
 م(      مركز اإلرشاد النفسي             جامعة عني مشس1122املؤمتر السنوي السادس عشر )

478 

 ل املعوقني ذهنيًا يف األردناواقع تقييم قياس وتشخيص األطف

 )دراسة مسحية(
 د. أمحد انيل الغرير

 جامعة مؤتة

 مقدمة خلفية الدراسة:
تعد عملية القياس والتشخيص من العمليات اإلجرائية اهلامة اليت يتم تطبيقها للتعرف على السمات والظواهر 

عملية القياس ظهرت منذ وجد اإلنسان على وجه األرض، وبدأ يف البحث والتقصي عن الكونية احلية وغري احلية، إذ أن 
الكثري من أسرر الظواهر الطبيعية والسلوك اإلنساين وقياسها، ومع األايم برزت أمهية القياس والتقييم )التشخيص( يف 

بحت تلك العملية حجر األساس (، وأص9111الرتبية وعلم النفس بشكل عام والرتبية اخلاصة بشكل خاص )الروسان، 
يف التعرف على األطفال غري العاديني وتصنيف األطفال ذوي اإلعاقة عن اآلخرين والتعرف الدقيق على مستوايهتم 

 والتدريبية والسلوكية املناسبة هلم. العقلية وقدراهتم املختلفة هبدف تصنيف اإلعاقة ودرجتها ووضع الربامج الرتبوية 

الذهنية، إذ يعد ذوي اإلعاقة يعد حقًا من حقوقهم يف احلياة وخاصة األطفال ذوي اإلعاقة  وتشخيص األطفال
تشخيصهم أوىل خطوات العالج ملشكالهتم قيما بعد، وهنا البد من الكشف املبكر حيث أن غالبية الدول )الوالايت 

يف التشخيص عملية ني وتدعم حقوقهم، تتم املتحدة األمريكية والسويد وبريطانيا وفرنسا( اليت تعىن ابألشخاص املعوق
 (.9111، )اخلطيباملختلفة احلياة مبراحلها حقوقهم يف املبكرة لضمان كفالة سنوات الطفولة 

واملفحوص وفريق التشخيص س واالختبارات( يي)املقا الفحص واتأدطرافها ألة د( معاالتشخيصوالقياس والتقومي )
 ،بعيد عن املؤثرات اخلارجيةمريح، حص ضمن الظروف واألجواء املناسبة: مكان فحص فرتة كافية للف الذي له احلق يف

الفريق جراء الفحص. أما عطشان وقت إ أوئعًا ن ال يكون جاإو  ،هرسفر أو سوغري مرهق من جراء مناسب ت قوو 
ًً أن يكون فيجب  فرتة اخلربة أو قضاء لك ذور يضاف إىل ماألتقدير ن سرة والتمكن وبعد النظر وحقديه الدولمؤهاًل

رض غيرة بتحقيق الدوج لوتكون مناسبة لبينة الطفناسب كل مشفيجب أن تتوفر ب ييساملقاأما االختبارات أو  تدريب، 
 (.8001، والغرير، )أبو اسعد الذي تقيسه

 ورة التالية:نبينها يف الص مع إجراءات القياس والتقومي لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنيةوهناك نظام فريقي للتعامل 

 رسة / الطبيب دامل اخلطوة األوىل التحويل: من ويل األمر/

واقع تقييم قياس وتشخيص األطفال المعوقين ذهنيا في األردن : دراسة مسحيةالعنوان:

المؤتمر السنوي السادس عشر لإلرشاد النفسي بجامعة عين شمس ( اإلرشادالمصدر:
النفسي وإرادة التغيير . مصر بعد ثورة 25 يناير ) - مصر

الغرير، أحمد نايلالمؤلف الرئيسي:

مج 2المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2011التاريخ الميالدي:

القاهرةمكان انعقاد المؤتمر:

16رقم المؤتمر:

جامعة عين شمس. مركز اإلرشاد النفسيالهيئة المسؤولة:

ديسمبرالشهر:

898 - 874الصفحات:

:MD 130801رقم

بحوث المؤتمراتنوع المحتوى:

EduSearchقواعد المعلومات:

علم النفس األطفال، األطفال المعوقين، التخلف العقلي، اإلعاقات الذهنبية، التربيةمواضيع:
الفكرية، المقاييس النفسية، دمج المعوقين، التشخيص النفسي، العالج النفسي،

التقييم النفسي، علم النفس

http://search.mandumah.com/Record/130801رابط:

© 2016 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/130801


 م(      مركز اإلرشاد النفسي             جامعة عني مشس1122املؤمتر السنوي السادس عشر )

478 

 ل املعوقني ذهنيًا يف األردناواقع تقييم قياس وتشخيص األطف

 )دراسة مسحية(
 د. أمحد انيل الغرير

 جامعة مؤتة

 مقدمة خلفية الدراسة:
تعد عملية القياس والتشخيص من العمليات اإلجرائية اهلامة اليت يتم تطبيقها للتعرف على السمات والظواهر 

عملية القياس ظهرت منذ وجد اإلنسان على وجه األرض، وبدأ يف البحث والتقصي عن الكونية احلية وغري احلية، إذ أن 
الكثري من أسرر الظواهر الطبيعية والسلوك اإلنساين وقياسها، ومع األايم برزت أمهية القياس والتقييم )التشخيص( يف 

بحت تلك العملية حجر األساس (، وأص9111الرتبية وعلم النفس بشكل عام والرتبية اخلاصة بشكل خاص )الروسان، 
يف التعرف على األطفال غري العاديني وتصنيف األطفال ذوي اإلعاقة عن اآلخرين والتعرف الدقيق على مستوايهتم 

 والتدريبية والسلوكية املناسبة هلم. العقلية وقدراهتم املختلفة هبدف تصنيف اإلعاقة ودرجتها ووضع الربامج الرتبوية 

الذهنية، إذ يعد ذوي اإلعاقة يعد حقًا من حقوقهم يف احلياة وخاصة األطفال ذوي اإلعاقة  وتشخيص األطفال
تشخيصهم أوىل خطوات العالج ملشكالهتم قيما بعد، وهنا البد من الكشف املبكر حيث أن غالبية الدول )الوالايت 

يف التشخيص عملية ني وتدعم حقوقهم، تتم املتحدة األمريكية والسويد وبريطانيا وفرنسا( اليت تعىن ابألشخاص املعوق
 (.9111، )اخلطيباملختلفة احلياة مبراحلها حقوقهم يف املبكرة لضمان كفالة سنوات الطفولة 

واملفحوص وفريق التشخيص س واالختبارات( يي)املقا الفحص واتأدطرافها ألة د( معاالتشخيصوالقياس والتقومي )
 ،بعيد عن املؤثرات اخلارجيةمريح، حص ضمن الظروف واألجواء املناسبة: مكان فحص فرتة كافية للف الذي له احلق يف

الفريق جراء الفحص. أما عطشان وقت إ أوئعًا ن ال يكون جاإو  ،هرسفر أو سوغري مرهق من جراء مناسب ت قوو 
ًً أن يكون فيجب  فرتة اخلربة أو قضاء لك ذور يضاف إىل ماألتقدير ن سرة والتمكن وبعد النظر وحقديه الدولمؤهاًل

رض غيرة بتحقيق الدوج لوتكون مناسبة لبينة الطفناسب كل مشفيجب أن تتوفر ب ييساملقاأما االختبارات أو  تدريب، 
 (.8001، والغرير، )أبو اسعد الذي تقيسه

 ورة التالية:نبينها يف الص مع إجراءات القياس والتقومي لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنيةوهناك نظام فريقي للتعامل 

 رسة / الطبيب دامل اخلطوة األوىل التحويل: من ويل األمر/
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 األطباء العاملني.من قبل  يئداخلطوة الثانية: الفحص املب

 طراف. راسة احلالة ومجع املعلومات من كافة األداالجتماعية و الدراسة جراء إ ثة:لاخلطوة الثا

  /..عصابطفال / األتصاص األخطباء االأمن  جراء التشخيص الطيب املتخصصإعة: باخلطوة الرا

يد القدرات دلتح ينيس واالختصاصيوالرتبوي ضمن املقاي يواالجتماع التشخيص العقليجراء إة: مساخلطوة اخلا
 ,Anastaseاالستقاللية )كادميية واملهارات األارات / املهسيلوك االجتماعي/ النفس/ الالذكاء) فةتلت املخاواملهار 

1982.) 

 األعضاء التالية:شخيص عادة تو الأوالتقومي ياس مى فريق القسمة والذي يقدلدول املتا مل الفريق يفشيو 

 طبيب عام مؤهل طب عام  -9

 أعصاب/ أطفالطبيب اختصاص  -8

 تربية خاصة  تربية خاصة مؤهل ماجسرت يخصائأ -3

 نفسيقياس  وتقومي مؤهل ماجستري قياسأخصائي  -4

 نطق ولغة  ماجستريمؤهل  نطق ولعةأخصائي  -5

 رشاد نفس إمؤهل ماجستري أخصائي نفسي  -6

 اجتماعية خدمة  ماجستري هلمؤ  ياجتماعأخصائي  -7

 (Compton,1980ويل األمر )-1

 : يليفيما يتمل  حملياً قومي إجراءات وفريق القياس والت

 لى النحو التايل:عيدها دعاقات املبكرة مت حتيف لوائح مركز تشخيص اإلعد الواردة القوا

 ل يف: مثاملتو صني املؤهلني واملتخصالفريق أعضاء ملختلف القياس والتشخيص ومشوله فريق يد د: حتأوالً 

 ت املبكرة.اعاقشخيص اإلتمركز  مديرطبيب عام  -9

 طفال متخصص. أطبيب  -8

 دبلوم خدمة اجتماعية.أخصائي اجتماعي مؤهل  -3

 دوام جزئي.  تربية خاصة تريماجسمؤهل تربية خاصة أخصائي  -4
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 أخصائي نطق ولغة مؤهل ماجستري نطق ولغة دوام جزئي.-5

 : لألطفال مثلبة سية والرتبوية املقننة واملنافسس الني: تتوفر االختبارات واملقاياثنياً 

 .  9173طبعة عام دنية ر األستانفورد بينية املقنن على البيئة مقياس  -9

 ردنية. ة األئالبين على قنم يمقياس السلوك الكيف -8

 ردنية. ة األئمقنن على البيني عقلياً قو للمعالغوية مقياس املهارات  -3

 . نتائجهاوتوثق والتشخيص سرية وخصوصية إجراءات القياس على : احملافظة اثلثاً 

 وموثق. خطيبشكل ل وىل األمر بمن قعملية التشخيص : املوافقة على إجراء رابعاً 

 شخيص املعتمد. تال ئيتقرير نفس تربوي موثق وبتوقيع أخصا : إصدارخامساً 

 . لتها قانونياً ئية ومرخصة ويتم مسامسشخيص معتمدة ور ت: جهة إصدار تقرير السادساً 

 إىل فرتة جتريبية للتحقق من صحة اإلجراءات.  إخضاع الطفل املعوق ذهنياً سابعاً: 

 (8007ةالصحوزارة  -مركز تشخيص اإلعاقات املبكرةتقرر )

 ،9110عام بدءا من متزايد منت بشكل ن قد داألر  شخيص يفتوالقياس وات الدن حركة أأبويالحظ الباحث 
ذوي اإلعاقة الذهنية،  تقوميدودية استخدامها يف قياس رغم حم ومقياساً  تباراً خ( ا85)األدوات بلغت يد من دوظهرت الع

االهتمام مدى يعكس ، مما يعينات من القرن املاضسيف بداية التمركز تشخيص اإلعاقات املبكرة بتأسيس واليت توجت 
 عاقة العقلية. اإل تشخيصو وات وأساليب قياس دبتطوير األ ايداملتز 

والتشخيص واملتمثلة يف قلة الكوادر املدربة إىل جمموعة من القضااي املتعلقة ابلقياس ( 8004 )الروسان، شريوي
عتماد على مقاييس واختبارات تقليدية، وتباين عملية وإجراءات القياس والتشخيص ق املقاييس وااليعلى استخدام وتطب

بني املراكز ذات العالقة، ونقص املعايري احمللية املعتمدة للمقاييس واالختبارات، وتوفر البدائل منها وسوء استخدام 
ك املقيعات أو القضااي ما زالت مستمرة . وبذلك ميكن القول أبن تلاالختبارات وانتقاء االختبارات يف عملية التشخيص

وفق إسرتاتيجية حمددة لتشخيص اإلعاقة  لملوجود ضعف كبري يف منهجية التعا يف فرض نفسها حىت اليوم، وذلك
 الذهنية وغريها من اإلعاقات.

ات من الوالدة عاقاإل يددلغاايت استقبال وحتمد تاملععاقات املبكرة املركز احلكومي الوحيد اإلويعد مركز تشخيص 
التشخيص والتصنيف والتقييم تقدم لألطفال خدمات حيث سنوايً، حالة  8500  حوايلويستقبل سنة  91ولغاية 



 واقع تقييم قياس وتشخيص األطفال املعوقني ذهنياً يف األردن )دراسة مسحية(

477 

 8001ولغاية النصف األول من عام  9110تقارير منذ عام وأصدر املركز استقبل رشاد والتوجيه حيث واإلحالة واإل
( يبني توزيع تلك احلاالت املستفيدة من اخلدمات 9اجلدول التايل )رقمحالة إعاقة من خمتلف اإلعاقات و  30000حلوايل 

 حسب الفئة العمرية.

 6-9من  أقل من سنة الفئة العمرية
 سنوات

 98-6من 
 سنة 

 91-98من 
 سنة

 3580 99798 90798 3611 العدد

 %98 ذ%3125 %36 %9825 النسبة املئوية

ن نسبة من إخر يف تشخيص األطفال املعوقني إذ أتهناك أن  8001يالحظ من اجلدول الصادر من املركز عام 
شف إعاقته كتتن الطفل ابمما يؤكد من األطفال  %58سنة حوايل  91سنوات إىل عمر ست شخيصهم ما بعد تيتم 

م يؤكد أبن أبن غالبيتهستمارات  إثناء حتليل االنيإضافة إىل إمجاع اخلرباء واملختص ـيف البيت سولي درسةاملعد ذهابه إىل بف
ست ل عمر بالكشف املبكر هلا قعلى ضرورة اإلعاقة  وتؤكد مجيع األدبيات يف ،يف عمر تشخيص األطفال اتخري هناك،

 سنوات.

ويتبني أبن ، %35بلغت اإلانث نسبة بينما  %65حوايل التشخيص خدمة الذين قم هلم نسبة الذكور وكانت 
واخلرباء ومنظومة القيم والعادات املختلفة لألخصائيني وجهات النظر وهذا يتطابق مع الذكور شخيص تهناك اهتمام ب

 عن إعاقتها. الكشف اإلانث مما يبقي األنثى حبيسة يف البيت ومن العيب ابلذكور على االجتماعية اليت تؤثر االهتمام 

سب السنوات التالية إلنشاء احلاصل يف أعداد املعوقني املقبلني على التشخيص ح( التزايد 8)رقم ول التايلدني اجلبوي
 املركز.

 8001 8006 8004 8008 8000 9111 9116 9114 9118 9110 السنة

 *8014 8007 8393 8809 8501 8807 9113 9717 9847 418 املعدد

 8001-6*لغاية شهر 

وما  و9118ملحوظ على تشخيص األطفال املعوقني مقارنة ما بني سنوات  ويتبني من اجلدول أن هناك تزايد
يليها من سنوات، وهذا يدل على مستوى أفضل من الوعي حول اإلقاعة وتشخيصها، رغم وجود مؤشرات ضعف 
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األشخاص ا من هتؤكد وجود أعداد ال أبس في اليت اإلقبال على تشخيص املعوقني ذهنيًا يف ضوء اإلحصائيات املتداولة
 حباجة إىل الكشف.،  91دون سن  املعوقني ذهنياً 

األرقام الصادرة من مركز تشخيص اإلعاقات أبنه قد مت تشخيص حوايل ستة آالف حالة إعاقة  كذلك دلت
سبعة آالف حالة متعددة اإلعاقة الغالبية فيها إعاقة  إضافة إىل تشخيص حالة )متالزمة داون( 9700ذهنية )حمددة( و

رية، نطقية، صعوابت تعلم، أتخر منو، ذهنية مصاحبة، والباقي حاالت إعاقة أخرى )حركية، شلل دماغي، مسعية، بص
 تشوهات خلقية، توحد(.

 ( 8001وزارة الصحة  -تقرير مركز تشخيص اإلعاقات املبكرة )املصدر

ومركز تشخيص اإلعاقات املبكرة معتمد إلصدار تقارير لغاايت االلتحاق مبراكز الرتبية اخلاصة وغرف املصادر يف 
وتصاريح اإلقامة واإلعفاء للخادمات وتقارير احلصول على املعوانت لشديدي  املدارس العادية ولإلعفاءات اجلمركية

من األشخاص ذوي اإلعاقة  اإلعاقة والتوظيف للحاالت اإلنسانية ومن بطاقات التأمني الصحي وامللتحقني ابجلامعات
 النسبة املقررة حسب إعاقتهم. إلعفائهم من الرسوم اجلامعية حسب 

يشرف  واليتتقارير تشخيصية وحدة الرتبية اخلاصة متنح  -رزها اخلدمات الطبية امللكية وهناك جهات عديدة أب
من أبناء القوات التشخيصية للمراجعني صدار التقارير مؤهلني إلني تقييم حاالت اإلعاقة الذهنية أطباء ومتخصصعلى 

مع أعداد من احلاالت إنشاءه عامل منذ ن( والذي الكرك) اإلعاقاتلتشخيص إضافة إىل مركز األمري احلسن املسلحة، 
عمل واضحة يف تشخيص ملنهجية يف التأسيس شكل صعوبة ت يني، لكن قلة األخصائاجلنوبحمافظات  يفاخلدمة طالبة 

وأتهيل املعوقني من بتدريب إضافة إىل قيامه مبهام وواجبات أخرى تتعلق  ،اإلعاقات وحتويلها إىل اجلهات صاحبة الطلب
 عاقة. إلمجيع فئات ا

 8001هناية العام ربد مع يف حمافظة أافتتاح مركز لتشخيص اإلعاقات املبكرة  النية لدى وزارة الصحة يفوتتجه 
 له. الالزمة والكوادر رصد املخصصات ومت 

ى األعل سمن اجمللالصادر  التقرير نيوحول املعوقات والصعوابت اليت تواجه مركز تشخيص اإلعاقات املبكرة فقد ب
 أبهنا تتمثل يف:  8007عام 

 نقص يف الكوادر املؤهلة واملتخصصة يف تقييم القدرات. -9

 نقص االختبارات واملقاييس احلديثة املقننة يف جماالت الذكاء وصعوابت التعلم،، اخل -8

 نقص األجهزة الطبية التشخيصية لفحوصات السمع وختطيط العضالت واألعصاب.  -3
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 والتوجيه والتثقيف األسري واإلعاقة. قلة الكادر املتخصص يف اإلرشاد -4

 وجود قاعدة بياانت وتوثيق للحاالت وضعف السجل الوطين يف حصر احلاالت. عدم  -5

التقييم والتشخيص للمعوقني يف املناطق على عدم توفر فريق ميداين جمهز للتشخيص والتأهيل اجملتمعي للعمل  -6
 النائية. 

شخيص ومراكز األمومة القائمة ملواكبة تاحلاليني يف مركز الاملني العوتطوير ملهارات تدريب م توفر برامج دع -7
 والتشخيص. الكشف املستجدات يف جمال 

عدم توفر آلية عمل أو نظام لتحويل املراجعني من مراكز األمومة والصحة واملدارس ملركز التشخيص املبكر  -1
 لإلعاقات. 

 ني احملرتفني للمهنة حالياً. إلجراءات التشخيص بني األخصائيعدم توفر منهجية موحدة  -1

 : مشكلة الدراسة وتساؤالتها

 وذلك ملا يرتتب عليه االهتمام بفئة اإلعاقة الذهنية هاماً  اً مر أشخيص لإلعاقة الذهنية تتعد دراسة القياس وال
(Hallahan & Kauffman, 1994 من ) األقل حظاً حقوق هلم وعناية إنسانية خاصة هبم واعتبارهم من الفئات

عديدة بية يتربوية واجتماعية وصحية وتدر حقوقًا شخيص هلذه الفئة تالقياس والعملية حيث يرتتب على بني اإلفراد، 
إضافة إىل أن الطفل ، خاصاً  ء موضوع التشخيص اهتماماً إعطاهلم، وهذا يستدعي اخلدمات اليت تقدم من  تتضمن نوعاً 

ق دوالصالدقة حتتاج إىل كبرية لك وهذا حبد ذاته مشكلة  ذقة أو غري ، أما اإلعار مناسباً اعند تشخيصه يتطلب اختاذ قر 
 يف اختاذ القرار التشخيصي. 

إىل وجود ( Frankel7Wallen1993)( Anastasiow 1973)( Selvia & Ysseldyke, 197وأشار)
ري فسالفاحص وتت خالقيامنها سوء استخدام االختبارات وأ ذهنياً لألشخاص املعوقني والتشخيص مشكالت يف القياس 

 . التقاريرالنتائج وكتابة 

من السكان) منظمة  98-90 املعوقني البالغ عددمن إمجايل  %8-9وح  بني  ترتا ذهنياً املعوقني وحيث أن نسبة 
املناسبة اآللية هذه النسبة تستدعي النظر إىل أمهية وصورة التشخيص وابلتايل البحث عن ( فإن 8005، الصحة العاملية

ون الفئات داإلعاقة على أفراد هذه الفئة من شخيص، إضافة إىل أن االهتمام العاملي ينصب يف تعامل مع موضوع الللت
أقل ( على 8005منظمة الصحة العاملية تقديرات ) معوق ذهنياً ألف  60إىل  50األردن بني تصل يف قد األخرى واليت 

ووزارة التنمية ( 8006)التقرير السنوي العامة اإلحصاءات ة اإلحصائية لكل من دائر املسوح يف ضوء مؤشرات تقدير 
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 وليس بشكل مشويل.واملناطق لألسر ية ئاالجتماعية والسجل الوطين لإلعاقة واليت قامت ابملسوحات اجلز 

إضافة إىل املعوقني ذهنياً، من األشخاص املقبلني على تلقي اخلدمات إعداد يف ن هناك زايدة ملحوظة أأما و 
من هنا كان  ،وميوهلم ابت ضرورايً مع قدراهتم املدارس واملراكز إال أن احلاجة إىل قرر مناسب يتوافق  امللتحقني يف أعداد

 التايل: خالل التساؤل جابة عليه من ميكن اإلتتمحور حول مشكلة رئيسية  البد من إجراء هذه الدراسة واليت

اخلدمة إىل حالة بني واقع التشخيص واختاذ القرار واإل ماب يف األردن يتناسعاقة الذهنية هل قياس وتشخيص اإل
رئيسي تساؤالت فرعية البد من اإلجابة عليها من خالل هذه الدراسة الالسؤال ب؟ ويتفرع من هذا سأو املكان املنا

 وهي:

 ما واقع التشخيص لإلعاقة الذهنية يف األردن. -9

 عملية القياس والتشخيص؟ يف   وأصحاب القرارنيما هي وجهة نظر اخلرباء واملختص -8

 والتعليمية؟ التدريبية املعوقني املتلقني للخدمات مع األطفال املعلمني املتعاملني ما هي وجهة نظر  -3

 راءاهتا؟ جوإالتشخيص ور إىل عملية مما هي نظرة أولياء األ -4

 أهمية الدراسة: 
إىل كونه من إضافة  ،من قبليدرس خلاصة مل الرتبية ا يف موضوع هام جداً تتلمس تكمن أمهية الدراسة كوهنا 

واجلهات احلكومية واملؤسسات على األسر  ضغطاً كل ال أبس فيه من اجملتمع وتشحيزًا هتتم بفئة أتخذ  املوضوعات اليت
التقارير التشخيصية وضرورة انهيك عن األخطاء اليت تظهر يف يف األردن، عاقة الذهنية وهو موضوع تشخيص اإل

هذه تكتسب ماهتم د وخنياملعوقواألشخاص عاقة الذهنية املتعلقة ابإلخالل األمور من هنا ومن  ،ضع القائمتصويب الو 
 . والتشخيصالرتبية اخلاصة واملهتمني يف موضوع القياس   يفنيللمكتبة العربية واملختصيد داألمهية كجراسة الد

 هدف الدراسة: 
األخطاء وكتابة من حيث يف األردن اإلعاقة الذهنية وتشخيص قياس واقع التعرف على احلالية إىل الدراسة هتف 

مهية أراء اخلرباء واالختصاصيني و آوكذلك استطالع قرار التشخيص، على والتأثري حالتهم إر وتصنيف األطفال و يالتقار 
ث عن آلية أو حبوال ه،شخيص وإمكانية تطوير تحول موضوع القياس والاملستقبلية احلالية ورؤيتهم استخالص نظرهتم 

 ن. داألر  يف املعوقني ذهنياً موحدة للقياس والتشخيص لفئة منهجية 
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 حمددات الدراسة:
واختيار املختلفة يف مركز تشخيص اإلعاقات املبكرة التابع لوزارة الصحة ومكوانته الدراسة يتم إجراء سوف 

الفرتة خالل األردن   يف اجملال يفني والعاملنيملختصإضافة إىل اخلرباء واللدراسة على القياس والتشخيص كعينة املشرفني 
 .8001من العام / حزيران 95/ آذار ولغاية 9املمتدة من الزمنية 

 مصطلحات الدراسة:
العالقة س ذات يعلى تطبيق االختبارات واملقايواملدرب شخيص: هو الشخص املتخصص واملؤهل تأخصائي ال

 عاقات املبكرة. النهائي يف احلالة يف مركز تشخيص اإلقرار الاإلعاقة الذهنية والذي يتخذ بتشخيص 

ي سلعملية القياس النفوفقاً احلكم على احلالة وتصنيفها خالهلا يتم من  العملية اإلجرائية اليتتلك التشخيص: هي 
 من قبل الفريق املختص.  يوالكشف الطيب و البحث االجتماعي والسلوك

د دالذي حيتصدر التقرير التشخيصي هو اجلهة اإلدارية والفنية احلكومية اليت املبكرة: مركز تشخيص اإلعاقات 
كانت صحية أو اجتماعية أو التقرير سواء  إىل اجلهة طالبة اخلدمة املناسبة هلا وإحالتها وضع احلالة وتصنيفها وحتديد 

 .أو رعائية هلييبية أو أتهيتدر 

عن تقدمي اخلدمات واملسئولة املعوقني بقانون األشخاص املعرفة  وزارة التنمية االجتماعية: هي اجلهة احلكومية
 املعونة العينية والنقدية هلم. خمتلف فئاهتم وتقدمي من  للمعوقني ذهنياً واإليوائية التعليمية والتأهيلية 

اخلدمة وى اإلعاقة ونوع والرتبوي املكتوب كوثيقة تنب نوع ومستالنفسي : هو التقرير والقرار التشخيصتقرير 
القدرات نقاط القوة ونقاط الضعف ومستوى التقرير وينب حالته  تشخيصبيتها للمعوق وفق حيثيات تلاملطلوب 
 ودراسة احلالة الواردة يف ملفه. املقاييس لوك للحالة يف ضوء سوالواملهارات 

 اإلجراءات واألدوات:
  والبالغ نيإلعاقات املبكرة واخلرباء واملختصاتشخيص عن مركز املسئولني مقابلة الدراسة مت خالل قرة إجراء 

منهم ما زال يتعامل يف إجراءات التقييم وعدد  ،العمل يف تشخيص اإلعاقةعددهم عشرة من املؤهلني والذين سبق هلم 
 ءومعلمة ومثانية من أوليا معلماً  30لك مقابلةذاملعوقني ذهنيا، وكاألطفال لتشخيص املخصص املركز والتشخيص يف 

 األول يتعلق للتعرف على رؤيتهم وخرباهتم حول التشخيص. لغرضني ور وذلك مألا

للخرباء موجهة ( تضمنت بنود وأسئلة وقائمة 9األوجه ) ملحق رقم متعددة وبناء على ذلك مت بناء أداة 
حظات املالذ خأوبعد واخلربة االختصاص ذوي عشرة حمكمني من على وعرضت األمور،  واملعلمني وأولياء نيواملختص
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( 90ب الرأي الغالب من اخلرباء )سوالثبات حالصدق لوحظ أبن األداة تتمتع بدرجة عالية من التعديالت وإجراء 
ومضمون وإن صدق احملكمني على التوايل(  0216-0271و )0211-0276حمكمني، ومبستوى ارتباط مناسب تراوح بني 

جابة عليها سواء ابملقابلة مث طلب منهم اإل ،العقليةيص اإلعاقة وتشخوهو قياس ألجله ما وضع  فعالً يقيس الفقرات 
 الطلب منهم تعبئتها.  املباشرة أو

 وات: دومن هذه األ
 ( أ-9)ملحق  مقابلة معلومات شخصيةاستمارة  -9

 (.8)ملحق )املقابلة( مبركز تشخيص اإلعاقات املبكرة حالة خاصةدراسة  -8

 (. 3ملحق)عوقني ذهنيا مناذج التقارير التشخيصية من ملفات امل -3

 ب(. -9 )ملحق نيتبيان اخلرباء واملختصسا -4

 ج(. -9)ملحق استبيان املعلمني  -5

 د(. -9ور) ملحقممقابلة أولياء األاستمارة  -6

 النتائج:
لتها إضافة سئوإجابة على أالدراسة مت الوصول إىل نتيجة منطقية وفق حماور اإلحصائي الوصفي التحليل يف ضوء 

اس للواقع واالستطالعي إلجراءات للقي يالتحليل يت األسلوب العلمداعتمالدراسة ائج ابلواقع إذ أن إىل ربط النت
 إضافة إىل ربط النظرية ابلتطبيق.  ،والتشخيص

التشخيص واالستدالل وربطها بعملية تطوير عملية اليت حتصلت وفق النتائج التوصيات واملقرتحات ومت التعامل مع 
 هلا. مناسبة د أمناط تصحيحية وإجياعلى األخطاء 
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 تفسري ومناقشة النتائج: 

 (3اجلدول رقم )

 يبني رأي اخلرباء واملختصني بشكل عام يف عملية قياس وتشخيص اإلعاقة الذهنية

رقم 
 الفقرة

 موضوع الفقرة
نسبة إجابة 

 نعم
 حمايد نسبة إجابة بال

 %5 %40 %55 أدوات قياس وتشخيص اإلعاقة الذهنية املتوفرة مناسبة 9

 %90 %50 %40 هل هناك أخطاء يف قياس وتشخيص اإلعاقة الذهنية 8

 %80 %45 %35 خيطئ األخصائي يف قياس وتشخيص اإلعاقة الذهنية 3

هل األخصائي لديه الكفاءة يف قياس وتشخيص اإلعاقة  4
 العقلية

45% 30% 85% 

 %90 %10 %0 سبق ونوقش تشخيص اإلعاقة العقلية بني األخصائيني 5

لتغيري نتائج الفحص وإصدار  تعرض األخصائي لضغوطي 6
 التقرير.

80% 70% 90% 

هناك مواصفات شخصية يف أخصائي القياس والتشخيص  7
 الكفء

10% 0 80% 

هناك مواصفات مهنية يف أخصائي القياس والتشخيص  1
 الكفء

900% 0 0 

 0 %30 705 منهجية موحدة لتشخيص اإلعاقة الذهنية يف األردن توجد 1

املقاييس املتوفرة حالياً تكفي لقياس وتشخيص اإلعاقة  90
 الذهنية.

50% 40% 90% 
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( تصورات املستجيبني من املختصني واخلرباء حول موضوع قياس وتشخيص اإلعاقة العقلية، حيث 3يظهر اجلدول رقم )
 أظهرت النتائج اإلحصائية بعد تفريغ االستجاابت ما يلي: 

م دوهذا يعود إىل ع %55ليس بشكل كاف وحبدود القياس والتشخيص أدوات أفراد العينة إىل أن استخدام أشار أوال: 
ن االختبارات احلالية غري مطورة إو  ،ابلغرض املطلوب للتشخيصيفي واملتوفر ال يني،  يدي األخصائنيتوفر األدوات ب

 ثة. دوغري حم

شرف عليها جهة قبل الفاحصني تاالختبارات من استخدام  حتسنويرى الباحث ضرورة البحث عن آلية واقعية 
 متخصصة ضمن معايري جودة علمية. 

 عدة أسباب: يعود إىل وهذا  %40 مستوى األخطاء تصل إىلأبن أفراد العينة أشار : اثنياً 

 . لألداء الصحيح واملتكامل ريالتطبيق غ -9

 الفاحص. خربة ضعف  -8

 تشتت عملية التشخيص.  -3

 دم توفر معايري للتقييم:ع -4

 . األخصائيني نيواضحة للتشخيص بمنهجية عدم توفر -5

  .رب أو التعلمدللتوليس أغراض تقارير التشخيص للمعوانت  -6

شخيصية تالتقارير التظهر من خالل حمتوايت   أخطاء واليتنياالستجاابت ابن لدى الفاحصمن  %40: ظهر أبن اثلثاً 
ومزاجية الفاحص  ،للطفلمناسبة لعاب أم توفر دوعلالختبار وات املصاحبة دالوسائل واأل قلةبعد وتعود إىل فيما 

 واحلاجة إىل تقارير للمعوانت. 

قدمي ومريح لتبشكل مناسب بيئة الفحص واملستلزمات االختبار واألدوات مرفقات ا ضرورة توفري نويرى الباحث ه
 أمت وجه. على االختبار 

تفاوت إذ ظهر أبن إىل أن هناك العينة أفراد أشار فقد قلية عاقة العاإليف تشخيص الكفاءة توى فيما خيص مس: رابعاً 
مبدأ الكفاءة يعود إىل املؤهل عملية التشخيص، ويرى الباحث أن  إجراء ال يتمتعون ابلكفاءة يفيني من األخصائ  40%

أن غالبية لعالقة ابلتشخيص. والتفسري املنطقي هنا اذات املهارات ة إىل اخلربة العملية وكذلك إتقان فضاإاملتخصص 
القياس والتخصص يف من حيث الشهادة غري مؤهلني القياس والتشخيص على عملية يقومون الذين األشخاص 
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 القياس والتشخيص.مهارات التدريبية على توفر التخصص أو لقلة الربامج لعدم والتشخيص أما 

ومل  %90ال وحمايد  %10املستجيبني بنسبة وكانت إجابة يف األردن ة الذهنية اإلعاقتشخيص تناول موضوع  :خامساً 
ري إىل شما ييف تشخيص اإلعاقة العقلية املعنية النفس واملؤسسات اخلاصة وعلم يظهر يف الدراسات األردنية حول الرتبية 

 حول هذا املوضوع. وطين لقاء مما يؤكد احلاجة إىل  ،جداً اندراً واملؤمترات إال يف الندوات تناول املوضوع 

الصفات يف ضرورة توفر جمموعة من من أفراد العينة إىل  %10والتشخيص أشار القياس األخصائي يف حول سادساً: 
جل جناح أالصفات واخلصائص من بتلك يتحلى وجيب أن اء كانت شخصية أو مهنية و سوالتشخيص القياس  يأخصائ

 عملية القياس والتشخيص:

واألهل واملرونة وعدم امللل والصرب والتعاون مع الفريق والدافعية الطفل وتقبل حب العمل وتشمل الشخصية  -9
العامة والصحة ثقافة أخرى والإىل من موضوع إىل أخر ومن إعاقة والقدرة على االنتقال ومعرفة اللهجات احمللية 

 اجليدة.ية سية والنفمساجل

يتم تشخيصها وكتابة اليت ات در س حسب اإلعاقات والقيارات واملقايرة على تطبيق االختبدالقوتشمل املعنية  -8
ها وتبويبها واختاذ بني احلاالت وتصنيفالقدرة على التمييز ولديه  ،ومهارات التعامل مع احلاالت واملقابلةتقارير ال

 ب هلا. سالقرار املنا

األردن وهذا يعود  يف القياس والتشخيص يفموحدة عمل توفر منهجية على عدم من أفراد العينة  %70أجاب  :سابعاً 
عملية موحدة إضافة إىل ضعف املرجعية العائد إليها عمل منهجية التشتت وعدم االتفاق بني األخصائيني على إىل 

املعرفة واألدوات املستخدمة يف عملية التشخيص وهذا يعود إىل عدم م كفاية املقاييس دإضافة إىل عالتشخيص. 
 املادية لشرائها أو تطويرها.عدم توفر اإلمكانيات وكذلك ابالختبارات 
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 (4رقم ) اجلدول

 ن:داألر  حنو تشخيص اإلعاقة الذهنية يف ينياجتاهات وآراء اخلرباء واألخصائتقدير قائمة 

املتوسط  الفقرة الرقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 026 927 ألردنمدى توفر أدوات الكشف والتشخيص عن اإلعاقة الذهنية يف ا 9

 02674 927 الكشف والتشخيص يف أداء عملها من قبل األخصائي فعالية أدوات 8

 02567 921 مستوى تطبيق مجيع فقرات االختبار )كستانفورد بينية( 3

 02737 829 مستوى تكرار أخطاء القياس والتشخيص يف اإلعاقة الذهنية 4

 02567 921 خيص ومعرفته بعملهمستوى قدرات ومهارات أخصائي القياس والتش 5

 02567 921 الدقة يف التقارير التشخيصية للحاالت اليت مت تشخيصهامستوى  6

 02674 823 مدى التأثر من قبل األخصائي ملراعاة ظروف احلالة إلصدار تقرير هلا 7

 02567 921 مستوى التقيد بتسلسل إجراءات القياس والتشخيص لإلعاقة الذهنية 1

 02567 921 لتصنيف األطفال وإحالتهم ة االختبارات التشخيصية املطبقةفائد 1

 02638 921 صالحية االختبارات وفقراهتا لألوضاع احلالية لتشخيص اإلعاقة الذهنية 90

 02567 921 مستوى إدارة وتوثيق أدوات ونتائج تشخيص اإلعاقة الذهنية 99

 02567 921 وكتابة التقارير حوهلا مستوى األداء على تفسري نتائج االختيارات 98

 02666 820 اقة الذهنية أهدافها التعليمية والتدريبيةحتقيق عملية تشخيص اإلع 93

 02674 927 تغطي عملية التشخيص معظم مناطق األردن 94

 02674 927 عادة يتم تشخيص مجيع األطفال املعوقني ذهنياً يف سن مبكرة 95

ومتوسط  ى الفقرات عايلو على مستستجيبني بية واالحنرافات املعيارية لكافة املمت حساب املتوسطات احلسا
أبن ظهر ، حيت الفقراتعلى املستجيبة واجتاهات أفراد العينة  ءآرا يفالتقارب وضعيف حيث أشارت النتائج إىل 

( من عايل) أتثر شديدن هناك تبني أب ( واليت7فقرة )دون املتوسط ابستثناء ن داألر  شخيص يفتالقياس والتوى فاعلية مس
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 ي الصحنيوالتأمتقارير لغاايت املعونة خاصة فيما يتعلق إبصدار تشخيصها يتم اليت ملراعاة ظروف احلالة قبل األخصائي 
وهذا بتسهيل معاملتهم لغاايت إنسانية األهل ظل طلب طبيعي يف وهذا األمر جيعل األخصائي متحيزاً يف التشخيص مما 

 أسس ومنهجية التشخيص الصحيحة.افق مع ال يتو  طبعاً 

وضعف الدقة م دانجتة عن علألخصائي نفسه وهذه اخطأ القياس والتشخيص تعود يف ر اإىل ظهور تكر إضافة 
 . دوات مناسبةاخلربة وعدم توفر أ

( 8)التشخيصوات د( ضعف أ9)نة على الفقرات يالعاستعراض نتاج استجاابت خالل لك ظهر من ذوك
يف السنوات األطفال تشخيص ( ال يتم 95)كافة املناطق تغطي عملية التشخيص  ( ال 94)وتقليدية  فعالة األصوات غري
على بقية الفرتات متقاربة استجاابت األفراد . وكانت التشخيصعملية  نقاط ضعف يف شكلظهرت على  املبكرة واليت

ابحلدود الفعالية والتشخيص يف القياس أن عملية  عالية علىاملستجيبني بنسبة  نين هناك توافق بؤكد أبيمما  جداً 
 ليست عالية الكفاءة وليست متدينة الكفاءة.  يوه، املتوسطة

 إىل أن غالبية واملعلمني واألهايل، إضافةواخلرباء  نيائدة بني املختصسباحث أن هذا يتوافق مع اآلراء الويرى ال
: الياابن ى عايل من الكفاءة ابستثناء عدد قليل من الدول مثلالدول اليت تقوم إبجراءات التشخيص ال تراها مبستو 

الدول العربية ودول آسيا فغالبيتها تتمحور حول القبول  اويوغسالفيا وغريها من الدول املتقدمة، أم وأمريكا والسويد
لدولية املهتمة ا تضمنته التقارير الصادرة عن عدد من املنظماتاملتوسط بكفاءة تشخيص اإلعاقة العقلية، هذا ما 

 حول عدد من قضااي صحة األطفال. 8007-8009خالل السنوات ابلطفولة )اليونيسيف( 

 (5اجلدول رقم )

  يبني نتائج آراء املتعاملني مع املعوقني ذهنياً يف عملية تشخيصهم 

 ال نعم الفقرة الرقم

 %79 %81 التعلم  ءة التوحد وصعوابت التعلم وبطئيوجد طلبة من ف 9

 %67 %33  ذهنياً  عوقيب املدر  مضمون التقرير وواقع تعليم وتنيهناك فرق ب 8

 %85 %75  ريريف التق دالسلوكية مل تر املشكالت العديد من  لدى املعوق ذهنياً  3

 %91 %19 راءة قيف ال ب للتعلم متقار نيالقابل  ذهنياً نيمستوى املعوق 4

 %83 %77 يف العمليات احلسابية  بتقار  للتعلم منيالقابل ذهنياً املعوقني مستوى  5
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 %67 %33 الستقالليةايف الصف متقاربني يف املهارات  ذهنياً املعوقني مستوى  6

 %86 %74 الكتابة   للتعلم متقارب يفنيالقابل ذهنياً املعوقني مستوى  7

 %33 %67 ت كبرية ارجدالصف ب  يفنيرات األطفال املعوقدتتفاوت ق 1

 %77 %83 يف املراكز  ذهنياً قياس وتشخيص املعوقني واضحة يف توجد أخطاء  1

 %15 %95 سبق ووجد يف الصف طفل يف غري مكانه الصحيح  90

 %77 %83 اإلعاقة مزدوجي  ذهنياً معوقني يوجد أطفال  99

 %14 %96 أطلقت عليهم أحكام ظاملة  اً نيهذ نيعر بوجود أطفال معوقشت 98

 %19 %91 ز لظروف خاصة كة ابملر قواحلا هنياً ذمعوق طفل  حتويل بق ومتس 93

 %33 %67 شخيصيتاإلدارة واملعلمات مبضمون التقرير التلتزم  94

 %41 %59  خيصشر الترياء احلايل مقارنة مع تقدتوى األس منيتالحظ فرق ب 95

 %86 %74  عند التحاقهم ابملراكز نياألطفال املعوقبتشخيص األفضل أن يتم  96

 ول السابق ما يلي: داجليف يظهر من استعراض النتائج 

 من أفراد العينة يرون بوجود أطفال من فئة صعوابت تعلم وبطء تعلم وتوحد مع األطفال املعوقني ذهنياً  %79: أن أوالً 
أو الواسطة  خطأ مرده إىل إما يف التصنيف أو قرار اإلحالة أو التوزيع على املراكز أو الصفوف اكوهذا يؤكد أبن هن

 . سوبيةواحمل

األشخاص املعوقني  تدريبو  عليم التشخيص املكتوب وواقع تنينة أبنه ال وجد فرق ما بيمن أفراد الع %67يرى : اثنياً 
د دال حت ريروغر تفصيلية وغالبية التقا وعامةمقتضب أو حمدد بعبارات قصرية  ريرن مضمون التقاأب، ولكن يظهر ذهنياً 

 (. 8على الفقرة) فراد العينةأمن  %83وهذا ما يراه  بشكل تفصيليضعف عند احلالة نقاط القوة وال

متقارب من حيث املهارات اللغوية واحلسابية والكتابة  توى األطفال املعوقني ذهنياً سن مأبغالبية أفراد العينة يرى : اثلثاً 
 يراهتم ومهارهتم إىل حد كبري وهقدتعلم تتقارب القابلني لل ن طبيعة األطفال املعوقني ذهنياً أوهذا أمر مناسب حيث 

 . عقلياً قني ملعو فراد ابيات الرتبية اخلاصة املتعلقة بتعليم األدنتيجة منطقية وتتوافق مع ما جاء من دراسات وأ

 ية يفاللستقاملهارات اال يهملدتتفاوت   ذهنياً نيرى غالبية أفراد العينة أن املعوقي ستقاللية: خبصوص املهارات االرابعاً 
ما قبل سنوات  خاللة الطفل ئيف تربية وتنشعالقة هلا  املهارات االستقالليةالصف وهذه نتيجة منطقية حيث أن 
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ب سمنا كلمعها بش حىت يتم تعامل األهايلارات شخيص املبكر للمهتالعملية  وهذا يتطلب إعادة النظر يفاملدرسة، 
 . تشخيصلية العمب مرتبطاً التدخل املبكر والذي يعد  جوفق منه

 يرسدالطفل ابلواقع املارنة تظهر عند مق ذهنياً  عوقنيشخيص املت يفن هناك بعض األخطاء أب: يرى أفراد العينة اً سخام
 (. 1الفقرة رقم )من املستجيبني على  %83يراه وهذا ما 

عاقة وهناك اإل دوجيح وهم مز يح مكاهنم الصريغ طفال يفأن هناك أبة قليلب سبعض أفراد العينة وبنسادساً: يرى 
عد فرتة العادية ب درسةومنهم من ذهب إىل امل بسيطةب درجةب عقلياً  نيهنم معوقأببشكل ظامل  تقريرال عليهمأطفال حكم 

 جتريبية. 

تعليم  ناءثالتشخيص أتقرير ون بمن الغالبية من املتعاملني مع املعوقني ال يلتز أب: ولوحظ من استجاابت أفراد العينة ابعاً س
عد شخيص الطفل بتإعادة  ة يفدرسو املأور املركز دوهذا األمر يؤكد أمهية و   %67 بةسوبن الطفل املعوق ذهنياً تدريب و 

ويرى الباحث أن موضوع  ،يف املؤسسة امللتحق فيها الطفل املدربالنفس  يمن قبل األخصائعميق  شكلجتريبية وبفرتة 
من  %74" نعم" ضرورة وهذا ما أجاب عليه بتدريبهم و أماكن تعليمهم أ يفعقليًا تشخيص األطفال املعوقني 

  .(95)  قرةف يف  مع األطفال املعوقني عقلياً نياملستجيبني من املتعامل

بعد التعليم  احلايل ءى األداو  مستنين مثة فرق واضح بأبن نصفهم يرون أب نيبيتجس: وأظهرت النتائج من املاثمناً 
كان من تقرير التشخيص عن احلالة وهذا يؤكد أبن مثة اختالل يف نوعية التقارير التشخيصية وإن   يفريب وما ورد دوالت

 .عقلياً للمعوقني قدمة دة الربامج املئهذا األمر طبيعة وفا سيعكأن املمكن 

ركز تشخيص بصورة عشوائية من املراجعني ملعقليًا األطفال املعوقني  رسؤال موجه إىل أولياء أمو على ولإلجابة 
 أشار أفراد العينة إىل ما يلي:  فقداإلعاقات املبكرة 

 ملعوقني عقلياً ومرافقيهم. من انيمة والتعامل مع املراجعد: أن الغالبية تشيد مبستوى تقدمي اخلأوالً 

 كز. إصدار التقارير للحاالت اليت تراجع املر  ل األطباء واألخصائيني للتعاون يفبهم من قف: أن هناك تاثنياً 

لتشخيص احلالة  طويالً  يص احلاالت وقد أيخذ وقتاً خشتل أحياانً  ارن هناك انتظيرون أبد من املراجعني العدي: أن اثلثاً 
 وهذا يسبب إرابك لألهل والطفل. 

 حمافظات بعيدة من الوصول إىل املركز الرئيسي وحتملها يفتقطن  : أن هناك مشقة على بعض األسر خاصة اليترابعاً 
 ات التشخيص. ءت مما يؤثر على إجراالقل يف املواصنعباء والتاأل

 وأولياء نياء واالختصاصني واملعلمراء اخلرب آو د اجلداول ويرى الباحث ويف ضوء حتليل النتائج السابقة ومناقشه ما ور 
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 األول الذي نصه: ولإلجابة على التساؤل  دراسةويف ضوء تساؤالت ال ،األمور

 كفاءةابل عشخيص يف األردن ال يتمتتري النتيجة إىل أن التشن؟ فداقة العقلية يف األر ما واقع تشخيص اإلع
دية تقليشخيص يعتمد األساليب التوات القياس والدوتطوير أتكنولوجي م العلمي والتقدزال رغم الالية املطلوبة واته ماوالفع

  :ور التاليةماليت تتمحور حول األ

وات د( األ9173) وتقنينها منذ مدة طويلة ويرها يف اغلب األوقات مت تطنيو اثنتاستخدام أداة قياس واحدة أ -9
 حيث أهنا حباجة إىل تطوير وصيانة وجتديد.  حالياً  امستخدالب لست ابملستوى املناساملستحمة لي

لة سئألعلى اعتمدون وي يوات واالختبارات بشكل جزئداأل ستخدمونن استجابوا واخلرباء يذيأن الفاحصني ال -8
 رة. سلة عامة ومعلومات من األسئأ علىون يف الغالب دهتم ويعتماتبار ختمر أثناء اسكل مشالشفوية واإلجاابت الشفوية ب

د مكان )بيئة( مهيأة جو شخيص ليست ابملستوى املناسب وحباجة إىل و تيها إجراءات الفاألجواء اليت تتم  أن -3
 لتشخيص األطفال.  اً صخصي

عمل الفريق  مضمون طارخارج إ جراءات واخلطوات ولكن تتم حالياً لة من اإلسلسخيص متر يف التشعملية أن  -4
 لى احلاالت. عاجلماعي للحكم  والقرار

يد داك أخطاء يف حتنوجد أبن ه ، ذهنياً نياألطفال املعاقتشخيص رة حول دالصارير من التقا دوىف ضوء حتليل عد
ة ويكتب العنوان أعاقة عقلية قدر ال يط يفسب تدينأن هناك رير  بعض التقاريبة الذكاء حيث تشساإلعاقة مع ن وىمست

طفل يعاىن من  عنوانب تقريرأشارت إيل وصف اخلالة خبصائص إعاقة عقلية ويكتب الرير إضافة إىل أن هناك تقا، ةسيطب
حل منحة معونة نقدية الص اً املعاق عقلي لطفلتتعاطف مع ا اليترير من التقا عددنتائج  وظهر تفاوت يف ،تعلم صعوابت

 مات الالحقة. دمن اخللطفل ن االجتماعية مما حيرم ائو من وزارة الش

عملية ن هناك أخطاء وحتيز يف أرجة عالية من الكفاءة و بدال يتمتعون  الفاحصنيلك أشارت النتائج إىل أن ذك
إذ يعمل  ،د الفاحصنيدع قلة يفاك م فيها الفاحص االختبار غري مناسبة / وهنقدي ن الظروف اليتإو التشخيص، 

لغاايت القياس  ننيمعي ينيال يوجد أخصائو بدوام كامل  سشخيص اإلعاقات وليتمركز  يف يجزئبشكل غالبيتهم 
 ة العقلية. اقشخيص لإلعتوال

تدريب  واقع تعليم و نيشخيص وبتمضمون تقرير ال هرت النتائج من وجه نظر املعلمات أن هناك أخطاء يفأظو 
اء و ة سعديدوأدخلت لظروف  ،ت يف مكاهنا املناصبساملراكز لي احلاالت يفبعض وجد يوكذلك  ،املركزل يف الطف

 تقريرال يتعاملون مبضمون ال راكزامل  يفمنيإضافة إىل أن العديد من املعل ي،و الضغط االجتماعأأو الواسطة إنسانية 
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انمج ف ويتم بناء الرب ضعن نقاط الو ددحيو مارات معدة للتقييم تساملركز يف ضوء ا يف فلييم للطقايته، بل جيرون تو وحمت
 ضوءها. على 

الوصول إىل مكان  ئهم رغم املعاانة يفايتم تشخيص أبن مناسب )أنناك رضا إىل حد هور فماأل ءبة ألولياسأما ابلن
الت من خمتلف شخيص احلاتاملسئولة عن  يالغالب ويتمنون أن تكون مراكز األمومة والطفولة ه التشخيص يف

 . (عاقاتاإل

 التوصيات واملقرتحات:
تتعلق بتاريخ ت بنتائج ال أبس فيها وينظر إليها من أبعاد عديدة ءجادراسة يرى الباحث أبن االنطباع العام أبن ال

له غري مطمئن يف ظل إمكانية توفر  والواقع احلايل، 9119عام  أحيث بد بياً سيث ندنه ح)أبالقياس والتشخيص 
عاقة ية التشخيص لإلجمنه لكن هناك قصور واضح يف ،شخيصترين على الد متخصصني قافريمكانية تو إصات و ختص

لبناء منهج واضح وخطوات  مكانية عالية جداً إاك هنن أف يكون عليه فريى الباحث و أما النظرة املستقبلية ملا س ،عقليةال
يخ هذا احلق ساإلعاقة وتر  اية املؤسسات الوطنية املعنية يفعبر عاقات و عمل وطنية لتشخيص اإلعاقة العقلية وغريها من اإل

 من حقوق األشخاص املعوقني. 

بشكل فعلي يف إحداث التغيري املنشود يف من هنا نرى أبنه من املناسب حتديد التوصيات واليت ميكن االستفادة منها 
 قياس وتشخيص اإلعاقة الذهنية وتتمثل التوصيات فيما يلي

جة إىل إعداد وأتهيل األخصائيني املدربني تدريبًا جيدًا يف قياس وتشخيص اإلعاقة الذهنية من كافة جوانبها. احلا أواًل:
 العمل على إجياد فريق متخصص لقياس وتشخيص ذوي اإلعاقة الذهنية يتمثل يف ما يلي: وميكن

 اإلعاقات.طب عام مع خربة يف  يوسالطبيب العام مؤهل بكالور  .9

 مع خربة يف اإلعاقات.طفال ختصاصي أمؤهل اطبيب األطفال  .8

  ختصاصي أعصاب/ دماغ.طبيب األعصاب مؤهل ا .3

 ري نطق ولغة. ستلغة مؤهل ماجلالنطق واأخصائي  .4

 ة خاصة. بيتري تر سهل ماجؤ الرتبية اخلاصة م أخصائي .5

 شاد نفسي.ر إتري سهل ماجؤ منفسي  أخصائي .6

 نفسي.  قياس مؤهل تقوميقياس و أخصائي  .7
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 يف التأهيل.ل مؤهل أتهيأخصائي  .1

 تماعية. جمة االداخل ماجستري يفاجتماعي مؤهل أخصائي  .1

ومقننة وجمربة قياس وتشخيص ذوي اإلعاقة الذهنية حديثه ات و فري أدتو ة إىل قذات العالؤسسات : السعي مع املاثنياً 
 حديثة ومطورة مثل:عاملية توفري مقاييس ، ميكنو كل جيد، بش

البيئة األردنية، حيث مت تطويره يف الوالايت  درات العقلية أحدث طبعة وتقنينه على تانفورد بينية للقمقياس س .9
سنة، وهناك فريق عمل يف اململكة العربية  70ويصلح للفئة العمرية من سنتني وحىت  8005املتحدة عام 

 السعودية يعمل على تطويره وتقنينه للبيئة السعودية.

ويقيس سنوات  ستألحدث والذي يصلح لألعمال من امليالد وحىت طبعة اال( Dinever 11اختبار دينفر ) .8
األطفال وميكن تقنينه على البيئة األردنية وحباجة إىل كلفة والسلوكية لدى ية عواحلركية واالجتماالعقلية اجلوانب 

  عالية جداً وهو من االختبارات العالية الكفاءة ابلنسبة لألطفال وخاصة فيما خيص التدخل املبكر.

وميكن  دنيةر تصميمه من قبل متخصصني يصلح للبيئة األ دنيني يتمر فال األألطكاء لذ و مقياس أبناء اختبار  .3
 عاقة الذهنية. تشخيص اإل يف هاعتماد

مما يعود ابلنفع على األطفال  ينيالف األطفال األردنآتشخيص  يف هاماً  يس أن تؤدي دوراً يوميكن هلذه املقا .4
ل على مراجعات األطفال للمؤسسات الصحية ذو ع املال املبدفلكثري من اجلهد و فر اويو سات سوأسرهم واملؤ 
 والتعليمة. 

عاقة الذهنية إلشخيص لت ملناقشة موضوع القياس والنيواخلرباء واملهتم صينيمن قبل االختصا : عقد لقاء وطيناثلثاً 
 ية عمل يتفق عليها اجلميع. جج مبنهو واخلر 

إحدى املؤسسات  عاقة الذهنية يفوات واالختبارات ذات العالقة ابإلدس واأليق ابملقايلتتع : توفري قاعدة بياانترابعاً 
 ة. دنياحلكومية املهتمة واجلامعات األر 

ت قكل حموسب الستخدامها واالستفادة منها و شوب ريرية أو آلية جيدة لتوثيق وإدارة نتائج التقاجاد منهإجي: خامساً 
 احلاجة. 

 . ملية قياس وتشخيص اإلعاقة الذهنية كافة حمافظات األردنع يطتغ: أن ساً دسا

  عمليةاألخطاء يف اليفيف املركز لت تشخيصللحاالت إلجراء عملية القياس والد آلية مراجعة إجيا: السعي إىل سابعاً 
 ية للحاالت طالبة اخلدمة. عغري واق ريروكتابتهم تقافنيني التشخيص من قبل ال
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لألمهية يف احملافظات وذلك  مراكز الصحة يف أو يف ئيسياملركز الر  اء يفو ى األطفال سلف املبكر عشللكري فريق ف: تو اثمناً 
فرتة منو الطفل تعطى فرص كبريه للوقاية من  املبكر يفخل دتتطلب تدخل مبكر. وأمهية الت املبكر للحاالت اليت الكشف
على ختطى  ةر سيساعد األ دخلكما أن الت  ،عةيكون سر توىل األ لثالثةاألشهر ا املخ يفشكالته ألن معدل منو تطور م

 ظل وجود طفل معوق .  املشاكل اليت سيتعرضون هلا يف جمموعه كبري من

 سنوات حياهتم املبكرة يف األطفال املعوقني يف على جريت( اليت أlather homerوبينت دراسات )لوثر هامر
مراحل العمر  ائية املمكنة لديهم، وكوهنم يفمإصالح االحنرافات الن ى يف)أملانيا( أن لربامج التدخل املبكر فاعلية كرب 

ر حصول اإلصابة ابإلعاقة يعطي نتائج و لف الربامج العالجية وربطها ابلربامج الرتبوية فتاألوىل لنموهم، كما أن تطبيق خم
 ابهرة، وذلك ملربرات أمهها: 

سنوات حرمان وفرص  م هلم برامج تدخل مبكر إمنا هيتقدمل  ينذ النيالسنوات األوىل من حياة األطفال املعوق .9
 . ضائعة ورمبا تدهور منائي أيضاً 

 عضها وأي خلل يف أي مظهر يؤثر على اآلخر.بألن مظاهر النمو مرتبطة ب .8

 ية املتوقعة واملعاانة املستقبلية. دفض اجلهد املتوقع والتكاليف املاخ .3

 . واألسرةعاقة على الطفل ثري اإلأتة يف النمو ويقلل يف طبت املرتيساعد يف الوقاية من املشكال .4

ت ئة أطفاهلم حىت يتجنبوا الوقوع يف مشكالشاثبتة عن كيفية تن عدسر األطفال املعوقني قواأن يكون أل .5
 . تقبليةمس

ور سلبيات هالحتماالت ظ ئيسية األسباب الر نييف السنوات اخلمس األوىل قد يكون من بالتأخر النمائي  .6
 . ةاير مدى احلتستم

والبصرية وختطيط  لسمعيةلقة ابجلوانب الصحية واعة املساندة لعملية القياس والتشخيص خاصة املتهز : توفري األجاتسعاً 
 يف: تتمثل شخيص تحتتاجها عملية القياس وال وات اليتدواأل الت.األعصاب والعض

 حمللى. ق او من الس يشرت تاخلاصة إبجراءات عملية التشخيص و األلعاب  -9

 للقراءة. التكبري بية والنظارات الطبية أو لوحات السماعات الط -8

 الكاسيتات وأجهزة احلاسوب املربمج عليها االختبارات واملقاييس.  -3

 مها حسب احلاجة. خداوخشبية واأللواح الكتابية الست تونيةلوحات كر  -4
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 بات الضرورية أثناء الفحص. يلفة والتدر ات املختسوالوزن والقياحركة ل ومعينات حركية للئوسا -5

 أو ني: عقد الدورات وورش العمل يف جمال القياس والتشخيص لإلعاقة الذهنية يف كافة احملافظات سواء للمختصعاشراً 
 . املتعاملني مع املعوقني ذهنياً 

  املقرتحات:
 عاقات: تقل لتشخيص اإلس: إنشاء مركز وطين مأوالً 

اث اإلعاقة وإجراء حبوأ دراساتر املناسبة، إضافة إىل إجراء الدزات والكوايوالصاالت والتجهفيه املساحة  ريتوف
حديثة وضمن منهجية موحدة علمية  سسفق أتشخيص و  واملؤمترات، وبناءالندوات وعقد تدريب الكوادر املسرح و 

دها دح يتجوانب حقوقه ال افةك  د يفللشخص املستفي كوثيقةا  هومعتمدة من حيث مناذجها ومتطلباهتا وقبوهلا واعتماد
 إدارته اجلهات ذات العالقة.  ن يشرتك يفأجل الوطين يف املركز و سوإجياد ال دينالقانون األر 

ج يف إىل ختر ديه رتبوييص النفسي والخالقياس والتش يف يى املاجستري التطبيقو : إنشاء ختصص على مستاثنياً 
 .رايً صوب وسعياً سياً وذهنياً ففة نلختعاقات املشخيص اإلت ني يفيمهن ينيأخصائ

اجملال خرباء متخصصني يف ا هعاقة العقلية يف املركز يشرف عليإلتشخيصية ل سوحدة بناء اختبارات ومقايي س: أتسياثلثاً 
 النفس والرتبوي والسلوكي. 

املركز الوطين اد إجيمهامه حال  داإلعاقة العقلية حتد والتشخيص يف للقياسشكيل فريق وطين كمرجعية ت :رابعاً 
امعات اجلاالجتماعية والعمل و تنمية ويتم متثيله من اجلهات احلكومية واخلرباء )وزارة الصحة والرتبية والتعليم وال ،للتشخيص

 .األردنية ومراكز البحث املتخصصة(
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 املراجع
 ة: عربي: املراجع الأوالً 

األردن  -عمان  ،م والتشخيص يف اإلرشاد النفسي، دار املسريةالتقيي( 8001محد )أمحد والغرير، ، أسعدأبو أ .9
  .الطبعة األوىل

 ،دار الفكر للطباعة والنشر ،يف الرتبية اخلاصةقدمة م ـخل املبكرد(، الت9111مجال واحلديدي، مىن ) ،اخلطيب .8
 عمان.

 Diagnostic & Statistical Manual of)العقلية تشخيصي لالضطراابت الدليل اإلحصائي وال .3

Mental Disorder DSM 4,5) الطبعة الرابعة واخلامسة.  ،األمريكية للطب النفسي تصدره 

  .ةسالطبعة اخلام، ردناأل –عمان  ،دار الفكرعقلية، ال قةيف اإلعامقدمة ( 8005فاروق ) ،الروسان .4

جملة  –رات الكتابة ااس مهقيراء على ماآل والزمين يف قليالعمر العغريي ر متث(: أ9117) قفارو  ،الروسان .5
 .901- 71جامعة دمشق، العدد الثاين عشر، ص

  .عمان، دار الفكر للطباعة والنشر، اخلاصةالرتبية اليب القياس والتشخيص يف أس (:9111الروسان، فاروق ) .6

اعة قدمة يف الرتبية اخلاصة، دار الفكر للطب، مديني العاريل غااألطفية كولوجي(، س9116) ق،فارو ، الروسان .7
 والنشر، عمان.

  ،عمان ،اخلاصة، دار الفكر للطباعة والنشربية (: قضااي ومشاكل يف الرت 9111) ،الروسان، فاروق .1

 – ملقياس مهارات القراءة للمعوقني عقلياً  (: تطوير صورة أردنية9111) أروى، ،العامري ،فاروق ،الروسان .1
 .78 – 50ص  ،الثامن ددالع عشر،اجمللد اخلامس جملسة دراسات، 

غوية للمعوقني عقلياً. منشورات مقياس املهارات الل "دليل( 9197) حممد: اللج ،جرار ،فاروق ،الروسان .90
  .عمان –نية داجلامعة األر 

، منشورات اجلامعة األردنية. عمان عقلياً للمعوقني العددية دليل مقياس املهارات ": (9111فاروق ) ،الروسان .99
  .م

يف الرتبية اخلاصة، مرتجم مكتبة الصفحات التقييم  (:9111) .زيدان طاوي،ر السر طاوي، عبد العزيز. الس .98
 .الرايض، اململكة العربية السعودية ذهبية،ال
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 الةرس ،كاءذ لل رس وكسلاني على مقييندطفال األر ألل ي(: أمناط النمو العقل9117ىي حممود )حي الصمادي، .93
 .اجلامعة األردنية -غري منشورة ماجستري

 . ور الكرتونياً شمن -ردن األ -عمان  دن، ر ة ذوي االحتياجات اخلاصة يف األربجت( 8006)د محأالغرير،  .94

رسالة  "،نيةدعلى البيئة األر  الاألطف ءكاذ ل رلسأردنية ملقياس وك صوروير تط" :(9171وسف )ي ،ويتيالقر  .95
 منشوره اجلامعة األردنية.  ماجستري غري

دار القلم اخلاصة، املدخل إىل الرتبية  (:9115) مجيل. مادي،صالعبد العزيز.  ،يوسف. السرطاوي ،القريويت .96
  .مارات العربية املتحدةاإل، والتوزيع رللنش

راسة دردنيني، )لدى األطفال األ فيلوك التكيس(: قياس ال9115فاروق ) ،انسزيد والرو  عبد هللا الكيالين، .97
  عشر. دياحلا دالعد -عشر اجمللد الثايندراسات، جملة  ،حتليل عاملي(

السلوك التكيفي للمعوقني عقلياً، مطور  مقياس (:9119) ىسحممد وليد مو  والبطش،زيد الكيالين، عبد هللا  .91
 يف األردن.

 األردن.  -اجلريدة الرمسية عمان  ،املعوقني صعاية األشخار قانون  (8007) نياملعوقألشخاص األعلى لاجمللس  .91
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Assessment measurement and diagnosis of children with 

mental disability in Jordan, 

 

Dr. Ahmad N algrair 

Abstract 

TTiis study aimed at identifying the status of measurement and diagnosis of children 

with mental disability in Jordan, through examining the responses of a sample of (10) 

expirtees,(30) teachers, and(8)of the parents, during the scholastic year 2008/2009, 

the required data to answer the questions of the study was collected by using the 

following procedures including, The early diagnosis statement of the Retardation 

Diagnosing Center The reports prepared by the Diagnosmg Retardation Center, and a 

developed instrument for the purposes of the study. 

The results indicated that the procedures of measurement and diagnosis were un 

effective and they were below the expected level, the absent effective tools and 

scales, some mistakes involved in the process of diagnosis, and methods of 

measurement were traditional and they lack for accuracy, however, although of these 

shortcomings, the results indicated that the parent show a degree of satisfaction about 

the process of measurement and diagnosis. The study strongly recommended employ 

an effective and systematic procedures in measuring and diagnosing the mental 

disabilities, and supporting centers with trained and qualified employees 
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