فكرة مشروع مقـترحة

مشروع مدرسة للصم والبكم

5107

أعدت هذه الدرا سة األولية بهدف تقديم أفكار م شاريع مقترحة تت ضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة
المشرررروع دون تحليل النواحي المالية و السوووو ية الة مة الحعل لد مدد ىدود م امة اعما معووو و مما
يعني إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـررررة وحالم امست مار اللتم لتنفيذ فكرة
المشروع بهدف إطلع المست مرين المهتمين على التكاليف امست مارية اللتمة لتنفيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في الدراسررررة وا عية ما أمكن ،وسررررعيا ألن تكون البيانات
الواردة في الدراسرررة وا عية ما أمكن ،فقد تمت تيارات ميدانية لمشررراريع وماسرررسرررات وموردين ذات عل ة

بفكرة المشرررروع  ،لما ً بأن التو عات المتعلقة باإلي ادات وتقدي حىل السوووول المتو ت تل اسوووت نا اا من
امه الد اسوووة لحين م داد د اسوووة ىدود ا تلوووادية للمعووو و ،وذلك لكون اإليرادات المتو عة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصررررررعب التنبا باتالاهاتها مما يسررررررتدعي من المسررررررت مرين المهتمين بعد ام تناع بفكرة
المشروع التواله إلعداد دراسة الالدوى ام تصادية الكاملة للمشروع المقترح

المحتويام
أوال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1مراحل التةنيع
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2وسائ النقل
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8ايدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11رأس المال العامل
التكاليف ايدمالية للم رو
وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
مدرسة للةم والبكم

فكرة الم رو المقترحة

 -1تعليم شوي ايعاقات الدائمة في السمع والن ق.
 -6تعليم ومساعدة شوي ايعاقات المؤقتة ليتمكنوا

منتدات الم رو

من السمع والن ق ب كل ديد.
خدمي

تةنيف الم رو

16

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

91911

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

6111

رأس المال العامل

8181
111181

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
انطالقا ً من حر

الدولة واالهتمام بكافة فئام المجتمع فقد بولم الجهام الرسمية اهتماما ً خاصا ً بإفراد

المجتمع اللين يعانون من إعاقام سواء دائمة بو مؤقتة ممن جميع التصنيفام ومن هلا المنطلق فقد عملم
وزارة العما والتنمية االجتماعية فم بداية السبعينام 0791 /عل إنشاء مديرية التربية الخاصة وبعد
الفصا بين عدد من الوزارام والمؤسسام الرسمية بصبحم وزارة التنمية االجتماعية هم المعنية بهلا
الدور حي

بوكا إليها العما فم التنتيم واإلشراف والمراقبة عل كافة الجهام سواء التطوعية والخيرية

بو الرسمية بو الخاصة التم تقدم كافة الخدمام التعليمية والتدريسية والبراما اإلرشادية والتأهيا والمهنية
للوي االحتياجام الخاصة من مختلف فئام المجتمع ثم انيطم هلد المهمة بوزارة التربية والتعليم وبنشئم
دائرة خاصة لإلشراف عل هلا القطاع وتعتبر نسى اإلعاقام الدائمة بو المؤقتة فم السمع والنطق من
ثانم اكبر النسى فم المملكة من حي تقسيمام المعاقين ولوي االحتياجام الخاصة.
يهدف المشروع المقتر إل دراسة جدوى إنشاء وتجهيز مدرسة تقوم بتقديم خدمام التعليم والتدريى ممن
تجهيزام فنية مميزة وكادر وتيفم مؤها (مدرسة ريادية) إل الفئتين:
 -0لوي االعاقام الدائمة بالسمع والنطق (الصم والبكم).
 -5لوي االعاقام المؤقتة بالسمع والنطق والتم تؤثر بشكا سلبم عل االداء التربوي ولكنها ال تدخا
ممن تعريف الصم والبكم (معف السمع وصعوبة النطق).
وتشما الخدمام التم سيقدمها المشروع فم هلا المجاا (وهم عل سبيا المثاا وليس الحصر) كما يلم :
ب – فم مجاا السمع:
 -0اجراء الفحوصام الطبية المتخصصة فم هلا المجاا مثاFrequency Specific ABR :
– Otoacoustic Emission – Cochlear Mir phonic Measurement.
 -5تشخي

نوع معف السمع (حسم عصبم دماام مركزي).

 -3تقييم مستوى السمع وتشخي

االمطرابام السمعية وتحديد مكان التلف.

ً
 -4تعليم لوي االعاقام الدائمة القراءة والكتابة لتأهيلهم لالنخراط بالمجتمع تمهيدا
لتعليمهم لدى
المراكز المهنية او التعليمية لتمكينهم من مزاولة األعماا التم يتقنونها.
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 -2تعليم وتدريى لوي اإلعاقام المؤقتة عل السمع بشكا جيد.
ى -فم مجاا النطق
 -0التشخي

والتقييم والتوصية بأسلوى العالج.

 -5التأهيا (السمعم النطقم) والترلى عل االمطرابام النطقية (الحلف اإلبداا وتشويه
األصوام والتأتأة وسرعة الكالم التم تؤثر عل ومو الصوم).
 -3معالجة حاالم التأخر اللروي.
 -4معالجة صعوبام التعليم وخاصة عند األطفاا.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
تتلخ

مبررام وبهداف المشروع بما يلم:

 -0هنال ازدياد ملحوت بعدد حاالم اإلعاقة الدائمة بو المؤقتة فم مجاالم السمع والنطق وخاصة السمع
لألطفاا حديثم الوالدة وإجراء عملية الفح

المبكر لتسرع فم عملية العالج وعدم تمكن االى الجمعيام

والمراكز القائمة حاليا ً عل ترطية الطلى المتزايد عل هلد الخدمة.
 -5حاجة المملكة لمشاريع متميزة لمثا المشروع المقتر تجهيزا وإداريا وفنيا وتقنياً .

ً

ً

 -3هنال طلى متزايد عا مثا هلد الخدمام من قبا بعض دوا الخليا وهم من مصادر الدعم المالم
للمشروع المقتر .
 -4دما األها وخصوصا ً األمهام واألبناء واآلباء مع فئة األشخا
وخاصة األطفاا.
 -2إيجاد فر

استثمارية جيدة وخلق فر

عما جديدة.

 -1تحسين الومع االقتصادي لصاحى /بصحاى المشروع.
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اللين يعانون من مثا هلد اإلعاقام

ثالثا :منتدات الم رو
 -0تعليم لوي اإلعاقام الدائمة فم السمع والنطق.
 -5تعليم ومساعدة لوي اإلعاقام المؤقتة ليتمكنوا من السمع والنطق بشكا جيد.

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صديقة للبيئة.

ال يوجد بية عوائق قانونية لترخي

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

أسالي و رق التدريس

فيما يلي ملخص أسلو العمل المقترح للم رو موضو البحث:

أ – بالنسبة لإلعاقام الدائمة (صم وبكم) يتم التدريى والتعليم من خالا الجهد الشخصم مع استعماا
بعض الوسائا التوميحية مثا البروجكتر بو الكمبيوتر بو الرسوم والصور وال يختلف بسلوى التعلم
العاديين سوى بن التدريى عل حركة الشفتين وما يمكن إصدارد من

عما هو متبع لدى األشخا

بصوام عل سبيا المثاا .يبدب تعليم الطفا األحرف األبجدية ونفس الشمء لألصم واألبكم ولكن يتم
ومع صور باألحرف والكلمام وبواسطة حركة الشفتين وحركام اليد التم تعنم اسم بو وصف الشمء
وهلا يكون عل فترة من الزمن وحسى استيعاى الطفا اللي يتم تعليمة القراءة والكتابة تمهيدا لتأهيله
للمراحا المهنية من التعليم.
ى -بالنسبة لإلعاقام المؤقتة بي معف السمع ومعف النطق يتم التعليم بنفس األسلوى بعالد وعل
نفس طريقة تعلم األشخا

العاديين وكما يتم البدء بالتعليم منل نعومة األيدي يتم تعليم النطق ولكن

االختالف بهلد الحالة عن الحالة األول انه نتيجة الفحوصام والتقييم وتقديم العالج الالزم من خالا
الدورام باستعماا األجهزة السمعية وبجهزة النطق التم تصدر األصوام المطلوى تعلمها إمافة
للوسائا اإليماحية يتم عما فح
مصممة لهلد الحاالم وعل

نطق وسمع دوري لقياس مدى التقدم بالتعليم والعالج بواسطة بجهزة
سبيا المثاا يومع بمام الطفا فم ارفة منفصلة وعازلة لألصوام

(زجاجية) بعض بنواع اللعى وبعض األشكاا ومن الررفة المقابلة يجلس المعلم آو المدرى ومن خالا
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بصوام معينة تصدر عن طريق الجهاز اللي يقوم المدرى بتشريله يقوم الطفا باختيار اللعبة المناسبة
وقياس قوة السمع وكلما كان تجاوى الطفا بسرع يعطم مؤشراً إن األصوام تصا بسرعة وممن
الحدود العادية كما للشخ

العادي ( ملخ

هلد العملية هو للفم انتباد الطفا والتركيز عل األشياء).

وبعد لل يتم عما تقرير للمشرف اللي يقرر مدى االستجابة ومدى الحاجة للفترة المقبلة للتعلم .وتجدر
اإلشارة إل انه كلما ابتداء التعليم مبكراً كلما كانم النتائا جيدة والعكس صحيح.

( )6المساحة والموقع:
يقتر إقامة المشروع فم مراكز محافتام العاصمة بو اربد بو الزرقاء ولل لتوفر البيئة المناسبة لمثا
هلا المشروع ويقتر آن يكون موقع المشروع فم منطقة هادئة يسها الوصوا إليها سواء بواسطة
المركبام الخاصة بو العمومية للتسهيا عل األطفاا ولويهم وخاصة لللين بحاجة لبراما تدريى طويلة.

( )3البناء وتعديالت البناء:
يلزم استئجار بناء ويفما آن يكون البناء ممن الطوابق األرمية بو آن آمكن مستقا ويحتاج
المشروع إل مساحة حوالم  541متر مربع كما فم الجدوا التالم:
ددول رقم ()1
البند
مكاتى اإلدارة والمحاسبة وارفة استراحة المدربين والمشرفين
صالة انتتار للمراجعين ولويهم
ارفة للفح والتشخي
ارفة لفح السمع والتقييم /معزولة
ارفة لألجهزة والمعدام الفنية لرايام التدريى والتعليم
ارفة للنشاطام عدد 4
االستقباا والسكرتارية
الوحدام والخدمام الصحية والمطبخ
المجموع
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المساحة
44
31
01
05
51
14
01
54
 531بي حوالم  541متر
مربع

يتوقع آن يبلغ بدا اإليجار السنوي للبناء حوالم  1111دينار كما يلزم إجراء بعض عمليام الديكور
والتقسيمام الداخلية عل البناء المستأجر إمافة لبعض التجهيزام الكهربائية والميكانيكية والسمعية وتقدر
كلفة هلد األعماا بحوالم  2111دينار.

( )4اآلالت والمعدات:
قدرم تكلفة التجهيزام والمعدام األساسية مع التركيى والتشريا بحوالم  49411دينىار توزعىم كمىا هىو
مبين بالجدوا بدناد-:
ددول رقم ()6
العدد

التكلفة

البند
الررفة المعزولة والتجهيزام السمعية

0

1111

لالمطرابام السمعية

-

55111

بجهزة التعليم والتدريى وقياس مدى األداء السمعم

-

4211

التجهيزام ألدوام العرض لرايام التدريى والتعليم لوحدة

-

9211

بدوام الفح

والتقييم والتشخي

تقييم السمع
التجهيزام واألدوام والمستلزمام لتعليم النطق
المجموع

-

3411
49411
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( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يلزم للمشروع بثا

للمكاتى والمحاسبة واإلدارة وارف للمشرفين وارف النشاطام وكراسم وطاوالم

الحتياجام األعمار المختلفة كما يحتاج إل بجهزة حاسوى وبدوام ووسائا مكتبية وهاتف وفاكس وماكينة
تصوير وتقدر كلفة هلد التجهيزام لمثا هلا المشروع قياسا ً عل المواصفام الفنية التم آمكن الحصوا
عليها من بعض االختصاصين العاملين بالمجاا موموع البح ما مجموعه  4211دينار تقريبا ً.

( )2وسائل النقل:
يحتاج المشروع إل سيارة ولل النجاز بعماا المشروع وتنقالم المدربين والمشرفين حي سيكون عمىا
المشروع حوالم  01ساعة /يوم كما يحتاج إل با

صرير حمولة  05شخ

ولل إلحمار من يراى

االستفادة من هلد الخدمة وتقدر تكاليف هلد الوسائا حوالم  31111دينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقدم تقدر تكاليف الموجودام الثابتة للمشروع المقتر

بحوالم  71711دينار توزعم

كمايلم-:
ددول رقم ()3
البند
بعماا بناء
اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام
وسائط نقا
المدمو

التكلرة/دينار
2111
49411
4211
31111
91911
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
عما موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالم -:

سيوفر المشروع (  ) 05فر
ددول رقم ()4

العدد

الوظيرة
مدير المدرسة /أخةائي ادتماعي  +عالقات عامة

1

محاس وإداري

1

سكرتيرة

1

سائق

6

مراسل

1

بي أخةائي سمع ون ق

1

أخةائي /أخةائية تقويم ن ق ولغة

1

معلمين ومدربين الةم

6

معلمين ومدربين البكم

6

16

المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواد األولية الالزمة للمشروع عبارة عن وسائا اإليما من الورق والقماش والصور والكرتون
وبعض األلعاى التم تستهل باستمرار إمافة لمواد التنتيف ولالستعماا الشخصم والتعقيم واستهال
مواد الفحوصام والتشخي

مثا الكفوف البالستيكية وبعض المستهلكام من المواد الطبية.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبا التشريا من رسوم التسجيا والترخي
والمواصالم الستقطاى العروض والتم تقدر بحوالم  5111دينار.
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ألوا مرة باإلمافة إل المراسالم

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبا المستفيدين ستقوم مراكز إرادة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتم افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالم  %7من إجمالم تكاليف الموجودام الثابتة
حسى خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة بي ما يعادا  4040دينار

سادسا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجدوا التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجودام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
2111
49411
4211
31111
91911
5111
4040
111181

البند
بعماا بناء
اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام
وسائط نقا
المدمو
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

سابعا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن دراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه

وإيراداته لن يتم تحديد كيفية تمويا المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية
النهائية

Page 12 of 12

