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امللخص

 ز.الربامج، املراك ، املعايري، ضبط اجلودة،توحداضطراب طيف الالكلمات املفتاحية: 

The Reality of the Application of Quality Control Standards for 

Autism Spectrum Disorder Programs in the Makkah Region in 

Light of Certain Variables 

By/ Teba Wael El-Sharif 

Nayef Abed Al-Zaraa 

Abstract 
The present study aimed to reveal the standards of controlling the quality 

of autism spectrum disorder programs and determine to what extent they 

are met in the centers of Makah region in light of the two variables of 

(program reference and program type). The final sample consisted of the 

(93) autism spectrum disorder centers in the region within the programs of 

the Ministry of Education and the Ministry of Labor and Social 

Development. The quality control standards for autism spectrum disorder 

programs were used by the study. The results found that the general 

standard for controlling the quality of autism spectrum disorder programs 

in the centers in Makkah region was (SOMETIMES) met with the 

arithmetic mean of (3.01), and that there were statistically significant 

differences in the trend of the programs of the Ministry of Labor and Social 

Development, and in the trend of private programs, according to the 

program reference and the program type respectively. 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, Standards, Quality Control, 

Programs.
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الدراسةحدود 

 طار الظرر اإل

 سب انتشاره:، ونالتوحداضطراب طيف أواًل: مفهوم 



 ................... (ASDواقع تطبيق معايير ضبط جودة برامج اضطرب طيف التوحد )

 :ضطراب طيف التوحداثانيًا: جماالت التعليم والتدريب لذو  
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 رابعًا: فوائد ومربرات ضبط اجلودة:
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 دراسات السابقةال
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 التوحد اضطراب طيفز/ برامج ذو  احملور األول: دراسات تظاولت تقييم مراك
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 سات احملور األول: التعقيب على درا
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 ضطراب طيف التوحدا ملراكز/ برامج ذو  احملور الثاني: دراسات تظاولت وضع معايري

 

 التعقيب على دراسات احملور الثاني:
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 ضطراب طيف التوحدادوات تقييم مراكز/ برامج ذو  أ احملور الثالث: دراسات تظاولت
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 التعقيب على دراسات احملور الثالث:

 اوإجراءاته الدراسةمظهج 
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 :الدراسةأواًل: صدق أداة 

 

 

≤

 :الدراسةثانيًا: ثبات أداة 
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 ظهائية:صورته ال وصف املقياس يف ثالثًا:

 :سةالدراتصحيح أداة  رابعًا:

 

 

 

 ومظاقشتها الدراسةنتائج 
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المراكز بمنطقة مكة على  اضطراب طيف التوحد: مدى انطباق معايير ضبط جودة برامج (1جدول )
 المكرمة

المتوسط  األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
مدى  الترتيب المعياري

 االنطباق

 غالبا   1 89.0 9933 الخامس: الخدمات والبرامج التعليمية الفردية
 غالبا   0 8900 9939 األول: الرؤية والرسالة واألهداف

 غالبا   9 8900 ..99 التاسع: متابعة وتقييم التقدم في التعلم

 غالبا   3 8909 99.3 السادس: البيئة التعليمية والمادية

 أحيانا   . 8908 9993 الرابع: مشاركة ودعم وتمكين األسرة

 أحيانا   6 ..89 9998 الحادي عشر: الخدمات المساندة

 أحيانا   . 8900 9906 الثالث: التقييم والتشخيص

 أحيانا   0 8906 .991 الرابع عشر: المنهاج المرجعي

 أحيانا   3 8908 9980 الثالث عشر: التقييم الذاتي
 أحيانا   18 89.9 0900 السابع: طرق التدريس والتدريب
 أحيانا   11 8901 09.3 العاشر: تحليل السلوك التطبيقي

 نادرا   10 8906 09.3 الثاني: اإلدارة والعاملين

 نادرا   19 .896 .093 الثاني عشر: الخدمات االنتقالية والتهيئة المهنية

 نادرا   13 8930 1903 الثامن: الدمج والتعليم في برامج الدمج

 أحيانا   - 89.3 9981 الدرجة الكلية
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حول درجة انطباق  الدراسة: نتائج اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطات استجابات مجتمع (0جدول )
 حسب مرجعية البرنامج اضطراب طيف التوحدمعايير ضبط جودة برامج 

 العدد مرجعية البرنامج المعيار
قيمة  االنحراف المتوسط

 ت

 الداللة درجات

 اإلحصائية الحرية المعياري الحسابي

 األول
 8933 9900 69 وزارة التعليم

193. 38 898. 
 8996 .391 03 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 الثاني
 8901 09.0 69 وزارة التعليم

.9.0 38 8988 
 8968 9910 03 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 الثالث
 .893 9918 69 وزارة التعليم

0966 38 8981 
 .893 9968 03 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 الرابع
 8930 9918 69 وزارة التعليم

9916 38 8988 
 8900 .990 03 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 الخامس
 8963 9938 69 وزارة التعليم

090. 38 8989 
 8996 3910 03 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 السادس
 8938 9960 69 وزارة التعليم

1936 38 898. 
 89.0 9930 03 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 السابع
 89.3 09.0 69 وزارة التعليم

0988 38 898. 
 8933 9983 03 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 الثامن
 8930 0986 69 وزارة التعليم

0996 38 8980 
 8933 19.9 03 العمل والتنمية االجتماعية وزارة

 التاسع
 8903 99.6 69 وزارة التعليم

8918 38 8930 
 8933 99.9 03 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 العاشر
 .893 09.0 69 وزارة التعليم

1980 38 8900 
 8930 .093 03 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الحادي 
 عشر

 8930 0933 69 التعليم وزارة
.980 38 8988 

 .896 3908 03 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الثاني 
 عشر

 8933 0993 69 وزارة التعليم
1908 38 8903 

 8930 09.8 03 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الثالث 
 عشر

 8903 .090 69 وزارة التعليم
093. 38 8988 

 89.8 ..99 03 العمل والتنمية االجتماعية وزارة

الرابع 
 عشر

 8933 0900 69 وزارة التعليم
391. 38 8898 

 8993 99.0 03 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الدرجة 
 الكلية

 8901 0900 69 وزارة التعليم
09.9 38 8981 

 8936 9903 03 وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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حول درجة انطباق معايير  الدراسة: نتائج اختبار )ت( للمقارنة بين متوسطات استجابات مجتمع (9جدول )
 حسب نوع البرنامج اضطراب طيف التوحدضبط جودة برامج 

نوع  المعيار
 الداللة درجات تقيمة  االنحراف المتوسط العدد البرنامج

 اإلحصائية الحرية المعياري الحسابي

 األول
 8903 .996 93 حكومي

09.3 38 8981 
 89.8 3910 9. خاص

 الثاني
 ..89 .098 93 حكومي

.993 38 
8988 

 89.6 0938 9. خاص

 الثالث
 8933 0938 93 حكومي

99.. 38 
8988 

 8960 99.0 9. خاص

 الرابع
 8933 09.3 93 حكومي

3908 38 
8988 

 8938 99.0 9. خاص

 الخامس
 8963 ..99 93 حكومي

99.1 38 
8988 

 8931 3916 9. خاص

 السادس
 .893 .999 93 حكومي

990. 
38 8988 

 89.3 3988 9. خاص

 السابع
 8900 09.3 93 حكومي

9991 
38 8988 

 89.1 9980 9. خاص

 الثامن
 8930 1908 93 حكومي

89.. 
38 

8936 
 8930 1936 9. خاص

 التاسع
 .893 99.9 93 حكومي

1900 
38 

898. 
 8933 9931 9. خاص

 العاشر
 8933 09.9 93 حكومي

091. 
38 

8989 
 .893 0933 9. خاص

 الحادي عشر
 8933 0960 93 حكومي

.986 
38 

8988 
 8933 99.6 9. خاص

 الثاني عشر
 .893 .091 93 حكومي

19.0 
38 

8980 
 8930 0966 9. خاص

 الثالث عشر
 1908 0966 93 حكومي

9930 
38 

8988 
 8909 9993 9. خاص

 الرابع عشر
 1988 09.0 93 حكومي

99.3 
38 8988 

 8903 99.8 9. خاص

 3983 8901 .096 93 حكومي الدرجة الكلية
38 8988 

 ..89 9206 9. خاص
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