التعلم الذاتي 
 للنهوض بالحصيلة المعرفية لمعلمي المواد الدراسية.

 
 ية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم رعاخدمات برنامج الفعالية (: تلخيص ألبرز نتائج تقييم 1شكل )

 للطلبة المتفوقين والموهوبين في مملكة البحرين من وجهة نظر الهيئة اإلدارية
 

 معلمي واختصاصيي التفوق والموهبة: 
أما بالنسبة لتقييمات معلمي واختصاصيي التفوق والموهبة للبرنامج فقد بلغت بنسبة تجاوزت المتوسط 

(66.7 .)% 
 

IIص ألبرز نتائج تقييم فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلبة  لخي( ت
المتفوقين والموهوبين في مملكة البحرين التي بحاجة لمراجعة من وجهة نظر معلمي واختصاصيي  

 التفوق والموهبة: 
م واقع فعالية خدمات برنامج  قييلقد تم استعراض جميع األبعاد والعبارات المتضمنة في " استبانة ت

الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة المتفوقين والموهوبين من قبل معلمي واختصاصيي التفوق  
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عبارة(، ما يؤشر إلى التقييمات الدالة على وجود حاجة  48من بين الـ)واالختيار ("، II-أ -2والموهبة)
القرار من اتخاذ قرارات رشيدة )بالحذف، أو   انعلمراجعة البرنامج وإعادة النظر فيه، حتى يتمكن ص
 اإليقاف، أو اإلضافة والتطوير للبرنامج( في ضوئها. 

المستجيبين على عبارات االستبيان كان   ( أن معلمي واختصاصيي التفوق والموهبة 2وُيظهر شكل ) 
لمعتمدة للكشف، ت اتفضيلهم على سلم التقدير بدرجة )الممتاز( للبرنامج من حيث مناسبة وكفاية األدوا

%(، وكذلك الحال بالنسبة لرأيهم حول مناسبة  13.90والرضا التام عن البرنامج متدنية حيث بلغت )
 %(. 11.40)بشدة متدنية جدًا حيث بلغت  ن أنشطة البرنامج اإلرشادية حيث كانت نسبة الموافقو 

 

مج، ومالئمة عدد حصص رناولوحظ ارتباطًا بما سبق، انخفاض نسبة كل من مالئمة عدد الطلبة للب
إلى ما دون المتوسط حيث بلغت على التوالي   ، وتوفر عدد حصص اإلرشاد المالئمةاإلثراء

. وجميع تلك النسب هي مؤشرات واضحة على عدم فعالية  %(28.6، و)%(27.80)، %(36.10)
تكوين فرق  اللالبرنامج في تحقيقه ألهدافه، مما يستدعي وبالضرورة إعادة التخطيط للبرنامج من خ

 عمل من جميع األطراف ذوي العالقة وباألخص مطبقي البرنامج في الصفوف الدراسية.  
 

 
 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم فعالية (: تلخيص ألبرز نتائج تقييم 2شكل )

 صيي التفوق والموهبةتصاللطلبة المتفوقين والموهوبين في مملكة البحرين من وجهة نظر معلمي واخ
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 معلمو المواد الدراسية: 
الموهوبين، فيالحظ  المتفوقين و للخدمات المقدمة إلى الطلبة  المواد الدراسية تقييم معلمي إلىوعند النظر 

%(، وتمثل  75.2-% 68.2ما فوق المتوسط والجيد بنسبة ) نتراوح ما بين تقيمهم لمستوى الخدمات أ
مواد الدراسية ألهمية تقديم التغذية الراجعة عن تطور موهبة كل طالب، ال هذه النسب تأييد معلمي

وضرورة المشاركة في إبراز منتجات الطلبة الموهوبين، ووعيهم بأهمية الكشف عن الطلبة الموهوبين  
 وأهمية تزويدهم بقائمة أسماء الطلبة الموهوبين المنضمين في البرنامج. 

IIIية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلبة  عال( تلخيص ألبرز نتائج تقييم ف
 المتفوقين والموهوبين في مملكة البحرين التي بحاجة لمراجعة من وجهة نظر معلمي المواد الدراسية:

لقد تم استعراض جميع األبعاد والعبارات المتضمنة في " استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج  
(  III-أ-2ملحق: )التي تقدمها الوزارة للطلبة المتفوقين والموهوبين من قبل معلمي المواد الدراسية  ايةالرع
راجعة البرنامج عبارة(، ما يؤشر إلى التقييمات الدالة على وجود حاجة لم 18من بين الـ)واالختيار "، 

ذف، أو اإليقاف، أو اإلضافة  الح، حتى يتمكن صانع القرار من اتخاذ قرارات رشيدة )بوإعادة النظر فيه
 والتطوير للبرنامج( في ضوئها.

( أن معلمي المواد الدراسية المستجيبين على عبارات االستبيان كان تفضيلهم على سلم  3وُيظهر شكل )
التقدير بدرجة )الممتاز( للبرنامج من حيث تنوع األنشطة التوعوية واسهاماتها في تطوير تدريسهم جاءت  

%(. وكذلك الحال بالنسبة  34.50%(، و)39.10متقاربة حيث بلغت على التوالي )سب متدنية وبن
النخفاض التعاون بين المعلمين في تقديمهم لبرامج اإلثراء حيث كانت النسبة أقل من المتوسط، وبلغت  

%(. وقد يعزى التدني في نسب استجابات معلمي المواد الدراسية إلى غياب استراتيجية  34.50)
 ظيم تبادل الخبرات فيما بينهم وتعزيز مهاراتهم التدريسية)البيداغوجية(. لتعواضحة 

 

ويتبين أن معلمي المواد الدراسية متفقين إلى حد ما مع معلمي واختصاصيي الموهبة من حيث عدم   
كفاية وفعالية مادة الكشف عن الموهوبين من خالل النسب التي جاءت أقل من المتوسط، حيث بلغت 

 %(.39.40%(، و) 47.10حها، ومالئمة الفترة المتاحة لها على التوالي )وضو من حيث 
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 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم فعالية (: تلخيص ألبرز نتائج تقييم 3شكل )

 للطلبة المتفوقين والموهوبين في مملكة البحرين من وجهة نظر معلمي المواد الدراسية 
 

 فوقون والموهوبون:لمتالطلبة ا
في تنمية الخصائص والقدرات للتفوق والموهبة، امج الرعاية نأما فيما يتعلق بتقييم أثر خدمات وبر 

%  70.7هم أن أثر هذه الخدمات تراوح بين ) الموهوبين فقد أظهرت استجاباتالمتفوقين و  الشخصية لدى
لطالب وتنميتها، وزيادة حب ب ا%(، والتي تتمثل في مساعدة البرنامج على إبراز مواه80.5-

استطالعه لتعلم الجديد، وزيادة مقدراته على التفكير في إيجاد حلول للمشكالت، والعمل باستقاللية  
 وتعرف الطالب الموهوب لمصادر متنوعة للوصول للمعرفة.

IVليم للطلبة  لتع( تلخيص ألبرز نتائج تقييم فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية وا
 المتفوقين والموهوبين في مملكة البحرين التي بحاجة لمراجعة من وجهة نظرهم: 

لقد تم استعراض جميع العبارات المتضمنة في " استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي  
("، IV-أ -2ملحق: )ين تقدمها الوزارة للطلبة المتفوقين والموهوبين من قبل الطلبة المتفوقين والموهوب

عبارة(، ما يؤشر إلى التقييمات الدالة على وجود حاجة لمراجعة البرنامج   12من بين الـ)واالختيار 
وإعادة النظر فيه، حتى يتمكن صانع القرار من اتخاذ قرارات رشيدة )بالحذف، أو اإليقاف، أو اإلضافة  

 والتطوير للبرنامج( في ضوئها.
المتفوقين والموهوبين المستجيبين على عبارات االستبيان كان تفضيلهم   لبة( أن الط4وُيظهر شكل )

على سلم التقدير بدرجة )الممتاز( للبرنامج من حيث زيادته الهتمامهم بالمدرسة والتعلم، وإتاحته الفرصة  
 لهم للتواصل مع الطلبة اآلخرين، وتطوير البرنامج لمقدراتهم في تعرف نقاط ضعفهم ومواطن قوتهم، 
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%، والتي تحتاج منا إلى  70تاحته الفرصة لهم لتطبيق األفكار جاءت جميعها بنسب لم تتجاوز الـ وإ
 وقفة مراجعة للبرنامج كونهم المستفيد النهائي من البرنامج.   

 

وتواكب مع ذلك، التدني الواضح في عدم إتاحة البرنامج للطالب فرصة تعلم برامج حاسوبية متنوعة  
، مع األخذ في االعتبار ضرورة تعظيم االستفادة من إمكانيات الوزارة  )26.30% )ته حيث بلغت ما نسب

والتسهيالت التي هيأتها لمدارس الوزارة بشأن االرتقاء بمعرفة الطلبة ومهاراتهم الحاسوبية وتمكينهم  
 رقميًا.

 


 ة التربية والتعليم للطلبة المتفوقين زار خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها و فعالية (: تلخيص ألبرز نتائج تقييم 4شكل )
 والموهوبين في مملكة البحرين من وجهة نظرهم

 
 أولياء أمور الطلبة المتفوقين والموهوبين: 

جاءت تقييمات أولياء األمور على برنامج رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين مرتفعة جًدا تجاوزت نسبة  
عبارات االستبانة يمكن اعتباراها ال يمكن الوثوق بها  لى %(، مع مالحظة أن استجاباتهم ع90الـ )

الرتباطها بمصطلحات فضفاضة مثل )تهيئة قيادات واعدة في شتى المجاالت(، أو العبارات المتضمنة  
لمفاهيم متعددة مثل )يعمل البرنامج على تطوير مهارات الحوار واالنفتاح واحترام الرأي اآلخر لدى 

 التالميذ(.
 

V خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلبة  فعالية رز نتائج تقييم ألب( تلخيص
 المتفوقين والموهوبين في مملكة البحرين التي بحاجة لمراجعة من وجهة نظر أولياء أمورهم:
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امج  برنلقد تم استعراض جميع األبعاد والعبارات المتضمنة في " استبانة تقييم واقع فعالية خدمات 
("،  V-أ-2الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة المتفوقين والموهوبين من قبل أولياء أمورهم)ملحق:

عبارة(، ما يؤشر إلى التقييمات الدالة على وجود حاجة لمراجعة البرنامج   20من بين الـ)واالختيار 
، أو اإليقاف، أو اإلضافة  حذفوإعادة النظر فيه، حتى يتمكن صانع القرار من اتخاذ قرارات رشيدة )بال

 والتطوير للبرنامج( في ضوئها.
تم استجابتهم على عبارات االستبيان التي   المتفوقين والموهوبين ة( أن أولياء أمور الطلب5وُيظهر شكل ) 

يصدرون من خاللها أحكامًا على البرنامج هي ليست من مهامهم، لذا جاءت النسب الموضحة على  
(  %63.45ة، فكيف تكون الحاجة للقاءات توعوية مع أولياء األمور بلغت )ارضالرسم التوضيحي متع 

( مع األخذ في االعتبار  90.3وهم قد قدروا تنمية البرنامج للتفكير اإلبداعي والناقد لدى أبنائهم بنسبة)% 
.  ناءحاجة أولياء األمور الستيعاب مفهومي التفكير اإلبداعي، والتفكير الناقد من خالل ممارسة األب

وخاصة أن ممارسة األبناء تلك ستكون نتيجة لما يقدمه البرنامج من أنشطة إثرائية تطويرية وإجبارية  
( مشاركة متواضعة ألولياء األمور في  %55.50وكذلك ُتظهر النسبة ) في االستبيان(. 4العبارة رقم )

االعتبار خصائص الفئة   في  نشاطات البرنامج. وهنا تبرز الحاجة الماسة لمعدي األداة البحثية األخذ 
المستفتى رأيها، وطبيعة الدور الذي تلعبه في البرنامج، فهل فئة أولياء األمور المستفتاة هي التي ال زال  
أبنائها على مقاعد الدراسة ف ذا كان ذلك هو الواقع فكيف يستفتى رأيهم بشأن عبارة) متابعة الخريجين  

مين عبارات االستبيان فكرة واحدة مركزة يستجاب عليها  تض والتواصل معهم(؟، إضافة إلى التأكد من
حيث يبقى السؤال المعلق في أذهاننا والذي يطرح عالمة استفهام حول مستوى موثوقية نسبة استجابة  

 ( المذكورة أعاله.4)( على متضمنات عبارة االستبيان 90.3أولياء األمور )% 

 
 ات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم خدمفعالية (: تلخيص ألبرز نتائج تقييم 5شكل )

 للطلبة المتفوقين والموهوبين في مملكة البحرين من وجهة نظر أولياء أمورهم
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 مناقشة نتائج السؤال الفرعي الثاني: 
من ذوي صعوبات   فعالية خدمات برنامج الرعاية للطلبة واقعما  " نص السؤال الفرعي الثاني على

من وجهة نظر الهيئتين اإلدارية  مقدمة من وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين ال التعلم
 وفيما يلي مناقشة نتائجه: "،  ؟والتعليمية وأولياء أمورهم 

مع   التعاون من قبل معلمي الصعوبات  اتجاه تأكيد تقييمات أعضاء الهيئة اإلدارية لتصب في  لقد جاءت 
%(، 82.5ها حول التالميذ من ذوي صعوبات التعلم بنسبة بلغت )ظاتاإلدارة من خالل أخذهم بمالح

%(، وتعاونهم مع  98.2وتعاونهم مع اإلدارة في حصر التالميذ المنضمين للجنة الخاصة بنسبة بلغت ) 
 وكذلك سالمة إجراءات التدريس %(،86.0معلمي اللغة العربية والرياضيات في العمل بنسبة بلغت )

%(، واستخدامه  80.7صعوبات لألنشطة وتوظيفها توظيفا فعاال بنسبة بلغت )ال من خالل تنويع معلم
 %(.73.7ألساليب متنوعة لتقويم نواتج التعلم بنسبة بلغت )

I للطلبة  خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليمفعالية ( تلخيص ألبرز نتائج تقييم
 التي بحاجة لمراجعة من وجهة نظر الهيئة اإلدارية:  رينفي مملكة البح من ذوي صعوبات التعلم

تقييم واقع فعالية خدمات برنامج   لقد تم استعراض جميع األبعاد والعبارات المتضمنة في " استبانة
("،  I-ب -2الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي صعوبات التعلم من قبل الهيئة اإلدارية )ملحق:

عبارة(، ما يؤشر إلى التقييمات الدالة على وجود حاجة لمراجعة البرنامج   37ـ)من بين الواالختيار 
وإعادة النظر فيه، حتى يتمكن صانع القرار من اتخاذ قرارات رشيدة )بالحذف، أو اإليقاف، أو اإلضافة  

 والتطوير للبرنامج( في ضوئها.
ن كان تفضيلها على سلم التقدير  بيا المستجيبة على عبارات االست ( أن الهيئة اإلدارية6وُيظهر شكل )

بدرجة )الممتاز( للبرنامج من حيث حاجتها للمزيد من المعلومات حول آلية المتابعة األكاديمية للطلبة  
(. وهذا يطرح تساؤاًل حول مدى وجود تلك %80.7)من ذوي صعوبات التعلم، جاء مرتفًعا وبنسبة بلغت 

 اآللية بين يدي معلم الصعوبات.
%(، وهذا في صالح الطلبة من  80وح تعاون المعلم مع أولياء األمور بنسبة تجاوزات الـ )بوضويتبين و 

ذوي صعوبات التعلم، ويلعب دورًا هامًا فيما يتعلق بكيفية مساعدة أولياء األمور أبنائهم في حل  
على   هامالواجبات البيتية. ولكن أداء المعلم تخصص صعوبات، من حيث توزيعه وبكفاءة لألدوار والم

المتعلمين داخل الصف وفق خطة زمنية محددة، وتعديله ألساليبه التدريسية في ضوء نتائج تقويم  
( بحاجة إلى مراجعة وإعادة نظر %66.7%(، و)59.6المتعلمين والذين جاءا على التوالي بنسبة )

الخاصة لطالب  نة خاصة إذا تم األخذ في االعتبار نوعية االمتحانات التحصيلية، وطريقة إدارة اللج 
 %(. 70نسبة إسهام األخيرة في رفع المستوى التحصيلي للطلبة الــ )  زالصعوبات والتي لم يتجاو 
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 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليمفعالية (: تلخيص ألبرز نتائج تقييم 6شكل )
 وجهة نظر الهيئة اإلداريةمن في مملكة البحرين  من ذوي صعوبات التعلمللطلبة 

 
 معلمو واختصاصيو صعوبات التعلم:

لخدمات الرعاية، يالحظ أنها في مجال  التعلم صعوبات واختصاصيي وفيما يتعلق بتقييمات معلمي 
%(، أما 79.4-%23.5تفاوتت ما بين الضعيف والجيد المرتفع بنسبة ) لحصربالنسبة لبعد االتنفيذ 

قد جاءت تقييمات معلمي واختصاصي الصعوبات من حيث اعتمادهم على  ف  ص تشخيفيما يتعلق ببعد ال
مصادر مختلفة )اختبارات الوزارة التشخيصية والنمائية( لتحديد الصعوبة األكاديمية لدى التلميذ، جاءت 

 %(. 63.2-% 20.9متراوحة بين الضعيف وفوق المتوسط بنسبة بلغت )
حيث توفر األركان التعليمية بها عاٍل بلغ نسبة  من وضمن بعد غرفة مصادر التعلم جاء تقييمها 

%( ضمن  94.0%(، وكذلك دور المعلم في تفعيل العديد من األنشطة العالجية بنسبة بلغت )80.9)
 بعد طرق التدريس. 

وفي مجال الدعم والمساندة كان لإلدارة دور بمستوى جيد مرتفع، وقد جاءت تقييمات معلمي  
ى نفس المجال بالنسبة لتعاون معلم نظام الفصل معهم بنسبة  عل واختصاصيي صعوبات التعلم

%(. ولكن لم  63.8%(، واعتبار معلمي اللغة العربية والرياضيات عوامل مساعدة لهم بنسبة )22)
يتجاوز دور المرشد االجتماعي في مساعدتهم على عالج حاالت صعوبات التعلم مستوى المتوسط  

%(، بينما جاءت  18ياء األمور في عالج تلك الحاالت إلى )أول%(، مع تدني اسهام 41.2بنسبة )
تقييمات معلمي واختصاصيي الصعوبات لدور االختصاصي المشرف في مساعدتهم في عالج الحاالت  
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%(، 91%(، وقد وجدوا فيه الخبرة والكفاءة والتعامل الجيد بنسبة بلغت ) 79.1الخاصة بنسبة بلغت )
ر المشرف بمتابعتهم في المدرسة نتيجة الفائدة المتحصلة منهم والتي  مراوانعكس ذلك على تفضيلهم الست

 %(. 86.4بلغت )
 

II خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلبة فعالية ( تلخيص ألبرز نتائج تقييم
صاصيي  اختفي مملكة البحرين التي بحاجة لمراجعة من وجهة نظر معلمي و  من ذوي صعوبات التعلم

 صعوبات التعلم:
استبانة تقييم واقع فعالية خدمات “ لقد تم استعراض جميع المجاالت وأبعادها والعبارات ضمن األبعاد في

برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي صعوبات التعلم من قبل معلمي واختصاصيي  
عبارة(، ما يؤشر إلى التقييمات الدالة  60ـ)من بين الواالختيار ("، II-ب -2صعوبات التعلم )ملحق: 

على وجود حاجة لمراجعة البرنامج وإعادة النظر فيه، حتى يتمكن صانع القرار من اتخاذ قرارات رشيدة 
 )بالحذف، أو اإليقاف، أو اإلضافة والتطوير للبرنامج( في ضوئها. 

عبارات االستبيان كان  لى المستجيبين ع ( أن معلمي واختصاصيي صعوبات التعلم7وُيظهر شكل )
(. حيث %42.60%( و)1.5) نتفضيلهم على سلم التقدير بدرجة )الممتاز( للبرنامج تفاوتت ما بي 

يتبين الحاجة لمدة أطول من أسبوعين إلنهاء حصر الطلبة. وأن أولياء األمور ال ينفذون تعليمات 
 أبنائهم. وى معلمي واختصاصي صعوبات التعلم المتعلقة باإلسهام في تقدم مست

ويجد المستفتون من معلمي واختصاصيي صعوبات التعلم، أن معلمي المواد الدراسية متعاونون  
ومتفهمون ألهمية الزيارة الصفية بالنسبة للطلبة، ولكنهم ال يتبعون طرقًا تعليمية تسهم في عالج حاالت  

 (.42%60.)صعوبات التعلم، وأن تجهيزات غرفة المصادر مالئمة بنسبة بلغت 
وأكد معلمي واختصاصيي صعوبات التعلم أن البرنامج ساعد في عالج عدد من الحاالت السلوكية  

، وعلى الرغم من تدني هذه النسبة إال أن البرنامج غير معني بها بشكل  %(38.20بنسبة بلغت )
ترة  لف . وجاءت تقييمات معلمو واختصاصيو صعوبات التعلم بالنسبة لـ " تنظيم اللجنة الخاصة مباشر

االمتحانات له مردود إيجابي على التالميذ من ذوي صعوبات التعلم " متدنية جدا بنسبة بلغت 
(1.5.)% 
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 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليمفعالية (: تلخيص ألبرز نتائج تقييم 7شكل )
 لمي واختصاصيي صعوبات التعلممع في مملكة البحرين من وجهة نظر من ذوي صعوبات التعلمللطلبة 

 

 معلمو المواد الدراسية: 
جاءت تقييمات معلمي المواد الدراسية بالنسبة لتعاونهم مع معلم الصعوبات في تشخيص التالميذ 
وتقييمهم، ومتابعة تقدم مستوى أدائهم، وتعرف حاالت الصعوبات وتحويلهم للبرنامج، والسماح للتالميذ 

%(، 77.4-%55.9ر ضمن جدول متفق عليه بنسبة تراوحت ما بين )صاد بالذهاب إلى غرفة الم
 وذلك التعاون يسهم في فعالية برنامج الرعاية.

III خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلبة فعالية ( تلخيص ألبرز نتائج تقييم
من وجهة نظر معلمي المواد  عة في مملكة البحرين التي بحاجة لمراج من ذوي صعوبات التعلم

 الدراسية:
لقد تم استعراض جميع العبارات المتضمنة في "استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي  

("، III-ب -2تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي صعوبات التعلم من قبل معلمي المواد الدراسية )ملحق:
ر إلى التقييمات الدالة على وجود حاجة لمراجعة البرنامج  يؤشعبارة(، ما  12من بين الـ)واالختيار 

وإعادة النظر فيه، حتى يتمكن صانع القرار من اتخاذ قرارات رشيدة )بالحذف، أو اإليقاف، أو اإلضافة  
 والتطوير للبرنامج( في ضوئها.

 

التقدير بدرجة لم ( أن استجابات معلمي المواد الدراسية على عبارات االستبيان على س8وُيظهر شكل )
)الممتاز( للبرنامج، جاءت متفاوتة من حيث أوجه تعاونهم مع معلمي صعوبات التعلم في تشخيص  
وتقييم الطلبة من ذوي صعوبات التعلم. فتظهر حاجة معلمي المواد الدراسية آللية لمتابعة الطلبة  
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العهم على أداء الطلبة اط ( في ظل انتظام معلم الصعوبات في%33.50أكاديميًا ألقل من المتوسط ) 
 (.  %49.70بنسبة مقاربة للمتوسط )

 

واعتمادًا على ما سبق، ف ن إسهام معلمي المواد الدراسية مع معلمي صعوبات التعلم في إعداد الخطط  
(، وذلك مؤشر للحاجة إلى %20.10)الفردية للطلبة من ذوي صعوبات التعلم، جاء بنسبة متدنية بلغت 

بشكل أكبر مستقباًل، ودعوتهم لحضور اللقاءات التي تعرفهم بنقاط ضعف الطلبة   طيطإشراكهم في التخ
ومواطن قوتهم وترفع وعيهم باألساليب المناسبة للتعامل مع هؤالء الطلبة المدمجين في الصف من ذوي 
صعوبات التعلم، في ظل النسبة الضئيلة لهم في هذين المجالين والتي لم تتجاوز المتوسط  

(39.30% .)  
 

 
 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليمفعالية (: تلخيص ألبرز نتائج تقييم 8شكل )

 في مملكة البحرين من وجهة نظر معلمي المواد الدراسية  من ذوي صعوبات التعلمللطلبة 
 

 أولياء أمور الطلبة من ذوي صعوبات التعلم:
ء األمور على أن التدريس العالجي ألبنائهم يزيد من مستوى  ليا%( من أو 70.9لقد اجمع ما نسبته ) 

 أدائهم في مهارات القراءة والكتابة والحساب، وهذا يعكس فعالية برنامج صعوبات التعلم. 
IV خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلبة  فعالية ( تلخيص ألبرز نتائج تقييم

 في مملكة البحرين التي بحاجة لمراجعة من وجهة نظر أولياء أمورهم علممن ذوي صعوبات الت
لقد تم استعراض جميع العبارات المتضمنة في " استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي  

واالختيار  ("، IV-ب -2تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي صعوبات التعلم من قبل أولياء أمورهم )ملحق: 
عبارات(، ما يؤشر إلى التقييمات الدالة على وجود حاجة لمراجعة البرنامج وإعادة النظر  10الـ)ين من ب
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فيه، حتى يتمكن صانع القرار من اتخاذ قرارات رشيدة )بالحذف، أو اإليقاف، أو اإلضافة والتطوير  
 للبرنامج( في ضوئها. 

جاءت نسبة حاجة أولياء أمور   ز(،( أنه على سلم تقدير التفضيالت بدرجة)الممتا9وُيظهر شكل )
الطلبة من ذوي صعوبات التعلم لمعلومات عن تدريس أبنائهم في المنزل، واطالعهم على مستوى  

(. وهذه النسب %63.50(، و)%64.80تقدمهم الدراسي، متقاربة متجاوزة المتوسط على التوالي )
جالين المذكورين، وخاصة أنه تم  الممؤشر ألهمية تكثيف التواصل مع أولياء أمور هؤالء الطلبة في 

%(. اضافة إلى بيانهم وبنسبة  64.4البيان صراحة لحاجتهم لتواصل مستمر وفعال بنسبة بلغت )
 ( لضرورة حضورهم محاضرة إرشادية لتعرف أساليب تدريس أبنائهم. %58.60استجابة بلغت )

نها تأتي متناقضة مع نسبة   أ وعلى الرغم من النسب العالية التي تبرز حاجة أولياء األمور، إال
استجابتهم على عبارة االستبيان المتضمنة استخدام المعلم ألساليب مناسبة لتشجيعهم على المشاركة في 

(، على الرغم من عدم وضوح ماهية تلك األساليب  %70.4)العملية التربوية، والتي جاءت عالية بنسبة 
نفس الوقت بحاجة إلى إشراكه فيما يتعلق   وفيومسمياتها. فكيف هو مشارك هنا وبنسبة عالية، 
 %(.     63.5باطالعه على تقدم ابنه الدراسي دوريًا بنسبة بلغت )



 

 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليمفعالية (: تلخيص ألبرز نتائج تقييم 9شكل )
 أولياء أمورهم نظرفي مملكة البحرين من وجهة  من ذوي صعوبات التعلمللطلبة 
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 مناقشة نتائج السؤال الفرعي الثالث:
من ذوي اضطراب   فعالية خدمات برنامج الرعاية للطلبة واقعما "  نص السؤال الفرعي الثالث على 

من وجهة نظر الهيئتين اإلدارية  من وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين  التوحد المقدمة
 : مناقشة نتائجه، وفيما يلي "م؟ والتعليمية وأولياء أموره

يالحظ  أعضاء الهيئة اإلدارية لبرنامج رعاية الطلبة من ذوي اضطراب التوحد، وفيما يتعلق بتقييمات 
%( لـ 100بعد برنامج دمج الطلبة من ذوي اضطراب التوحد جاءت مرتفعة جًدا بنسبة بلغت ) أنها في 

ذوي اضطراب التوحد"، أما "توفير البرنامج للخطط  من "يوفر البرنامج بيئة تعليمية تراعي المتعلمين 
%(. وبالنسبة لُبعد التدريس الفردي 90.9الفردية العالجية للطلبة" فقد جاءت مرتفعة بنسبة بلغت )

%(، وفي بعد األنشطة  80-%100تفاوتت ما بين المرتفع جدا وفوق المتوسط بنسبة تراوحت بين ) 
معلمي التوحد ومشاركتهم في تلك األنشطة مرتفعة جدا من حيث  ون الالصفية فقد جاءت تقييماتهم لتعا

تنويع المعلم في إعداد األنشطة وتوظيفها توظيفا فعاال، ومشاركته في الطابور الصباحي، وتعاونه مع  
 %( لكل منها. 100أولياء األمور مباشرة بنسبة بلغت )

 

تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلبة تي خدمات برنامج الرعاية الفعالية تلخيص ألبرز نتائج تقييم  (1
 في مملكة البحرين من وجهة نظر الهيئة اإلدارية:  من ذوي اضطراب التوحد

تقييم واقع فعالية   لقد تم استعراض جميع المجاالت وأبعادها والعبارات ضمن األبعاد في " استبانة
من قبل الهيئة اإلدارية   التوحد  راب للطلبة من ذوي اضطخدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة 

عبارة(، ما يؤشر إلى التقييمات الدالة على وجود حاجة  28من بين الـ)واالختيار ("، I-ج -2)ملحق:
لمراجعة البرنامج وإعادة النظر فيه، حتى يتمكن صانع القرار من اتخاذ قرارات رشيدة )بالحذف، أو  

 ئها. ضو  اإليقاف، أو اإلضافة والتطوير للبرنامج( في
الهيئة اإلدارية المستجيبة على سلم تقدير عبارات االستبيان بدرجة )الممتاز( تقييمات على الرغم من أن 

(، وهذه نسب مرتفعة جدًا  %100-%80( في الفصل الرابع تراوحت ما بين )13كما يوضحها الجدول)
التوحد  اضطراب ن معلمي عاو نجاح أساليب التدريس والبرامج اإلثرائية وفعالية األنشطة ومدى تعكست 

( ُيظهر  10، إال أن شكل )ومشاركتهم باألنشطة الالصفية والفعاليات المدرسية الدراسية ومعلمي المواد 
أهمية ربط معلم التوحد بين الكفايات التدريسية في كل من اللغة العربية والرياضيات بالمنهج الدراسي،  

 (. %60.00عاد التدريس)أب حيث بلغت نسبة االستجابة على هذا الُبعد من
(على التوالي %72.70( ونسبة )%63.60تالها التقييمات ضمن ُبعد البرنامج، حيث جاءت نسبة )

لكال من "يشخص البرنامج بشكل مقبول حاالت الطلبة من ذوي اضطراب التوحد"، و "يوفر البرنامج  
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برنامج على التشخيص كأولوية  ال آلية مناسبة لدمج الطلبة"، ويتضح من ذلك أهمية االرتقاء بفعالية
( على أقل تقدير، ليكون متمتعًا بصدٍق عاٍل كبرنامج ُصمم لرعاية هذه  %80قصوى ليتجاوز نسبة )

الفئة من الطلبة. وذلك ينطبق على ضرورة أن يوفر البرنامج اآللية المطلوبة لدمج طلبة التوحد مع  
( بشكل يتسق وسياسة الدمج في وزارة التربية  %70)نظرائهم من الطلبة العاديين بنسبة تتجاوز الـــ 

 والتعليم في مملكة البحرين.  

 
 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليمفعالية (: تلخيص ألبرز نتائج تقييم 10شكل )

 في مملكة البحرين من وجهة نظر الهيئة اإلدارية من ذوي اضطراب التوحد للطلبة 
 

 التوحد:اب معلمو اضطر 
بالنسبة  لخدمات الرعاية، يالحظ أنها في مجال التنفيذ اضطراب التوحد وفيما يتعلق بتقييمات معلمي 

%(، أما فيما يتعلق ببعد  97.5-% 39.5لبعد التقييم تفاوتت ما بين الضعيف والمرتفع جًدا بنسبة ) 
لألدوات الخاصة بكل  هم التدريس الفردي فقد جاءت تقييمات معلمي اضطراب التوحد من حيث إعداد 

كفاية ودرس من قبل المعلمات، وإعداد الدروس الخاصة لكل تلميذ استنادا على خطة تربوية فردية،  
 %(. 100-%97.7مرتفعة جدا بنسبة تراوحت بين )

وضمن بعد صف التوحد وتجهيزاته، فقد جاء تقييمها فوق المتوسط لجميع العبارات، ماعدا مالئمة 
 %(.   44.2-% 39.5بنسب تراوحت بين ) أقل من المتوسطه فقد جاءت ماتمساحة الصف وتقسي

"وضوح آلية اختيار   وفي بعد عملية الدمج الجزئي جاءت تقييمات معلمي اضطراب التوحد فيما يتعلق بـ
الصف المناسب لدمج التلميذ التوحدي دمجًا جزئيًا"، و" التعاون مع معلمات الصف لتنظيم جدول لدمج  

%( لكل منها. وأكد معلمي 71.4دي في حصص اللغة العربية والرياضيات" بنسبة بلغت ) توحالتلميذ ال
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مستوى التحصيلي  العلى مواكبة  هاضطراب التوحد إن التدريس اإلثرائي للتلميذ في صف التوحد يساعد 
 %(.73.8للتالميذ في الصف العادي بنسبة بلغت )

الجيد جدا والمرتفع لكل من )توفر الوسائل التعليمية   بينوفي بعد عملية التدريس جاءت النتائج متفاوتة 
 %(.95.3  –% 83.7والعالجية، تفعيل العديد من األنشطة العالجية،( بنسب تراوحت بين )

وأكد معلمي اضطراب التوحد أن االختصاصي المشرف يقدم التوجيه المناسب لهم في مجال عملهم  
اءت تقييماتهم لمساعدة االختصاصي المشرف لهم  وج %(.85.7)كمعلمين توحد بنسبة مرتفعة بلغت 

 %(. 57.1في عالج الحاالت الخاصة بنسبة متوسطة بلغت )
 

II خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلبة  فعالية ( تلخيص ألبرز نتائج تقييم
 لتوحد:ب افي مملكة البحرين من وجهة نظر معلمي اضطرا من ذوي اضطراب التوحد

لقد تم استعراض جميع المجاالت وأبعادها والعبارات ضمن األبعاد في اسـتبانة تقيـيم واقـع فعاليـة خـدمات 
ــوزارة  ــدمها الــ ــي تقــ ــامج الرعايــــة التــ ــد برنــ ــن ذوي اضــــطراب التوحــ ــة مــ ــطراب  للطلبــ ــل معلمــــي اضــ مــــن قبــ

يمــات الدالــة علــى وجــود تقيعبــارة(، مــا يؤشــر إلــى ال 65مــن بــين اـلــ)واالختيــار ("، II-ج-2التوحــد)ملحق:
حاجة لمراجعة البرنامج وإعادة النظر فيه، حتـى يـتمكن صـانع القـرار مـن اتخـاذ قـرارات رشـيدة )بالحـذف، 

 أو اإليقاف، أو اإلضافة والتطوير للبرنامج( في ضوئها.
عـد ( أن تقييم معلمي اضطراب التوحد المستجيبين علـى عبـارات مجـال التنفيـذ وضـمن بُ 11وُيظهر شكل )

التقيــيم، كــان تفضــيلهم علــى ســلم التقــدير بدرجــة )الممتــاز( لمــا يتعلــق بحاجــة عمليــة التقيــيم األولــي لطالــب 
الــدمج )(. وفــي المجــال نفســه، ولكــن ضــمن ُبعــد %44.2)التوحــد المســتجد لشــهر علــى األقــل جــاء بنســبة 

سـتوى طالـب التوحـد بنسـبة لم الجزئي( فقد جاءت التقارير الشهرية والفصلية كمساعدة في المتابعة الدوريـة
المتابعــة الالصــفية( بلغــت مســاعدة قيــام معلــم التوحــد باألعمــال اإلداريــة )(، وضــمن ُبعــد %59.5)بلغــت 

 (.%38.10)بالمدرسة في تطوير قدراته المهنية نسبة 
 

كمـا ام وفي مجال المساندة والدمج، جاءت متابعة اإلدارة المدرسية كُبعد لتفاصيل عمل معلم التوحـد بانتظـ 
(، وهي نسبة ال تتسق وتقييمات اإلدارة المدرسية لبرنامج التوحد كما %41.50قيمها المعلم بنسبة بلغت )

عكســتها نســب تقييمــات الهيئــة اإلداريــة لعبــارات اســتبانة: "خــدمات برنــامج الرعايــة لطلبــة التوحــد"، حيــث 
مــن عبــارات االســـتبانة % 25، وحــوالي %90 مــا نســبته % مــن عبــارات االســتبيان،50بلغــت أكثــر مــن 
 . %100بلغت ما نسبته 

ويالحــظ مــن الشــكل التراجــع الهائــل فــي دور المرشــد االجتمــاعي فــي مســاعدته فــي عــالج حــاالت التوحــد 
(، وعلى غرارها جاءت نسبة "دور أولياء األمور فـي %2.40)حيث كانت النسبة متدنية جدًا وصلت إلى 
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(، وكــذلك نســبة %20.90)ســي أو مركــز التوحــد"، التــي بلغــت لنفاســتجابتهم إلجــراء تحويــل ابــنهم للطــب ا
"للجهــات المختصــة دور كبيــر فــي مســاعدة معلــم التوحــد لعــالج حــاالت التوحــد فــي البرنــامج"، حيــث بلغــت 

( جــاءت كــذلك كنســبة لتقيــيم معلمــي التوحــد علــى عبــارة %20.90)(. وبــنفس النســبة األخيــرة 20.90%)
خدمات الرعاية المقدمة لطلبة اضطراب  مئج جيدة لهم"، في استبانة “تقيينتاالتالميذ في تحقيق    ي“يساعدن

 التوحدي".  ذ التوحد"، " ضمن ُبعد “التلمي
من ذوي اضطراب التوحد"،  ويعتبر تدني التقييمات ألبعاد ذات أهمية بـــ " خدمات برنامج الرعاية للطلبة

أوجه التعاون  ، والعمل على تعزيز كافة قرارال وزارة التربية ومتخذي مسوغ الهتمام أكبر بها من قبل
كذلك الجهات ذات العالقة من أولياء و  الدراسية، التوحد ومعلمي المواداضطراب  والحوار ما بين معلمي

واألمر الالفت، هو تدني تقييمات معلمي اضطراب التوحد على البرنامج  أمور وجهات مختصة أخرى. 
رة" النتائج المتحققة حاليًا ضمن مستوى الطموح" بنسبة عبا ضمن مجال الواقع والتطلعات، على 

(، وكذلك الحال بالنسبة لنظرة اآلخرين للبرنامج وتحقيقه لنتائج إيجابية  %18.60منخفضة بلغت )
  (. وتلك النسب مؤشرات تبين أن ما تحقق من نتائج في %32.60) للتلميذ فقد كانت متدنية بلغت 

الطلبة من ذوي  من طموح معدي برنامج خدمة رعاية  المطلوب  توى مسلالم تصل إلى  ،برنامج الرعاية
 .اضطراب التوحد 

 
 

 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليمفعالية (: تلخيص ألبرز نتائج تقييم 11شكل )
 في مملكة البحرين من وجهة نظر معلمي اضطراب التوحد  من ذوي اضطراب التوحدللطلبة 

 لمواد الدراسية: و امعلم
أكد معلمو المواد الدراسية على التزام التلميذ التوحدي بالحضور للصف العادي وفق جدول محدد متفق 

 %(. 90عليه بنسبة مرتفعة بلغت )
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III خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلبة  فعالية ( تلخيص ألبرز نتائج تقييم
 في مملكة البحرين من وجهة نظر معلمي المواد الدراسية: دتوحمن ذوي اضطراب ال

لقد تم استعراض جميع العبارات المتضمنة في )استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي  
("، III-ج-2من قبل معلمي المواد الدراسية ملحق: للطلبة من ذوي اضطراب التوحد تقدمها الوزارة 

عبارة(، ما يؤشر إلى التقييمات الدالة على وجود حاجة لمراجعة البرنامج   11)الـمن بين واالختيار 
وإعادة النظر فيه، حتى يتمكن صانع القرار من اتخاذ قرارات رشيدة )بالحذف، أو اإليقاف، أو اإلضافة  

 والتطوير للبرنامج( في ضوئها.
لــى عبــارات االســتبيان علــى ســلم ن ع( أن تقييمــات معلمــي المــواد الدراســية المســتجيبي12وُيظهــر شــكل )

التقدير بدرجة )الممتاز( للبرنامج جاءت بنسب متفاوتة، ولكنها جميعًا تحتاج إلى وقفة مراجعة من خالل 
التوحـــد فـــي وضـــع الخطـــط الفرديـــة اضـــطراب مـــع معلمـــي  المـــواد الدراســـيةالتأكيـــد علـــى مشـــاركة معلمـــي 

(، وكــذلك %10.00نســبة تلــك المشــاركة إلــى)ني خاصــة مــع تــد  الصــفية أو االطــالع عليهــا علــى األقــل
ـ  % 25تدني نسبة إشراك معلم التوحد لمعلم المادة في اختيار التالميذ المناسبين للدمج بنسبة تجـاوزت اـل

، وكون معلم المادة شريك لمعلم التوحد في تصميم العملية التعليمة لتلميذ التوحد، ف نـه مـن المهـم تعظـيم 
بينهما لصالح طالب التوحد. وعلى الجانـب اآلخـر، فـ ن معلمـي المـواد الدراسـية ما العمل فيفي  ةالتشاركي

 ةيبـــدون تعـــاونهم فـــي إطـــالع معلمـــي التوحـــد دوريـــًا بمســـتوى التلميـــذ التحصـــيلي، ويتضـــح ذلـــك مـــن النســـب
 (.  %80.00)العالية لذلك التعاون والتي بلغت 

 

 
 امج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليمبرن خدمات فعالية (: تلخيص ألبرز نتائج تقييم 12شكل )

 في مملكة البحرين من وجهة نظر معلمي المواد الدراسية  من ذوي اضطراب التوحدللطلبة 
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 أولياء أمور الطلبة من ذوي اضطراب التوحد:
قد عمل  هم التدريس العالجي الذي يقدم ألوالد التوحد إن  اضطراب ذوي من لقد أكد أولياء أمور الطلبة 

 %(.79على زيادة مستوى أدائهم في مهارات القراءة والكتابة والحساب بنسبة جيدة بلغت )
IV خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلبة فعالية ( تلخيص ألبرز نتائج تقييم

 في مملكة البحرين من وجهة نظر أولياء أمورهم:  من ذوي اضطراب التوحد
م استعراض جميع العبارات المتضمنة في "استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي  د تلق

من  واالختيار ("، IV-ج -2من قبل أولياء أمورهم )ملحق: للطلبة من ذوي اضطراب التوحد تقدمها الوزارة 
امج وإعادة النظر فيه،  برنيؤشر إلى التقييمات الدالة على وجود حاجة لمراجعة الما  عبارات(،7بين الـ)

حتى يتمكن صانع القرار من اتخاذ قرارات رشيدة )بالحذف، أو اإليقاف، أو اإلضافة والتطوير للبرنامج( 
 في ضوئها. 

(، أن تقييمات أولياء أمور الطلبة من ذوي اضطراب التوحد المسـتجيبين علـى عبـارات 13وُيظهر شكل )
-%74.2)نز( للبرنــامج مــن حيــث حاجــاتهم تراوحــت مــا بــيمتــااالســتبيان علــى ســلم التقــدير بدرجــة )الم

أوليـاء األمـور فـي رغبـتهم بتكليـف أبنـائهم بواجبـات منزليـة تسـاعدهم علـى  ا(، والتي عبـر عنهـ 93.50%
(، وحاجــة أوليــاء األمــور إلشــعار اختصاصــيي %74.20تعمــيم المهــارات المدرســية فــي الصــف بنســبة )

(، وضرورة تفعيل %78.00هم لبرنامج دمج اضطراب التوحد بنسبة)نائإدارة التربية الخاصة بقرار ضم أب
(، %85.50تواصــلهم مــع معلمــات صــف التوحــد والمشــاركة فــي العمليــة التعليميــة بنســبة وصــلت إلــى )

تقدم ابنهم وتعرف نقاط قوتـه وضـعفه واالحتياجـات  ىوبلغت حاجتهم في إبقاءهم على اطالع مستمر عل
(. وممــا ال شــك فيــه فــ ن حاجــات أوليــاء أمــور الطلبــة مــن ذوي اضــطراب %93.50التعليميــة لــه بنســبة) 

العالقـة  مـن ذوي التوحد هذه غاية في األهمية، ويتطلب تحقيقها وضع خطـة تنفيذيـة مـع جميـع األطـراف 
ببرنامج الرعاية بالطلبة من ذوي اضطراب التوحد ودمجهم في الصفوف الدراسية مع نظرائهم مـن الطلبـة 

        ُيسهم في نماءهم الشخصي واألكاديمي.ما العاديين ب
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 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليمفعالية (: تلخيص ألبرز نتائج تقييم 13شكل )

 في مملكة البحرين من وجهة نظر أولياء أمورهم من ذوي اضطراب التوحدللطلبة 
 

 مناقشة نتائج السؤال الفرعي الرابع:
من ذوي اإلعاقة   فعالية خدمات برنامج الرعاية للطلبة واقعما  " :على الرابع الفرعي لسؤاالنص 

من وجهة نظر  المقدمة من وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين الذهنية البسيطة ومتالزمة داون 
 : مناقشة نتائجه، وفيما يلي " ؟الهيئتين اإلدارية والتعليمية وأولياء أمورهم

على أن برنامج اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون يوفر خطط فردية الهيئة اإلدارية  ضاءأع أكد 
عالجية لتالميذ اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون، وجاءت نسبتها مرتفعة حيث بلغت  

ون دا %(. أما فيما يخص بعد التدريس، فقد جاءت نسبة استخدام معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة89.5)
الستراتيجيات وطرق تدريس تسهم في رفع مستوى التحصيل لدى التالميذ جيدة جدا حيث بلغت  

%(. ويتضح في بعد األنشطة والمشاركات الالصفية، إن معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون  80.7)
ة، حيث بلغت  اوييتعاون مع أولياء األمور مباشرة، ويشارك في الفعاليات التي تقيمها المدرسة بنسب متس

(86.8 .)% 
 
 

 (I خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلبة فعالية تلخيص ألبرز نتائج تقييم
 في مملكة البحرين من وجهة نظر الهيئة اإلدارية:  ن ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون م

تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية   ةة في “استبانضمنلقد تم استعراض جميع األبعاد والعبارات المت
من قبل الهيئة   التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون 

يؤشر إلى التقييمات الدالة على وجود ما  عبارة(،29من بين الـ)واالختيار ("، I-د -2اإلدارية)ملحق:
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ادة النظر فيه، حتى يتمكن صانع القرار من اتخاذ قرارات رشيدة )بالحذف، وإعحاجة لمراجعة البرنامج 
 أو اإليقاف، أو اإلضافة والتطوير للبرنامج( في ضوئها. 

( أن تقييمـــات أعضـــاء الهيئـــة اإلداريـــة علـــى ســـلم التقـــدير بدرجـــة )الممتـــاز( للبرنـــامج 14وُيظهـــر شـــكل )
خــدمات نجــاح  ، وذلــك مؤشــر علــى%(80.0) ســبةفــي معظمهــا تجــاوزت فيــه نإيجابيــة ومرتفعــة جــاءت 
من خالل التأكيد ضمن ُبعد البرنـامج  العقلية واالجتماعيةالطلبة في تحسين قدرات  اوأثره الرعايةبرنامج 

(، وتــوفير البرنــامج آليــة مناســبة لــدمج الطلبــة فــي %84.20)علــى تــوفر ملفــات منظمــة للبرنــامج بنســبة 
 (.%64.90)لغت ة بالنشاطات المدرسية المناسبة بنسب

( %56.60ولقد تراوحت النسب المئوية لتقييمات بعض عبارات ُبعـد التـدريس فـي صـف الـدمج مـا بـين )
(، والتي عكست مقدرة معلم الطلبة مـن ذوي اإلعاقـة الذهنيـة البسـيطة ومتالزمـة داون علـى %70.20و)

يــة والوجدانيــة والمهاريــة عرفتصــميم دروســا تؤكــد علــى تكامــل النمــو فــي شخصــية الطالــب فــي جوانبهــا الم
واهتمامــه بجميــع الطلبــة فــي صــف الــدمج بتوزيــع المهــام علــيهم بكفــاءة ووفــق خطــة زمنيــة مرنــة تتناســب 
وقدرات الطلبة ومتطلبات العملية التعليمية، ويوظف ما اكتسبه من معرفة في الدورات التدريبية في تعلـيم 

اإلداريـة، مشـاركات المعلـم فـي  ةبرز حسب تقيـيم الهيئـ وت طلبته مع تنويعه ألساليب تقويم نواتج تعلمهم. 
 %(.67.9وقدرها ) مجمل األنشطة والمشاركات الصفية لتبلغ نسبة

 
 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليمفعالية (: تلخيص ألبرز نتائج تقييم 14شكل )

 في مملكة البحرين من وجهة نظر الهيئة اإلدارية  ن داو من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة للطلبة 
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 معلمو اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون:
لخدمات الرعاية، يالحظ أنها في  اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون وفيما يتعلق بتقييمات معلمي 

%(، أما  84.0-% 36.6سبة ) بن تفاوتت ما بين الضعيف والجيد جدا لحصربالنسبة لبعد امجال التنفيذ 
فقد جاءت تقييمات معلمي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون جاءت  تشخيص فيما يتعلق ببعد ال

%(، حيث جاءت تقييماتهم  85.3-% 56.0متراوحة بين فوق المتوسط والجيد جدا بنسبة تراوحت بين )
حظاتهم الخاصة مرتفعة بنسبة بلغت  مالبالنسبة العتمادهم على تشخيصهم في بداية العام الدراسي و 

(85.3  .)% 
وضمن بعد غرفة مصادر التعلم جاء تقييمها من حيث توفر األركان التعليمية بها عاٍل بلغ نسبة  

اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون لتفعيل  معلمي %(. وفي بعد طرق التدريس جاء تقييم 85.1)
 %(. 89.2ديهم عال بنسبة بلغت )ة لالعديد من األنشطة العالجية المتوفر 

وفي بعد اإلدارة المدرسية وضمن مجال الدعم والمساندة كان لإلدارة دور بمستوى مرتفع، حيث جاءت  
 %(. 81.3تقييماتهم بنسبة بلغت )

وفي بعد االختصاصي المشرف، أكد معلمي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون أن عدد الزيارات 
 %(.  82.4)تصاصي المشرف كافية ومفيدة بنسبة مرتفعة بلغت الخ التي قام بها ا

 

II خدمات برنامج الرعاية التي تقةدمها وزارة التربيةة والتعلةيم للطلبةة فعالية ( تلخيص ألبرز نتائج تقييم
في مملكة البحرين من وجهةة نظةر معلمةي اإلعاقةة  من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون 

 ومتالزمة داون: يطةالذهنية البس
لقد تم استعراض جميع المجاالت وأبعادها والعبارات ضمن األبعاد في " استبانة تقييم واقع فعالية  

من  خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون 
  عبارة(، 53من بين الـ)واالختيار ("، II-د -2:لحقاإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون )م قبل معلمي

يؤشر إلى التقييمات الدالة على وجود حاجة لمراجعة البرنامج وإعادة النظر فيه، حتى يتمكن صانع  ما 
 القرار من اتخاذ قرارات رشيدة )بالحذف، أو اإليقاف، أو اإلضافة والتطوير للبرنامج( في ضوئها. 

 

الذهنية البسيطة ومتالزمة داون جاءت على سلم التقدير  مي اإلعاقة معلتقييمات ( أن 15وُيظهر شكل )
التي تقدمها   الرعايةامج نبر خدمات إيجابية ومرتفعة لمعظم خدمات وأنشطة بدرجة )الممتاز( للبرنامج، 

 وأولياء الدراسية ومعلمي المواد  يةإدار هيئة الوزارة وكذلك للفعاليات وتعاون األطراف ذات العالقة بين 
 مور والمرشدين االجتماعيين وغيرهم. األ
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ولكن جاءت تقييمات المعلمين منخفضة على عبارات ضمن كل من ُبعد الحصر، وُبعد المصادر والبيئة  
الصفية، وُبعد المرشد االجتماعي وأولياء األمور، وُبعد التلميذ ذو اإلعاقة الذهنية، وُبعد الجهات 

 وأخيرًا الواقع الحالي للبرنامج. (، الطب النفسي/الصحة المدرسية)المختصة 
فلقد جاء اعتماد المعلمين على مالحظات أولياء األمور، ونتائج التقييمات الفصلية للطلبة ضمن ُبعد  

(. وهذه النسبتين تدلل على وجود خلل في آلية  %36.6( و) %41.1)الحصر بنسبة مئوية على التوالي 
ية البسيطة ومتالزمة داون وهو ولي األمر بحيث ال  ذهنالاإلعاقة التواصل مع طرف مهم لصيق بطالب 

تقييمات  تحتسب مالحظاتهم في عملية حصر هؤالء الطلبة. وكذلك الحال بالنسبة لتدني االعتماد على 
الطلبة الفصلية، والتي يفترض أن من يعدها من داخل المدرسة متخصص في هذا النوع من  حصر

الفصلية ورفع مستواها لتكون معيارًا   لتقييمات في محتوى ا نظراإلعاقة وقد يكون من المهم إعادة ال
 ُيحتكم إلى نتائجها حين حصر هؤالء الطلبة.  

 

 
 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليمفعالية (: تلخيص ألبرز نتائج تقييم 15شكل )

 كة البحرين من وجهة نظر معلميمملفي  من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون للطلبة 
 اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون 

 

 أولياء أمور الطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون:
%( من أولياء األمور على أن التدريس العالجي ألبنائهم يزيد من مستوى  72.4لقد اجمع ما نسبته ) 

يعكس فعالية برنامج دمج الطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة  ذا أدائهم في المهارات الحياتية، وه
 ومتالزمة داون. 
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I ) خدمات برنامج الرعايةة التةي تقةدمها وزارة التربيةة والتعلةيم للطلبةة فعالية تلخيص ألبرز نتائج تقييم
 أمورهم:اء من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون في مملكة البحرين من وجهة نظر أولي

لقــد تــم اســتعراض العبــارات المتضــمنة فــي اســتبانة تقيــيم واقــع فعاليــة خــدمات برنــامج الرعايــة التــي تقــدمها 
-د -2الــوزارة للطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة البســيطة ومتالزمــة داون مــن قبــل أوليــاء أمــورهم )ملحــق 

III ،") ـــ)واالختيـــار لدالـــة علـــى وجـــود حاجـــة لمراجعـــة ت ايؤشـــر إلـــى التقييمـــامـــا  عبـــارات(،10مـــن بـــين اـل
البرنامج وإعادة النظر فيه، حتى يتمكن صانع القرار مـن اتخـاذ قـرارات رشـيدة )بالحـذف، أو اإليقـاف، أو 

 والتطوير للبرنامج( في ضوئها. ةاإلضاف
( أن تقييمــات أوليــاء أمــور الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة البســيطة ومتالزمــة داون 16وُيظهــر شــكل )

جيبين علـى عبـارات االسـتبيان كـان تفضـيلهم علـى سـلم التقـدير بدرجـة )الممتـاز( للبرنـامج متفاوتـة، مستال
%(. ولقـد جـاءت حاجـة أوليـاء 50.8-%90.2تراوحت ما بين الممتاز المرتفـع والمتوسـط بنسـبة بلغـت )
اطالعهـم  إلـى%(، بينمـا جـاءت حـاجتهم 67.2األمور لمزيد من المعلومات حول البرنامج بنسبة بلغت )

%(، وكـذلك ضـرورة تواصـل معلـم اإلعاقـة المسـتمر 90.20بانتظام على أداء أبنائهم عاليـة جـًدا بنسـبة )
%(. وتقاربـــت حـــاجتهم لكـــل مـــن حضـــور محاضـــرات إرشـــادية لتعـــرف 87.1معهـــم بنســـبة عاليـــة بلغـــت )

م فـي المنـزل ضـمن ائهأساليب التعامل مع أبنـائهم، وتزويـدهم بمزيـد مـن المعلومـات حـول آليـة تـدريس أبنـ 
%(. وعلـى الــرغم مـن تأكيــد مـا يزيــد عــن 56.5%( و)55.8حـدود المتوســط بنسـب بلغــت علـى التــوالي )

ــة إال أن 50) ــائهم المختلفـ ــدرات أبنـ ــة قـ ــي تنميـ ــاطات فـ ــات والنشـ ــر الواجبـ ــى أثـ ــور علـ ــاء األمـ %( مـــن أوليـ
نائهم جاءت أغلبها بمستوى متوسـط ألبالصورة العامة لتقييم أولياء األمور لخدمات برنامج الرعاية المقدم 

في القضايا المتعلقة بالبرنامج كموضوعات، وأساليب التعامل مع أبنائهم، وآليات تدريسهم، وزادت النسبة 
إلــى مســتوى الممتــاز بالنســبة لحــاجتهم إلبالغهــم بانتظــام عــن مســتوى تقــدم أبنــائهم األكــاديمي، وبمســتوى 

 جيد جدا فيما يتعلق بالتواصل معهم.
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 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليمفعالية (: تلخيص ألبرز نتائج تقييم 16شكل )
 في مملكة البحرين من وجهة نظر أولياء أمورهم من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون للطلبة 

 

 مناقشة نتائج السؤال الفرعي الخامس:
واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية للطلبة من ذوي اإلعاقة  ما  " : لىع الخامسالفرعي السؤال نص 

الهيئة اإلدارية  الحسية والجسدية المقدمة من وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين من وجهة نظر 
وفيما  “،  ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية؟من والطلبة العاديين وأولياء أمورهم، وأولياء أمور الطلبة 

 : اقشة نتائجهمن يلي
جاء تقييم أعضاء الهيئة اإلدارية لخدمات برنامج دمج الطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية على  
العبارة المتضمنة: " ُيعد التخطيط الجيد لعملية الدمج هو المفتاح إلنجاح التجربة"، مرتفعا بنسبة بلغت 

(88.5 .)% 
 
I امج الرعايةة التةي تقةدمها وزارة التربيةة والتعلةيم للطلبةة برنخدمات فعالية ( تلخيص ألبرز نتائج تقييم

 في مملكة البحرين من وجهة نظر الهيئة اإلدارية: من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية
استبانة تقيـيم واقـع فعاليـة خـدمات برنـامج الرعايـة التـي تقـدمها لقد تم استعراض العبارات المتضمنة في " 

ـ-2)ملحــق: ة الحســية والجســدية مــن قبــل الهيئــة اإلداريــةعاقــ الــوزارة للطلبــة مــن ذوي اإل واالختيــار "، (I-هــ
ـ) يؤشـر إلـى التقييمـات الدالـة علـى وجـود حاجـة لمراجعـة البرنـامج وإعـادة النظــر مـا  عبـارة(،16مـن بـين اـل

فيــه، حتــى يــتمكن صــانع القــرار مــن اتخــاذ قــرارات رشــيدة )بالحــذف، أو اإليقــاف، أو اإلضــافة والتطــوير 
 امج( في ضوئها.برنلل
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( أن تقييم الهيئـة اإلداريـة المسـتجيبة علـى عبـارات االسـتبيان كـان تفضـيلهم علـى سـلم 17وُيظهر شكل )
التقدير بدرجة )الممتاز( للبرنامج متمحور حول أهمية وجود خطـة برنـامج واضـحة كشـرط أساسـي لنجـاح 

أثـر اإلدمــاج فـي تعـديل ســلوك  ظـيم%(، وهـذا يمكـن أن ُيســهم فـي تع90.20عمليـة الـدمج بنسـبة بلغــت )
ــبة تتجـــاوز ) ــة بنسـ ــكاليات 85.20الطلبـ ــى اإلشـ ــب علـ ــامج. وللتغلـ ــد للبرنـ ــكل جيـ ــم التخطـــيط بشـ %( إذا تـ

المتعلقة بعدم كفاية أعداد المتخصصين من معلمين مساندين للطلبة المكفوفين والصم في مـدارس الـوزارة 
%(، وخاصــة أن إلحــاق الطلبــة مــن ذوي 68.90)الحكوميــة كمــا تظهــر فــي الرســم البيــاني والتــي بلغــت 

 اإلعاقة الحسية والجسدية يشكل عبًئا على معلمي المواد الدراسية بمستوى يقارب المتوسط. 

 
 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليمفعالية (: تلخيص ألبرز نتائج تقييم 17شكل )

 في مملكة البحرين من وجهة نظر الهيئة اإلدارية  ديةمن ذوي اإلعاقة الحسية والجسللطلبة 
 

 أولياء أمور الطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية: 
جاءت تقييمات أولياء أمور الطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية للبرنامج متفاوتة بين الضعيف  

حب أبنائهم للذهاب  لى %(، حيث أكد أولياء األمور ع95.2-% 11.3والمرتفع بنسبة تراوحت بين )
%(، كما أن البرنامج ساعد على تكوين  82.3إلى المدرسة للعب مع التالميذ العاديين بنسبة بلغت ) 

 %(. 79.4مجموعة من األصدقاء ألبنائهم بنسبة جيدة بلغت )
I ) لبةخدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطفعالية تلخيص ألبرز نتائج تقييم  

 في مملكة البحرين من وجهة نظر أولياء أمورهم: من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية
اسـتبانة تقيـيم واقـع فعاليـة خـدمات برنـامج الرعايـة التـي لقد تم استعراض جميـع العبـارات المتضـمنة فـي " 

ـ-2)ملحـــق: تقـــدمها الـــوزارة للطلبـــة مـــن ذوي اإلعاقـــة الحســـية والجســـدية مـــن قبـــل أوليـــاء أمـــورهم  "،(II-ـهــ
يؤشر إلى التقييمات الدالة على وجود حاجة لمراجعة البرنامج وإعادة ما  عبارة(،11من بين الـ)واالختيار 
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ــافة  ــاف، أو اإلضـ ــذف، أو اإليقـ ــيدة )بالحـ ــرارات رشـ ــاذ قـ ــن اتخـ ــرار مـ ــانع القـ ــتمكن صـ ــى يـ ــه، حتـ ــر فيـ النظـ
 والتطوير للبرنامج( في ضوئها.

 

والجسـدية المسـتجيبين علـى من ذوي اإلعاقـة الحسـية  مور الطلبةء أ( أن تقييمات أوليا18وُيظهر شكل )
عبارات االستبيان على سلم التقدير بدرجة )الممتاز( للبرنامج إيجابية. فقد كان للبرنامج األثر الطيب في 
نفــوس أوليــاء األمــور نتيجــة وجــود أبنــائهم مــع الطلبــة العــاديين ممــا أدى إلــى تحســن قــدراتهم االجتماعيــة 

ـ "تحسـن تعامـل ابنـي معنـا 67.2%(، والتي ال تتسق مع النسبة المئويـة )87.3ة )بنسب %( التـي تشـير ـل
في المنزل ومع إخوته كثيرا منذ ذهابه للمدرسة"، وُيدلل على ذلك أن دمج أبنـائهم لـم يقلـل مسـتوى العزلـة 

نسـبة مقاربـة بلغـت م ب%(، وكذلك لم يّخفض السلوكيات غير المقبولـة لـديه50.8واالنطواء لديهم بنسبة )
%(، وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــ ن أبنــائهم يجــدون االهتمــام والرعايــة مــن المرشــدين والمدرســين فــي 51.7)

%(. وبشــكل عــام 87.1المدرســة والتــي تظهرهــا نســبة اســتجابات أوليــاء األمــور علــى ذلــك والتــي بلغــت )
والجســـدية، ينبغـــي أن يركــــز ية لتعظـــيم فعاليـــة خـــدمات برنـــامج الرعايـــة للطلبــــة مـــن ذوي اإلعاقـــة الحســـ 

 البرنامج على تضمينه وحدات تدريسية تتعلق بتحسين قدرات الطلبة االجتماعية. 
 

 
 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليمفعالية (: تلخيص ألبرز نتائج تقييم 18شكل )

 جهة نظر أولياء أمورهمن و في مملكة البحرين م من ذوي اإلعاقة الحسية والجسديةللطلبة 
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 الطلبة العاديين:
الحسية والجسدية معهم في الصفوف   ةذوي اإلعاقمن موافقتهم على دمج الطلبة هر الطلبة العاديين أظ

%( من الطلبة العاديين إسراعهم في تقديم المساعدة للطلبة من  88.3حيث أبدى ما نسبته ) العادية، 
 حاجتهم لذلك.ند ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية ع 

III خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعلةيم للطلبةة فعالية ( تلخيص ألبرز نتائج تقييم
 في مملكة البحرين من وجهة نظر الطلبة العاديين: من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية

ات برنامج الرعاية التي تقدمها  خدماستبانة تقييم واقع فعالية لقد تم استعراض العبارات المتضمنة في " 
واالختيار  "، (III-هـ-2)ملحق:  الوزارة للطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية من قبل الطلبة العاديين

يؤشر إلى التقييمات الدالة على وجود حاجة لمراجعة البرنامج وإعادة النظر  ما  عبارات(،10من بين الـ)
اذ قرارات رشيدة )بالحذف، أو اإليقاف، أو اإلضافة والتطوير  اتخفيه، حتى يتمكن صانع القرار من 

 للبرنامج( في ضوئها. 
من ذوي اإلعاقة الحسية   ( أن تقييم الطلبة العاديين في صفوف الدمج مع الطلبة19وُيظهر شكل )

ج  نام المستجيبين على عبارات االستبيان كان تفضيلهم على سلم التقدير بدرجة )الممتاز( للبر  والجسدية
إيجابي مرتفع. ويتبين استعدادهم لمساعدة زمالئهم الطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية لفهم ما  

%(. وتصاحب مع ذلك إجماع الطلبة العاديين على عدم الضحك  82.40شرحه المدرس بنسبة بلغت )
، وأن وجوده رسةعلى الطالب ذو اإلعاقة أثناء اللعب، وأنه ال ضرورة لعزله في صفوف خاصة في المد 

 %(.  86.4%(، و )82.4%(، )90.2في الصف ال يعطل شرح الدرس، بنسب جاءت على التوالي )
 

 
 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليمفعالية (: تلخيص ألبرز نتائج تقييم 19شكل )

 ر الطلبة العادييننظ في مملكة البحرين من وجهة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسديةللطلبة 
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 أولياء أمور الطلبة العاديين:
%( 82.7اتفـق مـا نسـبته )فيما يتعلق بنتـائج تقيـيم أوليـاء أمـور الطلبـة العـاديين لخـدمات برنـامج الـدمج، 

مــنهم علــى أن مــن األفضــل اشــراك الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة الحســية والجســدية مــع الطلبــة العــاديين فــي 
 أنشطة اللعب. 

 

IVخدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلبةة فعالية ص ألبرز نتائج تقييم لخي( ت
 في مملكة البحرين من وجهة نظر أولياء أمور الطلبة العاديين: من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية

نامج الرعاية التي  بر  استبانة تقييم واقع فعالية خدمات لقد تم استعراض جميع العبارات المتضمنة في " 
-2)ملحق: تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية من قبل أولياء أمور الطلبة العاديين

يؤشر إلى التقييمات الدالة على وجود حاجة لمراجعة  ما  عبارة(،11من بين الـ)واالختيار "، (IV-هـ
اتخاذ قرارات رشيدة )بالحذف، أو اإليقاف، أو  من البرنامج وإعادة النظر فيه، حتى يتمكن صانع القرار

 اإلضافة والتطوير للبرنامج( في ضوئها. 
ارات االستبيان كان  المستجيبين على عب  أولياء أمور الطلبة العاديين( أن تقييم 20وُيظهر شكل ) 

عاية وذلك الر تفضيلهم على سلم التقدير بدرجة )الممتاز( للبرنامج ُيظهر فعالية عالية لخدمات برنامج 
من خالل اجماعهم على عدم تأثير تواجد الطلبة من ذوي اإلعاقة على المستوى التحصيلي ألبنائهم،  

%(. ولذا ف ن 70.40-% 87.8ومقدرة الطلبة ذوي اإلعاقة على التعلم مع أبنائهم بنسبة تراوحت بين )
هم بأن يكون ابنهم في ضيل%( على عدم تف63.9أولياء أمور الطلبة العاديين متفقين بنسبة بلغت )

%( يؤكدون على أن وجود الطالب ذو اإلعاقة لم يؤِد إلى 90فصل المتفوقين. ومع ذلك ف ن أكثر من )
 كراهية ابنهم للذهاب إلى المدرسة.

ن تدلل على فعالية إجراءات خدمات واعتماد على ما سبق، ف ن تقييمات أولياء أمور الطلبة العاديي  
 المقدم في مدارس الوزارة للطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية. دمجبرنامج الرعاية وال
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 خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليمفعالية (: تلخيص ألبرز نتائج تقييم 20شكل )

 في مملكة البحرين من وجهة نظر أمور الطلبة العاديين من ذوي اإلعاقة الحسية والجسديةللطلبة 

 صيات:لتو ا
 ف ن الدراسة الحالية توصي بما يلي:  ،في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها

 التوصيات على مستوى وزارة التربية والتعليم 
 تحديد مرشد اجتماعي خاص ببرامج الرعاية للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة في كل مدرسة.-

 ن وبيأواًل: خدمات برنامج رعاية الطلبة المتفوقين والموه
 زيادة الميزانية المخصصة لبرنامج رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين.  -

 ثانيًا: خدمات برنامج رعاية الطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون 
تطوير دور المرشد االجتماعي بحيث يساعد الطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون - 

 هارات الحياتية. المعلى اكتساب 
 ثالثًا: خدمات برنامج رعاية الطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية 

من ذوي اإلعاقة  زيادة عدد المتخصصين من خالل توظيف كفاءات متخصصة في مجال دمج الطلبة -
 الحسية والجسدية.

 التوصيات على مستوى إدارة التربية الخاصة
 متفوقين والموهوبين ال أواًل: خدمات برنامج رعاية الطلبة

من خالل تكوين فرق عمل من جميع  . إعادة التخطيط لبرنامج رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين 1
األطراف ذوي العالقة بالطلبة المتفوقين والموهوبين، وباألخص مطبقي البرنامج في الصفوف الدراسية،  

 دم مالئمة عدد حصص اإلثراء واإلرشاد.وع توطئة لعالج إشكاليات عدم مالئمة عدد الطلبة للبرنامج،
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. إعداد استراتيجية وخطة عمل واضحة لتعظيم تبادل الخبرات بين معلمي واختصاصيي التفوق  2
 والموهبة ومعلمي المواد الدراسية لتعزيز مهاراتهم التدريسية. 

 . وضع مادة كافية وفعالة للكشف عن الطلبة المتفوقين والموهوبين.  3
 برنامج رعاية الطلبة من ذوي صعوبات التعلمات ثانًيا: خدم

لبة من ذوي صعوبات التعلم، معتمدة رسمًيا، وتدريب معلمي  بلورة آلية للمتابعة األكاديمية للط. 1
 الصعوبات عليها من خالل إعداد برنامج تدريبي بشأنها. 

 أسبوعين. من . زيادة الفترة الزمنية المخصصة لحصر الطلبة من ذوي صعوبات التعلم ألكثر2
. تطوير برنامج تدريبي لمعلمي المواد الدراسية يتضمن طرائق تعليمية ُتسهم في عالج حاالت الطلبة  3

 من ذوي صعوبات التعلم.
 . تطوير مقنن تجهيزات غرفة المصادر لبرنامج صعوبات التعلم بشكل يحقق أهداف البرنامج. 4
علم التي ُتنظم في فترة االمتحانات، نتيجة عدم  الت. إيقاف اللجنة الخاصة بالطلبة من ذوي صعوبات 5

 وجود أي مردود إيجابي لها على هؤالء الطلبة في ضوء تقييم معلمي واختصاصيي صعوبات التعلم. 
 ثالًثا: خدمات برنامج رعاية الطلبة من ذوي اضطراب التوحد

يره بما يضمن تعظيم  تطو االستمرار في تقديم برنامج الرعاية للطلبة من ذوي اضطراب التوحد، و . 1
استفادة هؤالء الطلبة منه، خاصة وأنه يوفر آلية مناسبة لدمجهم، وتوفير الوسائل التعليمية، وتفعيل  

 العديد من األنشطة العالجية.
. ضرورة إعداد برنامج تدريبي لمعلمي التوحد يتضمن آلية ربط الكفايات التدريسية في كل من اللغة 2

 نهج المدرسي.المالعربية والرياضيات ب
. عقد برنامج تدريبي لالختصاصيين المشرفين ب دارة التربية الخاصة يتعلق بطرق عالج الحاالت  3

 الخاصة من الطلبة من ذوي اضطراب التوحد.
. إعداد خطة تنفيذية مع جميع األطراف من ذوي العالقة ببرنامج الرعاية بالطلبة من ذوي اضطراب 4

دراسية مع نظرائهم من الطلبة العاديين بما يسهم بنمائهم الشخصي  ال التوحد ودمجهم في الصفوف
 واألكاديمي. 

 رابًعا: خدمات برنامج رعاية الطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون 
تدقيق إدارة التربية الخاصة للتقييمات الفصلية ومعاييرها الخاصة بالطلبة الذين يتم تحويلهم إلى إدارة  . 1
 ربية الخاصة. الت

 خامًسا: خدمات برنامج رعاية الطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية 
 . . إعداد خطة عملية واضحة المعالم إلنجاح عملية دمج الطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية1



 

 

127 

 

. تضمين خدمات برنامج رعاية الطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية خطة واضحة وعملية 2
طرق تدريس ونشاطات منهجية والمنهجية لتطوير وتحسين قدرات الطلبة االجتماعية في   ضمنتت

 المدرسة والبيت.
االستمرار في تقديم برنامج الرعاية للطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية وتطويره ما يضمن   .3

 تعظيم استفادة هؤالء الطلبة منه. 
بقة لخدمات برامج رعاية الطلبة من ذوي لمطالتوصيات على مستوى المدارس الحكومية ا

 االحتياجات الخاصة
 أواًل: خدمات برنامج رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين 

 لمعلمي المواد الدراسية.. إثراء ركن التعلم الذاتي للنهوض بالحصيلة المعرفية 1
 في الصفوف. سية. زيادة األنشطة التوعوية وتنويعها بحيث تسهم في تطوير العملية التدري2
. زيادة التعاون والتشاركية في تقديم معلمي واختصاصيي التفوق والموهبة للبرامج اإلثرائية مع معلمي  3

 المواد الدراسية. 
 . تضمين عمليات التعليم والتعلم للطلبة والمتفوقين الموهوبين برامج حاسوبية متنوعة.4
 عاية الطلبة المتفوقين والموهوبين.ج ر . زيادة مشاركة أولياء األمور في نشاطات برنام 5

 ثانًيا: خدمات برنامج رعاية الطلبة من ذوي صعوبات التعلم
تعديل معلم تخصص الصعوبات ألساليبه التدريسية في ضوء نتائج تقويم المتعلمين، واعتماده خطة  . 1

 اخل الصف.ن د زمنية محددة لذلك آخذا في االعتبار كفاءة توزيع األدوار والمهام على المتعلمي
. زيادة التعاون بين معلمي نظام الفصل ومعلمي واختصاصيي صعوبات التعلم لدعم ومساندة تنفيذ 2

 برنامج رعاية الطلبة من ذوي صعوبات التعلم. 
 . تطوير دور المرشد االجتماعي لزيادة إسهامه في عالج حاالت صعوبات التعلم. 3
ليمات معلمي واختصاصيي صعوبات التعلم بالمدرسة تع . عقد لقاءات تعريفية ألولياء األمور حول4

 المتعلقة باإلسهام في تقدم مستوى أبنائهم.
ضرورة إشراك معلمي المواد الدراسية مع معلمي واختصاصيي صعوبات التعلم في إعداد الخطط  . 5

 الفردية للطلبة من ذوي صعوبات التعلم. 
بنقاط ضعف الطلبة ومواطن قوتهم، وترفع وعيهم   سية. عقد لقاءات دورية لتعريف معلمي المواد الدرا6

 باألساليب المناسبة للتعامل مع هؤالء الطلبة. 
. عقد لقاءات دورية مع أولياء األمور حول معلومات عن تدريس أبنائهم في المنزل واطالعهم على  7

 مستوى تقدمهم الدراسي. 
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 ثالًثا: خدمات برنامج رعاية الطلبة من ذوي اضطراب التوحد
 الحرص على مالئمة مساحة الصف وتقسيماته مع حاجات الطلبة من ذوي اضطراب التوحد. .1
. تعزيز التشاركية بين معلمي المواد الدراسية ومعلمي اضطراب التوحد في وضع الخطط الفردية 2

 الصفية، واختيار التالميذ المناسبين للدمج. 
ة تساعدهم على تعميم المهارات الدراسية في  زلي. تكليف الطلبة من ذوي اضطراب التوحد بواجبات من 3

 الصف بناء على رغبة أولياء أمورهم.
. ضرورة تفعيل تواصل أولياء األمور مع معلمات صف التوحد، والمشاركة في العملية التعليمية،  4

 وإطالع أولياء األمور بشكل دوري على تقدم مستوى أبنائهم التحصيلي، واحتياجاتهم التعليمية. 
 : خدمات برنامج رعاية الطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون ًعاراب
عقد لقاءات دورية مع أولياء األمور لبناء قناعات لديهم بأهمية تحويل أبنائهم للتشخيص، لتفادي . 1

 ضياع فرصة الحاقهم ببرنامج الدمج المناسب.  
رعاية الطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة  مج . عقد لقاءات دورية مع أولياء األمور حول برنا2

 ومتالزمة داون، واطالعهم بانتظام على أداء أبنائهم. 
. إعداد خطة للتواصل طوال العام الدراسي مع أولياء أمور الطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة  3

 ومتالزمة داون.
 ة والجسدية حسيخامًسا: خدمات برنامج رعاية الطلبة من ذوي اإلعاقة ال

. زيادة األنشطة وتنويعها التي تمكن طالب اإلعاقة الحسية والجسدية من المشاركة مع زمالئه الطلبة  1
 في الصفوف الدراسية.

 

 خالصة عامة: 
لقد جاءت معظم التقييمات لخدمات برامج الرعاية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلبة من ذوي  

وقون الموهوبون، ذو صعوبات التعلم، ذو اضطراب التوحد، ذو اإلعاقة الذهنية  متفاالحتياجات الخاصة )ال
البسيطة ومتالزمة داون، وذو اإلعاقة الحسية والجسدية( متراوحة بين الجيد والمرتفع، وهذا يدل على فعالية 

 بعض البرامج من جهة وحاجة البعض اآلخر إلى التطوير.
مرشد االجتماعي في رعاية الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة،  ال أكدت النتائج على ضرورة تطوير دور

ويمكن أن يتحقق ذلك من خالل التوصية الواردة أعاله على مستوى وزارة التربية والتعليم والمتمثلة في تحديد 
مرشد اجتماعي خاص ببرامج الرعاية للطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة في كل مدرسة من المدارس 

 .الحكومية
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ما أوضحت النتائج الحاجة إلى إعداد برامج تدريبية موجهة إلى االختصاصيين المشرفين ب دارة التربية  ك
الخاصة، ومعلمي واختصاصي التربية الخاصة، ومعلمي المواد الدراسية بحيث تلبي احتياجات خاصة كما  

وبات التعلم، والتوصيتين  صع ( في برنامج2هو وارد في التوصيات على مستوى إدارة التربية الخاصة رقم )
 ( في برنامج اضطراب التوحد. 3( و)2رقم )

وأكدت النتائج على االستمرار في تقديم برنامج الرعاية للطلبة من ذوي اضطراب التوحد، والطلبة من ذوي 
اإلعاقة الحسية والجسدية، وتطويرها بما يضمن تعظيم استفادة الطلبة من تلك البرامج ويتبين ذلك في  

( بالنسبة لبرنامج رعاية الطلبة من  1صيات على مستوى إدارة التربية الخاصة، إذ يتضح في التوصية )لتو ا
( بالنسبة لبرنامج رعاية الطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية،  3ذوي اضطراب التوحد، والتوصية )

الخاصة ومستوى المدارس  بية واألخذ بالتوصيات على مستوى وزارة التربية والتعليم، ومستوى إدارة التر 
( ،  5الحكومية من أجل تطوير برامج الرعاية الخاصة بالطلبة المتفوقين والموهوبين كما يتضح في التوصية )

(، والطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة 3والطلبة من ذوي صعوبات التعلم كما يتضح في التوصية )
 ومتالزمة داون.

د لقاءات تعريفية لمعلمي المواد الدراسية، وأولياء األمور في المجاالت التي  عق وأشارت النتائج إلى ضرورة 
تتطلب ذلك على مستوى المدارس الحكومية، فبالنسبة لبرنامج صعوبات التعلم يتضح ذلك في التوصيتين  

 (. 2( و) 1(، وفي برنامج اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون يتبين ذلك في التوصيتين ) 7( و)6)
وأظهرت النتائج الحاجة إلى تعزيز التشاركية بين معلمي المواد الدراسية ومعلمي واختصاصيي التربية  
الخاصة في برامج رعاية الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة في المجاالت التي تتطلب ذلك والمتعلقة  

توصيات على مستوى المدارس ال بمهارات التدريس وطرائق التعليم العالجية أو اإلثرائية، كما هو وارد في
( بالنسبة لبرنامج رعاية الطلبة المتفوقين  3الحكومية المطبقة لبرامج التربية الخاصة، ويتبين ذلك في توصية )

 ( بالنسبة لبرنامج اضطراب التوحد.2( بالنسبة لبرنامج صعوبات التعلم، وتوصية )5والموهوبين، وتوصية )
أولياء أمور الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة مع معلمي  صل وبينت النتائج ضرورة تفعيل توا

واختصاصي التربية الخاصة، بما يساهم في تلبية حاجات الطلبة التعليمية ويتيح الفرصة ألولياء األمور  
المشاركة في العملية التعلمية، واالطالع على تقدم مستوى أبناءهم التحصيلي بشكل دوري، ويتضح ذلك في  

مستوى المدرسة الحكومية المطبقة لبرامج التربية الخاصة، فبالنسبة لبرنامج رعاية الطلبة  لى التوصيات ع
(، وبالنسبة لبرنامج رعاية الطلبة من ذوي اضطراب التوحد  5المتفوقين والموهوبين يتضح ذلك في توصية ) 

ية البسيط ومتالزمة داون  ذهن (، أما بالنسبة لبرنامج رعاية الطلبة من ذوي اإلعاقة ال4يتبين ذلك في توصية ) 
 (.3فيتضح ذلك في توصية ) 

 



 

 

130 

 

 المراجعقائمة 
 

 المراجع العربية:أواًل: 
الرياض: الناشر   الستراتيجيات المعرفية.اصعوبات التعلم: طرق التدريس و (. 2012أبونيان، إبراهيم. )

 الدولي للنشر والتوزيع.

صعوبات (. 2005والخطاطبة، عبدالمجيد. ) ،يد السيايلة، عب  ،الرشدان، مالك ،البطاينة، محمد أسامة
 دار المسيرة للنشر والتوزيع.  :انعمّ   .التعلم: النظرية والممارسة

 دار الفكر للنشر والتوزيع.  :انعمّ  .الموهبة والتفوق واالبداع(. 2014جروان، فتحي. )

. الرياض: ةوهب الدليل الشامل لتخطيط برامج تربية الطلبة ذوي الم(. 2018الجغيمان، عبدهللا )
 العبيكان للنشر. 

 دار الفالح. :مارات العربية المتحدةاإل .تعديل سلوك األطفال المعوقين(. 2001الخطيب، جمال. )

 مةةؤسسات  فاعةةلةةيةةة مستةةةةةوى (. 2013) عبدالرحمن. ومجدولي، محمود، والزعبي، عبدهللا، الخطيب،
مجلة جامعة القدس  .العالمية للمعايير وفةقةةا األردن ةيفةة بالتوحد ت عنى التي الخاصة التربية ومراكةةز

 (.4) 1لألبحاث والدراسات التربوية والذهنية 

: دار الفكر للطباعة والنشر  انعمّ . قضايا ومشكالت في التربية الخاصة(. 1998الروسان، فاروق. )
 والتوزيع. 

لسلوكية للطلبة المتفوقين في  ص االخصائ(. 2015الزبيدي، عبد القوي وكاظم، علي، وحمدان، أحمد )
 91-64(، 3) 16، فسيةنمجلة العلوم التربوية وال، ( في سلطنة عمان10-5الصفوف من )

دار الشروق  :ان. عمّ الموهوبون ثنائيو االحتياجات(. 2015والصمادي، عبدهللا. ) ،ماد الزغول، ع
 للنشر والتوزيع. 

 دار وائل للنشر والتوزيع. : ان. عمّ خيص والعالجلتشالتوحد: السلوك وا(. 2010) .الزريقات، عبدهللا



 

 

131 

 

دار الشروق للنشر  : انعمّ  .االضطرابات االنفعالية والسلوكية لدى األطفال(. 2007الزغول، عماد. )
 والتوزيع. 

  المقدمة  الخدمات عن التعلم صعوبات ذوي  الطلبة أمور أولياء رضا مدىت(  .)ب  العايد، واصف.
(. استرجعت من 1)  . مجلة العلوم اإلنسانية واإلداريةعمان نةمدي  في المصادر غرف في لهم

https:faculty .mu.edu.sa 

  محافظة  في والخاصة الحكومية العقلية اإلعاقة مراكز فاعلية مستوى  تقييم(. 2012) ماجدة عبيد،
 .(2)( العدد 20) . مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية. المجلد عمان العاصمة

  في  الخاصة االحتياجات لذوي  المقدمة الخدمات مستوى  عن األسري  الرضا(. 2017)بندر العتيبي،
 . كلية التربية. جامعة الملك سعود.السعودية العربية بالمملكة الخاصة التربية ومعاهد برامج

الكشف  نات عطا هللا، صالح الدين )ب. ت(. استخدام البناء العاملي لبطارية الكشف في معالجة بيا 
 عربي مجلة علم النفس العن الموهوبين )استراتيجية مقترحة كنظام من أنظمة اختيار الموهوبين، 

 .37-12(، 2) 2، المعاصر

 عّمان: دار الفكر ناشرون وموزعون.  تقييم الطالب ذوي الحاجات الخاصة.(. 2010عالم، صالح ) 

في صفوف التربية الخاصة بمدارس دم تقييم البرامج التي تق(. 2007الغصاونة، يزيد وآخرون )
،  مجلة البحث العلمي في التربية. العاديين في محافظة الطائف من وجهة نظر المعلمين والمديرين

(18 ،)347-369   
  جاللة  مدارس في الملتحقين الموهوبين للطلبة المهني االرشاد خدمات تقييم (. 2011عبير)  قنازع،
 ان. مّ . الجامعة األردنية، عرسالة ماجستير غير منشورة() دنألر ا في  للتميز الثاني عبدهللا الملك



 عّمان: اليازوري.  اإلدراك البصري وصعوبات التعلم.(. 2008محمد، ربيع، وعامر، طارق. )

  في  المبكرة الطفولة في الخاصة التربية برامج تقييم(. 2014) جميل الصمادي،هشام، و  المكانين،
 ان.م التربوية. الجامعة األردنية: عمّ . كلية العلو العالمية عيةالنو  المؤشرات ضوء في األردن
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  سمعًيا  المعوقين للطالب المساندة الخدمات توافر مدى)ب ت(.  خالد. والقطوف، عماد، المصري،
. ورقة عمل مقدمة في مؤتمر المسئولية  أمورهم وأولياء  المعلمين  نظر وجهة من عنها والرضا وأسرهم

والقانونية تجاه رعاية وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع. استرجعت من  ية االجتماعية واألخالق
www.qou.edu.sretcepd, drimad amasri 

دار الشروق للنشر  :عّمان (.2)ط. أساسيات القياس في العلوم السلوكية(. 2013النبهان، موسى. )
 والتوزيع. 

وثيقة برنامج رعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين في المدارس  (. 2012التربية والتعليم. )رة وزا
 مملكة البحرين. . الحكومية

 مملكة البحرين.  اللوائح واألنظمة إلدارة التربية الخاصة.(. 2014وزارة التربية والتعليم. )

متفوقين والموهوبين في مدارس مملكة  ال تجربة برنامج رعاية الطلبة(. 2015. )وزارة التربية والتعليم
 . مملكة البحرين. البحرين

 .مملكة البحرين .نبذة عن قسم صعوبات التعلم(. 2017وزارة التربية والتعليم. )

 . مملكة البحرين .نبذة عن قسم التوحد(. 2017. )وزارة التربية والتعليم

عاقات الذهنية البسيطة ومتالزمة داون اإلبرنامج دمج الطلبة ذوي (. 2017. ) وزارة التربية والتعليم
 .مملكة البحرين  .في المدارس الحكومية بمملكة البحرين

 . مملكة البحرين. قسم اإلعاقات الحسية والجسدية. (2017وزارة التربية والتعليم. )
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 : المراجع األجنبيةثانًيا: 
Beveridge, S. (1997). Special education needs in schools. Lvndom, NY; 

Routledge. 

Comer, R. (2010). Abnormal psychology. World Publisher, NY. 
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 لحقاتالمقائمة 

 .قرار بتشكيل لجنة تقويم المناهج التربوية والتعليمية في مجال التربية الخاصة( 1ملحق )

 ( االستبانات التي ا ستخدمت في الدراسة:  2ملحق )

اســـــتبانات تقيـــــيم واقـــــع فعاليــــــة خـــــدمات برنـــــامج الرعايـــــة للطلبـــــة المتفــــــوقين  (أ-2)ملحـــــق 
 والموهوبين.

استبانات تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية للطلبة مــن ذوي صــعوبات  (ب-2ملحق )
 التعلم.

ج( استبانات تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعايــة للطلبــة مــن ذوي اضــطراب -2ملحق )
 د.التوح 

مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة  خــدمات برنــامج الرعايــة للطلبــة واقــع د( اســتبانات تقيــيم-2)ملحــق 
 .ومتالزمة داون البسيطة 

 

هـ(استباناتتقييمواقعخدماتبرنامجالرعايةللطلبةمنذوياإلعاقةالحســية-2ملحق)

والجسدية.
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 التعليمية في مجال التربية الخاصةة و قرار بتشكيل لجنة تقويم المناهج التربوي: (1ملحق )
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 استبانات تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية (أ-2ملحق )
 المتفوقين والموهوبين للطلبة 

 
تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة المتفوقين  ( استبانةI-أ-2
 وهوبين من قبل الهيئة اإلدارية.المو 
 
( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة المتفوقين II-أ-2

 والموهوبين من قبل معلمي واختصاصيي التفوق والموهبة.
 

بة لطل( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة لIII-أ-2
 المتفوقين والموهوبين من قبل معلمي المواد الدراسية.

 

( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة IV-أ-2
 المتفوقين والموهوبين من قبل الطلبة المتفوقين والموهوبين.

 
دمها الوزارة للطلبة تق ( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التيV-أ-2

 المتفوقين والموهوبين من قبل أولياء أمورهم.
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 تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة المتفوقين والموهوبين  ( استبانةI-أ-2
 من قبل الهيئة اإلدارية 

 ال يتحقق  ضعيف جيد ممتاز العبارة الرقم الب عد

 برنامج رعاية
طلبة ال

الموهوبين 
 والمتفوقين

 

وضوح السياسات الخاصة ببرنامج رعاية الطلبة الموهوبين  1
 والمتفوقين

    

وضوح األهداف الخاصة ببرنامج رعاية الطلبة الموهوبين  2
 والمتفوقين

    

     وضوح التعريف اإلجرائي للموهوب 3

ريا لمدرسة ضرو يعد برنامج رعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين  4
 متكاملة

    

     ملفات البرنامج منظمة بما يسهل العملية التعليمية 5

شمولية ملفات البرنامج ألبعاد البرنامج بما يسهل العملية  6
 التعليمية

    

     يوفر البرنامج بيئة تعليمية تراعي الموهوبين والمتفوقين 7
     مدرسةباليساهم البرنامج في رفع مستوى الجودة  8

كفاية الميزانية السنوية الخاصة بالبرنامج لتحقيق أهداف برنامج  9
 رعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين بجميع أبعادها

    

دور معلم برنامج رعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين في القدرة  10
 على تطبيق البرنامج في المدرسة بشكل يخدم العملية التعليمية

    

تتوفر جميع المستلزمات الضرورية لتطبيق البرنامج بما يحقق  11
 أهدافه.

    

تتواصل إدارة البرنامج مع الهيئة اإلدارية بالمدرسة لتجويد العمل  12
 وحل المشكالت

    

يوجد تعاون بين برنامج رعاية الطلبة الموهوبين، والمتفوقين،  13
 واألقسام والبرامج األخرى بالمدرسة

    

14 
توجد لجنة لرعاية الطلبة الموهوبين برئاسة مدير المدرسة 
وعضوية معلم الموهبة والتفوق، وتقوم بدورها في رعاية الطلبة 

 ذوي المواهب المختلفة
    

يتم تقويم األداء الوظيفي لمعلم الموهبة والتفوق، بالتعاون مع  15
 االختصاصي المشرف من قبل إدارة التربية الخاصة

    

 لكشفا
 والتعرف

     وضوح آلية الكشف 16
     تتوفر العدالة في آلية الكشف. 17

برنامج مهارات 
 التفكير

     وضوح أهداف برامج التفكير. 18
     تنمي برامج التفكير المهارات المعرفية للتلميذ الموهوب والمتفوق. 19
     لموهوب والمتفوق.ذ اتنمي برامج التفكير المهارات األدائية للتلمي 20

     وضوح أهداف برنامج بناء تقدير الذات 21برنامج ال
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 ال يتحقق  ضعيف جيد ممتاز العبارة الرقم الب عد

ينمي برنامج بناء تقدير الذات المهارات المعرفية للتلميذ الموهوب  22 اإلرشادي
 والمتفوق 

    

ينمي برنامج بناء تقدير الذات المهارات األدائية للتلميذ الموهوب  23
 والمتفوق 

    

 يعلمالبحث ال

     وضوح أهداف البحث العلمي 24

يساهم البحث العلمي في تنمية مهارات البحث لدى التالميذ  25
 الموهوبين والمتفوقين

    

يساهم البحث العلمي على التعرف على مشكالت التالميذ في  26
 المدرسة وحلها

    

 رعاية المواهب

لى تنمية ب عتساعد عملية الرعاية في برنامج رعاية المواه 27
 مواهب التالميذ الموهوبين

    

تساعد عملية الرعاية على مشاركة التالميذ الموهوبين في  28
 الفعاليات الداخلية والخارجية

    

     تساهم البرامج في إبراز مكانة المدرسة 29

 ركن
 التعلم الذاتي

يساهم ركن التعلم الذاتي في تشجيع التعلم الذاتي للتالميذ  30
 وهوبين والمتفوقينالم

    

يساهم ركن التعلم الذاتي في تنمية الحصيلة المعرفية للمعلمين  31
 في مجال الموهبة واالبداع

    

في تنمية الحصيلة المعرفية للتالميذ  يساهم ركن التعلم الذاتي 32
 الموهوبين والمتفوقين في مجال الموهبة واالبداع

    

 
 تدريب المعلمين

 

التدريب على رفع كفاءة المعلمين في مهارات وطرق هم يسا 33
 التدريس الحديثة.

    

     يساهم التدريب على رفع كفاءة المعلمين في إثراء المادة العلمية 34
     يساهم التدريب على رفع التحصيل لدى التالميذ. 35

 الفعاليات
 والمشاريع

     تالميذ الموهوبينال تظهر الفعاليات والمشاريع إنجازات ومواهب 36

تحقق الفعاليات والمشاريع النمو الشخصي للتالميذ الموهوبين  37
 والمتفوقين

    

تحقق الفعاليات والمشاريع النمو المعرفي للتالميذ الموهوبين  38
 والمتفوقين
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 للطلبة المتفوقين والموهوبين  ارة( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوز II-أ-2
 من قبل معلمي واختصاصيي التفوق والموهبة

أوافق  العبارة الرقم الب عد
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق
 بشده

 الكشف
 

1 
تطبيق رزمة تقييم اإلبداع لفرانك ويليامز )الصورة 
ب( على جميع تالميذ الصف الثالث في الفصل 

 الدراسي الثاني.
     

سهولة تصحيح رزمة تقييم اإلبداع فرانك ويليامز  2
 وتحليل نتائجها إحصائيًا.

     

( على جميع 2تطبيق اختبار االستدالل )سيجز 3
 تالميذ الصف الثالث في الفصل الدراسي الثاني.

     

( وتحليل 2سهولة تصحيح اختبار االستدالل )سيجز 4
 نتائجه إحصائيا.

     

ب المعلمين على تطبيق استمارة دريأمكانية ت 5
 الخصائص السلوكية في ُبعدي )الدافعية والقيادة(.

     

تعطي مصفوفة بالدوين صورة وافية ومتكاملة للتلميذ  6
 المرشح لالختيار.

     

7 
توفر قائمة بيانات متجددة تحتوي على البيانات  

والمعلومات الخاصة بالتالميذ المتفوقين والموهوبين 
 ورهم في البرنامج.وتط

     

أرى أن األدوات المعتمدة للكشف في البرنامج مناسبة  8
 وكافية.

     

      أرى أن عدد التالميذ بالبرنامج مالئم. 9

البرامج 
 اإلثرائية

 

يقدم البرنامج أنشطة إثرائية وتطويرية اختيارية  10
 ذ.ميوإجبارية لتنمية التفكير اإلبداعي والناقد لدى التال

     

      يعمق البرنامج فهم التالميذ للمعارف األساسية. 11

يعمل البرنامج على تهيئة قيادات واعدة في شتى  12
 المجاالت.

     

      يعمل البرنامج على تنمية البحث العلمي. 13

يعمل البرنامج على تطوير وتعميق النظرة الشمولية  14
 ي سليم.علمللمستقبل والتخطيط له بشكل 

     

      توفر المدرسة فرص لعقد اللقاءات اإلثرائية. 15
      توفر عدد حصص اإلثراء مالءمة. 16

 
 
 

      يساعد البرنامج على تطوير فهم الطلبة لذواتهم  17
      يدرب البرنامج الطلبة على مهارات االتصال الفعال 18
     الطلبة على تطوير شخصية قادرة  امجيساعد البرن 19
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أوافق  العبارة الرقم الب عد
ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق بشدة

 بشده

 
البرامج 
 اإلرشادية

 على التكيف لمواجهة الصعوبات.

ينمي البرنامج االتجاهات والقيم والمواقف اإليجابية  20
 لدى الطلبة.

     

تناسب أنشطة برنامج بناء الذات لروبرت ريزونر  21
 الفئة العمرية التي يطبق عليها.

     

      اإلرشادية. ءاتتوفر المدرسة فرص لعقد اللقا 22
      توفر عدد حصص إرشاد مالءمة. 23

رعاية 
 المواهب

يقدم البرنامج قوائم خاصة لحصر كل موهبة على  24
 حدة.

     

يتيح البرنامج للطلبة الموهوبين المشاركة في  25
 الفعاليات الداخلية والخارجية.

     

ي ذو  يراعي البرنامج حاجات الطلبة الموهوبين من 26
 االحتياجات الخاصة.

     

أرى أن البرنامج ينظم مسابقات وفعاليات كافية  27
 لرعاية الطلبة الموهوبين بالمدارس.

     

طرق 
 التدريس

تتوفر لدي الوسائل التعليمية المطلوبة إلثراء  28
 الدروس.

     

      الخطط اإلجرائية للدروس تسهل العمل. 29

ن األنشطة اإلثرائية المتوفرة د ميمكن تفعيل العدي 30
 لدي

     

تساعد المطويات والنشرات التي أعدها في نشر  31
 الوعي التثقيفي بالطلبة الموهوبين والمتفوقين.

     

البيئة 
 الصفية

      توفر غرفة مخصصة للبرنامج. 32

مساحة الغرفة المخصصة مناسبة لتنفيذ فعاليات  33
 البرنامج.

     

      الغرفة المخصصة للبرنامج مناسب. وقعم 34

تجهيزات الغرفة المخصصة للبرنامج مقبولة  35
 ومناسبة.

     

األركان التعليمية بغرفة البرنامج تساهم في عملية  36
 إثراء الطلبة الموهوبين والمتفوقين.

     

االختصاصي 
 المشرف

يقدم االختصاصي المشرف التوجيه المناسب لي في  37
 ل عملي.مجا

     

لدى االختصاصي المشرف الخبرة والكفاءة والتعامل  38
 الجيد.

     

     أرى ان الزيارات التي قام بها االختصاصي المشرف  39
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أوافق  العبارة الرقم الب عد
ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق بشدة

 بشده

 كافية ومفيدة

يساهم االختصاصي المشرف في إعطاء حلول  40
 للمشكالت التي تواجه المعلم/االختصاصي.

     

االختصاصي المشرف  مع أفضل استمرار العمل 41
 معي لعدة سنوات.

     

اإلدارة 
 المدرسية

      تقدم إدارة المدرسة الدعم والمساعدة لنجاح البرنامج. 42
      تتابع إدارة المدرسة تفاصيل عملي بشكل مستمر 43

تساعد اجتماعاتي ولقاءاتي مع إدارة المدرسة على  44
 تطوير البرنامج.

     

إيجابيًا في العملية التعليمية  امج دورابرناليلعب  45
 التعلمية.

     

الواقع الحالي 
 للبرنامج

أشعر بالرضا التام عن برنامج التفوق والموهبة  46
 المطبق.

     

إن النتائج المتحققة حاليًا من البرنامج دون مستوى  47
 الطموح المطلوب.

     

في مجال  سيةساعد البرنامج في إثراء البيئة المدر  48
 التفوق والموهبة.
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 ( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة المتفوقين والموهوبينIII-أ-2
 من قبل معلمي المواد الدراسية  

أوافق  العبارة الرقم الب عد
ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق بشدة

 بشده

 الكشف
 لتعرفوا

      وعي المعلم بأهمية الكشف عن الطلبة الموهوبين 1

2 
وضوح المادة العلمية المقدمة للكشف عن الطلبة 

 الموهوبين لدى المعلم
     

3 
مناسبة توقيت ورشة الكشف عن الطلبة الموهوبين لمعلم 

 المادة
     

      سهولة تطبيق أدوات الكشف 4
      المتاحة للكشف عن الموهوبينية مالءمة الفترة الزمن 5

6 
أهمية تزويد المعلمين بقائمة أسماء الطلبة الموهوبين 

 المنضمين في البرنامج
     

 
 

عاية ر 
 المواهب

 
 
 

      وضوح معايير استمارة ترشيح الطالب الموهوب 7

8 
تزويد المعلمين بقاعدة بيانات متجددة تحتوي المعلومات 

 طالب كل الكافية عن موهبة
     

9 
أهمية اسهام المعلمين في وضع خطة لرعاية الطلبة 

 الموهوبين
     

10 
تتوافر فرص للتعاون بين معلمي المواد المختلفة لتقديم 

 برامج إثرائية لرعاية الطلبة الموهوبين
     

      ضرورة المشاركة في إبراز منتجات الطلبة الموهوبين 11
      ية الراجعة عن تطور موهبة كل طالبتغذأهمية تقديم ال 12

 التوعية

      زودت بنشرات توعوية في مجال الموهبة واإلبداع 13

14 
عملت على تنظيم لقاءات توعوية تدريبية في مجال 

 الموهبة واإلبداع
     

15 
ساهمت المادة العلمية المقدمة في تطور المعلم في العملية 

 التعليمية
     

      األنشطة التوعوية لتشمل )ورش، لقاءات، نشرات( وعتتن 16

17 
متابعة تطبيق المادة التوعوية من قبل معلم/ اختصاصي 

 التفوق 
     

18 
الحرص على أخذ رأينا حول المادة التوعوية التي نرغب 

 في تلقيها
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 ا الوزارة للطلبة المتفوقين والموهوبيندمه( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقIV-أ-2
 من قبل الطلبة المتفوقين والموهوبين 

 

 أقل بكثير  أقل  أكثر  أكثر بكثير  العبارة  الرقم 

     زاد البرنامج اهتمامي بالمدرسة، وبعملية التعلم. 1

أتاح البرنامج لي فرص التواصل إلى، وحسن عالقتي مع  2
     اآلخرين.

     قدرتي على العمل بمفردي وبشكل مستقل. من زاد البرنامج 3
     زاد من حب االستطالع لدي حول تعلم أشياء جديدة. 4

زاد البرنامج من قدرتي على التفكير في إيجاد حلول  5
     للمشكالت.

     زاد البرنامج من مستوى أداء عملي كقائد. 6
     في.طور البرنامج من قدرتي على معرفة نقاط قوتي وضع 7
     ساعد البرنامج في إبراز مواهبي، وتنميتها. 8

أتاح لي البرنامج فرصة صناعة األشياء، والتجربة، وتطبيق  9
     األفكار.

     علمني البرنامج برامج متنوعة في الحاسوب.  10
     حسن البرنامج من قدرتي على تحمل المسؤولية.  11

ل على المعلومات من  حصو زاد البرنامج من قدرتي على ال 12
     مصادر مختلفة. 
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 ( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة المتفوقين والموهوبينV-أ-2
 من قبل أولياء أمورهم  

 العبارات  الرقم 
أوافق 
 أوافق بشدة 

غير  
 ال أوافق  متأكد 

ال أوافق 
 بشدة 

      التالميذ للمعارف والمهارات األساسية. فهميعمق البرنامج  1

يساعد البرنامج التالميذ على تطوير فهمهم لذواتهم وتدريبهم  2
      على مهارات االتصال الفعال.

يبرز البرنامج مواهب التالميذ وينميها ويهيئ الفرص التعليمية  3
      المالءمة لهم.

ختيارية وإجبارية لتنمية ة ايقدم البرنامج أنشطة إثرائية تطويري  4
      التفكير اإلبداعي والناقد لدى التالميذ.

يساعد البرنامج التالميذ على تطوير شخصية قادرة على   5
      التكيف لمواجهة التحدي.

      البرنامج يعمل على تهيئة قيادات واعدة في شتى المجاالت.  6

ي لدى  علميعمل البرنامج على تنمية مهارات البحث ال 7
      التالميذ.

يعمل البرنامج على تطوير وتنمية اهتمامات وقدرات التالميذ  8
      في العلوم والرياضيات.

يعمل البرنامج على تنمية وتطوير استعدادات التالميذ القيادية  9
      واإلبداعية.

يعمل البرنامج على تطوير مهارات الحوار واالنفتاح واحترام  10
      ر لدى التالميذ.آلخالرأي ا

      يشارك أولياء األمور في نشاطات البرنامج. 11

تنظم إدارة البرنامج لقاءات دورية مع أولياء األمور، وتحرص  12
      على مشاركتهم في النشاطات والبرامج التربوية.

يوجد في المدرسة باصات لنقل التالميذ، وتنفيذ برامج  13
      يارات العلمية.الز النشاطات والرحالت و 

      يتم متابعة الخريجين والتواصل معهم. 14

تقيم إدارة البرنامج عالقات عمل، وتبادل خبرات، وزيارات مع  15
      برامج أخرى خاصة بالموهوبين.

تقيم إدارة البرنامج عالقات تعاون مع مؤسسات المجتمع  16
      ة. صفي المحلي لدعم وتطوير النشاطات الصفية والال

تتضمن خطة البرنامج نشاطات ُيكلف بها التالميذ لخدمة  17
      المجتمع المحلي.

     تنظم إدارة البرنامج لقاءات لتوعية أولياء األمور حول  18
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أوافق  العبارات  الرقم 
غير   أوافق بشدة 

ال أوافق  ال أوافق  متأكد 
 بشدة 

خصائص التالميذ الموهوبين، وحاجاتهم، وأساليب التعامل 
 معهم.

لمحلي  ع اتنظم إدارة البرنامج حملة توعية سنوية في المجتم 19
      حول إجراءات القبول والبرامج الدراسية التي تقدمها.

تتضمن المناهج الدراسية متطلبات للدراسة الحرة وإجراء   20
      البحوث الفردية والجماعية.
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 ييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعايةقاستبانات ت (ب-2ملحق )

 لملتعلفئة الطلبة من ذوي صعوبات ا 

تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي  ( استبانةI-ب-2
 صعوبات التعلم من قبل الهيئة اإلدارية.

 
( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من II-ب-2

 صعوبات التعلميي ذوي صعوبات التعلم من قبل معلمي واختصاص
 

( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من III-ب-2
 ذوي صعوبات التعلم من قبل معلمي المواد الدراسية.

 

( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من IV-ب-2
 قبل أولياء أمورهم.من ذوي صعوبات التعلم 
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 تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي صعوبات التعلم  ( استبانةI-ب-2
 من قبل الهيئة اإلدارية 

 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة رقم ال الب عد

برنامج 
صعوبات 

 التعلم
 

1 
عرف حاالت صعوبات التعلم ي تأساهم مع معلم صعوبات التعلم ف

 وتحويلهم للبرنامج.
    

2 
أساهم مع معلم صعوبات التعلم في إعداد الخطة الفردية للتالميذ ذوي 

 صعوبات التعلم.
    

3 
يطلعني معلم صعوبات التعلم بشكل دوري على التقدم في أداء التالميذ 

 ذوي صعوبات التعلم في غرفة المصادر.
    

4 
لمزيد من المعرفة حول نقاط القوة والضعف لدى التالميذ ة لأنا بحاج

 ذوي صعوبات التعلم.
    

5 
أنا بحاجة للمزيد من المعلومات عن كيفية متابعة التالميذ ذوي 

 الصف العادي. صعوبات التعلم أكاديميًا داخل
    

     أنا بحاجة للمزيد من المعلومات حول صعوبات التعلم. 6

7 
حضور محاضرات إرشادية تساعدني على معرفة أساليب ة لأجد ضرور 

 تدريس التالميذ ذوي صعوبات التعلم.
    

التدريس 
العالجي 
في غرفة 
 المصادر

 

8 
يأخذ معلم صعوبات التعلم بمالحظاتي حول التالميذ ذوي صعوبات 

 التعلم.
    

9 
 تحقالالزمة عن كل تلميذ المل أزود معلم صعوبات التعلم بالمعلومات

 .ببرنامج صعوبات التعلم
    

     .التالميذ يستشيرني معلم صعوبات التعلم في التشخيص وتقييم 10

11 
 يزودني معلم صعوبات التعلم بمالحظاته عن التلميذ ومتابعة تقدم

 من خالل الزيارات الصفية. مستوى أدائه في الفصل العادي 
    

12 
لم لغرفة المصادر ضمن جدول لتعالتزم بخروج التالميذ ذوي صعوبات ا

 متفق عليه.
    

13 
ينمي معلم صعوبات التعلم االتجاهات والقيم السلوكية االيجابية للطالب 

 ذوي صعوبات التعلم.
    

14 
يربط معلم صعوبات التعلم كفايات االختبارات التشخيصية في اللغة 

 العربية والرياضيات بالمنهج الدراسي.
    

15 
صعوبات التعلم األدوار والمهام بكفاءة على المتعلمين وفق  علميوزع م

 الخطة الزمنية المحددة.
    

16 
يعدل معلم صعوبات التعلم الخطة الزمنية بما يناسب قدرات المتعلمين 

 ومتطلبات العملية التعليمية.
    

17 
يوظف معلم صعوبات التعلم بفاعلية األدوات والتجهيزات المتاحة 

 في عمليتي التعليم والتعلم. رسةبالمد
    

18 
يوظف معلم صعوبات التعلم محتوى الدورات التدريبية في العملية 

 التعليمية.
    

     يستخدم معلم صعوبات التعلم أساليب متنوعة لتقويم نواتج التعلم. 19
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 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة رقم ال الب عد

20 
يطلع معلم صعوبات التعلم المعنيون )إدارة المدرسة، أولياء األمور، 

صعوبات التعلم...( على نتائج التقويم؛ لمتابعة مستوى تقدم هو موج
 المتعلمين.

    

21 
يعدل معلم صعوبات التعلم من أساليبه التدريسية في ضوء نتائج تقويم 

 المتعلمين.
    

     يتقبل معلم صعوبات التعلم اإلرشادات والتوجيهات والنقد البناء. 22

23 
مع زمالئه المعلمين )اللغة العربية، لم يتعاون معلم صعوبات التع

 الرياضيات( في العمل.
    

     ينوع معلم صعوبات التعلم في إعداد األنشطة ويوظفها توظيًفا فعااًل. 24
     يضبط معلم صعوبات التعلم الصف أثناء الشرح. 25

المشاركات 
 الالصفية

     دير.لتقيتمتع معلم صعوبات التعلم بروح المبادرة وحسن ا 26
     يحضر في وقت مبكر ويشارك في الطابور الصباحي. 27

28 
يتعاون مع أولياء األمور مباشرة، ويشكل حلقة اتصال دائمة في المتابعة 

 بين البيت والمدرسة.
    

     يشارك في الفعاليات التي تقيمها المدرسة. 29

اللجنة 
الخاصة 
في فترة 
 االمتحانات

     ة تؤيد وجود اللجنة الخاصة.درسإدارة الم 30
     يؤيد المعلمون وجود اللجنة الخاصة. 31
     يؤيد التالميذ وجود اللجنة الخاصة. 32
     ساعدت اللجنة الخاصة في رفع المستوى التحصيلي للتالميذ 33
     ساعدت اللجنة الخاصة في مراعاة الحالة النفسية للتالميذ. 34

35 
علم صعوبات التعلم مع اإلدارة المدرسية في حصر التالميذ ن ميتعاو 

 المنضمين للجنة
    

     تحقق اللجنة الخاصة األهداف التي من أجلها ُشكلت. 36
     آلية اختيار التالميذ للجنة الخاصة واضحة ومحددة. 37
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 ي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي صعوبات التعلمالت( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية II-ب-2
 من قبل معلمي واختصاصيي صعوبات التعلم

 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة الرقم الب عد
 مجال التنفيذ

 الحصر

1 
اعتمد على نتائج التلميذ التحصيلية في المدرسة للعام 

 السابق
    

     اعتمد على تقارير من جهات متخصصة. 2
     اعتمد على مالحظات معلم الفصل. 3
     . اعتمد على مالحظات أولياء األمور.4 4
     اعتمد على نتائج االختبارات المسحية التي تقدمها المدرسة. 5
     احتاج إلى أسبوعين فقط لالنتهاء من عملية الحصر. 6

 التشخيص
 

7 
ة يمياعتمد على اختبارات الوزارة التشخيصية األكاد

 ومالحظاتي الخاصة.
    

8 
اعتمد على أدوات أخرى للتشخيص كاالختبارات النمائية 

 للتالميذ
    

     الفترة الزمنية للتشخيص تستغرق شهًرا ونصف الشهر. 9

10 
تساعدني االختبارات التشخيصية التخاذ قرار ضم التالميذ 

 للبرنامج.
    

11 
ة مالءمة في مستوياتها ربياالختبارات التشخيصية للغة الع

 الثالثة في تحديد الصعوبة األكاديمية لدى التلميذ.
    

12 
االختبارات التشخيصية للرياضيات مالءمة في مستوياتها 

 السبعة في تحديد الصعوبة األكاديمية لدى التلميذ.
    

المصادر 
والبيئة 
 الصفية

     غرفة المصادر مقبولة من حيث المساحة. 13
     رفة المصادر مقبولة من حيث الموقع.غ 14
     غرفة المصادر مقبولة من حيث التجهيزات. 15
     األركان التعليمية بغرفة المصادر متوفرة.  16
     األركان التعليمية بغرفة المصادر مفعلة وجذابة. 17

18 
تقدم إدارة المدرسة العون والمشورة في توفير مستلزمات 

 .الغرفة
    

19 
تقدم إدارة التربية الخاصة العون والمشورة في توفير 

 مستلزمات الغرفة.
    

طرق 
 التدريس

20 
تفعيل العديد من األنشطة العالجية المتوفرة لدي كمعلم 

 صعوبات التعلم.
    

     تنظيم الملفات في البرنامج المناسب. 21
     ل.لعم.االستمارات الرسمية تساهم في تنظيم ا22 22
     الخطط الفردية تسهل علّي العمل. 23
     تتوافر لدي الوسائل التعليمية والعالجية. 24
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 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة الرقم الب عد

 األنشطة
والمشاركات 

 الالصفية
 

25 
اشتراكي في لجان المدرسة المتعددة يعرقل عملي كمعلم 

 صعوبات التعلم.
    

     أشارك في برامج الطابور الصباحي. 26

27 
ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها ت و االجتماعا

 إدارة التربية الخاصة تساهم في تطويري المهني.
    

28 
تساعد المطويات والنشرات التي أعدها في نشر الوعي 

 التثقيفي بذوي صعوبات التعلم.
    

29 
تنظيم اللجنة الخاصة لفترة االمتحانات له مردود إيجابي 

 ت التعلم.وباعلى التالميذ ذوي صع
    

30 
القيام باألعمال اإلدارية بالمدرسة يساعدني في تطوير 

 قدراتي المهنية.
    

 مجال الدعم والمساندة

اإلدارة 
 المدرسية

     تقدم إدارة المدرسة الدعم والمساعدة لنجاح البرنامج.  31

32 
اجتماعاتي ولقاءاتي مع إدارة المدرسة ترفع وتطور 

 البرنامج.
    

     تتابع إدارة المدرسة تفاصيل عملي بشكل مستمر. 33

الهيئة 
 التعليمية

34 
معلمو اللغة العربية والرياضيات بالمدرسة عوامل مساعدة 

 لي.
    

     معلمو نظام الفصل هم من يمكن التعاون معهم فقط. 35

36 
يتبع المعلمون طرًقا تعليمية تساهم في عالج حاالت 

 لم.صعوبات التع
    

37 
هناك صعوبة في اقناع المعلمين بأهمية الزيارات الصفية 

 للتالميذ.
    

المرشد  
االجتماعي 

وأولياء 
 األمور

38 
للمرشد االجتماعي دور في مساعدتي لعالج حاالت 

 صعوبات التعلم.
    

     يساهم أولياء األمور في عالج حاالت صعوبات التعلم. 39

40 
ر ما أقدم لهم من تعليمات تساهم في تقدم مو ينفذ أولياء األ

 مستوى التالميذ.
    

41 
يستجيب أولياء األمور لتحويل أبنائهم للتشخيص في 

 الصحة المدرسية.
    

االختصاصي 
 المشرف

42 
يقدم االختصاصي المشرف التوجيه المناسب في مجال 

 عملي كمعلم صعوبات التعلم.
    

43 
ف في عالج الحاالت مشر يساعدني االختصاصي ال

 الخاصة.
    

44 
وجدت الخبرة والكفاءة والتعامل الجيد لدى االختصاصي 

 المشرف.
    

     الزيارات التي قام بها االختصاصي المشرف كافية ومفيدة. 45
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 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة الرقم الب عد
     أفضل استمرار االختصاصي المشرف معي لعدة سنوات. 46

التلميذ ذو 
صعوبات 

 التعلم

     وبات التعلم هو محور اهتمامي األول.صع التلميذ ذو 47

48 
تنوع الحاالت ضمن البرنامج يشتت جهدي ويؤثر على 

 عملي.
    

     قلة الدافعية نحو التعلم هي السمة الغالبة على التالميذ. 49
     يساعدني التالميذ في تحقيق نتائج جيدة لهم. 50

51 
ذ يسبب لهم مياستمرار ضعف المستوى التحصيلي للتال

 اإلحباط.
    

     عدد تالميذ صعوبات التعلم مالئم. 52
الجهات 

المختصة 
)الطب 
النفسي 
الصحة 
 المدرسية(

يمكن االعتماد على الجهات المختصة في معرفة  53
 الصعوبات التي يعاني منها التالميذ في البرنامج.

    

الت لحاللجهات المختصة دور كبير في مساعدتي لعالج ا 54
 الموجودة لدي في البرنامج.

    

     تقارير الجهات المختصة نظرية وال تتضمن خطة عمل. 55
     أجد صعوبة في تفسير بعض عبارات التقارير الطبية. 56

 مجال الواقع والتطلعات المستقبلية

الواقع 
 والتطلعات

 

     أشعر بالرضا التام عن برنامج صعوبات التعلم المطبق. 57
     النتائج المتحققة حالًيا دون مستوى الطموح بكثير. 58

59 
ينظر اآلخرون للبرنامج نظرة دونية وأنه ال يحقق نتائج 

 إيجابية للتلميذ.
    

     ساعد البرنامج في عالج عدد من الحاالت السلوكية. 60
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 اية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي صعوبات التعلملرع( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج اIII-ب-2
 من قبل معلمي المواد الدراسية 

 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة رقم ال

1 
أساهم مع معلم صعوبات التعلم في تعرف حاالت صعوبات التعلم وتحويلهم 

 للبرنامج.
    

2 
للتالميذ ذوي صعوبات ية أساهم مع معلم صعوبات التعلم في إعداد الخطة الفرد

 التعلم.
    

3 
يطلعني معلم صعوبات التعلم بشكل دوري على التقدم في أداء التالميذ ذوي 

 صعوبات التعلم في غرفة المصادر.
    

4 
أنا بحاجة للمزيد من المعرفة حول نقاط القوة والضعف لدى التالميذ ذوي صعوبات 

 التعلم.
    

5 
مات عن كيفية متابعة التالميذ ذوي صعوبات التعلم علو أنا بحاجة للمزيد من الم

 الصف العادي. أكاديميًا داخل
    

     أنا بحاجة للمزيد من المعلومات حول صعوبات التعلم. 6

7 
أجد ضرورة لحضور محاضرات إرشادية تساعدني على معرفة أساليب تدريس 

 التالميذ ذوي صعوبات التعلم.
    

     علم بمالحظاتي حول التالميذ ذوي صعوبات التعلم.التيأخذ معلم صعوبات  8

9 
الالزمة عن كل تلميذ الملتحق ببرنامج  أزود معلم صعوبات التعلم بالمعلومات

 .صعوبات التعلم
    

     .التالميذ يستشيرني معلم صعوبات التعلم في التشخيص وتقييم 10

11 
مستوى أدائه في  ذ ومتابعة تقدملمييزودني معلم صعوبات التعلم بمالحظاته عن الت

 من خالل الزيارات الصفية. الفصل العادي 
    

12 
التزم بخروج التالميذ ذوي صعوبات التعلم لغرفة المصادر ضمن جدول متفق 

 عليه.
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 بات التعلمصعو ( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي IV-ب-2
 من قبل أولياء أمورهم 

 أبدا نادرا أحيانا دائما العبارة الرقم
     ضرورة اشعار معلم صعوبات التعلم على قرار ضم ابننا لبرنامج صعوبات التعلم. 1
     إننا بحاجة للمزيد من المعلومات حول صعوبات التعلم. 2
     ننا بشكل دوري.اب يطلعنا معلم صعوبات التعلم على التقدم في أداء 3
     نحن بحاجة للمزيد من المعرفة حول نقاط القوة واالحتياجات التعليمية لدى أبنائنا. 4
     المنزل. نحن بحاجة للمزيد من المعلومات عن كيفية تدريس ابناؤنا داخل 5
      .التعلم التواصل مستمر وفعال بين أسرة التلميذ وبرنامج صعوبات 6

7 
دريس العالجي الذي يقدم البننا من مستوى أدائه في مهارات القراءة التيزيد 

 والكتابة والحساب.
    

     يكلف معلم صعوبات التعلم ابننا بواجبات ونشاطات تنمي قدراته المختلفة. 8

9 
نجد ضرورة لحضور محاضرات إرشادية تساعدنا على معرفة أساليب التدريس 

 البننا.
    

10 
صعوبات التعلم البننا األساليب المناسبة لتشجيعنا على المشاركة في لم يستخدم مع

 العملية التربوية.
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 ج( استبانات تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية للطلبة-2ملحق )

 من ذوي اضطراب التوحد 

للطلبة من ذوي الوزارة ها تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدم ( استبانةI-ج-2
 من قبل الهيئة اإلدارية اضطراب التوحد

 
للطلبة من ( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة II-ج-2

 من قبل معلمي اضطراب التوحد ذوي اضطراب التوحد
 

للطلبة من ها الوزارة قدم( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي ت III-ج-2
 من قبل معلمي المواد الدراسية ذوي اضطراب التوحد

 

للطلبة من ( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة IV-ج-2
 من قبل أولياء أمورهم ذوي اضطراب التوحد
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 للطلبة من ذوي اضطراب التوحدة التي تقدمها الوزارة عايتقييم واقع فعالية خدمات برنامج الر  ( استبانةI-ج-2
 من قبل الهيئة اإلدارية  

 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة  الرقم  البعد 
 
 

برنامج 
دمج ذوي  
اضطراب  

 التوحد 

     يعد برنامج اضطراب التوحد من ضروريات المدرسة المتكاملة. 1
     ذوي اضطراب التوحد. ت يوفر البرنامج تشخيًصا مقبواًل لحاال 2
     يوفر البرنامج الخطة الفردية العالجية لذوي اضطراب التوحد.  3

يوفر البرنامج بيئة تعليمية، تراعي المتعلمين من ذوي اضطراب   4
     التوحد. 

     ملفات البرنامج منظمة، بما يسهل العملية التعليمية. 5

من برنامج ضمان هيئة ة ضيساهم البرنامج في تميز المدرس 6
     الجودة.

يوفر البرنامج آلية مناسبة لدمج تالميذ التوحد في الصفوف العادية  7
     )جزئيًا أو كليًا(. 

 
 
 
 
 
 
 
 

التدريس  
الفردي  

في صف  
 التوحد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

د تساعد االختبارات التشخيصية على التعرف على حاالت التوح 8
     لمناسبة للبرنامج.ا

يصمم معلم التوحد دروسه بما يحقق النمو المتكامل لشخصية   9
     المتعلم )معرفًيا، وجدانًيا، مهاريًا، اجتماعيًا(.

يوفر معلم التوحد مناًخا صفًيا، يشجع المتعلمين على التفاعل  10
     االجتماعي والتواصل اللغوي.

تيجيات وطرق تدريس، تسهم في تطوير ترايستخدم معلم التوحد اس 11
     قدرات الطالب التوحدي.

ينمي معلم التوحد االتجاهات والقيم السلوكية االيجابية للتالميذ  12
     ذوي اضطراب التوحد. 

يربط معلم التوحد بين الكفايات التدريسية في اللغة العربية  13
     والرياضيات بالمنهج الدراسي.

م التوحد األدوار والمهام بكفاءة على المتعلمين وفق معليوزع  14
     الخطط التربوية الفردية المحددة.

يعدل معلم التوحد الخطط التربوية الفردية، بما يناسب قدرات   15
     المتعلمين ومتطلبات العملية التعليمية.

سة  يوظف معلم التوحد بفاعلية األدوات والتجهيزات المتاحة بالمدر  16
     في عمليتي التعليم والتعلم.

     يوظف معلم التوحد محتوى الدورات التدريبية في العملية التعليمية. 17
     يستخدم معلم التوحد أساليب متنوعة لتقويم نواتج التعلم. 18
    يطلع المعلم المعني )إدارة المدرسة، أولياء األمور، موجهو   19
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 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة  الرقم  البعد 
 

التدريس  
الفردي  

في صف  
 التوحد 

 لمتابعة مستوى تقدم المتعلمين. يم؛التوحد...( على نتائج التقو 

يعدل معلم التوحد من أساليبه التدريسية في ضوء نتائج تقويم  20
     الطلبة التوحديين.

     يتقبل معلم التوحد اإلرشادات والتوجيهات والنقد البناء. 21

22 
يتعاون معلم التوحد مع زمالئه المعلمين )اللغة العربية، 

ة اإلنجليزية، معلمي حصص األنشطة( في  للغالرياضيات، ا
 العمل.

    

     ينوع معلم التوحد في إعداد األنشطة ويوظفها توظيًفا فعااًل. 23
     يضبط معلم التوحد الصف أثناء الشرح. 24

 
المشاركات  
المدرسية  
 الالصفية 

     يتعاون المعلم ويتمتع بروح المبادرة وحسن التقدير.  25
     لمعلم في وقت مبكر ويشارك في الطابور الصباحي. ر ايحض 26

يتعاون المعلم مع أولياء األمور مباشرة، ويكون حلقة اتصال دائم  27
     في المتابعة بين البيت والمدرسة.

     يشارك المعلم في الفعاليات التي تقيمها المدرسة. 28
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 للطلبة من ذوي اضطراب التوحدفعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة قع ( استبانة تقييم واII-ج-2
 من قبل معلمي اضطراب التوحد 

 الب عد الرقم العبارة دائماً  حياناً أ نادراً  بداً أ

 مجال التنفيذ 

اعتمد على نتائج اختبارات الوزارة التشخيصية التحصيلية     
 1 ومالحظات االختصاصي المشخص.

 تقييم ال

 2 اعتمد على تقارير من جهات رسمية متخصصة.     
 3 اعتمد على مالحظات أولياء األمور.    

اعتمد على نتائج االختبار التقييمي لكفايات تحليل السلوك      
 4 التطبيقي. 

تحتاج عملية التقييم األولي للطالب المستجد لشهر على      
 5 األقل. 

 6 ة الفردية اعتمادًا على نتائج التقييم.بوي أعد الخطة التر     
 7 يتم اطالع أولياء األمور على الخطة التربوية الفردية.    

اعد الدروس الخاصة بكل تلميذ استنادًا إلى الخطة التربوية     
 8 الفردية.

التدريس  
 الفردي 

 
 
 

يتم اعداد األدوات الخاصة بكل كفاية ودرس من قبل      
 9 المعلمات.

يتم اعداد جدول لتدريس التالميذ بحيث يتم تدريس التلميذ     
 10 الكفايات المحددة من قبل جميع المعلمات.

 11 ينتقل التلميذ خالل الحصص بين األركان بسهولة.    

 12 يمكن من كتابة التقارير الشهرية للتالميذ.    

هم على  العيتيح المتابعة الدورية مع أولياء األمور الط    
 13 مستوى التلميذ التحصيلي والسلوكي داخل الصف. 

 14 الصف مقبول من حيث المساحة.     

صف  
 التوحد 

 15 الصف مقبول من حيث الموقع.     

 16 الصف مقبول من حيث التقسيم والتبطين.    
 17 توافر وتفعيل األركان التعليمية وتجهيزاتها.     

العون والمشورة لي وتعمل على توفير سة تقدم إدارة المدر     
 18 مستلزمات الصف. 

وضوح آلية اختيار الصف المناسب لدمج التلميذ التوحدي      
الدمج   19 دمجًا جزئيًا.
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 الب عد الرقم العبارة دائماً  حياناً أ نادراً  بداً أ

يتم التعاون مع معلمة الصف؛ لتنظيم جدول لدمج التلميذ     
 الجزئي  20 التوحدي في حصص اللغة العربية والرياضيات.

 21 ال التلميذ من صف التوحد لحصص الدمج. نتقسهولة ا    

تساعد استمارة تسجيل استجابات التلميذ من قبل معلمة       
 22 الصف على المتابعة الدورية لمستوى التحصيلي له. 

تساعد التقارير الشهرية والفصلية التي تعدها معلمة الصف     
 23 العادي على المتابعة الدورية لمستوى التلميذ.

يعيق مرافقة معلمة صف التوحد للتلميذ المدمج سير العمل      
 24 في صف التوحد. 

يساعد التدريس اإلثرائي للتلميذ في صف التوحد على     
 25 مواكبة المستوى التحصيلي للتالميذ في الصف العادي.

تشتت سلوكيات التلميذ التوحدي انتباه التالميذ داخل     
 26 الصف العادي. 

يساهم تعاون التالميذ مع التلميذ التوحدي وتفاعلهم     
 27 االجتماعي في تحسن التلميذ التوحدي. 

اعمل على تفعيل العديد من األنشطة العالجية المتوفرة      
 28 لدي.

 التدريس 
 

 29 عمل على تنظيم ملفات البرنامج المناسب.    
 30 .تساهم االستمارات الرسمية في تنظيم العمل    
 31 تسهل الخطط الفردية عملي.    
 32 تتوافر لدي الوسائل التعليمية والعالجية.    

يعرقل اشتراكي في لجان المدرسة المتعددة عملي كمعلم في     
 33 صف التوحد. 

المتابعة  
 الالصفية 

 34 أشارك في برامج الطابور الصباحي.     

    
ات التدريبية التي دور تساهم االجتماعات وورش العمل وال

تنظمها إدارة التربية الخاصة في التطوير المهني لمعلم 
 التوحد. 

35 

تساعد المطويات والنشرات التي أعدها في نشر الوعي     
 36 التثقيفي عن ذوي اضطراب التوحد.

يساعدني القيام باألعمال اإلدارية بالمدرسة في تطوير      
 37 قدراتي المهنية.

االختصاصي المشرف التوجيه المناسب في مجال   قدمي       شراف اإل 38
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 الب عد الرقم العبارة دائماً  حياناً أ نادراً  بداً أ

 عملي كمعلم في صف التوحد. 

يساعدني االختصاصي المشرف في عالج الحاالت     
 39 الخاصة. 

وجدت الخبرة والكفاءة والتعامل الجيد لدى االختصاصي      
 40 المشرف.

  فية تعد الزيارات التي قام بها االختصاصي المشرف كا    
 41 ومفيدة.

 42 أفضل استمرار االختصاصي المشرف معي لعدة سنوات.    
 المساندة والدمج مجال 

 43 تقدم إدارة المدرسة الدعم والمساعدة لنجاح البرنامج.    
 اإلدارة 

 المدرسية 
 44 تطور اجتماعاتي ولقاءاتي مع إدارة المدرسة البرنامج.    
 45 ل عملي بشكل مستمر.اصي تتابع إدارة المدرسة تف    

يعد معلمو المواد األساسية بالمدرسة عوامل مساعدة لي      
 46 كمعلم توحد.

 الهيئة
 التعليمية 

 47 يمكن التعاون مع معلمو نظام الفصل فقط.    

يتبع المعلمون طرًقا تعليمية تساهم في عالج حاالت      
 48 التوحد. 

بأهمية دمج الطلبة  مينهناك صعوبة في اقناع المعل    
 49 التوحديين في حصص األنشطة والمواد األساسية. 

للمرشد االجتماعي دور في مساعدتي لعالج حاالت      
 50 التوحد. 

المرشد  
 االجتماعي
وأولياء  
 األمور 

 51 يساهم أولياء األمور في عالج حاالت التوحد.     

تساهم في تقدم  ات ينفذ أولياء األمور ما أقدم لهم من تعليم    
 52 مستوى التالميذ التحصيلي.

يستجيب أولياء األمور ألي اجراء يتخذ نحو ابنهم سواء      
 53 التحويل للطب النفسي أو مركز توحد.

 54 يعد التلميذ ذو اضطراب التوحد هو محور اهتمامي األول.    

 التلميذ 
 التوحدي 

يت جهدي تشت يعمل تنوع الحاالت ضمن البرنامج على     
 55 ويؤثر على عملي كمعلم في صف التوحد.

 56 يساعدني التالميذ في تحقيق نتائج جيدة لهم.    

 57 عدد تالميذ التوحد مالئم.    
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 الب عد الرقم العبارة دائماً  حياناً أ نادراً  بداً أ

يمكن االعتماد على الجهات المختصة تشخيص الطلبة      
 58 ذوي اضطراب التوحد وتحديد درجة االضطراب. 

الرعاية  
 الطبية 

 والنفسية 

لجهات المختصة دور كبير في مساعدتي لعالج الحاالت  ل    
 59 الموجودة لدي في البرنامج.

تعد تقارير الجهات المختصة نظرية وال تتضمن خطة     
 60 عمل.

 61 أجد صعوبة في تفسير بعض عبارات التقارير الطبية.    

 الواقع والتطلعات مجال 
 62 التوحد المطبق. رابأشعر بالرضا التام عن برنامج اضط    

الواقع  
 والتطلعات 

 
 

 63 النتائج المتحققة حالًيا ضمن مستوى الطموح.    

ينظر اآلخرون للبرنامج نظرة ايجابية وأنه يحقق نتائج     
 64 إيجابية للتلميذ.

ساعد البرنامج في دمج عدد من حاالت اضطراب التوحد       
 65 دمجا كليا.
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  للطلبة من ذوي اضطراب التوحد( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة III-ج-2
 من قبل معلمي المواد الدراسية 

 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة  الرقم 

أشارك معلم صف التوحد في اختيار التالميذ المناسبين للدمج في الصف   1
     العادي.

معلم صف التوحد في وضع الخطة التربوية الفردية للتالميذ  اركأش 2
     المدمجين دمجا جزئيا أو كليًا.

يتم اطالع معلم صف التوحد على مستوى التلميذ التحصيلي والتقدم  3
     الدوري له في الصف العادي.

     للتلميذ التوحدي. ينبغي معرفة نقاط القوة والضعف 4
     د من المعلومات، حول طبيعة ذوي اضطراب التوحد.مزي ينبغي معرفة ال 5

احتاج لمعرفة المزيد من المعلومات، حول آلية دمج التلميذ التوحدي  6
     داخل الصف العادي. 

ضرورة حضوري لمحاضرات إرشادية في أساليب تدريس التالميذ ذوي  7
     اضطراب التوحد. 

دورية حول المستوى  ظاتالتزم بتزويد معلم صف التوحد بمالح 8
     التحصيلي للتلميذ التوحدي.

يلتزم التلميذ التوحدي بالحضور للصف العادي وفق جدول محدد متفق   9
     عليه.

     أشارك في كتابة التقرير النهائي للتلميذ التوحدي. 10

في حالة دمج التلميذ التوحدي دمجًا كليًا أقوم باطالع معلمي صف   11
     ى التلميذ التحصيلي بشكل دوري.ستو التوحد بم
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  للطلبة من ذوي اضطراب التوحد( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة IV-ج-2
 من قبل أولياء أمورهم 

 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة الرقم

1 
 دارة التربية الخاصة، بقرار ضم ة بأرى ضرورة إشعار اختصاصيي التربية الخاص

 ابننا لبرنامج دمج اضطراب التوحد.
    

     نحتاج للمزيد من المعلومات حول اضطراب التوحد. 2

3 
ضرورة االطالع على التقدم في أداء ابننا بشكل دوري وتعرف نقاط القوة والضعف 

 واالحتياجات التعليمية له.
    

     يسية المتبعة مع الطالب؛ لتطبيقها في المنزل.تدر الحاجة لتعرف األساليب ال 4

5 
ضرورة تفعيل التواصل بين أسرة الطالب ومعلمات صف التوحد، والمشاركة في 

 العملية التعليمية في الصف.
    

6 
عمل التدريس العالجي الذي يقدم البننا؛ على زيادة مستوى أدائه في مهارات القراءة 

 والكتابة والحساب.
    

7 
ينبغي تكليف الطالب بالواجبات المنزلية، التي تساعد على تعميم المهارات المدرسية 

 في الصف.
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 خدمات برنامج الرعاية للطلبة واقع د( استبانات تقييم-2)ملحق 
 ومتالزمة داون البسيطة من ذوي اإلعاقة الذهنية 

 
مج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي رناتقييم واقع فعالية خدمات ب  ( استبانةI-د-2

 من قبل الهيئة اإلدارية. اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون 
 
( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي II-د-2

الذهنية البسيطة ومتالزمة قة من قبل معلمي اإلعا اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون 
 داون.

 

( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من III-د-2
 ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون من قبل أولياء أمورهم.
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دمها الوزارة للطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة تق تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي ( استبانةI-د-2
 من قبل الهيئة اإلدارية  ومتالزمة داون 

 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة  الرقم  الب عد 

برنامج اإلعاقة 
الذهنية 

 ومتالزمة داون 

1 
يعد برنامج اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون، من ضروريات المدرسة 

 المتكاملة.
    

2 
يوفر البرنامج تشخيصًا مقبوال لحاالت اإلعاقة الذهنية ومتالزمة 

 داون.
    

3 
يوفر البرنامج الخطة الفردية العالجية لتالميذ اإلعاقة الذهنية 

 ومتالزمة داون.
    

4 
يوفر البرنامج بيئة تعليمية تراعي المتعلمين من ذوي اإلعاقة 

 الذهنية ومتالزمة داون.
    

     لبرنامج منظمة بما يسهل العملية التعليميةت املفا 5
     يساهم البرنامج في رفع نسبة الجودة في المدرسة. 6

7 
يوفر البرنامج آلية مناسبة لدمج التالميذ في األنشطة المدرسية 

 المناسبة.
    

 التدريس
 في

 صف
 الدمج

 

8 
لى ة علدى معلم برنامج اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون، القدر 

 تشخيص الحاالت بالمدرسة.
    

9 
يساعد مقياس السلوك التكيفي على تشخيص حاالت اإلعاقة 

 الذهنية البسيطة.
    

10 
يصمم معلم برنامج اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون الدروس، 

 لتحقيق النمو المتكامل لشخصية المتعلم )معرفيًا، وجدانيًا، مهاريًا(
    

11 
اقة الذهنية ومتالزمة داون، مناخًا صفيًا يشجع إلعيوفر معلم ا

 المتعلمين على التعلم.
    

12 
يستخدم معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون، استراتيجيات وطرق 

 تدريس تسهم في رفع مستوى التالميذ التحصيلي بالبرنامج
    

13 
 ينمي معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون االتجاهات والقيم

 سلوكية اإليجابية للتالميذ.ال
    

14 
يربط معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون كفايات مقياس السلوك 

 التكيفي بالمهارات الحياتية.
    

15 
يوزع معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون األدوار والمهام بكفاءة 

 على المتعلمين وفق الخطة الزمنية المحددة.
    

16 
اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون الخطة الزمنية بما لم يعدل مع

 يناسب قدرات المتعلمين ومتطلبات العملية التعليمية.
    

17 
يوظف معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون بفاعلية األدوات 

 والتجهيزات المتاحة بالمدرسة في عمليتي التعليم والتعلم.
    

18 
الزمة داون محتوى الدورات ومتيوظف معلم اإلعاقة الذهنية 

 التدريبية في العملية التعليمية.
    

    يستخدم معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون أساليب متنوعة لتقويم  19
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 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة  الرقم  الب عد 
 نواتج التعلم.

20 
يطلع المعنيون )إدارة المدرسة، المعلم، أولياء األمور، موجهو 

لتقويم؛ لمتابعة ج ااإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون...( على نتائ
 مستوى تقدم المتعلمين.

    

21 
يعدل معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون من أساليبه التدريسية في 

 ضوء نتائج تقويم المتعلمين.
    

22 
يتقبل معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون اإلرشادات والتوجيهات 

 والنقد البناء.
    

23 
هنية ومتالزمة داون مع زمالئه المعلمين الذيتعاون معلم اإلعاقة 

 )صفوف الدمج الكلي والجزئي( في العمل.
    

24 
ينوع معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون في إعداد األنشطة 

 ويوظفها توظيًفا فعااًل.
    

     يضبط معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون الصف أثناء الشرح. 25

األنشطة 
ات والمشارك

 الالصفية

26 
يتمتع معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون بروح المبادرة وحسن 

 التقدير.
    

27 
يحضر معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون في وقت مبكر 

 ويشارك في الطابور الصباحي.
    

28 
يتعاون معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون مع أولياء األمور 

اتصال دائمة في المتابعة بين البيت  لقةمباشرة، وُيشكل ح
 والمدرسة.

    

29 
يشارك معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون في الفعاليات التي 

 تقيمها المدرسة.
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 ( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنيةII-د-2

 معلمي اإلعاقة الذهنية البسيطة ومتالزمة داون من قبل  بسيطة ومتالزمة داونال

 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة الرقم الب عد
 مجال التنفيذ

 الحصر

     اعتمد على النتائج التشخيصية للطالب. 1
     اعتمد على تقارير من جهات متخصصة. 2
     .فصلاعتمد على مالحظات معلم ال 3
     اعتمد على مالحظات أولياء األمور. 4
     اعتمد على نتائج التقييمات الفصلية التي تقدمها المدرسة. 5

 التشخيص

6 
اعتمد على التقارير الطبية الصادرة من وحدة األطفال والناشئة أو 

 مركز خدمات الصحة المدرسية.
    

7 
المهارات الحياتية اس يساعدني مقياس السلوك التكيفي على قي

 للمستجدين وبناء الخطة التربوية الفردية.
    

     أعتمد على تشخيصي بداية العام الدراسي ومالحظاتي الخاصة.  8

 ر  دالمصا
 والبيئة 
 الصفية

     صف الدمج مقبول من حيث المساحة. 9
     صف الدمج مقبول من حيث الموقع. 10
     لتجهيزات.ث اصف الدمج مقبول من حي 11
     األركان التعليمية بصف الدمج متوفرة.  12
     األركان التعليمية بصف الدمج مفعلة وجذابة. 13

14 
تقدم إدارة المدرسة العون والمشورة لي في توفير برنامج صف 

 الدمج.
    

15 
تقدم إدارة التربية الخاصة العون والمشورة لي في توفير مستلزمات 

 مج.رناالب
    

 طرق 
 التدريس  

     أعمل على تفعيل العديد من األنشطة العالجية المتوفرة لدي. 16
     أعمل على تنظيم الملفات في البرنامج المناسب. 17
     تساهم االستمارات الرسمية في تنظيم العمل.  18
     تسهل الخطط الفردية العمل. 19
     ة والعالجية.يميتتوافر لدي الوسائل التعل 20

األنشطة 
  والمشاركات
 الالصفية

21 
يعرقل اشتراكي في لجان المدرسة المتعددة عملي كمعلم لإلعاقة 

 الذهنية ومتالزمة داون.
    

     أشارك في برامج الطابور الصباحي. 22

23 
تساهم االجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها 

 اصة في تطويري المهني.الخإدارة التربية 
    

24 
تساعد المطويات والنشرات التي أعدها في نشر الوعي التثقيفي بذوي 

 اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون.
    

     تساعد األعمال اإلدارية بالمدرسة في تطوير قدراتي المهنية. 25
     البرنامج. جاحتقدم إدارة المدرسة الدعم والمساعدة، لن 26اإلدارة 
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 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة الرقم الب عد
     تعمل اجتماعاتي ولقاءاتي مع إدارة المدرسة على تطوير البرنامج. 27 المدرسية

     تتابع إدارة المدرسة تفاصيل عملي بشكل مستمر. 28

الهيئة 
 التعليمية

     يعد معلمو مواد األنشطة المدرسية بالمدرسة عوامل مساعدة لي. 29

30 
اهم في اكتساب المهارات الحياتية تس يتبع المعلمون طرًقا تعليمية

 واالكاديمية البسيطة.
    

     هناك صعوبة في اقناع المعلمين بأهمية الدمج الجزئي للتالميذ.  31

المرشد 
االجتماعي 

 وأولياء 
 األمور 

32 
للمرشد االجتماعي دور في مساعدتي كمعلم لإلعاقة الذهنية 

 ية.ياتومتالزمة داون في اكساب المهارات الح
    

     يساهم أولياء األمور في تعليم المهارات الحياتية ألبنائهم. 33

34 
ينفذ أولياء األمور ما أقدم لهم من تعليمات، تساهم في تقدم مستوى 

 التالميذ.
    

35 
يستجيب أولياء األمور لتحويل أبنائهم للتشخيص في الصحة 

 المدرسية.
    

 مجال الدعم والمساندة

صاصي  خت اال
 المشرف

36 
يقدم االختصاصي المشرف التوجيه المناسب في مجال عملي كمعلم 

 لإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون.
    

     يساعدني االختصاصي المشرف في عالج الحاالت الخاصة. 37
     يمتلك االختصاصي المشرف الخبرة والكفاءة والتعامل الجيد. 38
     االختصاصي المشرف كافية ومفيدة.ها الزيارات التي قام ب 39
     أفضل استمرار العمل مع االختصاصي المشرف لعدة سنوات. 40

التلميذ ذو 
اإلعاقة 
 الذهنية

41 
يعد التلميذ ذو اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون هو محور اهتمامي 

 األول كمعلم لإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون.
    

     ية السمة الغالبة لتحديد الدافعية للتعلم.ذهنتعد االعاقة ال 42
     يساعدني التالميذ في تحقيق نتائج جيدة لهم. 43
     إن استمرار ضعف المستوى التحصيلي للتالميذ يسبب اإلحباط لهم. 44
     عدد تالميذ اإلعاقة الذهنية مالئم. 45

الجهات  
المختصة 

 )الطب النفسي
الصحة /

 المدرسية(

يمكن االعتماد على الجهات المختصة في تحديد نوع المشكلة التي يعاني   46
     منها التالميذ.

     للجهات المختصة دور كبير في مساعدتي لاللتحاق بالبرنامج. 47
     تقارير الجهات المختصة نظرية وال تتضمن خطة عمل.  48
     ة.أجد صعوبة في تفسير بعض عبارات التقارير الطبي 49

 مجال الواقع والتطلعات المستقبلية

 الواقع
الحالي   

 للبرنامج

     أشعر بالرضا التام عن برنامج دمج ذوي اإلعاقة الذهنية المطبق.  50
     النتائج المتحققة حالًيا دون مستوى الطموح بكثير. 51

     ميذ.لتلينظر اآلخرون للبرنامج نظرة دونية وأنه ال يحقق نتائج إيجابية ل 52

     ساعد البرنامج في اكتساب المهارات الحياتية. 53
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( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية البسيطة III-د-2
 ومتالزمة داون من قبل أولياء أمورهم 

 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة الرقم
     ضرورة اشعار معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون على قرار ضم ابننا للبرنامج. 1
     الحاجة للمزيد من المعلومات حول برنامج اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون. 2

3 
ينبغي أن يطلعنا معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون على التقدم في أداء ابننا 

 بشكل دوري.
    

4 
ي تزويدنا بالمزيد من المعرفة حول نقاط القوة واالحتياجات التعليمية لدى نبغي

 أبنائنا.
    

     نحن بحاجة للمزيد من المعلومات عن كيفية تدريس ابناؤنا داخل المنزل  5

6 
ضرورة التواصل المستمر والفعال بين أسرة التلميذ ومعلم برنامج اإلعاقة الذهنية 

 ومتالزمة داون.
    

     يزيد التدريس العالجي الذي يقدم البننا من مستوى أدائه في المهارات الحياتية. 7

8 
يكلف معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون ابننا بواجبات ونشاطات، تنمي قدراته 

 المختلفة.
    

     ضرورة حضور محاضرات إرشادية تساعدنا على معرفة أساليب التعامل مع ابننا  9

10 
خدم معلم اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون البننا األساليب المناسبة، لتشجيعنا يست

 على المشاركة في العملية التربوية
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 هـ( استبانات تقييم واقع خدمات برنامج الرعاية-2)ملحق 

 للطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية 



لية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من فعا( استبانة تقييم واقع I-هـ -2

 ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية من قبل الهيئة اإلدارية.

 

( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من II-هـ -2
 ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية من قبل أولياء أمورهم.

 
ستبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ( اIII-هـ -2

 ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية من قبل الطلبة العاديين.
 

( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من IV-هـ -2
 أمور الطلبة العاديين. ياءذوي اإلعاقة الحسية والجسدية من قبل أول
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( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي اإلعاقة الحسية I-هة-2
 والجسدية من قبل الهيئة اإلدارية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 غير موافق  غير متأكد  أوافق العبارة  الرقم 
    أمر طبيعي.سة يعد دمج ذوي اإلعاقة مع العاديين في المدر  1
    يتفاعل ذوي اإلعاقة مع العاديين بصعوبة في المدرسة.  2

يؤدي إشراك المعاق بصريًا في أنشطة العاديين إلى زيادة التفاعل اإليجابي  3
    بينهم.

    ال تسمح قدرات ذوي اإلعاقة المحدودة بالتعامل مع العاديين. 4
    بمفردهم أفضل لهم.  اقةأرى أن نظام التعليم الخاص ذوي اإلع 5
    ال يستفيد ذوي اإلعاقة كثيرًا من اندماجهم مع العاديين. 6
    زادت مشاكل المدرسة منذ إلحاق ذوي اإلعاقة بها. 7
    يؤدي إلحاق ذوي اإلعاقة بالمدرسة إلى زيادة األعباء على المدرسين. 8
    سة. عدد المتخصصين في التربية الخاصة غير كاف بالمدر  9

    إن أنسب األوقات لدمج ذوي اإلعاقة مع العاديين هي حصص النشاط فقط.  10
    يعطل ذوي اإلعاقة التالميذ العاديين عن فهم دروسهم بالفصل. 11
    يعد استثمارًا ناجحًا ما ينفق على تجربة دمج ذوي اإلعاقة مع العاديين. 12
    مالئهم ذوي اإلعاقة.ع ز تعدل سلوك العاديين نتيجة لتعاملهم م 13
    يعد التخطيط الجيد لعملية الدمج هو المفتاح إلنجاح التجربة. 14
    يؤدي وجود خطة واضحة لعملية الدمج إلى نجاحها. 15
    تعديل سلوك ذوي اإلعاقة نتيجة لتعاملهم مع زمالئهم العاديين. 16
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 ات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي خدم( استبانة تقييم واقع فعالية II-هة-2
 اإلعاقة الحسية والجسدية من قبل أولياء أمورهم 

 أوافق العبارة  الرقم 
غير  
 متأكد 

غير  
 موافق

    وجود ابني بين التالميذ العاديين بالمدرسة كان له أثر طيب في نفسي. 1
    ة.درسسلوك ابني تحسن كثيرًا بعد إلحاقه بهذه الم 2
    يجد ابني كل رعاية واهتمام من المرشدين والمدرسين بالمدرسة. 3
    يحب ابني الذهاب إلى المدرسة؛ ليلعب مع التالميذ العاديين. 4
    تحسن تعامل ابني معنا في المنزل ومع أخوته كثيرًا منذ ذهابه للمدرسة. 5
    ر المقبولة.غي  وجود ابني بالمدرسة أدى إلى خفض بعض السلوكيات 6
    بدأ ابني يتحسن في كالمه منذ اختالطه بالتالميذ العاديين في المدرسة. 7
    زاد توتر ابني وعصبيته منذ أن ذهب إلى المدرسة.  8
    غالبًا ما يعود ابني باكيا من المدرسة لسوء معاملة زمالئه العاديين له. 9

اني منها ابني بعد ذهابه للمدرسة مع يع قل مستوى العزلة واالنطواء التي كان 10
    العاديين.

    أفضل كثيرًا إلحاق ابني بالمدرسة الخاصة به. 11
    ال جدوى من ذهاب ابني لمدرسة العاديين ألنه ال يستطيع أن يتعلم شيئًا منهم. 12
    تعلم ابني كيف يعتمد على نفسه في كثير من األمور منذ إلحاقه بالمدرسة.  13
    تقدم ابني كثيرًا في دروسه منذ إلحاقه بهذه المدرسة. 14
    أصبح لدى ابني العديد من األصدقاء. 15
    تحسنت قدرات ابني االجتماعية. 16
    أصبح ابني أكثر واقعية في تعامله مع اآلخرين. 17
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 تقدمها الوزارة للطلبة من ذوي تي ( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية الIII-هة-2
 اإلعاقة الحسية والجسدية من قبل الطلبة العاديين 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 غير موافق  غير متأكد  أوافق العبارة  الرقم 
    ال أحب أن أجلس بجوار زميلي ذوي االعاقة بالفصل.  1
    وجود زميلي ذوي االعاقة بالفصل يعطل شرح المدرس.  2
    تحدث من ذوي اإلعاقة بالفصل.  لتي ال أفهم الدروس من الضوضاء ا 3
    ال أحب أن أشترك في حصص النشاط التي يشترك فيها ذوي اإلعاقة. 4
    أرى ضرورة عزل ذوي اإلعاقة في فصول خاصة بالمدرسة.  5
    من األفضل أن يكون ذوي اإلعاقة في مدارس خاصة بهم. 6
    س. مدر أقدم العون لذوي اإلعاقة لفهم ما شرحه لنا ال 7
    أتخير مكاني في الطابور دائمًا بجوار أصدقائي العاديين بعيدًا عن ذوي اإلعاقة.  8
    الضحك. ون أحب مشاهدة زمالئي ذوي اإلعاقة أثناء اللعب ألنهم يثير  9

إذا وجدت فردًا من ذوي اإلعاقة في مكان ما ويحتاج لمساعدة ف نني أسرع  10
    لمعاونته.
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 ( استبانة تقييم واقع فعالية خدمات برنامج الرعاية التي تقدمها الوزارة للطلبة IV-هة-2
 من ذوي اإلعاقة الحسية والجسدية من قبل أولياء أمور الطلبة العاديين

 غير موافق  غير متأكد  أوافق العبارة  الرقم 

    ع العاديين في الفصول. ة ميعوق الحركة ومستوى األداء اختالط ذوي اإلعاق 1
    كنت أتمنى أن يكون ابني في فصل متفوقين وليس في فصل ذوي اإلعاقة.  2
    تعليم ذوي اإلعاقة يعتبر أهدار للمال العام وليس منه فائدة. 3
    من األفضل إشراك ذوي اإلعاقة مع العاديين في أنشطة اللعب.  4
    ة له بالتعليم مع العاديين.دودال تسمح قدرات ذوي اإلعاقة المح 5
أصبح اهتمام المدرس بالتالميذ العاديين أقل بعد دخول التالميذ ذوي اإلعاقة   6

 معه.
   

أصبح مستوى ابني التحصيلي للدروس أقل بعد دخول التالميذ ذوي اإلعاقة   7
 معه.

   

    رسة. لمدلم يعد ابني يحب الذهاب للمدرسة منذ دخول ذوي اإلعاقة معه في ا 8
    بدأ ابني يقلد التلميذ ذوي اإلعاقة في طريقة كالمه وحركته. 9

    يندهش ابني كثيرًا من قدرات التالميذ ذوي اإلعاقة معه في المدرسة. 10
    دائمًا يعود ابني باكيًا خائفًا من اعتداء زمالئه ذوي اإلعاقة عليه. 11
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