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  خدمات التدخل المبكر المقدمة لألطفال المكفوفين الصم من وجهة نظر مقدمي الخدمة وأسرهم

 شخيدماأبو سالم عودة سحر 
 *منى الحديدي أ.د.

 

  ملخص:
المك ددوتيق ل المبكدر المدددددة لال ددخل الكشددع  ددق واددع  ددددخ  التددد  إلد هددت  هددال الدرا ددة 

الصدددن ددددق ور دددة نخدددر دددددددا  دددددخ  التدددد ل المبكدددر وددددق ور دددة نخدددر   دددرهن، ولت ديددد   هددددا  
( دوظ دخ  دمدق 02الدرا ة ررى اال تمخد  ل  المن ج الوص ا الت ليلا، وتكون   يندة الدرا دة ددق  

  در  ددق   در األل دخل المك دوتيق  (02يدددون  ددخ  التد ل المبكدر لال دخل المك دوتيق الصدن، و 
 دتبخنتيق  لد   يندة الدرا دةت ا دتبخنة دددددا  دددخ  التدد ل المبكدر لال دخل اردرى تببيد  و الصن، 

المك وتيق الصن، وا تبخنة   ر األل خل المك وتيق الصدن، ييدج ردرى الت دد  ددق صددب اال دتبخنتيق 
النتدددخأج  ن تدييمدددخ  دددددددا  دددددخ   كشددد  و  ،(  لددد  التدددوالا0..2( و 0..2وثبخت مدددخ الدددا)  لددد   

التد ل المبكر و  در األل دخل المك دوتيق الصدن لتدددخ  التدد ل المبكدر كخند  دتو دبة، و ن تديديم ن 
لمجدددخل التشدددتيق والتديدددين و دواتددد، كخنددد  كبيدددر ، وتديددديم ن لمجدددخل المندددخهج المكي دددة لال دددخل الصدددن 

 ل المبكددر لمجددخل ورددود الكددوادر المدربددة المك ددوتيق كخندد  دنت وددة، و ن تديددين ددددددا  ددددخ  التددد
والتددخ  التأهيلية  كخن  دتو دبة، و ن تديدين   در األل دخل المك دوتيق الصدن  لمجدخل تددري  األ در 

 تدوتير إدار  دراكد  تدددين  خ و وصد  البخي د ،تو دبةوإشراك ن تا إ داد التبد  تدا المند ل  كخند  د
 ل خل وو) اعإ خدة الممعية والبصرية للتعخدل دع ن. ددخ  التد ل المبكر التدري  الكختا أل ر األ

 اعإ خدة البصرية الممعية. ،التد ل المبكر الكلمات المفتاحية:
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The Early intervention Services Provided to Deaf Blind Children from 

the point of view of Service Providers and their Families 

Sahar Abu-Shokideem 

Prof. Mona Al-Hadedi * 
 

Abstract: 

This study aims at discovering the reality of the early intervention 

services provided for deafblind children from the point of view of the service 

providers and their families. In order to achieve the study objectives، the 

analytical descriptive approach was used where the study sample consisted of 

(20) employees who provide early intervention service for deafblind children 

and (20) families of deafblind children. Two questionnaires were developed 

and applied upon the study sample: the first questionnaire was given to the 

providers of early intervention service and the second questionnaire was given 

to deafblind families. The validity and the reliability of each questionnaire 

were ascertained reaching (0.89)، (0.83) rates respectively. The study revealed 

that evaluations of the early intervention service providers and deafblind 

children families were medium. The study also revealed that their evaluations 

for diagnosis and assessment with its tools were high where their evaluations 

for the modified curricula for deafblind children were low. The evaluations of 

early intervention service providers for the trained personnel and rehabilitation 

services were medium، and the evaluations of deafblind families for training 

families and involving them in the preparation of educational plans at home 

were low. The researchers recommended that the administration of early 

intervention service centers should provide enough training for deafblind 

children families on how to deal with them properly.   

Keywords: Early intervention، Visual Hearing Ddisability.  
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 المقّدمة:
يكتم  اعإنمخن  برا  دتعدد  ود خرا  ييختية  الل ييخت،، ودع الود  يبور ويصدل تلك 
الم خرا ، ولكق ورود إ خدة بصرية  و  معية ي د دق اكتمخب، لبعض الم خرا ، وهنخ يبرز دور 

ار، وو) اعإ خدة، شكال  التا يمكق  ن تو ددددا الر خية واأل ر  تا دمخ دت، لتتبا بعض الم
 ) اعإ خدة  ن يكون  نصرا  تعخال  تا دجتمع، و  رت، كغيرل دق األل خل.تمق ي  الب ل و

 ، تورود إ خدة د دورة بصريةالممعيةوتتنخول هال الدرا ة األل خل وو) اعإ خدة البصرية و 
 متتصيق يدددون الر خية المنخ بة ل،و معية لدى الب ل تجعل، ب خرة  ك ر دق غيرل دق األل خل ل

 لممخ دت،  ل  النمو، كمخ ي تخج إل    ر  ددربة  ل  كي ية التعخدل دع،، تخلب ل الك يع األصن
يعخنا دق صعوبة بخلغة تا التواصل دع األ ريق، ت و ال يممع ن وال يراهن دمخ دد يدودل إل  

، دمخ يجعل، ب خرة غخلبخ  تدنا تا الددرا  العدليةالع ل،، وإ خدة تبور د خرا  التعلن والنمو، وُيخ ر 
 & Michael) إل   رادج التد ل المبكر يت  ال تتبور اعإ خدة إل  دمتوى اعإ خدة الشديد 

Paul,1991; Smith, 2007; Downing & Eichinger, 2011) 
ويرى  واأل المتينخ  دق الدرن العشريق،ظ ر  تكر  التد ل المبكر دنا  

 Guralinck,1991 ن التد ل المبكر  بخر   ق تنمي  الج ود التا تد ن األل خل الصغخر دق  )
خ  يق الوالد  ويت   ق التخدمة وو) اعإ خدة واألل خل المعرضيق لتبر اعإ خدة  الل ال تر  د

 .تددين الد ن أل رهنو 
تصصة تتعدى دمخ  ب  يتبيق  ن األل خل المك وتيق الصن تا المجتمع ب خرة إل   رادج دت

ر خية الب ل إل  تدري    رهن ود م خ، كمخ ي تخرون لكخدر ددرب ودؤهل لتن يا تلك البرادج، ودق 
التد ل المبكر المدددة لال خل الصن المك وتييق  هنخ رخء  هال الدرا ة للكشع  ق وادع  ددخ 

 .دق ور ة نخر ددددا  ددخ  التد ل المبكر ودق ور ة نخر   رهن
 سة وأسئلتها:مشكلة الدرا

تعد  رادج التد ل المبكر  يد  هن التددخ  التا يمكق  ن تددد خ دراك  ر خية األل خل وو)  
 &Banda, Nora) وزدالؤل درا ة بخندااعإ خدة البصرية والممعية تا األردن، تدد  شخر  

Phoebe,2014)  ،ل  ن  رادج التد ل المبكر تعمل  ل  تبوير د خرا  التواصل لدى األل خ
 & Janssen, Walraven)المك وتيق الصن وت مق  لوك ن االرتمخ ا،  دخ رخنميق وزدالءهخ
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Dijk,2003)  تدد كش وا  ن  رادج التد ل المبكر ت مق دق دمتويخ  التواصل  يق المربيق
 واألل خل.

إن  رادج التد ل المبكر تتجخوز تا  هميت خ تبوير د خرا  التواصل، إو تعمل  ل  تنمية 
 .Erickson, 2007) (ا  الدراء  والكتخبةد خر 

تا دراك  تددين الر خية لال خل المك وتيق الصن  قدق  الل  مل  تخنودد اليخ  البخي 
ورود ت ديخ  تعي  تددين  ددخ  التد ل المبكر لال خل المك وتيق الصن، دم لة بدلة التددخ  

وبعض الت ديخ  التا ت رض خ لبيعة ورود  المتوتر  د ليخ  و ربيُخ ل ئة األل خل الصن المك وتيق،
إ خدخ  دتعدد   ند األل خل  ل  رود  التددخ  المدددة ل ن، و دم ورود دوانيق دل دة للمؤ مخ  
 تددين  ددخ  وا  رود   خلية ل ال ال ئة ت ديدا ، ودلة الو ا لدى   ر هؤالء األل خل تيمخ يتعل  

 ر. رادج التد ل المبك إشراك ن تاب د ن تا 
 نخء  ل  دخ  ب  تدد رخء  هال الدرا ة للكشع  ق وادع  ددخ  التد ل المبكر المدددة 

ودق ور ة  ،لال خل الصن المك وتييق تا األردن دق ور ة نخر ددددا  ددخ  التد ل المبكر
 نخر   رهن.

 وتمع  هال الدرا ة لإلرخبة  ق المؤاليق اآلتييقت
صن دق ور ة نخر ددددا  ددخ  مك وتيق الة لال خل الدخ وادع  ددخ  التد ل المبكر المددد .1

 التد ل المبكر؟
 دق ور ة نخر   رهن؟ الصن دخ وادع  ددخ  التد ل المبكر المدددة لال خل المك وتييق .2

 هدف الدراسة:
 ق دمتوى  ددخ  التد ل المبكر المدددة لال خل الصن  إل  هال الدرا ة الكشع هدت 

الكشع  ق دمتوى  إل  ددددا  ددخ  التد ل المبكر، كمخ هدت المك وتييق دق ور ة نخر 
 ددخ  التد ل المبكر المدددة لال خل الصن المك وتييق دق ور ة نخر   ر األل خل المك وتيق 

 الصن.
 يمكق تلتيق  همية هال الدرا ة كمخ يأتات أهمية الدراسة:

لخر نخر) رديد يول اعإ خدة البصرية األهمية النخريةت دد ترتد هال الدرا ة المكتبة العربية بإ
والممعية، ودد ت يد نتخأج خ تا ت ميق اتجخهخ  ددددا  ددخ  التد ل المبكر لال خل الصن 

 المك وتييق ن و  رادج التد ل المبكر.
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األهمية العمليةت دد ت يد نتخأج هال الدرا ة دراك  تددين  ددخ  التد ل المبكر لال خل 
 ميق دمتوى  ددخ  التد ل المبكر، وتبوير كوادرهخ وإدكخنخت خ المخدية، كمخ المك وتييق الصن تا ت

يمكق اال ت خد  دق  دوا  الدرا ة تا الكشع  ق دمتوى  ددخ  التد ل المبكر لال خل المك وتيق 
 الصن بشكل  ملا.

 الدراسة: مصطلحات
 الدرا ة ال خلية المصبل خ  التخليةت تتومق

عرَّ   ددخ  التد ل المبكر بأن خ "تنمي  الج ود المنخمة التا تد ن تُ  لتدخل المبكر:خدمات ا
المعرضيق لتبر اعإ خدة  الل ال تر  دخ  يق الوالد   اعإ خدة واألل خلاألل خل الصغخر دق وو) 

 (.Guralinck،175 :1991) "ويت   ق التخدمة وتددين الد ن أل رهن
بأن خ التددخ  التا تددد خ دراك  ر خية   ددخ  التد ل المبكر إرراأيخ   تخنوتعر  البخي 

األل خل وو) اعإ خدة البصرية والممعية دق  الل توري، الموارد البشرية والمخدية ن و تلبية 
ددددا  ددخ  التد ل ايتيخرخ  األل خل المك وتيق الصن، وررى ديخ  خ بخلدررة التا يددرهخ 

خ  التد ل المبكر  الل ا تجخ ت ن  ل  المبكر لال خل المك وتيق الصن و  رهن لممتوى  دد
 اال تبخنة التا   د  ل اا الغرض.
 ،Michael & Paul  ّر   :"عاقات الحسية المزدوجةاإل" اإلعاقة البصرية السمعية

 و األشتخص د دورا اعإ خدة ال مية  ل   ن ن األشتخص الصن  المك وتيق( األل خل 1991:200
لا د دوج ل خ تا الممع والبصر دعخ ، دمخ يؤد) إل  صعوبخ  الايق يعخنون دق تددان ر أا  و ك

 .تا التواصل وال ركة والتندل والددر   ل  توصيل المعلودخ 
إرراأيخ  بأن ن األل خل المك وتيق الصن تا دراك  ر خية المك وتيق الصن تا  تخنوتعّرت ن البخي 
ء، تا  مخن ودؤ مة األراضا روضة الويخء للمك وتيق، وروضة دخء الممخ مخن والمل  وهات 

 .المدد ة للصن تا المل 
 حدود ومحددات الدراسة:

 اآلتيةت خل دودتت دد الدرا ة ب يدود الدرا ةت
  رري  الدرا ة تا د ختختا  مخن والمل . المكخنيةت ال دود
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تا  ددددا  ددخ  التد ل المبكر( دوظ خ  دق 02ال دود البشريةت ررى تببي  الدرا ة  ل   
 ،تا  مخن روضة الويخء للمك وتيق، وروضة دخء الممخء تا  ددخ  التد ل المبكر  تددين دراك

 (   ر  دق   ر األل خل المك وتيق الصن تي خ. 02، و ودؤ مة األراضا المدد ة للصن تا المل 
 ..0212/021الدرا االعخم ررى تببي  الدرا ة  الل ال دود ال دخنيةت 

 محددات الدراسة:
 .الدرا   يؤثر  ل  إدكخنية تعمين نتخأج الا) ددراد العينة دلة  دد  ت .1
  تمخد  لي خ كمررع   خ ا.مخبدة التا يمكق االعربية الدلة المرارع والدرا خ  ال .0
 دم ورود دوا د  يخنخ  واض ة ت دد  دخكق  رادج التد ل المبكر المورود  تا األردن و دد  .0

 األل خل الممت يديق دن خ.
 اإلطار النظري:
د ن األل خل وتوري، الموارد لتنمي  الج ود دق البرادج التا تعمل  ل   التد ل المبكر رادج 

الصغخر دق وو) اعإ خدة واألل خل المعرضيق لتبر اعإ خدة  الل ال تر  دخ  يق الوالد  ويت   ق 
 (.(Guralinck,1991أل رهنالتخدمة وتددين الد ن 

، واالرتمخ ية ،الببية التددخ  دق شخدلة دجمو ة  ق  بخر  بأن، المبكر التد ل  ُيعرّ و 
  و نمخأا، تأ ر  و إ خدة، دق يعخنون  والايق التخدمة  ق لغخية لال خل تدّدم والن مية، والتربوية
 (.Shonkoff & Meisels,2000  النمخأا للتأ ر دخ لية لدي ن الايق

 التوتير أن،ب المبّكر الّتدّ ل األل خل وص ة لب  األ ترالية الملكية الكّلية كمخ تعّر    
 للمتررخ  األد ل الددر ت د  التا الودخأية، ةشبواألن التعليمية، والبيئة للر خية واألد ل المنخ  
  الل ر األ ويد ن وتبورل، الب ل نمو ي    التددخ ، دق   خدتن نخخم  الل دق النمخأية،
 &The Royal Australasian College of Physicians Paediatric  ال ررة النمخأية المرايل

Child Health Division,2013).  
التددخ  المتببة والمتنو ة المدددة لال خل دون  ق  تالتد ل المبكر بأن، وتعّر  البخي تخن

التخدمة دق العمر الايق لدي ن إ خدة  و دعرضيق لإل خدة وأل رهن   د  ت دي  التوازن تا روان  
 شتصيت ن المتتل ة. 
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 أهمية التدخل المبكر
للتد ل المبكر لدى األل خل وو) اعإ خدة البصرية والممعية  همية كبير  تا ييخت ن، تدد 

ييج  شخر  ،ودمكق وتندل ن األ خ ية دق غااء ودلبس أيتيخرخ    نخااألهل  ل  تلبية  مخ دت
 Wall,2005 خ  غير العخدال  دبل (  ن ثل ا العخأال  تتلد   ددخ  زيخرا  دن لية لتو ية األد

يتيخرخ  وزيخد  ددرت ق  ل  تلبية اال ، ق لتلدا  ددخ  التد ل المبكر تا المراك أإنتدخل   نخ
ل خل دق نخيية إضختة إل  ت ميق لرب التربية الوالدية لدى وو) هؤالء األ ، قأاأل خ ية أل نخ

  تتدام التوالي  وتنخول البعخم وال بخم.اتدري  الب ل  ل  
التو ية بخلنمو المتأ ر لال خل دق د مة تا ت ميق دمتوى  رادج التد ل المبكر ن كمخ  

وإنَّ ، الب ل  برادج التد ل المبكرال خب يمخ د  ل  تدبل اعإ خدة و دمخ  ، رل ت ويل، للد ن المنخ  
داد ت ويل الب ل لبرادج التربية التخصة و وو ، لعملية التديين دق شأن، د ن دشخركة األهل تا إ 

لل رد  للتد ل المبكر ردوى  خلية  ند تدديم، دبكرا  و  ،التبة التربوية ال ردية والمشخركة تا تن ياهخ
وال  يمخ  ،ول، دبررا   ديد   د ل  همية المنوا  األول  دق ييخ  الب ل لنمول ،وو اعإ خدة ولاوي،

إل  يخرة والد) الب ل إضختة  ، ن التعلن تا هال المنوا     ل دن، ددخرنة بخلمنوا  الاليدة
 .(Lappin & Kretchmer,2005)للتدري   ل   نمخط التنشئة الوالدية الص ي ة  

 برامج التدخل المبكر
دق التجخرب العخلمية وا  الصدى الكبير تا دجخل التد ل المبكر لاو) اعإ خدة البصرية 

ووج تد ل داأن وبأ عخر وهو نم ، رنخدج اللع  لال خل الرضع المك وتيق  دشروع دنخر  ديخدا(
ودد ، دعدولة لتعلين الدراء  والكتخبة تا دريلة الب ولة المبكر   ق لري  اللع  واعإنددخج اعإرتمخ ا

كل  خم رنبخ  إل  رن  دع  د خت ن  ل ال   2.هاا ليتدم  ك ر دق  تن تصمين  رنخدج التد ل المبكر
ل خل المك وتيق  و ضعخ  البصر ليبوروا خل د  دن، تمكيق األ، ت و ددددا الر خية األولية ل ن

 (Erin,2013 ).0222 د  هاا البرنخدج تا  خم دمكق، ودد ددرات ن أل ل  يد 
 دويع ،ودق البرادج الش ير  األ رى تا دجخل التد ل المبكر لإل خدة البصرية،  رنخدج ال يي ا

الدرن المخضا تن تبوير ا  داية التمعينخ  دق ت  ،البرنخدج األول دق نو ، تا الولق العربا
وهو  رنخدج  ، رنخدج تيي ا لال خل وو) اعإ خدة البصرية دق  ق الوالد  ال   ق  مس  نوا 

ويؤكد  ل  دورهخ تا تأديق دتبلبخ   ،نمخأا يبيق  همية العوادل البيئية تا نمو الب ل وتبورل
 (. Tabal,2008الب ل األ خ ية ك رص التعلن المبكر 



   ر   و اشتيدم،  .د. دن  ال ديد)      .....      مدددة لال خل المك وتيق الصن دق ور ة ددخ  التد ل المبكر ال

00 

 

خلمية األ رى التا تن تعريب خ وتدنين خ ألول در  تا الولق العربا  رنخدج ودق البرادج الع
 (INSITE، (لورل دع د  كخ) هخ (ويعد البرنخدج ال خنا الا  SKI-HI)  تصخر ل اوهو 

األل خل تا  ق و   تدري  وتعلين دا ل المن ل لإل خدخ  ال مية المورود  لدى األل خل الرضع،
 دبل المدر ة دبل  ق التخدمة(. واآلن يمتتدم هاا البرنخدج دع  ك ر دق داية المشا، وتا  ق دخ 

 The) آال  ل ل تا ثالثيق والية  دريكية يتلدون  ددخ  التد ل المبكر ويمتتددون  دوات، 5

SKI-HI Institute, 2016) 
 اإلعاقة البصرية والسمعية األطفال ذوو

إل   خصة دن خ يخرخ  رممية كخل خرةلإلل خل دتعددى اعإ خدخ   دد دق االيتيخرخ  الت
ودن خ دخ هو ارتمخ ا  ،ل صول  ل  الر خية الص ية والودخية دق ال وادث، والنومالبعخم و ا

 ،وال خرة إل  تعلن النمخوج الملوكية المرغوب، ،اعإنتمخء لجمخ ت، وص بت، ودجتمع،  كخل خرة إل
وتلع  دمخر خ  الوالديق والمعلميق  ، تداللال رية واال  وكالك يخرخ  النمو اعإن عخلا كخل خرة إل

ويخرت،  الم بة وال نخن  يخرة الب ل إلكالك  ،تا تنمية هال اعإ تداللية  و إ خدت خ كبيرا   دورا  
 تكشخ  والت كير  تبالع واالوالتا تتومق اال ،إضختة إل  يخرت، للنمو المعرتا ،لادق الن ما

 .(Pighini,Goelman, Buchanan& Reichl,2014) العلما
ديق األدريكا  ل  دبل دخنون التربي، والتعلين لاتراد المعخ المك وتيق دقعّر  تئة الصن وت

ضبراب شديد تا التواصل وال خرخ  التعليمي، والنمخأي، األ رى ب يج ال يمتبيع االن و التخلات 
دج المتصص، المك و  تلدا تعليم، التخص تا  رادج تربوي،  خص، تا البرا –الشتق األصن 

والشبخب وو) اعإ خد، الممعي،  و اعإ خدخ  الشديدل  دون دمخ دل  خص، تومق إشبخع  ،ل خلال
 ةوالبصري، واعإ خدخ  المت ادن ةيخرخت ن التربوي، التعليمي، النختج،  ق اعإ خد، الممعي

Smith,2007)). 
 خصائص األفراد ذوي اإلعاقات المتعددة

 تدخ يأتا خ  المتعدد وو) اعإ خددق  صخأق األل خل 
 .سترجاع(الحفظ والو  ،اإلدراكو  ،التذكرو  ،نتباهالخصائص المعرفية )ال  .1

تعتمد التصخأق المعرتية لال خل دتعدد) اعإ خدة  ل  نوع اعإ خدة والمنبدة المصخبة، 
تم ال تكون بعض اعإ خدخ  الجممية دص وبة بخعإ خدة العدلية، و يتلد  هؤالء  ددخ  التربية 

خصة التا يتلدخهخ وو) اعإ خدة العدلية بخلبريدة ن م خ، و خد  يتن تصنيع هؤالء األل خل  نخء الت
 ل  التددخ  والبرادج المتواتر  ل ن، وتا العخد  يكتم  هؤالء األتراد الم خرا  بشكل  ببأ دق 
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 خرا  التا غيرهن،  ويميلون إل  نميخن الم خرا  التا ال يمخر ون خ، ويجدون صعوبة تا تعمين الم
تعلموهخ، وكالك صعوبخ  تا اعإدراك والتميي  و دم الددر   ل  اعإنتدخل دق د خر  إل    رى بشكل 

 تدبخل المعلودخ ، والااكر  و دم الددر   ل  يل ايعخنون دق دشكال  تا اعإنتبخل، و واتا، كمخ 
  .(Janssen,2003، Walraven & Dijkالمشكال   

  والكتابة والحساب(: اءة)القر الخصائص األكاديمية  .0
دق  دران ن الايق ال يعخنون دق  ك ر يتعرض األل خل دتعددو اعإ خدة للصعوبخ  األكخديمية 

 ) إ خدة، والمشكلة ال تتم ل داأمخ تا توظيع الم خرا  األكخديمية،  ل تا ال رص التعليمية 
 و إن خء اليوم الدرا ا  ،ر ةإنجخز  كخديما د دود بمب  الغيخب  ق المد  الم دود  التا تؤد) إل

 (. Aurther & Clements،2005  بمب  العالرخ   و اعإيمخس بخلتع  واعإر خد
 الخصائص السلوكية:  .0

كخل ركخ   ،ن عخلااضبراب االملوكية  ل  شكل إضبراب  لوكا و تخ ر المشكال    
  والموادع، ييج ندتخع تا بعض التصرتخالت كن والميبر   ل  الملوك، واالو دم  ،العشواأي،

، وي تخج منخ   للتعديل يعد  درا  ليس   ال  إن التعخدل دع هال الملوكخ  وإرراء التد ل ال
 (Pighini, Goelman, Buchanan & Reichl 2014)  خصةلتد ل دتتصق وبرادج 

(Downing & Eichinger, 2011) 
 احتياجات األطفال الصم المكفوفين:

 دق البرادجتددم العديد مبكر لال خل المك وتيق الصن يمكق  ن الر خية والتد ل ال  رادجإن 
 و  وايدا   لكل  رنخدج دن خ دن خرخ  و  ،اعإ خدخ  الم دورة الصمن وكف البصر،  والتخصة بإ خدخ  

الت  ي  البصر)، و التواصل الكلا، والتدري  الممعا،  د لد دد  د خرا   كل  رنخدج ويغبا،  ك ر
لبعخم،  و الت  ي  دتعدد وتنخول ا ،تميي   ق لري  اللمس، وت ديد الوضعيةوالتور، والتندل، وال

 ال واس.
 ل  وو) اعإ خدخ  الم دورة، إن هاا الم يج دد ال يكون كختيخ لتلبية إيتيخرخ  هؤالء األل خل 

إل  يد كبير يتن تصميم خ ييج  ن التدنيخ  الممتتددة   ردية، كس األل خل وو) اعإ خدخ  ال
وليس األل خل وو)  ، و وو) اعإ خدة الممعية ،يتيخرخ  األل خل وو) اعإ خدة البصريةالتلبية 

  (Downing & Eichinger,2011).الم دورةاعإ خدخ  ال مية 
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ييج إن ل خ ة اللمس  هميت خ البخلغة  ،للتدري  اللممان الصن ي تخج األل خل المك وتو كمخ 
وتا التميي   يق  ،ويجود خ ودين  بوي خ  دالدم خ( ،يةتا إدراك  شكخل األشيخء وتركيبخت خ البنخأ

 & Michael)  وال رار يمخس بخلوغ  واأللن  الو   ل  اال ، ور، التشخب، واعإ تال  تيمخ  ين خ

Paul,1991) . 

هتمخم بخلعالدة  يق يق الصن ال  د دق اال ددخ  التد ل المبكر لال خل المك وت تددين ند و 
مددم ، ترتمخ ية وال كرية المبكر  للب للمخ لالك دق  ثر  ل  التنمية اال ؛الب ل ودددم الر خية

وتبوير  ،تغاية والراية للب ل دق وو) اعإ خدةالالر خية كشتق بخل  لدي، دور   خ ا تا توتير 
 (Chen & Haney,1995)المعرتية التواصل اعإرتمخ ا دع،، وتدري  د خرات، 

بخعإضختة إل  ، ن دق  ر    التكبير  و دمخ دا  الممعو وتدد يمت يد األل خل الصن المك  كمخ
الكت  المببو ة بت  كبير، وتلك الملمو ة، كمخ تددم التكنولوريخ  الببية  دال  للصن المك وتيق، 

كمخ ك را ة دودعة األون، وإرراء ررايخ  العيق التا تمخ د تا إ تخم  د ة العيق، وزرا ة الشبكية، 
لميليكون تا العيق عإ تعخد  الرؤية للمرض  الايق يعخنون دق بعض األ بخب زرا ة ردخدة دق ا يتن

 .(Parker, 2009) رالبصالرأيمية لكع 
 تالمبكر المقدمة ألطفال اإلعاقة البصرية المصاحبة إلعاقات أخرى في األردن خدمات التدخل

 ق تشريعخ   يعد المجلس األ ل  لشؤون األشتخص المعوديق هيئة تشريعية دمتدلة تم ن تا
لعخم  01ت ادق تأ يم، دع صدور دخنون يدوب األشتخص المعوديق ردن ، تدد تتدم وو) اعإ خدة

 واألل خل لتلدا  ددخ   رادج التد ل المبكر تشتيصخ   ،م والا)  كد  ل  يدوب األ ر0222
 .وتأهيال  

ا األردن دق دبل هتمخم بخلتربية التخصة المبكر  لال خل وو) اعإ خد، البصري، تاللدد  د  ا
م 1001ييج  خهم  تا إنشخء  ول روضة لاو) اعإ خد، البصري،  خم  ،رمعية الصدادة للمك وتيق

ييج  ،وولك لتددين التددخ  المبكر  ل ن ؛وها روضة الويخء لتربية وتعلين األل خل المعخديق بصريخ
د ل اعإ خد، العدلي،  يورد تي خ صع  خص ألل خل وو) اعإ خد، البصري، المصخيب، عإ خدخ    رى 

ولكق دع األ ع هؤالء األل خل تد  يتلدون  ددخ  التد ل المبكر  ،والتويد واعإ خدة الممعية  يوخ  
 .(Aqrouqe,2006  تد  التخص، بخعإ خد، البصرية

 التخبع، لوزار  التربي، والتعلين ووزار  0210وهنخك  يوخ روضة دخء الممخء التا تأ م   خم 
كالك يورد تي خ بعض  ،يتيخرخ  األل خل دق وو) اعإ خد، البصري،اخ ي، والتا تلبا التنمي، اعإرتم
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 (0215 ،المجلس األ ل  لشؤون األشتخص المعوديق  ى ال خال  البصري، المصخيب، عإ خدخ    ر 
م، وها تا   خ  خ رمعية  يرية 1091تأ م  دنا العخم ، التا ددر ة األراضا المدد ة للصنو 

ة لدى وزار  التنمية اعإرتمخ ية، وتددم  ددخت خ للبلبة المعوديق  معيخ، ييج تن غير رب ية دمجل
 .تر يق المدر ة دق دبل وزار  التربية والتعلين

 الدراسات السابقة 
ررى االلالع  ل  الدرا خ  المخبدة التا تنخول  دوضوع الدرا ة بخلب ج، وررى ترتيب خ دق 

 األددم إل  األيدث كمخ يأدات
 ثر دشخركة األ ر  الكشع  ق  إل  هدت   درا ة)   (Aurther & Clements,2005دخم

 تمر  اييج  ،تا  رادج التربية التخصة المبكر   ل   داء  ل خل ن األكخديما تا المرايل الاليدة
الدرا ة إل  األثر اعإيجخ ا لمشخركة  نتخأج  شخر و  ،وشمل  دراك  تا شيكخغو ، نة 12الدرا ة 

رتبخلخ إيجخ يخ دع دمتوى اأج خ إل   ن دشخرك، األ ر ترتب   شخر  نتخ، كمخ لبرنخدجاأل ر تا ا
رتبخلخ او  ، والت صيل الدرا ا تا المرايل الاليدة ةاعإرتمخ ي ةوالك خي ةوالم خرا  المعرتي ةالداتعي
الل  صوصخ إوا  د   دشخركة األ ر   ، خصة ةلت خب  برادج تربيدع دمتويخ  الر وب واال  لبيخ  

  .المنوا  األول  دق العمر
 د  تصمين نمووج لتبوير  ددخ  التد ل المبكر   (Aqrouqe,2006 وتا درا ة  ررت خ 

شتمل   ينت خ اتا األردن، ييج  تا ضوء الممخر خ  العخلمية ونتخأج تدوين البرادج العخدلة يخليخ  
 رنخدج البورتيج ورمعية ال ميق  تا  خدال   (09  دوز يق  ل  الن و التخلا ا  ترد 22الدصدية  ل  
 تخندتري  البخي اودد  ،دق األ ر الممت يد  دق هايق البرنخدجيق ا  ترد (11 و، للتد ل المبكر

رراءا   ملية ترتب  بخلتد ل المبكر إييج وص    هدا  و  ،تا ضوء الممخر خ  العخلمية نموورخ  
 شخر  نتخأج ، كمخ و  يرا التدوين والمتخبعة ،ثن التد ل ،ثن التشتيق ،ثن الكشع ،تبد  بعملية التو ية

لبي، ال خرخ   ل   دن  تا األردن إل  يصول رخن  ت تدوين  رادج التد ل المبكر العخدل، يخليخ  
 .ة س التدد  تبخن، تدوين ادمتوى تا 

   ثر دمخر خ    صخأيا التد ل المبكر تعر  إل  هدت   درا ة( (Erickson 2007و ررى 
ييج شمل  الدرا ة   صخأيا  ،خرا  الدراء  والكتخبة لال خل وو) اعإ خدة البصريةتا تعلين د 

يي  لل  دق   صخأا  ،التد ل المبكر الايق  لدي ن  بر  تا تعلين د خرا  دخ دبل الدراء  والكتخبة
 تيخر ل ل وايد اوبعد دواتدة األ ر تن ، التد ل المبكر ا تيخر  ل خل يعملون دع ن بشكل   بو ا
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و شخر  الدرا ة إل   ن دمخر خ  األ صخأييق  د  إل  ت مل  ،ول ليق لل خنية ،لا صخأية األول 
  ود ن النمو اللغو) لدي ن. ، تكخر   خليي  دنخ بة دع  ل خل ناو  ،األ ر دمؤوليخ   كبر

ي خ ا تعراض الدرا خ  التا وص   التا ررى تالنو ية  (Parker,2009) وتا درا ة
 تداللية تا ال ركة ألل خل وو) اعإ خدخ  ال مية الم دورة دق الصن يخد  التندل واال ترتيجيخ  ل  ا

ل ال   صمخ  ك ي خ ،  رميع ن  02درا ة شمل   ينخت خ  10المك وتيق، وبل   دد هال الدرا خ  
التد ل  ل   نخصر دتعدد   تومن  شتمل   رادج اد يدر ون تا دؤ مخ  تعليمية ن خرية، ود

 تتدام و خأل  ديد  ودق اردوز التا تدل  ل  األشيخء، وتن  خ وب، والتع ي  وال تتدام الا
 تتدم ل يخد   دد درا  التندل اشخرا  المكخنية، والتع ي  الا) ضمن خ ررل آلا إرشخد)، واعإ

 تتدام ردوز األشيخء دع دصخدر إضخء   خصة اية، وتن الممتدل  يق الغر  بخلنمبة للم مخ  المن ل
 تراتيجيخ  يكون و يلة تعخلة تا زيخد  اكش   الدرا خ   ن الجمع  يق  د  و  ،البصر)  للتوري،

 التندل الممتدل لدى األل خل.
ت ليلية نو ية لادب الا) تنخول دوضوع التد ل المبكر  درا ة ( Banda et al,2014ودخم  

أج  ن  ربعة دق هال  شخر  النتخ ،لكترونا، وتومن  الدرا ة ثمخنية درا خ اعإدق  الل الب ج 
 ت دت  ا ينمخ  ،الدرا خ  رك    ل  دوضوع د خرا  التواصل لاتراد وو) اعإ خدة الم دورة

ودد تبيق تبور رميع المشخركيق تا هال الدرا خ  دق نخيية  ،األربعة األ رى الملوكخ  الموبربة
 د خرا  التواصل، وت من ن تا دجخل الملوك.

 ،The Supreme Council for the Affairs of Persons with Disabilities,2016)  ودخم

هدت  إل  الكشع  ق وادع  ددخ  وبرادج التد ل المبكر تا المملكة األردنية ال خشمية  درا ة 
( درك ا  092لل ئخ  العمرية دق  مر  نتيق إل   مس  نوا ، ييج ررى تببي  الدرا ة  ل   

شتخص وو) اعإ خدة ضمق دتتلع د ختخخ  المملكة، دق المراك  التا تددم  ددخ  وبرادج لا
ظ ر  نتخأج الدرا ة  ن دعخن  خنخ  الالزدة دق  ينة الدرا ة، و ودد ررى تببي  ا تبخنة لجمع البي

المراك  التا تددم  ددخ  وبرادج التد ل المبكر لاشتخص وو) اعإ خدة دورود  تا  مخن، و ن 
دق  ددخ  التد ل المبكر، و ن وزار  التنمية االرتمخ ية  المراك  تا د ختخة الم رب و جلون تتلو

تتول  اعإشرا   ل  دعخن دراك  التد ل المبكر، و ن تئة اعإ خدة البصرية هن  دل ال ئخ  التا تددم 
ل ن  ددخ  التد ل المبكر، و ن  ك ر التددخ  المدددة لال خل ها  ددخ  تعليمية، تلي خ  ددخ  

 والببيعا.النب  والعالج الوظي ا 
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 التعقيب على الدراسات السابقة
يتبيق دق االلالع  ل  الدرا خ  المخبدة  ن خ ب    تا  ثر  ددخ  التد ل المبكر  ل  األل خل 
وو) اعإ خدة دق ييج تبوير د خرا  التواصل والدراء  والتندل، كمخ ب    دور اعإ ر  تا تبوير 

وو) إ خدة تا الدرا خ  المخبدة دق  ل خٍل  ا ةددرا  األل خل وو) اعإ خدة، وتكون   ينة الدر 
  معية،  و بصرية،     دلية، ولن تتتخر  ) درا ة  ينت خ دق األل خل المك وتيق الصن إال درا ة

(Janssen, Walraven& Dijk, 2003)،   كمخ ا تتدد  الدرا خ  المخبدة درارعة الدرا خ
لوص ا الت ليلا، كمخ لب  الدرا خ  المخبدة المخبدة لجمع البيخنخ ، وا تتدم بعو خ المن ج ا

 المدخ ال  و دوا  الماليخة لجمع البيخنخ .

وتتشخب، هال الدرا ة دع الدرا خ  التا ا تخر   ينت خ دق األل خل المك وتيق الصن،  و تلك 
 الدرا خ  التا ا تتدد  المن ج الوص ا الت ليلا، والتا ا تتدد  اال تبخنخ  لجمع  يخنخت خ.

خ  التد ل المبكر لال خل تا  ن خ تنخول  وادع  ددمي  هال الدرا ة  ق الدرا خ  المخبدة وتت
 .المك وتيق الصن دق ور ة نخر ددددا  ددخ  التد ل المبكر ودق ور ة نخر   رهن

 الطريقة واإلجراءات:
دوا  الدرا ة ألوص خ  نخول كمخ يت ،هخو تراد، دن جية الدرا ة هاا الج ء وصع يتنخول
 .ا تتدد  تي خالمعخلجة اعإيصخأية التا وإرراءات خ و 

 الدراسة: منهح
الا) يدوم  ل  رمع البيخنخ   الدرا ة تا إرراءات خ  ل  المن ج الوص ا الت ليلا ا تمد 

 ودرا ة ا تجخبخ   تراد الدرا ة وت ليل خ.  ،تراد الدرا ة دق  الل اال تبخنةدق  
 : أفراد الدراسة
دوظ خ  دق دوظ ا دراك  تددين الر خية ( 02   ينة دكونة دق  ل  هال الدرا ة ُلبد 

، ودؤ مة مخنتا   روضة دخء الممخء، و روضة الويخء للمك وتيقلال خل المك وتيق الصن تا 
لتوتر  ل خل   تيخر  ينة الدرا ة ببريدة ددصود ا ييج تن ،تا المل  األراضا المدد ة للصن

األل خل المك وتيق   وليخء  دور( ولا  در دق 02ة الدرا ة دق  دك وتيق صن تي خ، كمخ تكون   ين
، يم  دل خت ن الببية بأن لدي ن إ خدة بصرية دصخيبة عإ خدة  معية دنا الوالد الصن المصن يق 

 ن، ودد بأردخم هوات  تخنالتواصل دع ن دق  الل إدار  المؤ مخ  التا زود  البخي ييج ررى 
 . (1دخ   ق  تراد الدرا ة كمخ يبين خ الجدول  بعض المعلو  رمع  البخي تخن
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 الديموغرافية ألفراد الدراسة ت( البيانا1الجدول )
 النسبة المئوية التكرار فئات المتغير المتغير أفراد الدراسة

ددددا 
 ددخ  

 التد ل المبكر

 الجنس
 

 %12 0 وكر
 %02 .1 ان  

 المؤهل العلما
%2 2 ثخنوية  خدة تمخ دون   

لوم دتو  د   9 02%  
%55 11 بكخلوريوس  
%15 0 درا خ   ليخ  

   ر 

%12 . وكر الجنس  
%92 10 ان    

 الم ل العلما
%52 12 ثخنوية  خدة تمخ دون   

%02 1 د لوم دتو    
%05 5 بكخلوريوس  
%5 1 درا خ   ليخ  

 الدراسة: اتاأد
يداهمخ دور ة لمدددا  ددخ  التد ل ، ا تبخنتيقاهدا  الدرا ة ال خلية، تن تبوير لت دي    

ودد ررى تبوير  المبكر لال خل المك وتيق الصن، وال خنية دور ة أل ر األل خل المك وتيق الصن، 
اال تبخنتيق دق  الل االلالع  ل  األدب التربو) المتعل   ر خية المك وتيق الصن، وااللالع  ل  

 ، ودرا ة(Aqrouqe,2006 ل خل المك وتيق الصن كدرا ة درا خ  تنخول  الر خية المدددة لا
(Aurther & Clements,2005) ، ودخد  اال ت خد  دق المدخييس الممتتددة تي خ،  وتم

األل خل تا دراك  ر خية   ددخ  التد ل المبكريداهمخ دور ة لمدددا البخي تخن  بنخء ا تبخنتيق إ
 مك و ، ودد كخن  اال تبخنتيق كمخ يختات ، وا تبخنة أل ر  الب ل الالمك وتيق الصن

( تدر  02ت تكون  هال اال تبخنة بصورت خ الن خأية دق   ددخ  التد ل المبكرددددا  تبخنة ا
، 0=  ،  دررة دتو بة1=  ،  دررة كبير 5=    دررة كبير  ردا  ( Likertيدخ ل خ تدريج  مخ ا  

 تدرا  اال تبخنة  ل  ثالثة دجخال  هات ( وتوز  1دليلة ردا =  ،  دررة0=   دررة دليلة
  تدرا .9ت تومق هاا المجخل  دوات، التشتيق والتديين و ) 
  تدرا ..هاا المجخل   المك وتيقت تومقالمنخهج المكي ة لال خل الصن ) 
 تدرا .9ت تومق هاا المجخل  الكوادر المدربة والتددخ  التأهلية والموارد المخدية ) 
( تدر  يدخ ل خ تدريج  مخ ا 02هال اال تبخنة بصورت خ الن خأية دق  تكون     ر تا تبخنة  .1

 Likert )  0=  ،  دررة دليلة0=  ،  دررة دتو بة1=  ،  دررة كبير 5=    دررة كبير  ردا ،
 تدرا  اال تبخنة  ل  ثالثة دجخال  هات ( وتوز  1دليلة ردا =   دررة
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  تدرا .9ت تومق هاا المجخل  دوات، التشتيق والتديين و ) 
  تدرا ..هاا المجخل   المك وتيقت تومقالمنخهج المكي ة لال خل الصن ) 
 تدرا .9تومق هاا المجخل  ت تدري  األ ر وإشراك ن تا إ داد التب  تا المن ل ) 

 :أداتا الدراسةصدق 
وا تبخنة  ددخ  التد ل المبكر ررى  رض اال تبخنتيق بصورت مخ األولية  ا تبخنة ددددا 

 تصخص تا ديدان التربية دق وو) التبر  واال(  ل   شر  د كميق األل خل المك وتيق الصن  ر  
رخدعة اليردوك، ورخدعة العلوم التببيدية، و التخصة والديخس والتدوين  تا كل دق الجخدعة األردنية، 

تددخ  ل وشموليت مخ ، تبخنتيق ودعرتة ددى وضوي مخاالتدرا  ورخدعة البلدخء، وولك   د  ت كين 
إ داء الر ) تا لريدة ، و صيخغة ال درا دالءدة المك وتيق الصن، وكالك لال خل  التد ل المبكر
  تعديل اال تبخنتيق تا ضوء آراء الم كميق. ، ودد دخد  البخي تخنيقت تبخنتيق المدتريتص يح اال

 :أداتا الدراسةثبات 
( دوظ خ  15الدرا ة دكونة دق   ررى تببي  اال تبخنتيق  ل   ينة ا تبال ية دق غير  ينة

تا ددر ة األدل الا) يددم الر خية لال خل الصن، وكالك  ل    ددخ  التد ل المبكردق ددددا 
 تن ا تتدام ا تبخر كرودبخخ ال خ ال تبخر ثبخ ( ولا  در لال خل تا المدر ة ن م خ، و 15 

(، وبل  دعخدل ثبخ  0..2   ل المبكر ددخ  التدددددا ا تبخنة اال تبخنتيق، ودد  ل  دعخدل ثبخ  
 (.0..2  األل خل المك وتيق الصن  ر 

التشتيق وهات   ددخ  التد ل المبكرا تبخنة ددددا   دين دعخدال  ال بخ  لم خور وبلغ
والكوادر المدربة  (...2  المنخهج المكي ة لال خل الصن المك وتيقو ، (9..2  دوات، والتديين و 

 .(2.00  الموارد المخديةوالتددخ  التأهلية و 
 هخ كمخ يأتات  دين دعخدال  ال بخ  لم خور تدد  لغ األل خل المك وتيق الصن  ر  دخ ا تبخنة 

تدري  (، 5..2  المنخهج المكي ة لال خل الصن المك وتيقو ، (.2.2  دوات، التشتيق والتديين و 
 .(0..2  األ ر وإشراك ن تا إ داد التب  تا المن ل

إرراء المدخ ال  ال ردية  ل   تراد الدرا ة دق  الل   تبخنتيقتببي  اال  بخي تخنودد دخد  ال
 تخنتن درا خ   همية رلوس البخي ، و األل خل المك وتيق الصنو  ر  ددخ  التد ل المبكر ددددا دع 

وتوضيح  درا ة،نتبخل  تراد الاال صول  ل   كبر ددر دمكق دق تا الج ة المدخ لة للم  وص و 
 دق الدرا ة.  ال د 
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 التحليل اإلحصائي:
إل  البرنخدج اعإيصخأا  وإد خل خررى رمع البيخنخ  بخ تتدام  داتا الدرا ة وتنخين البيخنخ  

 SPSS، 21)  الوص ا  يصخء تتدام اعإاا ة بعد تردي  اعإرخبخ . ييج تن لت ليل  يخنخ  الدر
 .االن راتخ  المعيخريةل مخب المتو بخ  ال مخ ية و 

 ويل تئخ  التدريج التمخ ا تا اال تبخنة إل  التدريج ال الثا كمخ يأتات وتن ت 
 5-1 = )1     
 ييج ا تتدد  هال الديمة لت ديد لول تئة التدريج كمخ يأتات   1.00=  1/0
 ضعي ة 0.00 -  1

 دتو بة  0.92 -  0.01
 كبير  5.22  - .0.9

 النتائج
 ة كمخ يأتاتررى  رض النتخأج واعإرخبة  ق   ئلة الدرا 

مكفوفين ما واقع خدمات التدخل المبكر المقدمة لألطفال الأوًل: نص السؤال األول على: "
 "صم من وجهة نظر مقدمي خدمات التدخل المبكر؟ال

لإلرخبة  ق هاا المؤال ررى يمخب المتو بخ  ال مخ ية واالن راتخ  المعيخرية لمجخال  
 (0كخن  النتخأج كمخ تا الجدول  ، و  ددخ  التد ل المبكرا تبخنة ددددا 
 خدمات التدخل المبكرالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمجالت استبانة مقدمي  (2الجدول )

المتوسط  العدد المجال الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 الدرجة المعياري 

 كبير  0.59 4.21 20 التشتيق والتديين و دوات، 1
 دتو بة 0.33 3.43 20 ددخ  التأهلية والموارد المخديةالكوادر المدربة والت 0
 دنت وة 0.37 1.88 20 المنخهج المكي ة لال خل المك وتيق الصن 0
 دتو بة 0.21 3.17 20  ددخ  التد ل المبكر 

دق ور ة نخر ددددا  تددخ  التد ل المبكر(  ن المتو   ال مخ ا ل0يتبيق دق الجدول  
( وبدررة دتو بة، و ن دجخل 2.01( بخن را  دعيخر)  0.12 ل    دد  ددخ  التد ل المبكر

( وان را  1.01" دد رخء تا المرتبة األول  بمتو   يمخ ا دددارل  دوات، التشتيق والتديين و "
" الكوادر المدربة والتددخ  التأهلية  الموارد المخدية(  دررة كبير ، يلي، دجخل "2.50دعيخر)  

(  دررة دتو بة، تا ييق رخء دجخل 2.00( وان را  دعيخر)  0.10بمتو   يمخ ا دددارل  
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( ...1" تا المرتبة األ ير  بمتو   يمخ ا دددارل  المنخهج المكي ة لال خل المك وتيق الصن"
 (  دررة دنت وة. 2.02وان را  دعيخر)  

  كل دجخل بخ تتالص المتو بخ  ال مخ ية واالن راتخ  المعيخرية لد را خي تخندخد  الب كمخ
 دق دجخل اال تبخنة كمخ يلات

 "التشتيق والتديين و دوات،المتو بخ  ال مخ ية واالن راتخ  المعيخرية لد را  دجخل " . 
التشخيص والتقييم وأدواته وجهة نظر مقدمي المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لقفرات مجال  (3الجدول )

 خدمات التدخل المبكر

المتوسط  لعددا المجال الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 الدرجة المعياري 

 كبير  0.75 4.40 20 يشتق األل خل وو) اعإ خدة البصرية الممعية تري  دؤهل 1
 كبير  0.80 4.30 20 تدوم األدار  وو) اعإ خدة البصرية والممعية بشكل دور)  0
توتر اعإدار  األدوا  الالزدة للكشع المبكر  ق األل خل وو)  0

 كبير  0.77 4.20 20  خدة البصرية والممعيةاعإ

يتن رمع البيخنخ  والمعلودخ  دق دصخدر دتعدد  بخ تتدام  1
 كبير  0.81 4.15 20   خلي  دتنو ة كخلماليخة والمدخ لة الشتصية

ت دث اعإدار  دق ا تراتيجيخ  تدوين األل خل وو) اعإ خدة  1
 ير كب 0.81 4.15 20 البصرية والممعية و دوات خ

تبنا اعإدار  دخ د   يخنخ   خصة بخألل خل وو) اعإ خدة  5
 كبير  0.83 4.05 20 البصرية والممعية
 كبير  0.59 4.21 20 التشتيق والتديين و دوات،

والتديين و دوات، رخء   دررة كبير ،  ،(  ن رميع تدرا  دجخل التشتيق0يتبيق دق الجدول  
" دد رخء  تا المرتبة عاقة البصرية السمعية فريق مؤهليشخص األطفال ذوي اإلو ن ال در  "

(  دررة كبير ، تا ييق رخء  2.25( وان را  دعيخر)  1.12بمتو   يمخ ا دددارل   األول 
" تا المرتبة البصرية والسمعية تبني اإلدارة قاعدة بيانات خاصة باألطفال ذوي اإلعاقةال در  "

 (  دررة كبير .0..2( وان را  دعيخر)  1.25دددارل  األ ير  تا هاا المجخل بمتو   يمخ ا 
المنخهج المكي ة لال خل المك وتيق المتو بخ  ال مخ ية واالن راتخ  المعيخرية لد را  دجخل " .ب

 "الصن
المناهج المكيفة لألطفال الصم المكفوفين المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لقفرات مجال  (4الجدول )

 قدمي خدمات التدخل المبكروجهة نظر م

المتوسط  العدد المجال الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 الدرجة المعياري 

يورد دليل للمعلن يمخ د تا تعلين األل خل وو) اعإ خدة البصرية  1
 دنت وة 0.51 2.05 20 والممعية

 دنت وة 0.56 2.00 20يتن تبمي  التدري  وتكيي ، ليتنخ   دع األل خل وو) اعإ خدة  2
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المتوسط  العدد المجال الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 الدرجة المعياري 

 البصرية والممعية
 دنت وة 0.60 1.95 20 توتر اعإدار  دعينخ  بصرية و معية دراتدة للمن خج 3
تشمل دنخهج التد ل المبكر لال خل المعخديق د خرا  العنخية بخلاا   4

 دنت وة 0.45 1.90 20 والم خرا  ال ركية والم خرا  اعإدراكية والم خرا  االرتمخ ية
 دنت وة 0.45 1.90 20 ألل خل وو) اعإ خدةيتن ت ليل دنخهج ا 4

4 
يتن درا خ  ال روب ال ردية تا المن خج و  خلي  التدريس الممتتددة 
والو خأل التعليمية وتدخ  ل خرخ  األل خل وو) اعإ خدة البصرية 

 والممعية المتتل ة
 دنت وة 0.45 1.90 20

 دنت وة 0.67 1.85 20 ة والممعيةُتبن   نشبة  خصة  تدري  األل خل وو) اعإ خدة البصري 5
تتوتر المنخهج واألدوا  التدريبية والو خأل التعليمية لال خل وو)  6

 دنت وة 0.51 1.45 20 اعإ خدة البصرية والممعية
 دنت وة 0.37 1.88 02 المنخهج المكي ة لال خل المك وتيق الصن

 ة لال خل المك وتيق الصن دد (  ن رميع تدرا  دجخل المنخهج المكي4يتبيق دق الجدول  
ذوي اإلعاقة البصرية ل اطفيوجد دليل للمعلم يساعد في تعليم األرخء   دررة دنت وة، و ن ال در  "

( 2.51( وان را  دعيخر)  0.25بمتو   يمخ ا دددارل   " دد رخء  تا المرتبة األول  والسمعية
األدوات التدريبية والوسائل التعليمية توفر المناهج وت  دررة دنت وة، تا ييق رخء  ال در  "

" تا المرتبة األ ير  تا هاا المجخل بمتو   يمخ ا دددارل ألطفال ذوي اإلعاقة البصرية والسمعيةل
 (  دررة دنت وة.2.51( وان را  دعيخر)  1.15 
ية التأهلالكوادر المدربة والخدمات المتو بخ  ال مخ ية واالن راتخ  المعيخرية لد را  دجخل " .ج

 "المادية الموارد
 التأهلية المواردالكوادر المدربة والخدمات المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لقفرات مجال  (5الجدول )

 المادية وجهة نظر مقدمي خدمات التدخل المبكر

المتوسط  العدد المجال الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 الدرجة المعياري 

 دتو بة 0.75 3.60 20 خ   خصة بمؤهال  وك خيخ  المعلميقتبن  اعإدار  دخ د   يخن 1
 دتو بة 0.69 3.55 20 تنخن اعإدار  ارتمخ خ  دورية لكخدرهخ لتبخدل التبرا  2
األل خل وو) اعإ خدة توتر اعإدار   يئة آدنة ورخوبة للمعلميق و  3

 دتو بة 0.83 3.45 20 البصرية والممعية

للتعخدل  تأهيلية وتدريبيةاالنتمخب لدورا  تمخ د اعإدار  المعلميق تا  4
 دتو بة 0.75 3.40 20 دع الب ل وو اعإ خدة البصرية والممعية

توتر اعإدار  كل دخ ي تخر، المعلمون لتدري  األل خل وو) اعإ خدة  5
 دتو بة 0.73 3.30 20 البصرية والممعية

 خدة البصرية توتر اعإدار  كخدرا  دؤهال  للتعخدل دع األل خل وو) اعإ 5
 دتو بة 0.73 3.30 20 والممعية

 دتو بة 0.33 3.43 02 الكوادر المدربة والتددخ  التأهلية والموارد المخدية
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الموارد و الكوادر المدربة والتددخ  التأهلية (  ن رميع تدرا  دجخل 5يتبيق دق الجدول  
ة بيانات خاصة بمؤهالت وكفايات قاعداإلدارة بنى تدد رخء   دررة دتو بة، و ن ال در  " المخدية

( 2.25( وان را  دعيخر)  0.92بمتو   يمخ ا دددارل   " دد رخء  تا المرتبة األول المعلمين
 األطفال ذوي اإلعاقةتوفر اإلدارة كادراً مؤهالً للتعامل مع  دررة دتو بة، تا ييق رخء  ال در  "

( وان را  0.02ل بمتو   يمخ ا دددارل  " تا المرتبة األ ير  تا هاا المجخالبصرية والسمعية
 (  دررة دتو بة.2.20دعيخر)  

ن المبكر المقدمة لألطفال المكفوفيما واقع خدمات التدخل ثانيًا: نص السؤال الثاني على: "
 "الصم من وجهة نظر أسرهم؟

لإلرخبة  ق هاا المؤال ررى يمخب المتو بخ  ال مخ ية واالن راتخ  المعيخرية لمجخال  
 (9، وكخن  النتخأج كمخ تا الجدول  األل خل المك وتيق الصن تبخنة   ر ا

 األطفال المكفوفين الصمالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لمجالت استبانة أسر  (6الجدول )

جالالم المتوسط  العدد 
 الحسابي

النحراف 
 الدرجة المعياري 

دوات، التشتيق والتديين و  بير ك 0.41 3.74 20   
ةدنت و 0.19 1.40 20 المنخهج المكي ة لال خل المك وتيق الصن  

 دتو بة 0.21 2.52 20 تدري  األ ر وإشراك ن تا إ داد التب  تا المن ل
 دتو بة 0.13 2.55 20  ددخ  التد ل المبكر

  ر تددخ  التد ل المبكر دق ور ة نخر (  ن المتو   ال مخ ا ل9يتبيق دق الجدول  
( وبدررة دتو بة، و ن دجخل 2.10( بخن را  دعيخر)  0.55ل المك وتيق الصن دد  ل   األل خ

( وان را  0.21التشتيق والتديين و دوات،" دد رخء تا المرتبة األول  بمتو   يمخ ا دددارل  "
" تدري  األ ر وإشراك ن تا إ داد التب  تا المن ل(  دررة كبير ، يلي، دجخل "2.11دعيخر)  
(  دررة دتو بة، تا ييق رخء دجخل 2.01( وان را  دعيخر)  0.50يمخ ا دددارل  بمتو   

( 1.12"المنخهج المكي ة لال خل المك وتيق الصن" تا المرتبة األ ير  بمتو   يمخ ا دددارل  
 (  دررة دنت وة. 2.10وان را  دعيخر)  

لمعيخرية لد را  كل دجخل بخ تتالص المتو بخ  ال مخ ية واالن راتخ  ا تخنكمخ دخد  البخي 
 دق دجخل اال تبخنة كمخ يلات

 را  دجخل "التشتيق والتديين و دوات،" د مخ ية واالن راتخ  المعيخرية لالمتو بخ  ال .أ
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 من وجهة نظر أسر المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لقفرات مجال التشخيص والتقييم وأدواته (7الجدول )
 لصماألطفال المكفوفين ا

المتوسط  العدد المجال الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 الدرجة المعياري 

 كبير  0.79 3.90 20 ت ول اعإدار  األ ر  للج خ  المتتصة المنخ بة لتشتيق إ خدة الب ل 1
ت دث اعإدار  دق ا تراتيجيخ  تدوين األل خل وو) اعإ خدة البصرية  2

 كبير  0.88 3.85 20 والممعية و دوات خ

جمع اعإدار  البيخنخ  الالزدة  ق األل خل وو) اعإ خدة البصرية ت 3
 كبير  0.77 3.80 20 والممعية

توتر األدار   جال  لتديين كل يخلة  ق األل خل وو) اعإ خدة البصرية  3
 كبير  0.83 3.80 20 والممعية

 دتو بة 0.82 3.60 20 ُتكت  تدخرير التديين والتشتيق ببريدة واض ة ود  ودة لاهل 4
توتر اعإدار  األدوا  الالزدة للكشع المبكر  ق األل خل وو) اعإ خدة  5

 دتو بة 0.76 3.50 20 البصرية والممعية
 كبير  0.41 3.74 02 التشتيق والتديين و دوات،

ت ول اعإدار  األ ر  للج خ  المتتصة المنخ بة لتشتيق (  ن ال در  "2يتبيق دق الجدول  
( وان را  دعيخر) 0.02بمتو   يمخ ا دددارل   رخء  تا المرتبة األول  " ددإ خدة الب ل

توتر اعإدار  األدوا  الالزدة للكشع المبكر  ق (  دررة كبير ، تا ييق رخء  ال در  "2.20 
" تا المرتبة األ ير  تا هاا المجخل بمتو   يمخ ا دددارل األل خل وو) اعإ خدة البصرية والممعية

 (  دررة دتو بة.2.29دعيخر)   ( وان را 0.52 
را  دجخل "المنخهج المكي ة لال خل المك وتيق"  د مخ ية واالن راتخ  المعيخرية لالمتو بخ  ال .ب

 الصن
من  المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لقفرات مجال المناهج المكيفة لألطفال الصم المكفوفين (8الجدول )

 فين الصماألطفال المكفو  وجهة نظر أسر

المتوسط  العدد المجال الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 الدرجة المعياري 

 دنت وة 0.64 1.90 20 يتن تديين تددم األل خل وو) اعإ خدة البصرية والممعية بصور  دورية 1
 دنت وة 0.67 1.85 20 ُتبن   نشبة  خصة  تدري  األل خل وو) اعإ خدة البصرية والممعية 
 دنت وة 0.60 1.60 20 ج األل خل وو) اعإ خدة ودرا ت خيتن ت ليل دنخه 
تتوتر المنخهج واألدوا  التدريبية والو خأل التعليمية لال خل وو)  

 دنت وة 0.50 1.40 20 اعإ خدة البصرية والممعية
 دنت وة 0.37 1.15 20 تورد يصق  خصة للريخضة البدنية 2
 دنت وة 0.31 1.10 20 و) اعإ خدة البصرية والممعيةيتن اعإ الن  ق  هدا  التدري  لال خل و 3
يتن تبمي  التدري  وتكيي ، ليتنخ   دع األل خل وو) اعإ خدة  4

 دنت وة 0.31 1.10 20 البصرية والممعية
 دنت وة 0.22 1.05 20 توتر اعإدار  دعينخ  بصرية و معية دراتدة للمن خج 1

ةدنت و 0.19 1.40 02 المنخهج المكي ة لال خل المك وتيق الصن  
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(  ن رميع تدرا  دجخل المنخهج المكي ة لال خل المك وتيق الصن دد 8يتبيق دق الجدول  
يتن تديين تددم األل خل وو) اعإ خدة البصرية والممعية بصور  رخء   دررة دنت وة، و ن ال در  "

( 2.91ا  دعيخر)  ( وان ر 1.02بمتو   يمخ ا دددارل   " دد رخء  تا المرتبة األول دورية
" تا توتر اعإدار  دعينخ  بصرية و معية دراتدة للمن خج دررة دنت وة، تا ييق رخء  ال در  "

(  دررة 2.00( وان را  دعيخر)  1.25المرتبة األ ير  تا هاا المجخل بمتو   يمخ ا دددارل  
 دنت وة.

األ ر وإشراك ن تا إ داد تدري  المتو بخ  ال مخ ية واالن راتخ  المعيخرية لد را  دجخل " .ج
 "التب  تا المن ل

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لقفرات مجال تدريب األسر وإشراكهم في إعداد الخطط في  (9الجدول ) 
 األطفال المكفوفين الصم من وجهة نظر أسر المنزل

المتوسط  العدد المجال الرتبة
 الحسابي

النحراف 
 الدرجة المعياري 

وتر اعإدار  كخدرا  دؤهال  للتعخدل دع األل خل وو) اعإ خدة البصرية ت 1
 دتو بة 0.47 2.70 20 والممعية

تشجع اعإدار  العنخية بخألل خل المعخديق بصريخ  و معيخ  دق  الل  2
 دتو بة 0.50 2.60 20 تو ية األ ر  والمجتمع الم لا

والممعية تا تشرك اعإدار    ر األل خل وو) اعإ خدة البصرية  3
 دتو بة 0.51 2.50 20 التبة ال ردية

الكختا أل ر األل خل وو) اعإ خدة الممعية  اعإدار  التدري توتر  4
 دتو بة 0.51 2.45 20 والبصرية

تشرك اعإدار  األ ر تا  ملية التديين والتشتيق لال خل وو)  4
 دتو بة 0.51 2.45 20 اعإ خدة البصرية والممعية

ار  ارتمخ خ   يق المعلميق و وليخء األدور لإللالع  ل  تنخن اعإد 5
 دتو بة 0.50 2.40 20 تددم الب ل

 دتو بة 0.21 2.52 02 تدري  األ ر وإشراك ن تا إ داد التب  تا المن ل
تدري  األ ر وإشراك ن تا إ داد التب  تا (  ن رميع تدرا  دجخل 9يتبيق دق الجدول  

توتر اعإدار  كخدرا  دؤهال  للتعخدل دع األل خل وو) ة، و ن ال در  "دد رخء   دررة دتو ب المن ل
( وان را  0.22بمتو   يمخ ا دددارل   " دد رخء  تا المرتبة األول اعإ خدة البصرية والممعية

تنخن اعإدار  ارتمخ خ   يق المعلميق (  دررة دتو بة، تا ييق رخء  ال در  "2.12دعيخر)  
" تا المرتبة األ ير  تا هاا المجخل بمتو   يمخ ا دددارل ع  ل  تددم الب لو وليخء األدور لإللال

 (  دررة دتو بة.2.01( وان را  دعيخر)  0.50 
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 النتائج مناقشة
   ئلت خ كمخ يأتات  ررى دنخدشة نتخأج الدرا ة يم  تململ

ددخ  التد ل  ظ ر  نتخأج المؤال األول  ن تدييمخ  ددددا  ددخ  التد ل المبكر لت :أولً 
كخن كبيرا ، وتدييم ن لمجخل  التشتيق والتديين و دوات،المبكر كخن  دتو بة، و ن تدييم ن لمجخل 

كخن دتو بخ ، تا ييق كخن تدييم ن لمجخل  الكوادر المدربة والتددخ  التأهلية والموارد المخدية
 كخن دنت وخ . المنخهج المكي ة لال خل المك وتيق الصن

  ددخ  التد ل المبكركخنخ  التشتيق تا دراك  تددين النتخأج لتواتر إدودد تع ى هال 
روضة دخء الممخء للمك وتيق واالراضا و روضة الويخء للمك وتيق، لال خل المك وتيق الصن تا 

، إو تتوتر تا هال المرك  األر    الالزدة لتشتيق تلك اعإ خدخ ، وورود كخدر دخدر المدد ة للصن
 .األل خل المك وتيق الصناألر    واألدوا  تا تشتيق   ل  ا تتدام تلك

 األل خل المك وتيق الصندد ت ول   ددخ  التد ل المبكركمخ تع ى هال النتيجة إل   ن دراك  
 تا يخل  ج    ق تشتيص ن بشكل ددي ، كمخ  ن خ دد تبل  ا تشخرا  دق ر خ  دتتصصة.

األل خل المك وتيق دة للبلبة ببريدة تنخ   النتيجة إل   دم تواتر دنخهج ددد تع ى هالودد 
، تدد يتن ا تتدام ردوز  ريل للبلبة المك وتيق والمك وتيق الصن  ن س البريدة، إو ال تتواتر الصن

  خصة   ن. األل خل المك وتيق الصندنخهج و دوا  لتدري  
دوظ يق وو) تمتدب   ددخ  التد ل المبكر ودد تع ى هال النتيجة إل   ن دراك  تددين    

، وتمع  إل  توتير الكوادر المدربة، وتوتر األل خل المك وتيق الصن ك خء  وددر   ل  التعخدل دع
 ، وتنمية شتصيخت ن. األل خل المك وتيق الصنل ن دوارد دخدية تم ن تا ر خية 

 The Supreme Council for the Affairs) وتتشخب، نتخأج هاا المؤال دع نتخأج درا ة

of Persons with Disabilities,2016)،  تئة اعإ خدة البصرية هن  دل ال ئخ  التا كش    ن
التا تددم ل ن  ددخ  التد ل المبكر، و ن  ك ر التددخ  المدددة لال خل ها  ددخ  تعليمية، 

 تلي خ  ددخ  النب  والعالج الوظي ا والببيعا.
تددخ  التد ل ل األل خل المك وتيق الصن  ر  ن تدييمخ    خنا ظ ر  نتخأج المؤال ال تثانياً 

مبكر كخن  دتو بة، و ن تدييم ن لمجخل التشتيق والتديين و دوات، كخن كبيرا ، وتدييم ن لمجخل ال
تدري  األ ر وإشراك ن تا إ داد التب  تا المن ل كخن دتو بخ ، تا ييق كخن تدييم ن لمجخل 

 ت وخ .المنخهج المكي ة لال خل المك وتيق الصن كخن دن
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األل خل وتع ى هال النتخأج إل   ن دراك  تددين  ددخ  التد ل المبكر دد كمب  ثدة   ر 
روضة الويخء للمك وتيق، روضة دخء الممخء للمك وتيق واالراضا المدد ة تا  المك وتيق الصن

، ت ا توتر كخدر دخدر  ل  ا تتدام  دوا  الكشع والتشتيق  ق اعإ خدخ  البصرية للصن
دق  الل  األل خل المك وتيق الصندق و يلة للكشع  ق   ك رية، كمخ  ن هال المراك  لدي خ والممع

 الت ويل لمراك  دتتصصة  و ا تشخر   هل اال تصخص. 
للمنخهج المدددة  األل خل المك وتيق الصنوتع ى هال النتيجة  يوخ  إل  داليظ   ر   

خهج دصممة إدخ ألل خل دك وتيق  و  ل خل صن، أل نخأ ن،  و األنشبة التا ينترلون تي خ، ت ا دن
دنخهج و نشبة  خصة  ال خل المك وتيق الصنل  ددخ  التد ل المبكرتا ييق ال تمتتدم دراك  

  او) اعإ خدة الم دورة.
دع   ر األل خل   ددخ  التد ل المبكرودد تع ى هال النتيجة إل  تواصل دراك  تددين   

، والتدرب  ل  لرب دعخدلت ن، دق ضمق األل خل المك وتيق الصنلتع ي هن وتشجيع ن  ل  تدبل 
نشخلخ  يتدا ل تي خ دور األ ر  دع دور درك  تددين  صن  ل ل دك و التب  ال ردية لكل 
 .  ددخ  التد ل المبكر

 التوصيات: 
 تا ضوء نتخأج هال الدرا ة يمكق التوصية بمخ يختات

 .المك وتيق الصنالكختا أل ر األل خل  التدري  ددخ  التد ل المبكر دراك  تددين  توتير -
 االهتمخم  توتير دنخهج  خصة بخألل خل المك وتيق الصن. -
 زيخد  يجن التعخون  يق األ ر ودراك  تددين الر خية لال خل المك وتيق الصن. -
  نخء  نشبة تعليمية  خصة بخلمك وتيق الصن. -
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