


اإلعاقةالطلبة ذوي تعليم نحو االلتزامات الدولية 

(1989)الطفل وحقوق (1948)إعالن األمم المتحدة حول حقوق اإلنسان •

(1990)العالمي بشأن التعليم للجميع اإلعالن •

(  2000)منتدى التربية العالمي في داكار جدد في ، (1994)سلمنكا بيان •

بضمان الدول الموقعة وألزمت ( 2008)حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اتفاقية •

دائي األشخاص ذوي اإلعاقة من الحصول على التعليم المجاني االبتتمكين 1.

.هممجتمعاتالجيد والجامع، على قدم المساواة مع اآلخرين في والثانوي 

م األشخاص ذوي اإلعاقة على الدعم الالزم في نطاق نظام التعليحصول 2.

.  العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال

در من النمو تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قتوفير 3.

.  األكاديمي واالجتماعي، وتتفق مع هدف اإلدماج الكامل





التعليم الجـيد واألشخـاص ذوي اإلعاقـة

ضمان تكافؤ القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم و•

ب المهني مستويات التعليم والتدريفرص الوصول إلى جميع 

ة للفئات الضعيفة، بما في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاق

ل عام بحلوصعبة، الذين يعيشون في ظل أوضاع واألطفال 

2030.

لجنسين، بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين ا•

ورفع مستوى المرافق التعليميةوحاجات ذوي اإلعاقة، 

ية من العنف القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخال

.للجميع



من أجل مدرسة االنصاف واالصالح : رؤية استراتيجية لالصالح

واالرتقاء 



اإلعاقةتعليم الطلبة ذوي نحوااللتزامات الوطنية 



تميز إذا لم تقس النتائج، فال يمكن أن

...التعــثرعن النجــاح 



لمــاذا؟

.«لالنجازبوصلة»االستراتيجيةاألهدافتحقيقفرصتعظيم•

.«وماليةبشرية»المواردوتخصيصاألداءموازناتإعداد•

.«جيدةحوكمة»والمساءلةالشفافيةمستوياتزيادة•

.والجزئيالكليالتخطيطعمليةكفاءةورفعالقراراتخاذدعم•

.السياساتوصنعالقراراتخاذفيالتشاركيةوتعزيزتعميق•

.الخبراتواكتسابالتعلمآلياتوتفعيلالمؤسسيةالذاكرةتعزيز•

.حدوثهادعنمعالجتهاوكيفيةالتدخالتتنفيذعندالمشاكلأسبابتحديد•

...  ةالتقييم أداة رئيسية في مجال اإلدارة العامالمتابعة و



خلل في االنصاف وتكافؤ 

االنصاف وتكافؤ الفرص الفرص 

إلــىمــن

الجـودة للجــميعجــودة جــزئية

الوضع الحالي للفرد 

والمجتمع 
االرتقاء بالفرد والمجتمع

تراتيجية تبدأ بتحديد األهداف االس..والتقييمالمتابعة مراحل 
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كيف ستقود سيارتك بدونهما؟ 



المدخالتبتبدأالتيالنتائجسلسلةمنمختلفةأجزاءعلىتركز

ا والمخرجاتبالنشاطاتمرورا واألهدافالغاياتإلىووصوال

.اإلستراتيجية

لمدخالتامتابعةمجردوليسالنتائجإدارةعلىيركزالكفؤالنظام

.والمخرجات

قابلةمؤشراتشكلعلىالمستهدفةالرئيسيةالنتائجكسع

.للقياس

»Baselineاألساسبيانات»بتحديدتبدأ

عالقات دالة... المؤشرات



 ي النظام العديد من الدول، كان الموقف واالعتقاد التقليدي للمسؤولين ففي

بيرةا في حال التربوي والمجتمع المدني أن األطفال المعاقين يشكلون مشكلةا ك

.االعتياديةالتحاقهم بالصفوف 

 من األطفال المعاقين يمكن أن % 60منظمة الصحة العالمية أن أكثر من تقدر

آخرين يمكن % 20اعتبارات خاصة، وأن ةأييلتحقوا بالمدارس االعتيادية بدون 

.طفيفةحال إجراءات تعديالت في بسهولة استضافتهم 

 صعيد حيث االحتياجات التعليمية، فإن من المقبول بشكل واسع على المن

في ( مؤقتة أو دائمة)من الطلبة احتياجات تعليمية خاصة % 20الدولي أن لدى 

.  التعليميةمسيرتهم 

 أربع فئات عامةضمن االعاقات تندرج     :

في التواصل والتفاعل صعوبات 1.

الحسية أو الجسدية االضطرابات 2.

سلوكية وعاطفية واجتماعية صعوبات 3.

إدراكية وتعليمية صعوبات 4.

نظرة دولية للطلبة ذوي اإلعـاقـة



خبرات؟ ماذا نتعلم من ال.. التسلسل الهرمي لدعم الطلبة ذوي اإلعـاقـة

من تقديم برامج تعليمية ودعم بصور مختلفة داخل الغرف الصفية ن وتمكن المعلمكلما 

تعليمتقل التكلفة وتزداد جودة ال.. .تلقائيةبصورة سيكون التوجه نحو  قاعدة الهرم االعتيادية، 



عامةمالمح..... مؤشرات تربوية خاصة بالطلبة ذوي اإلعــاقة

 كل وتفسيرها يحدث ضمن نظام المعلومات، وتشواستخدامها تصميمها

(.EMIS)جزءا ا ال يتجزأ من نظام إدارة المعلومات التربوية 

 م والتعليم بالتعلالمعنيين ذات االهتمام لدى كافة األحداث والتغيرات تقيس

باب ال تستطيع تحديد أسلدى فئة الطلبة ذوي اإلعاقة، مع التركيز أنها 

. لهاالمشكالت وال تأمين الحلول 

 تحديد ومع التأكيد على أن التشخيص " الصحية " عن حالة النظام تكشف

.يقةوالتحاليل العماالستراتيجيات المؤاتية يستلزمان بعض البحوث 

 ا لتلك الفئة م« الموارد البشرية»أحد المدخالت الرئيسة لتخطيط :  ستقبال

ياسية التشغيل، األنشطة االقتصادية، البرامج التنموية، المشاركة الس

.واالجتماعية والمواطنة، الرعاية الصحية



الـمستـوى

الـذي 

تعكسه 

مؤشرات 

الفترة 

المرجعية

مستوى 

التحسن 

المستهدف 

مـع تحديد )

المدخالت

والـعمـليــات 

(والمخـرجـات

الغاية

الهدف 

االستراتيجي

ي  دور المؤشرات في تحديد الغايات                     الهدف االستراتيج وصوال إلى

المؤشــرات 



سجل مرجعي حول مؤشر معين 

: االستراتيجيالهدف

:الغاية 

:المؤشر

:......تقييم/ربعي/سنوي)المؤشريخدمهالذيالتقرير

الوصف

:الوصف الدقيق للمؤشر 

: وحدة القياس

:طريقة االحتساب 

: مبررات االستخدام 

خطة الحصول على البيانات 

:طريقة جمع البيانات 

:مصدر البيانات 

:كيفية الحصول على البيانات 

:دورية البيانات 

:تكلفة الحصول على البيانات 

:الجهة المسؤولة عن الحصول على البيانات 

:موقع تخزين البيانات 



تناسب الطلبة ذوي اإلعـاقةكميةمؤشرات 

والقيدالمشاركة مؤشرات ( 1

 قياس االلتحاق(access)  بالتعليم

 القبول اإلجمالي معدل(Gross in – take rate )

 االنتقال معدالت (Transition rates )

 اإلجمالية القيد معالت (Gross enrolment rates )

 تحقين بحسب االعاقة الملنسبة األطفال : معدالت القيد بحسب اإلعاقة

التربويبالنظام 

النظام التربوي مؤشرات تدفق الطلبة ذوي االعاقة عبر ( 2

 معدل الترفيعPromotion rate 

 التسرب معدلDrop– out rate

معدل البقاء



الدعم ( 3

 الصفيةالطلبة الذين يتلقون الدعم في الغرف نسبة

 صفية الطلبة الذين يحصلون على الدعم خارج إطار الغرفة النسبة

.االعتيادية

لوصوللية األبنية بحيث تلبي معايير القابتعديل مؤشرات تتعلق ب( 4

.«كودات البناء» الطلبة ذوي اإلعاقة لمراكز التعلم 

بعيت.. تناسب الطلبة ذوي اإلعـاقةكمية مؤشرات 



تناسب الطلبة ذوي اإلعاقةنوعية مؤشرات 

تدريب المعلمين( 1

االعاقةي الطلبة ذودمج/ لتعليمالمعلمين الذين تلقوا تدريبًا نسبة

د ودعم الطلبة ذوي لتحديتوعيًا /توجيهيًاالمعلمين الذين تلقوا تدريبًا نسبة

االعاقة

 ةاالعاقذوي التشخيص المبكر لالمعلمين المدربين على نسبة.

مؤشرات مصادر التعلم والتعليم( 2

فة من اإلعاقةعدد األنشطة التعليمية التعلمية المناسبة لألنواع المختل.

مدى مرونة المناهج لتناسب حاجات األنواع المختلفة من اإلعاقة.

درجة استخدام التكنولوجيا لتلبية حاجات التعلم لديهم  .



بعيت.. تناسب الطلبة ذوي اإلعاقةنوعيةمؤشرات 

ليمية حاجاتهم التعلتلبية المقدمةالبرامج / التربويةأنواع التدخالت( 3

.والنمائية

 طلبةاإلستراتيجيات التدريسية المخصصة لتلبية احتياجات العدد.

 إلعاقةادرجة استخدام استراتيجيات تقييم تناسب حاالت الطلبة ذوي

مؤشرات تحصيل التعلم( 2

ع نهاية نسبة الطلبة من ذوي اإلعاقة الذين يتقنون مهارات القراءة م

.مرحلة التعليم األساسي

 نهاية ع الحساب منسبة الطلبة من ذوي اإلعاقة الذين يتقنون مهارات

.مرحلة التعليم األساسي

 م الثانوي الذين ينهون متطلبات التعليالطلبة من ذوي اإلعاقة نسبة

.بنجاح



األدوار بين المتابعة والتقييمتكــامل 

متابعة 

التغيرات خالل 

المراحل 

ج الزمنية لبرنام

مدرسة » 

االنصاف 

واالصالح 

»واالرتقاء 



التقييماستعماالت 



شيرين حــامد


