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 من التىحد برامج يف الفرديت الرتبىيت اخلطت تطبيق درجت
 جدة مدينت يف التىحد معلمي نظر وجهت

 مؤيد عبدالهادي حميدي
التربية الخاصةقسم  –التربية كمية   

 جامعة الممك عبد العزيز

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى درجة تطبيؽ الخطة _الممخص
التربوية الفردية في برامج التوحد مف وجية نظر معممي التوحد في مدينة 

الخبرة، والمؤىؿ التعميمي  الجنس، ;ة وعبلقتيا ببعض المتغيراتجد
   لمعممي التوحد. ولتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ الباحث المنيج الوصفي. 

( مف معممي التوحد في المراكز 96وتكونت عينة الدراسة مف )     
الحكومية والخاصة تـ اختيارىـ بصورة عشوائية. وقد تـ بناء أداة لمتعرؼ 

 حيث تكونت االستبانة مف عمى درجة تطبيؽ الخطة التربوية الفردية،
  .( فقرة، وقد قاـ الباحث بالتحقؽ مف صدؽ األداة وثباتيا43)

أظيرت نتائج الدراسة أف المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بيف      
( والتي تنص عمى; "ينظر 4(، حيث جاءت الفقرة رقـ )3.62-4.36)

شكمية وروتينية إلى الخطة التربوية الفردية عمى أنيا مجرد معمومات 
بعيدة كؿ البعد عف التطبيؽ العممي" في المرتبة األولى، وبمتوسط 

( ونصيا; "أقـو 42(، بينما جاءت الفقرة رقـ )4.36حسابي بمغ )
بمناقشة نتائج الخطة التربوية الفردية مع ولي األمر في نياية العاـ 

ف بمغ (. في حي3.62الدراسي" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )
(. كما بينت نتائج الدراسة 4.77المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية )

 = α) المتعمقة بمتغير الجنس أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية
تعزى ألثر الجنس لدى معممي التوحد، وفيما يتعمؽ بمتغير  (0.05

 = α)سنوات الخبرة بينت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
سنوات،  21سنوات وبيف اكثر مف  6فئة الخبرة  اقؿ مف  بيف  (0.05

سنوات. كما بينت نتائج  6وجاءت الفروؽ لصالح فئة الخبرة اقؿ مف 
الدراسة فيما يتعمؽ بمتغير المؤىؿ العممي لمعممي التوحد إلى وجود فروؽ 

بيف ماجستير فأعمى مف جية، وكؿ  (α = 0.05) ذات داللة إحصائية
وس مف جية اخرى، وجاءت الفروؽ لصالح ماجستير مف دبمـو وبكالوري

 .فأعمى
; الخطة التربوية الفردية، معممي التوحد، األطفاؿ ذوو الكممات المفتاحية
 . اضطراب التوحد

 المقدمة. 1
يعتبر موضوع الخطة التربوية الفردية مف المواضيع اليامة      

االىتماـ في والتي اخذ الباحثوف في اآلونة األخيرة يولونيا بالغ 
الدراسات الحديثة، وذلؾ لكثرة ما يتعرض لو المختصوف والقائموف 
عمى رعاية األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد مف تحديدات وتغيرات 
كبيرة في تعميـ ىؤالء االطفاؿ وذلؾ لخصوصية كؿ طفؿ مف 
أطفاؿ التوحد واختبلفو عف األطفاؿ اآلخريف، باإلضافة الى دور 

ركتيا في إعداد الخطة التربوية الفردية لطفميا، االسرة الفعاؿ ومشا
وىذا ما اكدت عميو العديد مف القوانيف واالنظمة التي تعنى بذوي 

 Individualized)الحاجات الخاصة كقانوف تعميـ األفراد المعاقيف

with Disabilities education act-IDEA)  حيث يجتيد ،
حثيث مف أجؿ تقديـ ما االخصائيوف، وأولياء األمور نحو السعي ال

ىو أفضؿ لؤلفراد مف ذوي اضطراب التوحد، وىذا يضعيـ أماـ 
الكثير مف العراقيؿ والعقبات التي تحد مف قدرتيـ عمى تمبية 
حاجات ابنيـ، لذلؾ فيـ يعتمدوف باألساس عمى الخطة التربوية 
الفردية الخاصة بكؿ طفؿ مف اجؿ وضع القواعد الرئيسية 
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يميـ، وبناء المنياج الخاصة الذي سيعتمدوف والمرجعية في تعم
  .عميو في تنمية ميارات، وقدرات طفميـ في الجوانب المختمفة

  Individualized) الفردي ةإف إعداد الخطة التربوي     

Educational Plan-IEP)  قد تكوف الميمة األكثر حساسية
االعتبار لمعممي التربية الخاصة، خصوصًا عندما نضع في عيف 

أف مثؿ ىذه الخطط تعتبر وثائؽ قانونية، عدا عف كونيا المرجعية 
لطريقة التعامؿ مع األطفاؿ ذوي اإلعاقة عمى مدار عاـ كامؿ، 
ومف ىنا فإف ىذه الوثائؽ ال بد أف تمبي المستمزمات التربوية، 
والتعميمية، والقانونية باإلضافة إلى تضمينيا احتياجات الطالب ذي 

 [1]. اإلعاقة
وقد عرؼ القانوف األمريكي )في ما ُيعرؼ بػ "قانوف تعميـ      

البرامج التربوية الفردية عمى أنيا  "(IDEA – االفراد المعاقيف
وثائؽ إلزامية ال بد مف كتابتيا لكؿ طالب منخرط في قطاع التربية 
الخاصة،  تصؼ حالتو، وتنظـ الخدمات البلزمة لتمبية حاجاتو؛ 

عادة النظر فييا بشكؿ سنوي مف خبلؿ عمى أف تتَـّ  مراجعتيا وا 
 [2]. مجموعة مف األعضاء المشاركيف في البرامج التربوية الفردية

أسموب مف أساليب التعميـ الذي  :ويعرؼ التعميـ الفردي بأنو     
يتيح لكؿ تمميذ أف يصؿ بشكؿ مستقؿ، ويتعمـ بالطريقة التي 

تو، حيث يراعي ىذا النوع مف تناسبو، والسرعة التي تنسجـ مع قدرا
األساليب ظاىرة الفروؽ الفردية. وكنتيجة لمقانوف األمريكي 

والذي يستند إلى ثبلثة عناصر  - بالتربية لمجميع -المعروؼ 
أساسية; أوليا أف يتـ متابعة وتقييـ الحالة بشكؿ يتناسب مع 
ظروؼ اإلعاقة، وثانييا أف يتـ تقديـ التربية الخاصة والخدمات 

لمساندة ضمف إطار برنامج تربوي فردي، وثالثيا تزويد األطفاؿ ا
المعوقيف بالخدمات التربوية الخاصة وما يصاحبيا مف خدمات 

  [3]. مساندة
ومف ىنا كاف لزاما عمى المؤسسات التعميمية تقديـ خدمات      

لذوي االحتياجات مف خبلؿ تصميـ برنامج )منياج( تربوي فردي 
بة ىذا األسموب في تمبية االحتياجات التربوية لكؿ تمميذ، لمناس

لذوي االحتياجات الخاصة، فمف الصعوبة أف نتعامؿ معيـ كوحدة 
حتى بيف أفراد الفئة  -واحدة فيناؾ عدـ تجانس في االحتياجات 

فيـ مختمفوف في القدرات والميوؿ، وال يتعمموف بالسرعة  -الواحدة 
قاء أنفسيـ، ولذلؾ فإف نفسيا، وغير قادريف عمى التعمـ مف تم

الغاية األساسية مف تطبيؽ البرنامج التربوي الفردي ىو تحقيؽ 
األىداؼ التالية; ضماف حؽ الطالب في الخدمات التربوية 
والخدمات المساندة التي تمبي جميع احتياجات الطالب الخاصة مف 
خبلؿ إتباع اإلجراءات العممية المنصوص عمييا في الخطة، 

سرة في تمقي الخطة األسرية الفردية، وتحديد نوعية وضماف حؽ األ
وكمية الخدمة التربوية والمساندة المطموبة الحتياجات كؿ طالب 
بشكؿ فردي، باإلضافة إلى تحديد اإلجراءات الضرورية لتقديـ 
الخدمات التربوية والخدمات المساندة لكؿ طالب، وتحقيؽ التواصؿ 

األسرة لمناقشة ووضع بيف الجيات المعنية لخدمة الطالب و 
القرارات المناسبة والمتعمقة باحتياجات الطالب، وأخيرًا قياس مدى 

 [4]. تقدـ الطالب في البرنامج
ومف الجدير بالذكر أف البرنامج التربوي الفردي يستخدـ      

كمصطمح رديؼ ومعادؿ لممنياج التربوي الفردي ولمخطة التربوية 
واجب ذكرىا قبؿ الدخوؿ في الفردية. كما انو مف األمور ال

التفاصيؿ أف مثؿ ىذه البرامج يمكف أف تطبؽ عمى األطفاؿ في 
إطار تواجدىـ في مدارس التعميـ العاـ، بؿ إنيا معظـ األحياف 

% بالمئة مف الطمبة الذيف 6:تكوف كذلؾ، إذ إف ما يقارب مف 
لدييـ برامج تربوية فردية في الواليات المتحدة األمريكية تتـّ 

 [3].تابعتيـ في المدارس الحكومية م
كما تجدر اإلشارة إلى أف الخطة التربوية الفردية قابمة      

لممراجعة والتعديؿ في أي وقت كاف، بؿ إنو مف الواجب عمى معمـ 
التربية الخاصة مراجعة ىذه الخطة بشكؿ مستمر لمتابعة مدى 

بًل لحاجات االلتزاـ بيا ومعرفة إذا ما كانت ىذه الخطة مناسبة فع
الطفؿ أـ ال. وفي حاؿ وجد معمـ التربية الخاصة أي مشكمة في 
الخطة التربوية أو ارتأى عدـ إيفائيا باألىداؼ السنوية، فعميو 
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حينيا أف ُينظـ لقاءًا مع أعضاء الفريؽ لمراجعة الخطة وتغيير أي 
 عامؿ مف عوامميا، مثؿ االستراتيجية التعميمية أو المكاف أو ما إلى

  [1].ذلؾ مف العوامؿ األخرى 
كما يسمح القانوف بإقامة البرامج التربوية الفردية بطرؽ أخرى      

غير المقاء المباشر، مثؿ الياتؼ أو المجموعات عمى شبكات 
التواصؿ االجتماعي أو غيرىا، إال إف ذلؾ يتطمب بالضرورة 

عندما موافقة األىؿ، ومثؿ ىذا النوع مف االجتماعات يكوف مناسبًا 
ال يكوف ىناؾ تغير جوىري في طبيعة الخدمات المقدمة لمطالب 
وال يوجد تغيير في موقع الطالب، وىذاف العامبلف ىما مف أىـ 

  [5].العوامؿ المكونة لمبرامج التربوية الفردية
ومف الجدير بالذكر، أف ىناؾ بعض المحاوالت التجريبية      

أعواـ بداًل مف كؿ عاـ، وذلؾ  4التي ُيعقد فييا المقاء السنوي كؿ 
لتخفيؼ الوقت والعبء الذي ال يتأتى بالنتائج المطموبة، إال أف 
ىذه األمور لـ ترَؽ بعد إلى مستوى تعميميا، ألف النتائج النيائية 
ليذه التجارب لـ تظير ولـ يتضح بعد ما إذا كانت ناجحة فعبًل في 

الفردية مف أجميا تحقيؽ جميع األىداؼ التي ُصمـ برنامج التربية 
  [5].أـ ال
ويمكف أف يؤدي أخصائيو التربية الخاصة دورًا أساسيًا في      

تحسيف نوعية الخدمات المقدمة ليس فقط لمطفؿ المعاؽ بؿ لجميع 
أفراد األسرة، وذلؾ مف خبلؿ وضع الخطة التربوية المناسبة لمطفؿ 

المختصوف  التوحدي. وإلدراؾ مزايا ىذا الدور الياـ يجب أف يعمؿ
التربويوف ضمف االفتراضات التالية; أوال، يجب أف يدرؾ أخصائيو 
التربية الخاصة أف عمييـ مسؤولية كبيرة في العمؿ ودعـ عائمة 
الطفؿ ذو اإلعاقة، ألف الطفؿ المعرض لمخطر يضع جميع أفراد 
عائمتو في مواجية ىذا الخطر. وثانيا، يجب أف ينظر المختصوف 

تشاركية مع األسر كأفضؿ وسيمة لنموىـ الشخصي إلى العبلقات ال
الميني ولدعـ األطفاؿ المعاقيف وذلؾ مف خبلؿ العممية التشاركية 

  [6].في إعداد الخطة التربوية الفردية المناسبة
 ويعتبر التوحد فئة مستقمة مف فئات التربية الخاصة بحسب     

 Individuals with) قانوف تعميـ األطفاؿ المعاقيف 

Education Act – IDEA) إال أف (1::2) منذ العاـ ،
اضطرابات أخرى شبيية بو في عدة طرؽ نوقشت بشكؿ واسع 
تحت اسـ اضطراب طيؼ التوحد كما ورد في معايير الدليؿ 
التشخيصي اإلحصائي لبلضطرابات العقمية، الطبعة الرابعة 

 [7].المعدلة والذي أصدرتو الجمعية النفسية األمريكية 
وصدر مؤخرا الدليؿ التشخيصي اإلحصائي      

 Diagnostic and Statistical Manual of Mental)الخامس

Disorders, Fifth  Edition DSM-5) ىذه  (لضـ
االضطرابات تحت مسمى )اضطراب طيؼ التوحد( مع ضرورة 
ذكر االضطراب المصاحب، فإذا كاف اضطراب طيؼ التوحد 

اثية معروفة أو بعامؿ بيئي أو باضطراب مرتبطا بحالٍة طبية أو ور 
آخر نمائي عصبي، عقمي أو سموكي، فإنو مف الضرورة ذكر 
اضطراب التوحد المرتبط بػ )اذكر اسـ الحالة، االضطراب، أو 

  العامؿ( )مثؿ; اضطراب طيؼ التوحد المرتبط بمتبلزمة ريت
.[8] 
ويعاني ذوو اضطراب الطيؼ التوحدي التأخر في نمو      

العبلقات االجتماعية والتواصؿ في األفكار والمشاعر والمشاركة 
مع العائمة والمدرسة والنشاطات االجتماعية بشكؿ عاـ. إف 
أعراض التوحد واالضطرابات المتشابية غالبًا ما يتـ مبلحظتيا 

 [2].سف الثالثة مبكرًا بعد الوالدة وغالبًا ما تظير قبؿ 
 Autism Society of)وتعرؼ جمعية التوحد األمريكية     

America) نوع مف االضطرابات التطورية  :التوحد عمى أنو
"النمائية" والتي تظير خبلؿ الثبلث سنوات األولى مف عمر الطفؿ 
حيث ينتج ىذا االضطراب عف خمؿ في الجياز العصبي والذي 

ماغ وبالتالي يؤثر عمى مختمؼ نواحي يؤثر بدوره عمى وظائؼ الد
 كما تعرؼ الجمعية الوطنية لؤلطفاؿ التوحديوف .[:] النمو

(National Society for Autistic Children)  التوحد عمى
أنو المظاىر المرضية األساسية التي تظير قبؿ أف يصؿ عمر 
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شيرًا، ويتضمف االضطرابات التالية; اضطراب في  41الطفؿ إلى 
سرعة أو تتابع النمو، اضطرابات في االستجابات الحسية 
لممثيرات، اضطرابات في الكبلـ والمغة والمعرفة واضطراب في 

 [10].ألحداث والموضوعات التعمؽ أو االنتماء لمناس وا
كما يرى الخبراء والمختصوف أف تعميـ األطفاؿ ذوي اضطراب      

[. 22] التوحد ال بد أف يبدأ مبكرًا وبشكؿ مكثؼ حتى يكوف فّعاالً 
ويحتاج كثير مف التوحدييف إلى اإلرشاد في الحياة اليومية إلقامة 
ى عبلقات اجتماعية حيث إف التواصؿ يعتبر أىـ مشكمة لد

التوحدييف، ويحتاج التعميـ الفّعاؿ إلى المدخؿ المباشر، والذي 
يستخدـ المبادئ السموكية في عمـ النفس لتحميؿ كيفية تعميميـ. 
ويؤكد المدرسوف عمى استخداـ األوضاع الطبيعية والتفاعبلت 

  [2]. الطبيعية في عممية تعميميـ
وي اضطراب ويرى الباحث أف عممية تربية وتعميـ األطفاؿ ذ     

التوحد تعتمد عمى اإلعداد الجيد لمخطة التربوية الفردية المناسبة، 
والتي تعتبر حجر األساس الذي يبنى عميو منياج الطالب. ومف 
خبلؿ وجود الباحث في الميداف ومتابعتو لطمبة التربية الخاصة 
مسار التوحد وذلؾ في التطبيؽ الميداني، ومف خبلؿ اختبلطو 

، وجد الباحث عدـ وجود وعي كاؼ بأىمية الخطة بمعممي التوحد
التربوية الفردية في تعميـ األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد، فالبعض 
منيـ يفتقر إلى كيفية إعداد الخطة التربوية الفردية، والبعض اآلخر 
غير قادر عمى إعدادىا باألساس، ناىيؾ أف صياغة األىداؼ 

انتباه الباحث ليذا الموضع تفتقر إلى الدقة في إعدادىا. مما جمب 
الميـ، ومف ىنا وبناء عمى األدب السابؽ المتعمؽ بالخطة التربوية 
الفردية، وما تـ التوصؿ إليو في ىذا المجاؿ تـ الوصوؿ إلى 

 . مشكمة البحث
 مشكمة الدراسة. 2

 ة الدراسةأسئمأ. 
ال زاؿ ميداف التربية الخاصة يعاني مف إخفاقات واضحة      

وبخاصة فيما يتعمؽ بإعداد الخطط التربوية الفردية لؤلطفاؿ ذوي 

اضطراب التوحد، حيث أف وجود طفؿ توحدي في األسرة يفرض 
عمييا حاجات وقيودًا كثيرة ومتعددة مف اجؿ مساعدتو وتنمية 

مكاناتو بالشكؿ المناسب، وحتى يتحقؽ ىذا األمر ال بد  قدراتو وا 
مف توفر اختصاصييف أكفاء قادريف عمى مساعدة األسرة في تقديـ 
الرعاية المناسبة لطفميـ، وحتى يقـو ىؤالء المختصيف بدورىـ 
بالشكؿ المناسب والفعاؿ لتحقيؽ احتياجات الطفؿ التوحدي، يجب 
أف يكونوا قادريف عمى إعداد ىذه الخطط بما يتناسب مع حاجات 

 .طفؿ توحدي وخصائصوكؿ 
وبالرغـ مف تزايد نسبة انتشار اضطراب طيؼ التوحد، وتزايد      

االىتماـ بضرورة إعداد خطط تربوية فردية فعالة ألطفاؿ ىذه 
الفئة، إال أف ىناؾ نقصا واضحا في الدراسات التي تناولت 
موضوع فعالية الخطة التربوية الفردية لؤلطفاؿ ذوي اضطراب 

 [12].استخداميا التوحد ومدى 
ىذا ومف خبلؿ المتابعة الميدانية لمباحث واطبلعو عمى      

الميداف المتعمؽ باضطراب التوحد وجد الباحث وجود العديد مف 
العثرات لدى معممي التوحد في كيفية إعداد الخطط التربوية 
الفردية، ومعرفة مكوناتيا، واىميتيا لمطفؿ، ومحتوياتيا، وكيفية 

اؼ التربوية والتعميمية المناسبة. ومف ىنا وجو الباحث إعداد األىد
نظره عمى أىمية تطبيؽ الخطة التربوية الفردية مف وجية نظر 
معممي التوحد في المدارس الحكومية والخاصة، ومف ىنا  تمثمت 

 :مشكمة الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي
برامج التوحد مف  ما درجة تطبيؽ الخطة التربوية الفردية في "

 ""وجية نظر معممي التوحد في مدينة جدة
 : وينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية

ما درجة تطبيؽ الخطة التربوية الفردية في برامج التوحد مف  •
  وجية نظر معممي التوحد في مدينة جدة؟

في درجة  (α = 0.05) ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية •
 الخطة التربوية الفردية تعزى لمتغير الجنس؟ تطبيؽ

 في درجة (α = 0.05) ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية •
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 تطبيؽ الخطة التربوية الفردية تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟ 
 في درجة (α = 0.05) ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية •
 تطبيؽ الخطة التربوية الفردية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي؟ 

   أهمية البحثب. 
التعرؼ عمى مدى تطبيؽ الخطة التربية الفردية في برامج التوحد  •

 .في مدينة جدة
يمكف االستفادة منيا في تقديـ معمومات قيمة وواضحة تفيد  •

تطبيؽ الخطة القائميف والميتميف بذوي اضطراب التوحد حوؿ آلية 
 .التربية الفردية

تكمف أىميتيا في مساعدة أصحاب القرار والمتنفذيف في الوزارات  •
في اتخاذ القرارات المناسبة والخاصة في آلية عمؿ الخطة التربوية 

 .الفردية في المراكز الحكومية والخاصة
  أهداف الدراسةج. 
برامج الدمج التعرؼ عمى درجة تطبيؽ الخطة التربية الفردية في  •

 .مدينة جدة
التعرؼ عمى أثر المستوى التعميمي لمعممي التوحد في تحديد  •

  .درجة تطبيؽ الخطة التربية الفردية
التعرؼ عمى أثر الجنس لمعممي التوحد في تحديد درجة تطبيؽ  •

 .الخطة التربية الفردية
التعرؼ عمى أثر الخبرة لمعممي التوحد في تحديد درجة تطبيؽ  •

 .طة التربية الفرديةالخ
  محددات الدراسةد. 

 : تتكوف محددات الدراسة مف المحددات اآلتية
محددات بشرية ومكانية; اقتصرت الدراسة عمى معممي ذوي  •

 .اضطراب التوحد في المدارس الحكومية والخاصة في مدينة جدة
 لمعاـ الثاني الفصؿ في الدراسة ىذه إجراء تـمحددات زمانية;   •

 .ىػ2545 -2544 الجامعي
محددات أداة القياس; تـ استخداـ استبانة مف إعداد الباحث بعد   •

 .التأكد مف صدؽ محتواىا وثباتيا

  مصطمحات الدراسةه. 
 الخطة التربوية الفردية; تعرؼ عمى أنيا عبارة عف تفصيؿ •

 مكتوب لكؿ الخدمات التعميمية والخدمات المساندة التي تتطمبيا
االحتياجات الفردية لكؿ طالب مف طبلب االحتياجات الخاصة 
يضعيا معمـ التربية الخاصة والمتعاونيف معو مف الكادر المدرسي 

 [13].واألسرة بعد إجراء التشخيص والتقويـ المناسبيف 
[ عمى انيا خطة عمؿ مكتوبة 25ويعرفيا كاتسيانس وماجـ ]     

مختصيف لتمبية االحتياجات )برنامج( لوصؼ واجبات المعمميف وال
التعميمية الخاصة لؤلطفاؿ المعاقيف، وتكتب الخطة التربوية لمتعمـ 
واحد ويتـ الرجوع إلى تمؾ الخطة لتبيف الخدمات الخاصة التي 

 .يحتاجيا ىذا المتعمـ
برامج التوحد; تعرؼ الدراسة الحالية برامج التوحد إجرائيًا عمى  •

تواجد بيا األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد انيا البدائؿ التربية التي ي
في المراكز والمعاىد الحكومية والخاصة التابعة لوزارة التربية 

 .والتعميـ، ووزارة الشؤوف االجتماعية
معممي التوحد; تعرؼ الدراسة معممي التوحد اجرائيًا بانيـ جميع  •

المعمموف والمعممات العامموف في مراكز التربية الخاصة الحكومية 
نيا والخاصة، وذلؾ مف مختمؼ الدرجات العممية، وسنوات م

 .الخبرة، والذيف يقوموف بتدريس الطمبة التوحديوف
تعرؼ الدراسة التوحد اجرائيًا; ىـ األطفاؿ  ;اضطراب التوحد •

الذيف تـ تشخيصيـ بناء عمى االختبارات الرسمية وغير الرسمية 
المعموؿ بيا في المراكز والمعاىد الحكومية والخاصة في مدينة 

 .  جدة
 الدراسات السابقة. االطار النظري و 3

يتضمف ىذا الجزء عرضًا لمدراسات ذات الصمة بالدراسة      
الحالية والتي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ مراجعة األدب السابؽ 
المتعمؽ بموضوع الدراسة الحالية. ويتبيف لنا أف ىناؾ العديد مف 
الدراسات التي تناولت الخطة التربوية الفردية مع فئات محددة مف 

ـ تظير الدراسات تناوؿ موضوع فئات التربية الخاصة. كما ل
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الخطة التربوية الفردية في مجاؿ التوحد ومف وجية نظر معممي 
التوحد، وقد تباينت ىذه الدراسات مف حيث أىدافيا والمنيجية 
جراءاتيا، واألدوات والمنيج  المستخدمة وطريقة تنفيذىا وا 

عدد المستخدـ. ورغـ ىذا االىتماـ بالخطة التربوية الفردية، إال أف 
الدراسات في الوطف العربي ال زاؿ محدودًا جدًا، خصوصًا فيما 
يتعمؽ بالخطط التربوية الفردية لذوي اضطراب التوحد. وبشكؿ عاـ 

في   – سيتـ ترتيب ىذه الدراسات والبحوث التي جمعيا الباحث
بناء عمى مدى حداثة الدراسات،  –حدود معرفتو وبما توفر لديو 

ًا بالدراسات األحدث وانتياء بالدراسات حيث رتبيا الباحث بدء
 .األقؿ حداثة

[ الى التعرؼ عمى واقع الخطة 26ىدفت دراسة محمد ]     
التربوية الفردية وأىـ معوقاتيا مف وجية نظر اباء ذوي االحتياجات 

( أبا مف 268الخاصة واىـ المعوقات، وتكونت عينة الدراسة مف )
لرياض بالمممكة العربية آباء ذوي الحاجات الخاصة بمدينة ا

( معاىد 4( برامج، و)8السعودية تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية مف )
( أبًا 51التابعة لوزارة التربية والتعميـ في الرياض، كاف منيـ )

( أبًا لتبلميذ ذوي صعوبات :5لتبلميذ ذوي االعاقة الفكرية، )
أبًا لتبلميذ  (33( أبًا لتبلميذ ذوي االعاقة السمعية، و)37التعمـ، )

( أبًا لتبلميذ ذوي اضطرابات النطؽ، 31و) ذوي االعاقة البصرية،
تـ إعداد استبانة واقع الخطة التربوية الفردية، واستبانة معوقات 
الحطة التربوية الفردية، وتطبيقيا عمى عينة الدراسة الحالية، 
واشارت نتائج الدراسة إلى أف واقع الخطة التربوية الفردية يتسـ 
باإليجابية، ووجدت فروؽ دالة إحصائيا في استجابات اآلباء عمى 
واقع الخطة التربوية الفردية تبعًا لنوع إعاقة الطفؿ، والمؤىؿ 
الدراسي، ومستوى الدخؿ، والسف، في حيف ال توجد فروؽ دالة تبعا 
الختبلؼ البيئة التعميمية والمرحمة التعميمية، كما بينت نتائج 

توى معوقات الخطة التربوية الفردية دوف الدراسة انخفاض مس
المتوسط ووجدت فروؽ دالة إحصائيا في استجابات االباء عمى 
معوقات الخطة التربوية الفردية تبعا الختبلؼ نوع اإلعاقة لبلبف، 

في حيف ال توجد فروؽ دالة تبعًا الختبلؼ المؤىؿ الدراسي، 
 .حمة التعميميةوالسف، والدخؿ الشيري، والبيئة التعميمية، والمر 

[ بدراسة ىدفت 27كما قاـ روبؿ ومكغرو ودالريمبؿ وجنغ ]     
إلى تقييـ نوعية وفعالية الخطط التربوية الفردية المقدمة ألطفاؿ 
التوحد، قاـ خبلليا الباحثوف بتطوير أداة تقييـ لمخطة التربوية 

، (IDEA) الفردية وفقا لمعايير قانوف التربية لؤلطفاؿ المعوقيف
( خطة تربوية فردية ألطفاؿ 46قد تمثمت عينة الدراسة بجمع )و 

فصؿ دراسي. وقد وجدت الدراسة أف  46التوحد تـ جمعيا مف 
نوعية الخطط وفعاليتيا بشكؿ عاـ ضعيفة، وأف فعالية الخطة 
التربوية الفردية لـ تتأثر بسنوات الخبرة لدى المعمـ وأف الخطط 

ال تحقؽ معايير قانوف التربية التربوية الفردية ألطفاؿ التوحد 
 .لؤلطفاؿ المعوقيف

إلى معرفة  [17]وىدفت الدراسة التي قاـ بيا السكارنة      
اتجاىات المعممات نحو الخطة التربوية الفردية في مراكز التربية 
الخاصة بالمعوقيف عقميا في منطقة عماف. حيث تكوف مجتمع 

اكز التربية الخاصة الدراسة مف جميع المعممات العامبلت في مر 
معممة  269باإلعاقة العقمية في مدينة عماف، وقد بمغ عددىف 

مركزا لمتربية الخاصة باإلعاقة العقمية، إما تابعة  31موزعات عمى 
لوزارة التنمية االجتماعية أو الجمعيات الخيرية أو لجيات خاصة. 

ي استبانة عمى المعممات العامبلت ف 269حيث قاـ الباحث بتوزيع 
استبانة فقط. وقد خمصت  253ىذه المراكز وتمت االستجابة عمى 

الدراسة الى مجموعة مف النتائج وىي اف الفروؽ في المتوسطات 
الثبلث لمعمر وعمى االبعاد الثبلثة لممقياس لـ تكف دالة احصائيا. 
كما بينت نتائج الدراسة أنو ال توجد فروؽ في اتجاىات المعممات 

ة الفردية تعود إلى متغير عدد سنوات الخبرة. نحو الخطة التربوي
كما بينت النتائج اف الفروؽ بيف المتوسطات الثبلثة لممؤىؿ العممي 
عمى أبعاد األداة الثبلثة لـ تكف دالة إحصائيا، وقد خمصت إلى 
الدراسة الى مجموعة مف المقترحات مف ضمنيا اجراء مزيد مف 
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تربوية الفردية في ضوء الدراسات تأخذ بعيف االعتبار الخطة ال
 .متغيرات جديدة

 دراسة بعنواف آراء معممي [18]كما وأجرى حنفي والريس      
التربية الخاصة حوؿ إعداد البرنامج التربوي الفردي ومعوقات 
تطبيقو في بعض معاىد وبرامج التربية الخاصة بالمممكة العربية 
السعودية، وقد تكونت عينة الدراسة في صورتيا النيائية مف 

معممة( مف العامميف في  :34معمـ،  514( معمـ ومعممة )753)
مدينة الرياض. وقد خمصت الدراسة معاىد وبرامج التربية الخاصة ب

إلى مجموعة مف النتائج مف أىميا أنو ال توجد فروؽ ذات داللة 
إحصائية بيف استجابات معممي ومعممات التربية الخاصة في 
إدراكيـ ألىمية البرنامج التربوي الفردي ترجع إلى متغير الجنس، 
كما بينت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
استجابات معممي ومعممات التربية الخاصة في ادراكيـ ألىمية 
البرنامج التربوي الفردي ترجع الى متغير البيئة التعميمية سواء 
معيد أو برنامج دمج. كما بينت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات 
داللة إحصائية بيف استجابات معممي ومعممات التربية الخاصة في 

التربوي الفردي ترجع الى متغير خبرة  إدراكيـ ألىمية البرنامج
المعمـ. كما بينت اخيرًا نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة 
إحصائية بيف استجابات معممي ومعممات التربية الخاصة في 
إدراكيـ ألىمية البرنامج التربوي الفردي ترجع الى متغير المرحمة 

 . التعميمية وقد خمصت إلى مجموعة مف التوصيات
إلى التعرؼ عمى رضا او عدـ  [19] وىدفت دراسة فيش     

رضا آباء ذوي اضطراب التوحد عف الخطة التربوية الفردية، 
( أسر، وتـ إجراء المقاببلت وتطبيؽ استبياف 8) تكونت العينة مف

تضمف اسئمة مفتوحة ومغمقة، اشارت النتائج الى عدـ رضا االباء 
أف الخدمات ال تصؿ إلى كؿ  عف الخطة التربوية الفردية، حيث

التبلميذ، وأف المعمميف ال يعطوف اآلباء فرص متساوية لممشاركة 
في الخطة، ولـ تقدـ معمومات كافية عف الخطة التربوية الفردية، 
وكذا عف قوانيف التربية الخاصة، وأف استجابات االباء اختمفت 

وى باختبلؼ المستوى التعميمي لآلباء وباختبلؼ مستوى المست
االجتماعي واالقتصادي، ولمتغمب عمى تمؾ المشكبلت يجب 
تاحة فرص  االىتماـ بالتوعية وتوافر معمومات كافية عف الخطة، وا 

 .متساوية لآلباء لممشاركة في الخطة  التربوية الفردية
تحميؿ اىداؼ عممية  [20] وحاولت دراسة كاتف وبرادي     

( مف ذوي 65نة مف )لمبرنامج التربوي الفردي لدى عينة مكو 
صعوبات التعمـ في القراءة في الميارات األساسية، وأشارت نتائج 
الدراسة إلى أنو مف خبلؿ مراجعة البرامج التربوية الفردية لعينة 
الدراسة خبلؿ المراحؿ الدراسية المختمفة، تبيف وجود انخفاض في 

ية إلى نسبة البرامج التربوية الفردية لمطمبة في المراحؿ االبتدائ
المتوسط إلى الثانوي، مما يترتب عميو قصور في الميارات 

 .األساسية ليـ في الصفوؼ العميا
إلى التعرؼ عمى العوامؿ التي  [21] وىدفت دراسة دابكوسكي     

تشجع اآلباء عمى المشاركة الفعالة في الخطة التربوية الفردية، مف 
باء يتاح ليـ خبلؿ االجابة عمى بعض التساؤالت ومنيا، ىؿ اآل

فرص متساوية لممشاركة في وضع الخطة التربوية الفردية 
ألبنائيـ؟، ىؿ يتـ تجنب العوامؿ الثقافية والبيئية التي تثير غضب 
اآلباء؟ ىؿ تتاح فرص لمشاركة اآلباء في صنع القرارات الخاصة 
بأبنائيـ؟ أشارت النتائج إلى أف مف أىـ العوامؿ التي تشجع اآلباء 

شاركة بفاعمية في الخطة التربوية الفردية ىو; إتاحة فرص عمى الم
متساوية لآلباء لممشاركة في وضع الخطة التربوية الفردية ألبنائيـ، 
توجيو دعوات وجدوؿ األعماؿ إلى اآلباء قبؿ االجتماع بوقت 

 .كاؼ
دراسة لتقييـ البرامج التربوية  [22]أجرت الخشرمي و كما      

س التربية الخاصة، وذلؾ مف خبلؿ التعرؼ الفردية لمراكز ومدار 
عمى اجراءات إعداد ىذه البرامج. والتعرؼ عمى مضاميف تمؾ 
البرامج الفردية، ومدى مبلئمة اإلجراءات والمضاميف المعروفة 
والمتداولة عالميا مع اإلجراءات والمضاميف المطبقة في مراكز 

ىداؼ ومدارس التربية الخاصة في مدينة الرياض. ولتحقيؽ أ
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الدراسة، أعدت الباحثة استمارة لئلحصائيات العامبلت في مراكز 
ومدارس التربية الخاصة لتحديد االجراءات المتبعة لدييف في إعداد 
الخطة، كما أعدت الباحثة استمارة تفريغ بيانات خاصة بمضاميف 
البرامج التربوية الفردية انطبلقا مف المعايير والمواصفات العالمية 

( أخصائية تعممف في 92التربوية. وشممت عينة الدراسة ) لمبرامج
مدارس التربية الخاصة تـ تحميؿ استجابتيف كميا، كما شممت 

( برنامجا تربويا فرديا تـ تحميميا نوعيا ألغراض ىذه الدراسة. 43)
وقد توصمت الدراسة إلى نتائج اشارت في مجمميا إلى عدد مف 

ربوي الفردي، تتمثؿ في عدـ وجود المشكبلت المتعمقة بالبرنامج الت
فريؽ عمؿ متعدد التخصصات، وعدـ توظيؼ نتائج التشخيص في 
إعداد البرامج الفردية، كما أف معظـ االىداؼ القصيرة المدى 
مفقودة، واف وجدت فيي غير مبلئمة. وتشير نتائج الدراسة عف 
 عدـ إشراؾ األسرة في برنامج الطفؿ الفردي، وكذلؾ كشفت الدراسة
عف عدـ رضى المعممات عف خبراتيف في إعداد البرامج التربوية 
الفردية، وحاجتيف الى دورات تدريبية وبرامج حاسوبية لتذليؿ 

 .الصعوبات التي تواجو تمؾ األخصائيات في البرامج الفردية
الى استقصاء وجيات نظر  [23]كما بينت دراسة الوابمي      

ة حوؿ متطمبات استخداـ البرنامج العامميف في برامج التربية الخاص
التربوي الفردي وأىميتيا في مجاؿ تعميـ الطبلب المتخمفيف عقميا 
في المممكة العربية السعودية، حيث تكونت عينة الدراسة مف 

( معممًا مف العامميف في برامج ومعاىد 326المعمميف بمغ عددىـ )
ظيرت نتائج التربية الفكرية في المممكة لعربية السعودية، وقد أ

الدراسة أف ىناؾ إجماع مف العامميف عمى متطمبات استخداـ 
البرنامج التربوي الفردي في مجاؿ تعميـ الطبلب المتخمفيف عقميا 

. كما أشارت نتائج الدراسة %(98) %( إلى94) تراوحت ما بيف
عدـ وجود فروؽ جوىرية بيف العامميف فيما يتعمؽ بمتغيرات الدراسة 

 . (المؤىؿ العممي، والخبرة العممية)الوظيفة، 

بدراسة ىدفت الى معرفة  [24] قاـ مورجاف ورودفقد وأخيرا      
اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو الخطة التربوية الفردية حيث 
ذكر المعمموف أف الخطة التربوية الفردية تستنفذ كثيرا مف وقتيـ 

المدرسة. كما  وانيـ يتمقوف دعما بسيطا مف المعمميف االخريف في
أشارت الى أف المعمميف ذكروا بأنيـ يستطيعوف التدريس بفاعمية 
دوف استخداـ الخطة التربوية الفردية. أما مف الناحية اإليجابية فقد 
ذكر المعمموف والمعممات أف عممية الخطة التربوية الفردية كانت 

يميا مفيدة في تنظيـ وقتيـ وأف إعداد الخطة التربوية الفردية وتنظ
يؤدي إلى رضا المعمميف عف عمميـ كمعمميف في التربية الخاصة. 
ولمعرفة العبلقة بيف اتجاىات المعمميف نحو الخطة التربوية الفردية 
وبيف عدة متغيرات مثؿ الجنس والعمر والخبرة التعميمية، فقد تـ 
حساب معامبلت ارتباط بيرسوف. حيث أشارت نتائج معامبلت 

ال توجد عبلقة بيف اتجاىات المعمميف وكؿ مف االرتباط إلى أنو 
 .متغيرات الجنس والعمر والخبرة

 الطريقة واإلجراءات  4.
 منهج الدراسةأ. 

استخدمت الدراسة الحالية المنيج الوصفي المسحي الذي      
يعتمد عمى دراسة الظاىرة في الوقت الحاضر وكما ىي في الواقع، 

 .ىذه الدراسات وىو المنيج المناسب واألفضؿ لمثؿ
 ب. مجتمع الدراسة

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي التوحد العامميف في     
برامج التوحد في المراكز والمعاىد الحكومية والخاصة في مدينة 

 الثاني الدراسي الفصؿ في ىػ2545-2544 الدراسي لمعاـجدة، 
 ( مف معممي التوحد العامميف في96وقد بمغت عينة الدراسة )

المراكز الحكومية والخاصة في مدينة جدة والذيف تـ اختيارىـ 
( توزيع أفراد العينة حسب 2بالطريقة العشوائية، ويبيف الجدوؿ )

 . متغيرات الدراسة
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 1 جدول
 التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة

 النسبة التكرار الفئات 
 58.8 50 ذكر الجنس
 41.2 35 أنثى 

 24.7 21 سنوات 6قؿ مف أ الخبرة
 32.9 28 21-6مف  
 42.4 36 سنوات 21أكثر مف  

 24.7 21 دبموـ المؤهل
 49.4 42 بكالوريوس 
 25.9 22 ماجستير فما فوؽ 
 100.0 85 المجموع 

  الدراسة ج. أداة
 لمتعرؼ أداة ببناء الباحث قاـ الدراسة، أىداؼ تحقيؽ بغرض     
 معممي نظر وجية مف الفردية التربوية الخطة تطبيؽ درجة عمى

 بالخطة المتعمؽ والتربوي النفسي األدب بمراجعة قاـ حيث التوحد،
( 84) مف األولية صورتيا في األداة تكونت وقد الفردية، التربوية

 الخطة تطبيؽ درجة لتقدير خماسي مقياس استخداـ تـ وقد فقرة
; التالية الدرجات بحسب الدراسة عينة أفراد لدى الفردية التربوية
 ثبلث) محايد ،(درجات اربع) موافؽ ،(درجات خمس) بشدة موافؽ
 (.درجة) بشدة موافؽ غير ،(درجتاف) موافؽ غير ،(درجات
 :األداة صدؽ
 مف المحكميف مف مجموعة عمى المقياس بعرض الباحث قاـ     
 الطائؼ، وجامعة العزيز، عبد الممؾ جامعة في االختصاص ذوي

 في اليرموؾ وجامعة مؤتة، وجامعة السعودية، في تبوؾ وجامعة
 لممقياس، الظاىري الصدؽ مف التحقؽ أجؿ مف وذلؾ األردف،
 المراد الفردية التربوية الخطة لتطبيؽ المقياس بنود تمثيؿ ومدى
 بآراء األخذ تـ وقد التوحد، لمعممي مناسبتيا ومدى قياسيا،

 عدد كانت التي األداة، فقرات مف العديد تعديؿ في المحكميف
 آراء عمى بناء فقرات( 6) حذؼ تـ بحيث فقرة( 48) فقراتيا

 أىمية عف تكشؼ ال الفقرات ىذه كوف بسبب المحكميف ومقترحات
 تتكوف األداة أصبحت بحيث الفردية، التربية الخطة تطبيؽ

 .  موزعة فقرة( 43) مف النيائية بصورتيا 
  :الدراسة أداة ثبات
 عينة عمى الداخمي االتساؽ حساب تـ األداة، ثبات مف لمتأكد     

 معممي مف (31) عددىا الدراسة عينة خارج مف استطبلعية
 ،(2:.1) بمغ إذ ألفا، كرونباخ معادلة حسب التوحد اضطراب
 أصبحت وبذلؾ الدراسة، ىذه لغايات مناسبة النسبة ىذه واعتبرت

 .التطبيؽ لعممية جاىزة الدراسة أداة
  ;اآلتي النحو عمى الدراسة إجراءات جاءت; الدراسة إجراءات

 بالطريقة وثباتيا صدقيا دالالت مف والتأكد الدراسة أداة بناء -1
 . العممية

 معممي مف( 96) عددىـ بمغ والذي الدراسة، عينة تحديد -2
 .التوحد

 عمما الباحث، قبؿ مف الدراسة أفراد جميع عمى األداة تطبيؽ -3
 . مكتممة جاءت األداة نسخ جميع بأف
 النتائج واستخراج المناسبة، اإلحصائية المعالجة إجراء -4

 . ومناقشتيا وعرضيا
 . النتائج5

 الفردية التربوية الخطة تطبيؽ درجة معرفة الى الدراسة ىذه ىدفت
 .جدة مدينة في التوحد معممي نظر وجية مف التوحد برامج في

 التربوية الخطة تطبيؽ درجة ما; األوؿ السؤاؿ نتائج عف ولئلجابة
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 مدينة في التوحد معممي نظر وجية مف التوحد برامج في الفردية 
 .جدة؟
 درجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تـ     

 نظر وجية مف التوحد برامج في الفردية التربوية الخطة تطبيؽ 
 .ذلؾ يوضح أدناه والجدوؿ جدة، مدينة في التوحد معممي

 2 جدول
 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة الفردية التربوية الخطة تطبيق أداة لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

2 3 
ينظر الى الخطة التربوية الفردية عمى انيا مجرد معمومات شكمية وروتينية بعيدة كؿ البعد عف التطبيؽ 

 العممي.
4.25 .800 

 874. 4.21 اجد صعوبة في إعداد الخطة التربوية الفردية المناسبة لكؿ طفؿ توحدي.  5 3
 687. 4.16 تؤكد عمى استخداـ الخطة التربوية الفردية.عدـ وجود الموائح والتعميمات التي  1 4
 769. 4.16 عدـ إدراؾ الوالديف ألىمية الخطة التربوية الفردية لطفميا. 2 4
 774. 4.14  كمما كاف الوقت أطوؿ إلعداد الخطة التربوية الفردية كمما كانت جودتيا أكبر. 6 6
 753. 4.13 الخطة التربوية الفردية.عدـ وجود المكاف التربوي المناسب لتنفيذ  9 7
 1.055 4.13 أشعر بالتعب واإلجياد نتيجة لممتطمبات الكثيرة لمخطة التربوية الفردية لكؿ طالب. 11 7

9 7 
تـ تغطية موضوع إعداد الخطة التربوية الفردية بشكؿ كامؿ مف خبلؿ الدراسة الجامعية والتدريب أثناء 

 الخدمة.
4.11 .845 

 873. 4.00 زودتني الدراسة الجامعية والتدريب الميداني بالميارات الضرورية إلعداد الخطة التربوية الفردية. 8 :
 794. 3.99 أىداؼ الخطة التربوية الفردية واقعية وقابمة لمتحقيؽ. 23 21
 880. 3.99 توحدي. يتطمب تحقيؽ الخطة التربوية الفردية عمى استخداـ اساليب التدريس المناسبة لكؿ طفؿ 30 21
 872. 3.95 التقمب المزاجي لمطفؿ التوحدي مف جمسة الى أخرى. 13 23
 962. 3.95 اجد صعوبة في معرفة االجراءات االدارية لتنفيذ الخطة التربوية الفردية. 16 24
 988. 3.89 أجد صعوبة في صياغة األىداؼ السموكية بطريقة صحيحة. 20 25
 931. 3.88 التربوية الفردية وسيمة مناسبة لتحقيؽ التحسف لدى الطفؿ التوحدي. أعتقد أف الخطة 18 26
 974. 3.84 تحدد الخطة التربوية الفردية النمط التعميمي المناسب لمطفؿ. 21 27
 838. 3.81 أقـو بإعداد خطط تعميمية فردية لتحقيؽ أىداؼ الخطة التربوية الفردية. 19 28
 956. 3.78    التربوية الفردية عمى جميع الخدمات المساندة التي يحتاجيا الطفؿ.تحتوي الخطة  22 29
 1.051 3.73 يقـو فريؽ التشخيص بتزويدي بكافة المعمومات البلزمة إلعداد الخطة التربوية الفردية. 26 :2
 1.148 3.67 أقـو بمراجعة أىداؼ الخطة التربوية الفردية عمى األقؿ مرة واحدة بعد اعتمادىا  25 31
 1.069 3.62 أعتقد أنني أقدـ الدعـ الكافي ألفراد فريؽ العمؿ المساند لتحقيؽ أىداؼ الخطة التربوية الفردية. 24 32
 1.097 3.55 يوجد احتراـ متبادؿ بيف جميع أعضاء فريؽ الخطة التربوية الفردية  32 33
 1.119 3.49 يقـو الكادر الفني المساند بالمشاركة في إعداد وتنفيذ الخطة التربوية الفردية فيما يخص كؿ منيـ. 14 34
 1.165 3.38 لذلؾ.أقـو بتعديؿ أىداؼ الخطة التربوية الفردية كمما استدعت الحاجة  29 35
 1.064 3.34 أجد دعما كافيا مف االدارة في إعداد الخطة التربوية الفردية. 15 36
 1.010 3.16 يحقؽ الطفؿ التوحدي جميع األىداؼ المرصودة في الخطة التربوية الفردية المعدة لو. 12 37
 1.309 3.02 أقـو بإعداد خطة تربوية فردية لكؿ طفؿ توحدي أقوـ بتدريسو. 10 38
 1.253 2.98 لدي الوقت الكافي إلعداد الخطة التربوية الفردية لكؿ طفؿ في الفصؿ. 4 39
 1.338 2.82 أقـو بمناقشة الخطة التربوية الفردية مع ولي أمر الطفؿ قبؿ اعتمادىا في بداية العاـ الدراسي. 27 :3
بداء الرأي حوليا في بداية العاـ الدراسي.يقـو ولي األمر بمراجعة الخطة التربوية الفردية  28 41  1.449 2.74 وا 
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
 1.247 2.59 أجد دعما كافيا مف الكادر الفني المساند لتحقيؽ أىداؼ الخطة التربوية الفردية.   17 42
 1.351 2.51 أقـو بمناقشة نتائج الخطة التربوية الفردية مع ولي االمر في نياية العاـ الدراسي. 31 43
 541. 3.66 الكمية الدرجة  
 بيف ما تراوحت قد الحسابية المتوسطات أف( 3) الجدوؿ يبيف     

 عمى تنص والتي( 4) رقـ الفقرة جاءت حيث ،(3.62-4.36)
 شكمية معمومات مجرد أنيا عمى الفردية التربوية الخطة إلى ينظر"

 األولى المرتبة في" العممي التطبيؽ عف البعد كؿ بعيدة وروتينية
( 42) رقـ الفقرة جاءت بينما ،(4.36) بمغ حسابي وبمتوسط
 األمر ولي مع الفردية التربوية الخطة نتائج بمناقشة أقـو" ونصيا

  بمغ حسابي وبمتوسط األخيرة بالمرتبة" الدراسي العاـ نياية في

 (.4.77) الكمية لمدرجة الحسابي المتوسط وبمغ(. 3.62)
 (α = 0.05) إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ"; الثاني السؤاؿ

 "الجنس؟ لمتغير تعزى الفردية التربوية الخطة تطبيؽ درجة في
 الحسابية المتوسطات استخراج تـ السؤاؿ ىذا عف لئلجابة

 حسب الفردية التربوية الخطة تطبيؽ لدرجة المعيارية واالنحرافات
 الحسابية المتوسطات بيف اإلحصائية الفروؽ ولبياف الجنس، متغير

 .ذلؾ توضح أدناه والجداوؿ ،"ت" اختبار استخداـ تـ
 3 جدول

 الفردية التربوية الخطة تطبيق درجة عمى الجنس ألثر" ت" واختبار المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 الداللة اإلحصائية الحريةدرجات  "ت" قيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد 
 309. 83 1.023- 480. 3.61 50 ذكر
    619. 3.73 35 انثى

  إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ (4) الجدوؿ مف يتبيف
(α = 0.05) الجنس ألثر تعزى. 

 (α = 0.05) إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ; "الثالث السؤاؿ
  سنوات لمتغير تعزى الفردية التربوية الخطة تطبيؽ درجة في

 "الخبرة؟
 الحسابية المتوسطات استخراج تـ السؤاؿ ىذا عف لئلجابة

 حسب الفردية التربوية الخطة تطبيؽ لدرجة المعيارية واالنحرافات
 .ذلؾ يوضح أدناه والجدوؿ الخبرة، سنوات متغير

 4 جدول
 الخبرة سنوات متغير حسب الفردية التربوية الخطة تطبيق لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات
 505. 3.87 21 سنوات 6قؿ مف أ

 619. 3.72 28 21-6مف 
 444. 3.48 36 سنوات 21كثر مف أ

 541. 3.66 85 المجموع
 الحسابية المتوسطات في ظاىرياً  تبايناً ( 5) الجدوؿ يبيف     

 الفردية التربوية الخطة تطبيؽ درجة في المعيارية واالنحرافات
  اقؿ-6 ،6 مف اقؿ-2) الخبرة سنوات متغير فئات اختبلؼ بسبب

 اإلحصائية الفروؽ داللة ولبياف ،(سنوات21 مف اكثر ،21 مف
 حسب األحادي التبايف تحميؿ استخداـ تـ الحسابية المتوسطات بيف

 (.6) الجدوؿ
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 5 جدول
 الفردية التربوية الخطة تطبيق درجة عمى الخبرة سنوات ألثر األحادي التباين تحميل

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر
 020. 4.122 1.124 2 2.249 بيف المجموعات

   273. 82 22.366 وعاتمداخؿ المج
    84 24.614 الكمي

 عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود( 6) الجدوؿ مف يتبيف     
 الفروؽ ولبياف الخبرة، لسنوات تعزى  الداللة مستوى

 استخداـ تـ الحسابية المتوسطات بيف إحصائيا الدالة الزوجية
(.7) الجدوؿ في مبيف ىو كما شفيو بطريقة البعدية المقارنات

 6 جدول
 الخبرة ألثر شيفية بطريقة البعدية المقارنات

 سنوات 11اكثر من  11-5من  سنوات 5اقل من  المتوسط الحسابي 
    3.87 سنوات 6اقؿ مف 
   15. 3.72 21-6مف 
  24. *40. 3.48 سنوات 21اكثر مف 

     (α = 0.05).  الداللة مستوى عند * دالة

 احصائية داللة ذات فروؽ وجود( 7) الجدوؿ مف يتبيف     
(α = 0.05) 21 مف أكثر وبيف سنوات 6 مف أقؿ الخبرة فئة بيف 

 .سنوات 6 مف أقؿ الخبرة فئة لصالح الفروؽ وجاءت سنوات
  (α = 0.05) إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ; "الرابع السؤاؿ

  المؤىؿ لمتغير تعزى الفردية التربوية الخطة تطبيؽ درجة في

 العممي؟
 الحسابية المتوسطات استخراج تـ السؤاؿ ىذا عف لئلجابة

 حسب الفردية التربوية الخطة تطبيؽ لدرجة المعيارية واالنحرافات
 .ذلؾ يوضح أدناه والجدوؿ العممي، المؤىؿ متغير

 7 جدول
 العممي المؤهل متغير حسب الفردية التربوية الخطة تطبيق لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات
 376. 3.40 21 دبموـ

 530. 3.61 42 بكالوريوس
 559. 3.98 22 ماجستير فما فوؽ

 541. 3.66 85 المجموع
 الحسابية المتوسطات في ظاىرياً  تبايناً ( 8) الجدوؿ يبيف     

 بسبب الفردية التربوية الخطة تطبيؽ لدرجة المعيارية واالنحرافات
 الفروؽ داللة ولبياف العممي، المؤىؿ متغير فئات اختبلؼ

 التبايف تحميؿ استخداـ تـ الحسابية المتوسطات بيف اإلحصائية
 ).9) الجدوؿ حسب األحادي
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 8 جدول
 الفردية التربوية الخطة تطبيق درجة في العممي المؤهل ألثر األحادي التباين تحميل

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات المصدر
 001. 7.223 1.843 2 3.687 بيف المجموعات

   255. 82 20.928 وعاتمداخؿ المج
    84 24.614 الكمي

 عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود( 9) الجدوؿ مف يتبيف
 الفروؽ ولبياف العممي، لممؤىؿ تعزى (α = 0.05) الداللة مستوى

 استخداـ تـ الحسابية المتوسطات بيف إحصائيا الدالة الزوجية
 (.:) الجدوؿ في مبيف ىو كما شفيو بطريقة البعدية المقارنات

 9 جدول
 العممي المؤهل ألثر شفية بطريقة البعدية المقارنات

 ماجستير فما فوق بكالوريوس دبموم المتوسط الحسابي 
    3.40 دبموم

   21.- 3.61 بكالوريوس
  (*)36.- (*)57.- 3.98 ماجستير فما فوق

  .(α = 0.05) الداللة مستوى عند دالة* 

  إحصائية داللة ذات فروؽ وجود( :) الجدوؿ مف يتبيف     
(α = 0.05) الدبمـو مف وكؿ جية مف فأعمى ماجستير بيف 
 ماجستير لصالح الفروؽ وجاءت أخرى جية مف والبكالوريوس

 .فأعمى
 النتائج . مناقشة6

 التربوية الخطة تطبيؽ درجة عمى لمتعرؼ الدراسة ىذه ىدفت     
 مدينة في التوحد معممي نظر وجية مف التوحد برامج في الفردية
 سنوات الجنس، بمتغيرات والمتمثمة المتغيرات ببعض وعبلقتيا جدة

 مف عدد إلى الدراسة توصمت وقد التعميمي، والمؤىؿ الخبرة،
 نتائج مناقشة يمي فيما الباحث ويستعرض. بذلؾ المتعمقة النتائج
 ; يمي كما توصياتيا وأبرز الدراسة

 الخطة تطبيؽ درجة ما ينص والذي األوؿ السؤاؿ نتائج مناقشة •
 في التوحد معممي نظر وجية مف التوحد برامج في الفردية التربوية
  جدة؟ مدينة

 الحسابية المتوسطات استخراج تـ السؤاؿ ىذا عف لئلجابة
 في الفردية التربوية الخطة تطبيؽ لدرجة المعيارية واالنحرافات

 وقد جدة مدينة في التوحد معممي نظر وجية مف التوحد برامج
 3.62) بيف ما تراوحت قد الحسابية المتوسطات أف النتائج أشارت

 ينظر" عمى تنص والتي( 4) رقـ الفقرة جاءت حيث ،(4.36 -
 شكمية معمومات مجرد أنيا عمى الفردية التربوية الخطة إلى

 األولى المرتبة في" العممي التطبيؽ عف البعد كؿ بعيدة وروتينية
( 42) رقـ الفقرة جاءت بينما ،(4.36) بمغ حسابي وبمتوسط
 األمر ولي مع الفردية التربوية الخطة نتائج بمناقشة أقـو" ونصيا

 بمغ حسابي وبمتوسط األخيرة بالمرتبة" الدراسي العاـ نياية في
 ويمكف (.4.77) الكمية لمدرجة الحسابي المتوسط وبمغ(. 3.62)

 ينظر" عمى تنص والتي( 4) رقـ الفقرة حصوؿ في النتائج تفسير
 شكمية معمومات مجرد أنيا عمى الفردية التربوية الخطة إلى

 األولى المرتبة في" العممي التطبيؽ عف البعد كؿ بعيدة وروتينية
 الخطة لمكونات التوحد معممي قبؿ مف العممي الفيـ عدـ ىو

 مف يتـ الذي المنياج أو االساس أنيا في وأىميتيا الفردية التربوية
 الى ذلؾ يعود اف ويمكف التوحد اضطراب ذوي الطمبة تعميـ خبللو
 ذوي مف الطمبة تعميـ في العممي بالتطبيؽ التوحد معممي اىتماـ
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 الفردية، التربوية الخطة اعداد حساب عمى التوحد اضطراب
 اضطراب ذوي مف الطمبة مف كبير عدد وجود إلى باإلضافة
 فردية خطة الى منيـ طالب كؿ يحتاج وبذلؾ الفصؿ داخؿ التوحد
 الطويؿ الوقت ويأخذ المعمـ يرىؽ إنما وىذا بو خاصة تربوية
 ذوي طبلب مف طالب لكؿ الخطط ىذه اعداد في الكبير والجيد

 تأخذ ألنيا صعبة تعميميـ عممية يجعؿ انما وىذا التوحد اضطراب
 النتائج تفسير يكف كما وتجييزييا، إعدادىا في طويمة زمنية فترة
 كتابتو يتـ ما أف يروف التوحد معممي أف ىو أخرى نظر وجية مف
 تحقيو يمكف ال طالب بكؿ الخاصة الفردية التربية الخطة في

 مف الكثير لوجود وذلؾ الواقع أرض عمى المناسب بالشكؿ
 البعض يرى اذ تعميميـ مجاؿ في الميداف في التعميمية التداخبلت

 برامج إلى بحاجة التوحد اضطراب ذوي مف الطمبة أغمبية أف
 والعبلجية التربوية البرامج إلى باإلضافة سموؾ، وتعديؿ نطقية،
 قبؿ مف كبير تنسيؽ وجود يستدعي إنما وىذا ليـ، المقدمة

 الخدمات ىذه تقديـ أجؿ مف العمؿ وفريؽ واإلدارة المختصيف
 أف التوحد معممي مف الكثير يرى لذلؾ ليـ المناسبة بالصورة
 المناسب ىو التوحديوف االطفاؿ لجميع عاـ منياج عمى االعتماد
 ضياع دوف ليـ المناسب والتعميـ الوقت توفير أجؿ مف وذلؾ
( 42) رقـ الفقرة حصوؿ بخصوص إما. تخطيط وعدـ وتخبط
 األمر ولي مع الفردية التربوية الخطة نتائج بمناقشة أقـو" ونصيا

 بمغ حسابي وبمتوسط األخيرة بالمرتبة" الدراسي العاـ نياية في
 عدـ ىو (.4.77) الكمية لمدرجة الحسابي المتوسط وبمغ(. 3.62)

 الكثير اىميتو بينت كما التخصصات المتعدد الفريؽ نظاـ تفعيؿ
 قبؿ مف مسبؽ تنسيؽ وجود عدـ وبالتالي والتشريعات القوانيف مف

 اضطراب ذوي مف الطمبة أىالي مع والمعاىد المراكز إدارات
 الفردية التربوية الخطط إلعداد المستمر االجتماع حوؿ التوحد
 واثناء قبؿ واالحتياجات التطورات اىـ ومناقشة الطمبة ألبنائيـ
 ىو أخرى نظر وجية مف تفسيرىا ويمكف ليـ، التعميـ تقديـ وبعد

 العالية والتوقعات واألىالي المعمميف بيف ما المفرطة الحساسية

 اضطراب ذوي مف الطمبة امور أولياء خبلليا مف ينظر التي 
 عف خارجة مرتفعة وتطورات تعميـ عمى أبنائيـ بحصوؿ التوحد
 وجود إلى يؤدي إنما وىذا البنيـ والصحيح الواقعي السياؽ
 ذوي مف الطمبة أمور وأولياء التوحد معممي بيف ما صدمات
 ىو أخرى نظر وجية ومف نظر وجية مف ىذا. التوحد اضطراب

 اعداد في التوحد معممي عمى كبير بشكؿ واعتمادىـ األىؿ ثقة
 أقدر ألنيـ التوحديوف ألبنائيـ وتعميميـ الفردية التروية الخطط ىذه

 واخيرا .لطفميـ مناسب وبشكؿ الخطط ىذه وضع عمى وافضؿ
 التوحد اضطراب ذوي الطمبة أسر بانشغاؿ النتائج ىذه تفسير يمكف

 تاميف أجؿ مف وذلؾ األخرى األسرية حياتيـ بأمور المستمر
 وباقي التوحد اضطراب ذوي مف لطفميـ المادية االحتياجات

 الدخؿ إلى وتحتاج مكمفة تعميميـ عممية اف نجد اذ بالبيت اطفاليـ
 ومتطمبات االسرة احتياجات ذلؾ إلى أضؼ المناسب، المادي
 أولياء أف نجد وبذلؾ مادي دخؿ إلى أيضاً  تحتاج والتي البيت
 معممي مع االجتماع أجؿ مف الكافي الوقت يجدوف ال األمور
 ذوي مف ألطفاليـ التربوية الخطط مناقشة اجؿ مف التوحد

 مف كؿ دراسة مع الدراسة ىذه نتائج وتتفؽ. التوحد اضطراب
 نحو المعممات اتجاىات معرفة إلى ىدفت والتي [28] السكارنة
 عقميا، بالمعوقيف الخاصة التربية مراكز في الفردية التربوية الخطة
 ذوي اباء رضا عدـ أو رضا عمى التعرؼ إلى[ 19] فيش ودراسة

 وبرادي كاتف ودراسة الفردية، التربوية الخطة عف التوحد اضطراب
 عمى التعرؼ الى ىدفت التي[ 21] دابكوسكي ودراسة ،[20]

 الخطة في الفعالة المشاركة عمى اآلباء تشجع التي العوامؿ
 التربوية البرامج لتقييـ[ 22] الخشرمي ودراسة الفردية، التربوية
 مورجاف دراسة وأخيراً  الخاصة، التربية ومدارس لمراكز الفردية
 مف كثيرا تستنفذ الفردية التربوية الخطة أف بينت التي[. 24] ورود
 في االخريف المعمميف مف بسيطا دعما يتمقوف وانيـ المعمميف وقت

 .المدرسة
 فروؽ توجد ىؿ; "عمى ينص والذي الثاني السؤاؿ نتائج مناقشة
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 الخطة تطبيؽ درجة في( α = 0.05) إحصائية داللة ذات 
 "الجنس؟ لمتغير تعزى الفردية التربوية
 الحسابية المتوسطات استخراج تـ السؤاؿ ىذا عف ولئلجابة     

 األطفاؿ أمور أولياء لحاجات" ت" واختبار المعيارية واالنحرافات
 مف يتبيف حيث العمر متغيرات حسب التوحد اضطراب ذوي

( α = 0.05) إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ (4) الجدوؿ
 .الجنس ألثر تعزى
 مف كؿ أف الجنس بمتغير ةالمتعمق النتائج ريتفس ويمكف     

 المعرفة لدييـ التوحد اضطراب ذوي مف الطمبة ومعممات معمميف
 مف اكتسابيا تـ والتي الفردية التربوية بالخطة الكافية التعميمية
 بالتوحد خاصة مسارات ضمف ووجودىـ الجامعي تعميميـ خبلؿ
 اعداد في التوحد ميداف في العامميف قدرة عمى يدؿ إنما وىذا

 وجميع ومكوناتيا أىميتيا، ومعرفة الفردية، التربوية الخطط
 الطمبة مف نوعية الجامعات تخريج عمى يدؿ أنما وىذا متطمباتيا،

 والعممية المناسبة العممية بالكفايات يتمتعوف التوحد مسارات ضمف
 تفسير ويمكف كما الميداف، في منيا واالستفادة توظيفيا يمكف والتي
 ميداف في يستجد ما والمعممات المعمميف مف كؿ مواكبة ذلؾ

 وتمقي الفردية التربوية الخطط اعداد مجاؿ في وبخاصة التوحد
 والمؤتمرات والمقاءات الورش في والمشاركة والمحاضرات الدورات
   . المجاؿ بيذا التعميمية وكفاءتيـ قدرتيـ مف يزيد إنما وىذا
 والتي[ 29] حنفي مف كؿ دراسة مع الدراسة ىذه نتائج وتتفؽ     
 معممي استجابات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال أنو بينت

 التربوي البرنامج ألىمية ادراكيـ في الخاصة التربية ومعممات
[ 24] ورود مورجاف  ودراسة الجنس، متغير الى ترجع الفردي
 بيف عبلقة توجد ال أنو إلى االرتباط معامبلت نتائج بينت والتي

 متغير حسب الفردي التربوي البرنامج نحو المعمميف اتجاىات
 .الجنس
 فروؽ توجد ىؿ" عمى ينص والذي الثالث السؤاؿ نتائج مناقشة
 ةػػػػالخط ؽػػػػػػيػػػػتطب ةػػػػػػدرج في (α = 0.05) ةػػػػػػيػػػػإحصائ ةػػػػدالل ذات

 "الخبرة؟ سنوات لمتغير تعزى الفردية التربوية 
 الحسابية المتوسطات استخراج تـ السؤاؿ ىذا عف لئلجابة     

 حسب الفردية التربوية الخطة تطبيؽ لدرجة المعيارية واالنحرافات
 في ظاىرياً  تبايناً ( 5) الجدوؿ يبيف حيث الخبرة سنوات متغير

 تطبيؽ درجة في المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 الخبرة سنوات متغير فئات اختبلؼ بسبب الفردية التربوية الخطة

 ولبياف ،(سنوات 21 مف اكثرأ ،21 مف قؿأ -6 ،6 مف قؿأ -2)
 استخداـ تـ الحسابية المتوسطات بيف اإلحصائية الفروؽ داللة
 الجدوؿ مف يتبيف حيث (6) الجدوؿ حسب األحادي التبايف تحميؿ

         الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود( 6)
(α = 0.05) الدالة الزوجية الفروؽ ولبياف الخبرة، لسنوات تعزى 

 البعدية المقارنات استخداـ تـ الحسابية المتوسطات بيف إحصائيا
 الجدوؿ مف يتبيف حيث( 7) الجدوؿ في مبيف ىو كما شفيو بطريقة

 الخبرة فئة بيف( α = 0.05) إحصائية داللة ذات فروؽ وجود( 7)
 الفروؽ وجاءت سنوات 21 مف أكثر وبيف سنوات 6 مف أقؿ

 أف ذلؾ تفسير ويمكف. سنوات 6 مف اقؿ الخبرة فئة لصالح
 الخبرة أصحاب مف التوحد اضطراب ذوي لمطمبة ومعممات معمميف

 وبالتالي التوحد مسارات ضمف التخرج حديثو ىـ واقؿ سنوات 6
 تكوف الفردية التربوية الخطط اعداد بكيفية العممية معرفتيـ فإف
 التوحد مجاؿ في متخصصوف ألنيـ غيرىـ مف وافضؿ أكبر

 معرفة لدييـ بذلؾ وىـ بالتوحد خاص مسار مف ومتخرجوف
 أفراد مع والعمؿ التوحد اضطراب عمى التعرؼ في كبير واطبلع

 التوحد معممي حماسة ذلؾ الى أضؼ الميداف، في االضطراب ىذا
 ومحاولة التوحد اضطراب ذوي الطمبة مع لمعمؿ التخرج حديثو
 مقارنة عمميـ أماكف وفي الميداف في انفسيـ اثبات في منيـ جادة
 الى وصموا والذي التوحد معممي مف األكثر الخبرة اصحاب مع

 الطمبة تعميـ في والمثابرة الجدية وعدـ النفسي االحتراؽ مف مرحمة
 في النتائج ىذه تفسير يمكف كما. التوحد اضطراب ذوي مف

  عمى وأقؿ سنوات 6 الخبرة اصحاب التوحد معممي استمرار
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 فيما وبخاصة التوحد ميداف في الحاصمة التطورات ومواكبة متابعة
 تصميـ وكيفية التوحد اضطراب ذوي الطمبة دريس بآلية يتعمؽ

 عمى باالطبلع وذلؾ والتعميمية التربوية الخطط واعداد المناىج
 والمقاءات والمحاضرات التدريبية الورشات وحضور النظري اإلطار

 كبيرة ومعرفة ثراء يعطي وىذا االضطراب بيذا الخاصة والمؤتمرات
 ذوي مف األطفاؿ مع التعامؿ في الجادة الفرص ليـ تتيح لدييـ

 نتائج وتتفؽ. ليـ الفردية التربوية الخطط واعداد التوحد اضطراب
 نتائج بينت والتي[ 29] حنفي مف كؿ دراسة مع الدراسة ىذه

 معممي استجابات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود الدراسة
 التربوي البرنامج ألىمية ادراكيـ في الخاصة التربية ومعممات
 روبؿ دراسة مع وتتعارض. المعمـ خبرة متغير الى ترجع الفردي
 الفردية التربوية الخطة فعالية أف أشارت والتي[ 27] وآخروف
 تتعارض كما. المعمـ خبرة سنوات بعامؿ تتأثر لـ التوحد ألطفاؿ
 أشارت والتي[ 34] الوابمي دراسة مع كذلؾ الحالية الدراسة نتائج
 فيما العامميف بيف جوىرية فروؽ وجود عدـ إلى الدراسة نتائج
 .ليـ العممية الخبرة بمتغير يتعمؽ
 ذات فروؽ توجد ىؿ" عمى ينص والذي الرابع السؤاؿ نتائج مناقشة
 التربوية الخطة تطبيؽ درجة في( α=  1.16) إحصائية داللة
 العممي؟ المؤىؿ لمتغير تعزى الفردية
 الحسابية المتوسطات استخراج تـ السؤاؿ ىذا عف لئلجابة     

 حسب الفردية التربوية الخطة تطبيؽ لدرجة المعيارية واالنحرافات
 تبايناً  ىناؾ أف( 8) الجدوؿ مف تبيف حيث العممي المؤىؿ متغير
 لدرجة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات في ظاىرياً 
 المؤىؿ متغير فئات اختبلؼ بسبب الفردية التربوية الخطة تطبيؽ
 الحسابية المتوسطات بيف اإلحصائية الفروؽ داللة ولبياف العممي،

 يتبيف حيث( 9) الجدوؿ حسب األحادي التبايف تحميؿ استخداـ تـ
( α = 0.05) إحصائية داللة ذات فروؽ وجود( :) الجدوؿ مف
 جية مف وبكالوريوس دبمـو مف وكؿ جية مف فأعمى ماجستير بيف

 .فأعمى ماجستير لصالح الفروؽ وجاءت أخرى

 لدييـ الذيف التوحد معممي أف في النتائج ىذه تفسير ويمكف     
 اكثر عممية معرفة لدييـ أشخاص ىـ فأكثر ماجستير عممي مؤىؿ
 مف تنوع اكثر ومساقات جديدة لمساقات دراستيـ خبلؿ مف وذلؾ
، البكالوريوس مرحمة  أف أخرى جية ومف جية مف ىذا والدبمـو
 حديثو ىـ وأعمى الماجستير درجة عمى الحاصميف المعمميف ىؤالء
 التربوية بالخطة الخاصة لممعمومات امتبلكيـ وبالتالي التخرج
 إنما وىذا اذىانيـ في راسخة زالت ال ومكوناتيا وتطبيقيا الفردية
 تفسير يمكف كما. الفردية التربوية بالخطة كبيرة معرفة لدييـ يضفي
 قد وأعمى الماجستير حممة مف التوحد معممي أغمبية أف النتائج
 مجاؿ في بالبحث وذلؾ الماجستير عمى لمحصوؿ رسالة قدموا
 أو المناىج، تصميـ في المجاؿ ىذا يكوف وقد التوحد في معيف

 التوحد، اضطراب ذوي مف لؤلطفاؿ التدريس طرؽ او البرامج،
 في والتقصي البحث اجؿ مف الكبيرة الفرصة ليـ يتيح إنما وىذا

 االطبلع وبالتالي رسالتيـ موضوع تناولت التي والبحوث المجبلت
 ىو ما ضمنيا مف يكوف قد والتي ومتنوعة جديدة معمومات عمى
. التوحد اضطراب ذوي مف لمطمبة الفردية التربية بالخطط متعمؽ

 أشارت والتي الوابمي دراسة نتائج مع الدراسة ىذه نتائج وتتعارض
 فيما العامميف بيف جوىرية فروؽ وجود عدـ إلى الدراسة نتائج
 .العممي المؤىؿ بمتغير يتعمؽ

 التوصيات. 7
 ألطفاؿ الفردية التربوية الخطة لفعالية تقييمية دراسات إجراء -

 .التوحد
 .أخرى ومتغيرات جديدة عينات عمى أخرى دراسات إجراء -
 أطفاؿ آباء نظر وجية االعتبار بعيف تأخذ أخرى دراسات إجراء -

 .التوحد
 الفردية التربوية الخطة بتطبيؽ الخاصة القوانيف تفعيؿ ضرورة -
 .والخاصة الحكومية المراكز في
 بكيفية األىالي تزود والتي المتخصصة، والكتب النشرات، توفير -

 .التوحدييف أطفاليـ مع العمؿ
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 مف االطفاؿ وأسر المعمميف بيف مينية شراكات عمؿ ضرورة -
 الفردية، التربوية الخطة بإعداد يتعمؽ فيما التوحد اضطراب ذوي

 .ومتابعتيا وتنفيذىا،
 التربوية الخطة اىمية لتأكيد والورش والمؤتمرات، الدورات، عمؿ -

 .التوحد اضطراب ذوي مف االطفاؿ تعميـ في الكبير ودورىا الفردية
 ومراجعة التوحد، برامج مشرفي قبؿ مف العمؿ فريؽ دور تفعيؿ -

 . فعاليتيا مف والتحقؽ الخطط
  المراجع

 أ. المراجع العربية
مقدمة في تعميـ الطمبة  (.3118) الخطيب، جماؿ وآخروف. [10]

 :.الطبعة االولى، دار الفكر، عماف ذوي الحاجات الخاصة
 ردف.األ

(. واقع الخطة التربوية الفردية 3122) محمد، عبدالصبور.[15] 
واىـ معوقاتيا مف وجية نظر اباء ذوي االحتياجات 

مجمة كمية التربية ) دراسات تربوية ونفسيةالخاصة. 
 ، الجزء االوؿ.(82العدد ) - بالزقازيؽ(

(. اتجاىات المعممات نحو الخطة :311)محمد السكارنة، [17] 
التربوية الفردية في مراكز التربية الخاصة لممعاقيف عقميا في 

، 26. مج مصر – دراسات تربوية واجتماعيةمنطقة عماف. 
 .::2-:28ص  ،4ع 

آراء معممي التربية  (.3119حنفي ، عمي؛ الريس ، طارؽ ) [18]
الخاصة حوؿ إعداد البرنامج التربوي الفردي ومعوقات 
تطبيقو في بعض معاىد وبرامج التربية الخاصة بالمممكة 

 - 292، ص 33 .مجمة االرشاد النفسى العربية السعودية.
354. 

تقييـ البرامج التربوية  .(3112سحر ) ،الخشرمي[22] 
 ندوة التشخيص الطبي والتقييـ النفسي والتربوي الفردية.

 .328 - 294السعودية، ص - صةلذوى االحتياجات الخا

متطمبات استخداـ الخطة التربوية . (3111، عبداهلل )الوابمي [23]
الفردية ومدى أىميتيا مف وجية نظر العامميف في مجاؿ 
تعميـ الطبلب المتخمفيف عقميًا بالمممكة العربية 

 ،23ع  ،لسعوديةا –رسالة التربية وعمـ النفس  السعودية.
 .58 – 2ص 
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THE DEGREE OF IMPLEMENTATION OF THE 

INDIVIDUALIZED EDUCATIONAL PLAN (IEP) 

IN AUTISM PROGRAMS ACCORDING TO 

AUTISM TEACHERS’ POINT OF VIEW IN 

JEDDEH CITY 

Moayyad A. Homidi 

Faculty of Education- Special Education Department 

King Abdulaziz University 

Abstract_ The study aimed at determining the degree of implementation of the individualized 

Educational Plan (IEP) with autistic children according to autism teachers’ point of view in 

Jeddeh city, according to some variables: sex, qualification and the years of experience. The 

researcher used the descriptive method to achieve the aims of the study. The sample consisted 

of (85) male and female teachers who teach autistic children at governmental and private 

special education centers and institutes in Jeddeh city. The sample was selected randomly. 

     The degree of implementation of (IEP) was determined by answers to a survey instrument-

prepared by the researcher-with (32) Likert-type items. The tool was examined for validity and 

reliability.  The results revealed that the 3rd item: (The (IEP) is a routine work and far away 

from the practical implementation issue) has got the highest average: (3.25), while the item: (I 

discuss the results of (IEP) with the parents at the end of the school year) got the least with an 

average: (2.51). The mean of the total degree was (3.66). Also the results indicated that there 

were no significant differences due to sex. But there were significant differences due to the 

qualification dimension for the benefit of Master’s and higher degree. For the experience 

variable: there were significant differences for the benefit of (below 5-year) level. 

Key words: Individualized Educational Plan, teachers, autistic children, autism. 
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