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�سمو الأمري رعد بن زيد 

رئي�ص املجل�ص الأعلى ل�سوؤون الأ�سخا�ص املعوقني





معايري العتماد اخلا�ص 

لربامج وخدمات التوحد





كما ومتثل الإهتمام بهذه الفئة بظهور الت�رشيعات والقوانني 

التي �سمنت حق الأ�سخا�ص ذوي ا�سطراب التوحد يف احل�سول 

على حقهم  يف التعليم والتاأهيل،  اإ�سافة اإىل �سمان ح�سول 

ذويهم على الدعم الذي ميكن  هوؤلء الأفراد من احل�سول على 

حقوقهم خالل دورة حياتهم .

ويف الأردن متثل الإهتمام بهذه الفئة من خالل التطور النوعي 

والكمي الذي �سمل خدمات التعليم والتقييم والت�سخي�ص، 

وبرامج الإعداد والتدريب للعاملني،  وبرامج الدمج الكادميي، 

حقوق  قانون  و�سدور  ال�رشي،  والر�ساد  التدريب  وبرامج 

الأ�سخا�ص املعوقني رقم 31 ل�سنة 2007.

وبالرغم من كل هذا الإهتمام بهذه الفئة من حيث التعرف 

الإختبارات  اأدوات  وتطوير  الوقاية   وطرق  الأ�سباب  على 

والت�سخي�ص، والربجمة التعليمية، اإل اأن احلاجة اإىل اإيجاد معايري 

وطنية ت�سمن جودة اخلدمات املقدمة لهم دعت املجل�ص اىل 

اإ�ستكمال ما مت البدء به  يف املرحلة الأوىل من اإطالق معايري 

اإعتماد موؤ�س�سات وبرامج الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة  والذي متثل 

التي  واملراكز  للموؤ�س�سات  اخلا�ص  الإعتماد  معايري  تطوير  يف 

تخدم الأ�سخا�ص ذوي ا�سطراب التوحد. ذلك ال�سطراب الذي 

يعد فئة من فئات الرتبية اخلا�سة والذي �سهد تطورا وا�سحا 

يف جمالت البحث العلمي وال�ستق�ساء عن الأ�سباب، وعن 

الرتبوية  والربجمة  العالجية،  والطرق  الأ�ساليب  اأف�سل  حتديد 

والتعليمية والتاأهيلية التي ت�ساعد يف تخفيف حدة الأعرا�ص  

ومقدمي  واملربني  التوحدي  بال�سخ�ص  املحيطني  ومتكن 

ي�سمن  الذي  بال�سكل  م�سكالته  مع  التعامل  من  اخلدمات 

حتقيق اأق�سى م�ستويات التطور والنمو . 

 وحتى نواكب التطورات املت�سارعة يف امليدان كان ل بد لنا 

يف املجل�ص الأعلى ل�سوؤون الأ�سخا�ص املعوقني من اأن نعمل 

ون�سحذ جميع اجلهود والطاقات مل�سايرة تلك التطورات  لنكون 

الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�ص  مع  العمل  يف جمال  عملياً  اإمنوذجا 

واأن نعمل وبالتن�سيق مع ال�رشكاء اإىل حتقيق تقدمي اخلدمات 

النوعية ال�ساملة لهذه الفئات من خالل تطوير معايري  اعتماد 

خا�سة بهذه الفئات مبا يت�سق مع معايري الإعتماد العامة، و مبا 

ي�سمن متكينهم من احل�سول على اخلدمات باملوا�سفات التي 

بتحقيق  وي�سمح  والإجتماعي  التعليمي  اإندماجهم  حتقق 

اأق�سى ما لديهم من اإمكانيات.

نوؤمن  املعوقني  الأ�سخا�ص  ل�سوؤون  الأعلى  املجل�ص  يف  واإننا 

باأن هذه املعايري هي الطريقة املثلى للم�سي قدماً يف حتقيق 

فاعل  ب�سكل  بامل�ساهمة  املتمثلة  الأمد  طويلة  تطلعاتنا 

يف كافة اجلهود الرامية جلعل الأردن مركزاً متميزاً يف تقدمي 

الإعاقة  ذوي  بالأ�سخا�ص  اخلا�سة  ال�سيا�سات  ور�سم  اخلدمات 

وبراجمها.    

ملوؤ�س�سات  العام  الإعتماد  معايري  اإطالق  م�رشوع  تكلل  لقد 

وبرامج الأ�سخا�ص املعوقني يف الأردن بالنجاح نتيجة لتكاتف 

جهود العديد من اجلهات املعنية بتقدمي اخلدمات لالأ�سخا�ص 

هذا  بف�سل  اإ�ستطعنا  قد  باأننا  القول  وميكننا  العاقة.  ذوي 

ي�سودها  التوا�سل  من  طريقة  اإيجاد  من  والتن�سيق  الدعم 

ينبغي  التي  اخلدمات  وجودة  املعايري  لثقافة  م�سرتك  فهم 

تقدميها لالأ�سخا�ص ذوي الإعاقة وذويهم.  

اإن تطوير معايري اإعتماد برامج التوحد يعد واحداً من الطرق 

املوؤ�س�سات  اأداء  وحت�سني  تقييم  من  متكن  التي  والأ�ساليب 

الفئات، وذلك من خالل  التي تعنى بهذه  واملراكز واجلمعيات 

واملراكز  املوؤ�س�سات  لتلك  الهادفة  والتثقيف  التوعية  برامج 

اجلوانب  على  توؤثر  التي  النمائية  العاقات  من  التوحدي  الطيف  ا�سطرابات  تعد 

بالإهتمام  الفئة  ، ولقد ح�سيت هذه  والتوا�سلية وال�سلوكية للفرد  الجتماعية 

اخلدمات  تطورت  ولقد  والدول،  البلدان  من  العديد  يف  الر�سمي  وغري  الر�سمي 

الت�سخي�سية والتاأهيلية والربامج التعليمية اخلا�سة بهذه الفئة.

كلمة رئي�ص املجل�ص 



الإعتماد  معايري  حتقيق  من  متكينها  ي�سمن  مبا  واجلمعيات 

اخلا�ص.

واإننا يف املجل�ص نفخر بهذا الإجناز الوطني الذي يحقق روؤية 

�سيد البالد امللك عبدالله بن احل�سني يف ايجاد جمتمع يتمتع 

لهم  حتقق  م�ستدامة  كرمية  بحياة  املعوقني  الأ�سخا�ص  فيه 

امل�ساركة الفاعلة القائمة على الإن�ساف والإحرتام.

التقدير  م�ساعر  بخال�ص  اأتقدم  باأن  يل  ا�سمحوا  اخلتام  ويف 

والإمتنان مل�ساهمات جميع العاملني وامل�ساهمني يف اإجناز هذا 

امل�رشوع الوطني. كما اأتقدم بكل ال�سكر اإىل اجلهات الدولية 

الربيطانية  ال�سفارة  بال�سكر  واأخ�ص  امل�رشوع  لهذا  الداعمة 

واملجل�ص الثقايف الربيطاين والذي تبنى هذا امل�رشوع منذ بدايته 

الإيجابية  امل�ساركات  من  للمزيد  قدماً  ونتطلع  وفنيا،  مادياً 

احلكومية  املجتمع  ومراكز  موؤ�س�سات  كافة  من  واملثمرة 

والهلية. 

رعد بن زيد

رئي�ص املجل�ص الأعلى ل�سوؤون الأ�سخا�ص املعوقني



كما نتقدم بخال�ص التقدير للموؤ�س�سات التي �ساهمت يف مراجعة ومناق�سة هذه املعايري وهي :

•  وزارة التنمية الجتماعية 
•  اجلامعة الردنية 

•  املعهد الوطني للتاأهيل املجتمعي/ جامعة موؤتة
•  جامعة امللك ح�سني بن طالل 

•  جامعة الطفيلة التقنية
•  مركز جمعية ال�سابات امل�سلمات للرتبية اخلا�سة

•  اأكادميية الع�سام للرتبية اخلا�سة
•  اجلوهرة لعقد الدورات

•  جمعية م�ساندة ودعم الأطفال التوحديني واأ�رشهم اخلريية
•  مركز توا�سل للتوحد

•  املركز ال�ست�ساري للتوحد

وخال�ص تقدير املجل�ص للداعمني لهذا امل�رشوع ال�سفارة الربيطانية واملجل�ص الثقايف الربيطاين.

يف  التوحد  ا�سطراب  ذوي  الأ�سخا�ص  وخدمات  لربامج  اخلا�ص  العتماد  معايري  اإجناز  اإن 

اململكة الردنية الها�سمية مل يكن ليتم لول ا�ستعانة املجل�ص باخلربات الوطنية املتميزة، 

وال�سكر مو�سول لكل امل�ساهمني والداعمني من الأفراد واملوؤ�س�سات واملنظمات:

• الأ�ستاذ الدكتور جميل ال�سمادي 

• الدكتور رائد ال�سخ ذيب

• الدكتور حممد مهيدات

�سكر وتقدير



لقد اأنيط باملجل�ص الأعلى ل�سوؤون الأ�سخا�ص املعوقني مهمة حت�سني 

نوعية اخلدمات والربامج التي تقدم لالأ�سخا�ص ذوي العاقة ، والذي ياأتي 

من�سجما مع املهام التي اأنيطت باملجل�ص الأعلى ل�سوؤون الأ�سخا�ص 

املعوقني وذلك مبوجب القانون حقوق الأ�سخا�ص املعوقني رقم 31 ل�سنة 

2007م املادة )7( الفقرة)هـ( والتي تن�ص على و�سع املعايري الالزمة جلودة 

الربامج واخلدمات املقدمة لالأ�سخا�ص املعوقني بالتن�سيق مع اجلهات ذات 

العالقة. وبهذا اكت�سب املجل�ص �سفة املظلة الر�سمية لقطاع الإعاقة 

يف الردن

ومنذ اإطالق معايري الإعتماد العام لربامج وخدمات الأ�سخا�ص ذوي 

الإعاقة عمل املجل�ص على �سحذ اجلهود والطاقات بهدف التن�سيق مع 

ال�رشكاء يف القطاع احلكومي وغري احلكومي مبا ي�سمن الو�سول اإىل 

م�ستوى من الفهم امل�سرتك الذي يدعم ماأ�س�سة معايري الإعتماد من 

خالل اإ�سدار معايري الإعتماد اخلا�ص لربامج الإعاقات.

وتكمن اأهمية هذه الإجراءات يف حر�ص املجل�ص الأعلى ل�سوؤون 

الأ�سخا�ص املعوقني على العناية والإهتمام بالأ�سخا�ص ذوي العاقة 

و�سمان تقدمي اخلدمات والربامج النوعية لهم �سمن �سياق من الفهم 

امل�سرتك وامل�ساهمة يف تاأ�سي�ص وبناء ثقافة اجلودة والنوعية لدى جميع 

املعنيني بخدمات وبرامج الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، ولن تتحقق هذه 

الأهداف والغايات اإل اإذا مت الإتفاق والتوا�سل والعمل بروح الفريق الواحد 

الذي ي�سم جميع اجلهات ذات العالقة.

ولقد حر�سنا يف املجل�ص الأعلى على و�سع وتطوير معايري الإعتماد 

اخلا�ص لربامج  التوحد. مبا يت�سق مع واقع وطبيعة واإمكانات املوؤ�س�سات 

واملراكز التي تعنى بهذه الفئة. كما وقد مرت عملية تطوير هذه املعايري 

باملراحل التالية:

1. ت�سكيل اللجنة الوطنية لتطوير معايري الإعتماد اخلا�ص.

2. تطوير املكونات والأبعاد الرئي�سية ملعايري الإعتماد اخلا�ص .

3. اإ�ستقاق الفقرات واملوؤ�رشات وطرق التحقق من كل معيار.

4. عر�ص املعايري على جلنة املخت�سني والأكادميني والعاملني يف جمالت 

الرتبية اخلا�سة.

5. اإدخال تعديالت واقرتاحات اللجنة على املعايري.

6. اخلروج بال�سورة النهائية للمعايري.

7. التعاون والتن�سيق مع املجل�ص الثقايف الربيطاين لدعم م�رشوع املعايري 

من خالل تغطية كافة تكلفة امل�رشوع واملتمثلة يف تغطية تكاليف 

الإ�ست�ساريني وطباعة املعايري.

ويتطلع املجل�ص الأعلى ل�سوؤون الأ�سخا�ص املعوقني اإىل حتقيق الأهداف 

التي ت�سمن تطبيق هذه املعايري مبا يت�سق مع تقدمي اف�سل اخلدمات 

والربامج لفئة التوحد. وذلك من خالل الإجراءات التالية:

1. تدريب املراكز  واملوؤ�س�سات واجلمعيات على تبني هذه املعايري 

وتطبيقها. 

2. القيام باإجراء تقييم ذاتي لتحديد مدى حتقيق املركز/املوؤ�س�سة لهذه 

املعايري.

3. و�سع خطة عمل لتحقيق املعايري التي مل حتققها املراكز             

واجلمعيات واملوؤ�س�سات. 

4. تنفيذ خطة العمل وتذليل كافة العقبات وال�سعوبات بالعمل 

�سمن الفريق الواحد لتحقيق املعايري.

5. التاأكد من جاهزية املركز للإعتماد وا�ستيفائه ل�رشوط الإعتماد.

6. اإر�سال جلنة م�سرتكة مكونة من املجل�ص الأعلى ل�سوؤون الأ�سخا�ص 

املعوقني و�رشكاوؤه يف الوزارات واجلهات املعنية  لتقييم املركز والتاأكد 

من تطبيقه للمعايري اخلا�سة بالفئة التي يخدمها املركز.

ناأمل اأن حتقق املرحلة الثانية النجاح املرجو وحتقق اأهدافها مبا ي�سمن 

حقوق ذوي التوحد يف احل�سول على اخلدمات باملوا�سفات التي حتقق 

اإندماجهم التعليمي والإجتماعي ويكفل جودة اخلدمة املقدمة لهم. 

ويف النهاية ل ي�سعنا اإل اأن نقول باأن النجاح ل يقا�ص بعدد املراكز التي 

�سيتم اعتمادها بل بالتاأثري الذي ميكننا اإحداثه يف نطاق حت�سني �سالمة 

وجودة الرعاية واخلدمات التاأهيلية لذوي الإعاقة واملجتمع ككل من 

خالل تطبيق هذه املعايري.

د. اأمل نحا�ص

الأمني العام

املقدمة
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التعريف االجرائي  املعيارالرقم

التي   الروؤية والفكر والر�سالة1 الأ�س�ص  ي�سكل  والذي  املوؤ�س�سة  تتبناه  الذي  والفل�سفي  الفكري  الإطار 

تعتمد عليها يف اختيار الأهداف  املتعلقة بتقدمي اخلدمات التعليمية والتدرييبية 

والعالجية والتاأهيلية لالأفراد ذوي ا�سطراب التوحد ،بالإ�سافة اإىل اإجراءات حتقيق 

يف  العلمية  البحوث  ونتائج  وتوجهاته  املجتمع  قيم  على  اعتمادا  الأهداف  تلك 

جمال تعليم الأفراد ذوي ا�سطراب التوحد.

العاملون يف املوؤ�س�سة التي تعنى بالأفراد ذوي ا�سطراب التوحد من الكوادر الفنية الإدارة والعاملون2

امل�ساندون  الخت�سا�سيون  وكذلك  املعلمني  وم�ساعدو  واملعلمني  كاملدير  املوؤهلة 

كاخت�سا�سي التوا�سل واملعالج الوظيفي واملر�سد النف�سي واخت�سا�سي التغذية 

وكفاياتهم املهنية ومهاراتهم يف تنفيذ اهداف املوؤ�س�سة.

تنظيم الغرفة ال�سفية واملحطات التي تتكون منها ،وعدد الطلبة ذوي ا�سطراب البيئة التعليمية3

الالزمة يف  والتجهيزات  والأدوات،  ال�سفية،  الغرفة  ال�سف وحمتويات  التوحد يف 

الغرفة ال�سفية. 

الإجراءات التي تقوم بها املوؤ�س�سة التي تعنى بالأفراد ذوي ا�سطراب التوحد لتقييم التقييم4

م�ستوى الأداء احلايل لالأفرد ذوي ا�سطراب التوحد وحتديد جوانب القوة وال�سعف 

لديه للبدء بتقدمي اخلدمات الرتبوية وت�سمل الأدوات امل�ستخدمة يف التقييم 

وجمالت التقييم.

املنهاج الذي تعتمده املوؤ�س�سة التي تعنى بالأفراد ذوي اإ�سطراب التوحد وجمالته اخلدمات والربامج5

والربنامج الرتبوي الفردي واأ�ساليب التعليم امل�ستخدمة، وكذلك النماذج التعليمية 

امل�ستخدمة، بالإ�سافة اإىل اإجراءات تعديل ال�سلوك.

لالأفراد م�ساركة ودعم ومتكني الأ�رشة6 الرتبوية  الفاعلة يف تقدمي اخلدمات  امل�ساركة  تتيح لالأ�رشة  التي  الإجراءات 

ذوي ا�سطراب التوحد وذلك من خالل اخلدمات والدعم الذي تقدمه املوؤ�س�سة لأ�رش 

الأفراد التوحديني.

التوحد الدمج واخلدمات النتقالية7 ا�سطراب  ذوي  بالأفراد  تعنى  التي  املوؤ�س�سة  بها  تقوم  التي  الإجراءات 

لنجاح  امل�ستخدمة  والأ�ساليب  الدمج  مدر�سة  واختيار  للدمج  الطلبة  لتهيئة 

الدمج والنتقال.

الإجراءات التي تقوم بها املوؤ�س�سة التي تعنى بالأفراد ذوي ا�سطراب التوحد ب�سكل التقييم الذاتي8

منتظم لتقييم اخلدمات للوقوف على نقاط القوة وال�سعف يف جميع اجلوانب 

م�ستقبالً  منها  ال�ستفادة  بغية  الأهداف  وحتقيق  اخلدمات  تقدمي  على  توؤثر  التي 

لتطوير اأداء املوؤ�س�سة. 

 

الأبعاد والتعريفات الإجرائية
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ا�سم املوؤ�س�سة/ املركز/ اجلمعية

 �سنة التاأ�سي�ص

ا�سم رئي�ص املوؤ�س�سة/ اجلمعية/املركز

املحافظة/ اللواء/ املنطقة

رقم الهاتف

رقم الفاك�ص

 ا�سم ال�سارع

رقم املبنى

احلي

�ساعات الدوام

 الربيد الليكرتوين

موقع النرتنت

نوع اخلدمة املقدمة

فئة الإعاقة املخدومة

عدد احلالت املخدومة

عدد الكوادر الإدارية

عدد الكوادر الفنية

حكومي/  اأهلي / خا�ص ت�سنيف املوؤ�س�سة

البيانات واملعلومات العامة عن 

املوؤ�س�سة/ املركز/ اجلمعية
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اأبعاد الأداة ومكوناتها

تتكون هذه الأداة من ثمانية اأبعاد تت�سمن الروؤية والفكر والر�سالة، الإدارة 

والعاملون، التقييم، اخلدمات والربامج، م�ساركة ودعم ومتكني الأ�رشة، 

البيئة التعليمية، الدمج واخلدمات النتقالية، والتقييم الذاتي، وهي 

خا�سة باملراكز واملوؤ�س�سات التي تعنى بتقدمي خدمات الرتبية اخلا�سة 

لالأفراد ذوي ا�سطراب التوحد.

قبل البدء بتعبئة هذه الأداة على املوؤ�س�سة التي يراد التعرف على 

انطباق موؤ�رشات اجلودة اأو النوعية عليها يجب اأولً تعبئة اأداة معايري 

العتماد العام ثم بعد ذلك تعبئة هذه الأداة.

يرجى قراءة كل موؤ�رش يف كل بعد والتحقق من انطباق املوؤ�رش الوارد 

يف هذه الأداة ثم و�سع اإ�سارة ) P( حتت العبارة حتقق املوؤ�رش اأو اإ�سارة 

)O( اإذا مل يتحقق املوؤ�رش.
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اأبعاد الأداة

1. الروؤية والفكر والر�سالة

2. الإدارة والعاملون:

1. املدير الفني.

2. املعلمون.

3. املعلمون امل�ساندون.

4. املتخ�س�سون امل�ساندون.

3. البيئة التعليمية.

4. التقييم.

5. اخلدمات والربامج:

1. املناهج والربنامج الرتبوي الفردي.

2. اأ�ساليب التدري�ص ومناذجه.

3. تعديل ال�سلوك.

6. م�ساركة ودعم ومتكني الأ�رشة.

7. الدمج واخلدمات النتقالية.

8. التقييم الذاتي.



اأولً

الروؤية والفكر والر�سالة 

1
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يرجى قراءة كل عبارة وو�سع ا�سارة ) P ( يف املكان املنا�سب

املقيا�سطرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

مل يتحقق حتقق امل�ؤ�رش

امل�ؤ�رش

تتبنى املوؤ�س�سة روؤية وفكر ور�سالة  1

خا�سة بالربامج واخلدمات املقدمة 

لالأفراد ذوي ا�سطراب التوحد

الطالع على الوثائق، واللوحات 

واملل�سقات

الروؤية والفكر والر�سالة والأهداف مالئمة  2

لالأفراد ذوي ا�سطراب التوحد   

الطالع على الوثائق 

وال�سيا�سات

حتدد املوؤ�س�سة بال�سرتاك مع الهيئة  3

الإدارية والتدري�سية الأهداف العامة 

لتحقيق ر�سالتها..

الطالع على حما�رش 

الجتماعات، واللوائح 

وال�سيا�سات

تن�سئ املوؤ�س�سة نظاماً لتنفيذ وتوثيق 4

ومتابعة مدى حتقق الأهداف

الطالع على �سيا�سات 

املوؤ�س�سة

روؤية املوؤ�س�سة وفكرها ور�سالتها حتكم 5

اختيار املناهج واإ�سرتاتيجيات تدري�ص   

الأفراد ذوي ا�سطراب التوحد.   

الطالع على ال�سيا�سات، 

و اخلطط والربامج املقدمة

تقوم املوؤ�س�سة با�ستعرا�ص فكرها 6

ور�سالتها ومراجعتها ب�سورة دورية 

وتو�سيلها اإىل جمتمع املوؤ�س�سة

)املديرين، واأع�ساء جمل�ص الدارة، هيئة 

التدري�ص، املعلمني، اأولياء المور(

الطالع على 

حما�رشالجتماعات الدورية، 

املقابالت مع املعنيني

اأوالً : الروؤية والفكر والر�سالة 



ً ثانيا

الإدارة والعاملون

2
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طرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

 املقيا�س

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش

يحمل املدير درجة املاج�ستري املدير الفني1

يف التوحد كحد اأدنى ودورات 

متخ�س�سة يف التوحد ل تقل مدتها 

عن )100( �ساعة

الطالع على 

ال�سهادات 

والوثائق

يحمل املعلمون درجة البكالوريو�ص املعلمون2

يف التوحد كحد اأدنى ودورات 

متخ�س�سة يف التوحد ل تقل عن 

)50( �ساعة تدريبية اأو خربة عملية يف 

مراكز التوحد ل تقل عن �سنة 

املعلمون3

امل�ساعدون

لدى املعلمني امل�ساعدين دورات 

تدريبية يف التوحد ل تقل عن )25( 

�ساعة اأو خربة عملية يف مراكز 

التوحد ل تقل عن اأربعة اأ�سهر

املتخ�س�سون4

امل�ساندون

يتوافر يف املوؤ�س�سة الخت�سا�سات 

امل�ساندة التالية:

اأ. اخت�سا�سي توا�سل لديه دورة 

تدريبية يف التوا�سل لدى الأطفال 

التوحديني ل تقل مدتها عن )20( 

�ساعة

ب. معالج وظيفي لديه خربة عملية 

يف مراكز التوحد ل تقل عن اأربعة 

اأ�سهر

ج. مر�سد نف�سي اأ�رشي لديه دورات 

تدريبية يف التوحد ل تقل عن )25( 

�ساعة تدريبية اأو خربة يف جمال 

التوحد ودعم ومتكني اأ�رش الأطفال 

التوحديني ل تقل عن اأربعة اأ�سهر.

د. اخت�سا�سي تغذية لديه دورات 

تدريبية يف تغذية الأطفال التوحديني 

ل تقل مدتها عن )25( �ساعة.

ثانياً : االإدارة والعامل�ن



ً ثالثا

البيئة التعليمية

3
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طرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

 املقيا�س

مل يتحقق امل�ؤ�رشحتقق امل�ؤ�رش

الغرفة ال�سفية منظمة على �سكل حمطات 1

)اأركان( تعليمية ت�سمل ما يلي:

اأ. حمطة العمل الفردي.

ب. حمطة العمل اجلماعي.

ج . حمطة املعلم.

د. حمطة )ال�سرتخاء، النوم، اللعب، املو�سيقى(

زيارة �سفية

ل يزيد عدد الطلبة يف ال�سف الواحد عن �ستة 2

اأطفال توحديني مقابل معلم وم�ساعد

يتوافر يف الغرفة ال�سفية مثريات )حدود( ب�رشية 3

تو�سح اأماكن اأداء املهمات التعليمية

يوجد يف الغرفة ال�سفية جدول ب�رشي عام يو�سح 4

اأن�سطة ال�سف اليومية.

يوجد يف ال�سف جدول ب�رشي خا�ص لكل طفل.5

يوجد لكل طفل مكان حلفظ اأغرا�سه وم�ستلزماته 6

مزودة مبثريات ب�رشية )�سورته، اإ�سمه(

ل تزيد ن�سبة عدد املعلمني لالأطفال التوحديني يف 7

بداية التحاق الطفل يف املوؤ�س�سة )2:1( خالل الفرتة 

�سبوعني و�سهر
ُ
الأخرية املمتدة ما بني اأ

يتوافر لكل طفل يف املوؤ�س�سة طاولة وكر�سي مزودان 8

مبثريات ب�رشية خا�سة بالطفل )�سورته، اإ�سمه(

ثالثاً : البيئة التعليمية



ً رابعا

التقييم

4
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طرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

 املقيا�س

مل يتحقق امل�ؤ�رشحتقق امل�ؤ�رش

تقوم املوؤ�س�سة باإجراء درا�سة حالة �ساملة 1

تت�سمن التاريخ النمائي لالأطفال التوحديني 

قبل دخولهم املركز.

ا�ستعرا�ص درا�سات 

احلالة يف املوؤ�س�سة

تقوم املوؤ�س�سة باإجراء تقييم نف�سي تربوي 2

�سامل للطفل التوحدي با�ستخدام اأدوات 

متنوعة مثل:

اأ. املالحظة ال�سلوكية املبا�رشة.

ب. قوائم ال�سطب.

ج . قوائم تقدير ال�سلوك.

د. مالحظات الأ�رش.

الطالع على اأدوات 

التقييم

يت�سمن التقييم املجالت التالية :3

اأ. التفاعل الجتماعي.

ب مهارات التوا�سل )اللفظية وغري اللفظية(

ج. ال�سلوكات التوحدية )ال�سلوك النمطي، 

الهتمامات، الأن�سطة(.

د. مهارات اللعب.

هـ . معززات الطفل املختلفة.

و. مهارات العناية بالذات واملهارات 

ال�ستقاللية.

ز. بُعد الإ�ستجابة احل�سية )التكامل احل�سي(

ت�ستخدم املوؤ�س�سة نتائج التقييم يف و�سع 4

الربنامج الرتبوي للطفل

الطالع على الربامج 

الرتبوية الفردية

رابعاً : التقييم



ً خام�سا

اخلدمات والربامج

 5
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طرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

 املقيا�س

مل يتحقق امل�ؤ�رشحتقق امل�ؤ�رش

اأ. املنهاج و الربنامج الرتبوي الفردي.1

يت�سمن املنهاج املجالت التالية:

اأ. التوا�سل )اللغة اللفظية وغري اللفظية(

ب. التفاعل الجتماعي.

ج. ال�سلوكات التوحدية.

د. املهارات ال�ستقاللية الذاتية.

هـ. مهارات اللعب.

و. النتباه الإنتقائي.

ز. التقليد اللفظي واحلركي.

ح. ال�ستجابة لتعابري الوجه املختلفة.

ط . ال�ستجابة لتغيري نربات ال�سوت والإمياءات.

ي. املهارات الأكادميية.

ك . وقت الفراغ.

الطالع على الربامج 

الرتبوية الفردية

2 )25 يلتحق الطفل يف املوؤ�س�سة ما بني )20 – 

�ساعة اأ�سبوعيا على الأقل.

الطالع على الربامج 

الرتبوية الفردية 

يداوم الطفل يف املوؤ�س�سة ملدة )11( �سهر يف 3

ال�سنة على الأقل

خام�ساً : اخلدمات والربامج
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ب. اأ�ساليب التدري�ص ومناذجه:4

 1-  ت�ستخدم الأ�ساليب التعليمية التالية:

            اأ.   املثريات الب�رشية يف التعليم.

            ب. املح�سو�ص ف�سبه املح�سو�ص            

                فاملجرد.

            ج. التعليمات اللفظية املخت�رشة.

 2-  ت�ستخدم النماذج التعليمية التالية:

            اأ.   الفردي.

            ب.  املجموعات �سغرية.

            ج.  اللعب.

            د .  الأقران.

ح�سور عينات من 

ح�س�ص تعليمية

يركز املنهاج على تطوير نظام توا�سل منا�سب 5

�سواًء كان لفظيا اأو غري لفظي )مثل نظام تبادل 

  )PECS ال�سور

  ج. تعديل ال�سلوك 6

  1. تُ�ستخدم اأ�ساليب التعزيز املختلفة.

  2. يتم الرتكيز على التخل�ص من ال�سلوك 

التوحدي.

  3. ت�ستخدم اأ�ساليب �سبط املثريات املختلفة 

للتحكم بال�سلوك غري املرغوب فيه قبل 

وقوعه.

  4. يتم ت�سميم ا�سرتاتيجيات للتدخل عند 

الأزمات.

  5. يت�سمن الربنامج تعميم املهارات املكت�سبة.                                                                       

ا�ستعرا�ص خطط 

تعديل ال�سلوك.



ً �ساد�سا

م�ساركة ودعم ومتكني الأ�رشة

6
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طرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

 املقيا�س

مل يتحقق امل�ؤ�رشحتقق امل�ؤ�رش

تقدم املوؤ�س�سة لالأ�رشة تدريباً على كيفية 1

التعامل مع الطفل التوحدي مبعدل يوم يف 

ال�سهر على الأقل.

- مقابلة عينة من   

   الأ�رش

- الطالع على خطط 

   املوؤ�س�سة.

يوجد لدى املوؤ�س�سة برنامج تثقيفي عن التوحد 2

مبعدل حما�رشة واحدة على الأقل كل �سهر.

تقدم املوؤ�س�سة خدمات الإر�ساد الأ�رشي لأ�رش 3

الأطفال التوحديني حول ال�سغوط النف�سية 

وكيفية التعامل معها. 

تقوم املوؤ�س�سة بالتوا�سل اليومي مع الأ�رشة من 4

خالل دفرت املالحظات اليومية.

-مقابلة عينة من 

  الأ�رش

-الطالع على عينة 

  من دفاتر املالحظات 

  اليومية

تزود املوؤ�س�سة اأ�رشة الطفل التوحدي بتقارير 5

اأ�سبوعية و �سهرية وف�سلية تو�سح مدى تقدم 

الطفل يف الربنامج.

- مقابلة عينة من   

   الأ�رش

- الطالع على خطط 

   املوؤ�س�سة.

يتم اإ�رشاك اأ�رشة الطفل التوحدي يف جميع 6

مراحل تقدمي اخلدمات الرتبوية اخلا�سة.

- مقابلة عينة من   

   الأ�رش

- الطالع على خطط 

   املوؤ�س�سة.

تعقد املوؤ�س�سة اجتماعاً لأ�رش الأطفال 7

التوحديني مرة كل �سهر ليتبادلوا خرباتهم.

زيارة منزلية اأو مقابلة تقدمي الربامج التدريبية مبا فيها اجلداول الب�رشية.8

عينة من ال�رش

�ساد�ساً : م�ساركة ودعم ومتكني االأ�رشة



ً �سابعا

الدمج واخلدمات النتقالية

7
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طرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

 املقيا�س

مل يتحقق امل�ؤ�رشحتقق امل�ؤ�رش

حتدد املوؤ�س�سة مدر�سة لدمج الأطفال 1

التوحديون الذين ت�سمح قدراتهم بذلك

الطالع على تقارير 

املوؤ�س�سة حول مدار�ص 

الدمج

تقييم املوؤ�س�سة الأماكن التي �سيدمج بها 2

الأطفال التوحديني قبل دجمهم 

تعقد املوؤ�س�سة دورات تدريبية عن التوحد 3

ملعلمي املدر�سة التي �سيدمج بها الأطفال 

التوحديون

- زيارة مدر�سة الدمج 

- الطالع على �سجل           

الدورات

تتيح املوؤ�س�سة فر�سة لالأطفال التوحديني 4

واأ�رشهم لالطالع على اأماكن الدمج والأماكن 

النتقالية

مقابلة عينة من 

الأ�رش 

تعقد املوؤ�س�سة دورات تدريبية عن التوحد 5

لالأطفال غري التوحديني لت�سهيل تفاعلهم مع 

الأطفال التوحديني

- زيارة املدر�سة

- الطالع على �سجل 

الدورات

ت�ستمر املوؤ�س�سة بالإ�رشاف على برامج دمج 6

الأطفال التوحديون ف�سلياً

الطالع على تقارير 

املوؤ�س�سة الدورية

�سابعاً : الدمج واخلدمات االنتقالية



ً ثامنا

التقييم الذاتي

8
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طرق التحققامل�ؤ�رشالرقم

 املقيا�س

مل يتحقق امل�ؤ�رشحتقق امل�ؤ�رش

يجري املركز تقييماً ذاتياً مرة واحدة على الأقل 1

كل �سنتني.

الطالع على درا�سات 

التقييم الذاتي

 ت�ستخدم املوؤ�س�سة منهجية علمية يف 2

عملية التقييم با�ستخدام طرق البحث 

الكمي والنوعي.

يت�سمن تقييم الربنامج قيا�ص مدى ر�سا 3

اأ�رش الأطفال التوحديني عن اخلدمات املقدمة  

لهم ولأطفالهم.

توظف املوؤ�س�سة نتائج التقييم يف تطوير 4

م�ستوى اخلدمات التي تقدمها املوؤ�س�سة.

الطالع على خطط 

التطوير

ثامناً : التقييم الذاتي


