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جودة الربامج الرتبوية الفردية لذوي اإلعاقة الفكرية يف
معاهد وبرامج الرتبية الفكرية حبسب معايري جملس
األطفال غري العاديني )(CEC
الممخص _ ىدؼ الدراسة إلى تقويـ البرامج التربوية الفردية لذوي

التربوية.

اإلعاقة الفكرية في ضوء معايير مجمس األطفاؿ غير العادييف

ويعتبر البرنامج التربوي الفردي منيجاً فردياً لمطمبة ذوي

لمتخطيط التربوي مف خالؿ التعرؼ عمى مدى التزاميا بيا ،والتعرؼ

اإلعاقة ،حيث يتضمف ىذا المنيج الفردي جزأيف أساسييف:

عمى االختالفات بيف معايير معاىد وبرامج التربية الفكرية ومعايير

األوؿ يعرؼ بالخطة التربوية الفردية والتي تعد وثيقة مكتوبة

مجمس األطفاؿ غير العادييف لمتخطيط التربوي .ولمتحقؽ مف ذلؾ تـ

توضح احتياجات الطالب الفردية ،وتصؼ مجمؿ الخدمات

استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،وشممت عينة الدراسة ()17

واألىداؼ طويمة وقصيرة المدى...الخ ،أما الجزء الثاني فيشكؿ

برنامجاً تربوياً فردياً معداً في معاىد وبرامج التربية الفكرية في مدينة

الجانب التنفيذي لألوؿ ،ويسمى بالخطة التعميمية الفردية ،والتي

الرياض ،واستخدـ الباحثاف استمارة لتحميؿ بيانات البرامج التربوية

تكتب بعد إعداد الخطة التربوية الفردية ،وتتضمف ىدفاً واحداً

الفردية.

مف أىداؼ الطالب الواردة في البرنامج التربوي الفردي [.[1

وقد خمصت الدراسة إلى التزاـ البرامج التربوية الفردية المعدة في
معاىد وبرامج التربية الفكرية بأربعة معايير مف معايير مجمس األطفاؿ

وتتضمف عممية إعداد البرنامج التربوي الفردي عدداً مف

غير العادييف لمتخطيط التربوي بشكؿ صحيح ،والتزاميا أيضاً بأربعة

الخطوات المتتابعة والمنظمة ،ويتـ وضعيا مف خالؿ فريؽ

معايير أخرى ولكف بشكؿ خاطئ ،باإلضافة إلى افتقارىا إلى اثني

متعدد التخصصات مف ضمنيـ ولي أمر الطالب ،وذلؾ عبر

عشر معيا ارً ،ويتضح مف المتوسط الحسابي العاـ والبالغ ( )1.67أف

ٍ
عدد مف االجتماعات لضماف مساىمة كؿ عضو مف الفريؽ

بيانات المعايير بشكؿ عاـ غير صحيحة ،وأخي ارً طرح الباحثاف عدداً

بطريقة متكافئة ،ويتـ إنجاز ىذه الخطوات مف قبميـ ،كما تشمؿ

مف التوصيات في إطار ما توصمت إليو نتائج الدراسة بيدؼ تعزيز

عمى اتخاذ ق اررات متعمقة بالطالب مبنية عمى بيانات موضوعية

جودة البرامج التربوية الفردية.

متضمنة حقوؽ الطمبة ذوي اإلعاقة ،وممبية لممتطمبات المينية

الكممات المفتاحية :البرنامج التربوي الفردي ،الجودة في التعميـ ،ذوي

اإلعاقة الفكرية.

والقانونية لخدمات التربية الخاصة [.[2
وألىمية التخطيط التربوي فقد اعتبره مجمس األطفاؿ غير

 .1المقدمة

يعد تعميـ األفراد ذوي اإلعاقة مسؤولية مجتمعية لتحقيؽ

العادييف مف المعايير التأسيسية إلعداد وترخيص معمـ التربية

توافقيـ مع أنفسيـ ومجتمعيـ ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ البرنامج

الخاصة ،حيث يجب عمى معممي التربية الخاصة أف يطوروا

التربوي الفردي الذي يعتبر مف الركائز األساسية في التربية

خططاً تربوية فردية طويمة المدى تقوـ عمى كؿ مف مناىج

الخاصة ،وفي تعميـ األفراد ذوي اإلعاقة ،عمى جميع المستويات

التعميـ العاـ والتربية الخاصة ،مع مراعاة احتياجات الفرد وقدراتو

المحمية والعالمية ،كما أنو يكفؿ حؽ ىؤالء األفراد في التعمـ،

والعوامؿ الثقافية والمغوية ،وأف تكوف في إطار تعاوني تشاركي

ويوجو وينظـ عممية تعميميـ حيث يتـ تقديمو في جميع البيئ ػ ػ ػ ػات

بيف األسر واالختصػ ػاصيف ،كم ػا عمييػـ أف يعدل ػ ػوا ىػ ػذه الخط ػ ػط
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بسبب قمة الدراسات  -عمى حد عمـ الباحثيف  -التي تتناوؿ

بناء عمى التحميؿ المستمر لتقدـ الفرد في التعمـ [.[3
ً

جودة البرامج التربوية الفردية لذوي اإلعاقة الفكرية في معاىد

 .2مشكمة الدراسة

وبرامج التربية الفكرية بالمممكة العربية السعودية ومدى التزاميا

تعد البرامج التربوية الفردية حجر األساس في برامج التربية
الخاصة ،وىي بمثابة غطاء قانوني ينظـ عمؿ معمـ التربية

بالمعايير العالمية.

الخاصة فيما يتعمؽ بالتشخيص والعالج ،كما تساعده عمى تقديـ

 .2في ضوء نتائج الدراسة الحالية يمكف تقديـ تصور مقترح قد

تعميـ مخطط ومنظـ ،ورؤية واضحة واجراءات تنفيذية محددة،

يساىـ في تطوير وتحسيف جودة البرامج التربوية الفردية المقدمة

وتتيح لو الفرصة الالزمة لمتواصؿ مع أسر األطفاؿ وتفعيؿ

لألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية بصورة مستمرة وضماف جودتيا.

دورىـ في المشاركة والرعاية كعضو أساسي في البرنامج التربوي

 .3قد تفيد الدراسة الحالية المعممات في الميداف؛ بتزويدىف

تفعؿ روح التعاوف والعمؿ الجماعي لتحسيف
الفردي ،وأيضاً ّ

بمعايير وخطوات وأسس إعداد البرامج التربوية الفردية وفقا لما

عمميات التواصؿ بيف أعضاء الفريؽ المتعدد التخصصات وبيف

تنص عميو المعايير العالمية.

المعمـ واألسرة.

عنى بتنظيـ
 .4إيجاد أنظمة خاصة بالمممكة العربية السعودية تُ َ

وتحديد معايير إلعداد البرامج التربوية الفردية سعياً لتوحيد

وبالنظر إلى واقع البرامج التربوية الفردية في المممكة

محتوى وشكؿ ىذه البرامج.

اء في
العربية السعودية ،نجد أنيا تعاني عدداً مف المشكالت ،سو ً

عنى بضماف الجودة واالعتماد لب ارمج التربية
 .5إيجاد ىيئات تُ َ

المحتوى أو الشكؿ ،منيا :عدـ وجود فريؽ متعدد التخصصات،
وعدـ توظيؼ نتائج التقويـ في إعداد البرامج التربوية الفردية،

الخاصة بالمممكة العربية السعودية لما ليا مف دور في وضع

وعدـ وجود األىداؼ قصيرة المدى أو عدـ مالءمتيا ،باإلضافة

معايير جودة البرامج التربوية الفردية والمراقبة والمتابعة

إلى عدـ االىتماـ بمشاركة األسرة في إعداد ىذه البرامج [.[4

والتطوير.

عنى ىذا الدراسة بتقويـ البرامج التربوية الفردية لذوي
لذلؾ تُ َ

ج .أهداف الدراسة

اإلعاقة الفكرية في معاىد وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

في ضوء معايير مجمس األطفاؿ غير العادييف ،وتبرز مشكمة

 .1التعرؼ عمى مدى التزاـ العامميف في معاىد وبرامج التربية

الدراسة في اإلجابة عمى األسئمة التالية:

الفكرية بمدينة الرياض بمعايير مجمس األطفاؿ غير العادييف

أ .أسئمة الدراسة

لمتخطيط التربوي لذوي اإلعاقة الفكرية.

 .1ما مدى التزاـ العامميف في معاىد وبرامج التربية الفكرية

 .2التعرؼ عمى معايير البرامج التربوية الفردية لذوي اإلعاقة

بمعايير مجمس األطفاؿ غير العادييف لمتخطيط التربوي لذوي

الفكرية في معاىد وبرامج التربية الفكرية ومعايير مجمس األطفاؿ

اإلعاقة الفكرية؟

غير العادييف لمتخطيط التربوي واالختالفات بينيما.

 .2ىؿ ىناؾ اختالؼ بيف معايير معاىد وبرامج التربية الفكرية

 .3التعرؼ عمى واقع استخداـ معايير البرامج التربوية الفردية

لمبرنامج التربوي الفردي وبيف معايير مجمس األطفاؿ غير

لذوي اإلعاقة الفكرية في معاىد وبرامج التربية الفكرية.

العادييف لمتخطيط التربوي؟

د .مصطمحات الدراسة وتعريفاتيا اإلجرائية

ب .أهمية الدراسة

 .1الجودة  (Quality)/تعرفيا الجمعية األمريكية لمجودة بأنيا

تمثمت أىمية الدراسة الحالية فيما يمي:

مجموعة مف المبادئ والمنيجيات لتحقيؽ منافع مشتركة؛ مف

 .1تشكؿ ىذا الدراسة إضافة عممية في ميداف التربية الخاص ػ ػ ػ ػ ػة

زيادة اإلنتاجية ،وتخفيض التكاليؼ ،وتحسيف المرافؽ العامة،
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واالجتماعية والتكيفية العممية وينشأ قبؿ سف .[8[ 18
ويقصد بمصطمح ذوي اإلعاقة الفكرية إجرائياً في ىذه

التي تساعد عمى تطوير رغبات العمالء لالستخداـ المستديـ

الدراسة التمميذات مف ذوات اإلعاقة الفكرية البسيطة والمتوسطة

[.[5
وتعرؼ الجودة في ىذا الدراسة إجرائياً بدرجة التزاـ القائميف

والممتحقات بفصوؿ ومعاىد التربية الفكرية بالمرحمة االبتدائية

عمى إعداد البرامج التربوية الفردية لألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية

والمتوسطة ويتراوح معدؿ ذكائيف بيف ( )70-40وأعمارىف

بمعايير مجمس األطفاؿ غير العادييف لمتخطيط التربوي.

الزمنية بيف ( )18-7سنة.

 .2البرنامج التربوي الفردي (individualized educational

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

) program IEPىو مجموعو المياـ التي تتضمف قياساً فردي ًا

الجودة الشاممة في التعميـ:

لقدرات التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة لتحديد أىميتيـ

احتؿ مفيوـ الجودة في التعميـ مكاناً بار اًز في الحقؿ

لخدمات التربية الخاصة ،وتحديد الخدمات المساندة التي

التربوي ،كما حظي باىتماـ العديد مف الباحثيف التربوييف ،وقد

يحتاجونيا مف خالؿ فريؽ متعدد التخصصات ،مع توضيح

حاوؿ بعضيـ إعطاء تعريؼ لمفيوـ الجودة في التعميـ كؿ

نقاط القوة والضعؼ والميارات والمجاالت التي ينبغي تطويرىا

حسب رؤيتو ،حيث أشارت عبد الرحيـ [ ]9إلى أنو مف

عند التالميذ وكتابتيا في خطة تربوية فردية لكؿ تمميذ ليتـ

الصعوبة تقديـ تعريؼ دقيؽ لمجودة ألف لكؿ شخص مفيومو

تنفيذىا عمى مدار العاـ [.[6

الخاص لمجودة ،بينما أوضح حمود [ ]10بأنيا "الفمسفة اإلدارية

ويمكف تعريؼ البرنامج التربوي الفردي إجرائياً بأنو منيج

وممارسات المنظمة العممية التي تسعى ألف تضع كالً مف

مخصص بشكؿ فردي لكؿ طالب مف ذوي اإلعاقة لمقابمة

مواردىا البشرية وكذلؾ المواد الخاـ كي تكوف أكثر فاعمية

احتياجاتو الخاصة ولتحقيؽ أىدافو الفردية وفؽ معايير معينة

وكفاءة لتحقيؽ أىداؼ المنشأة".
وفيما يتعمؽ بمفيوـ الجودة الشاممة في التربية فقد تـ

وفترة زمنية محددة.
 .3مجمس األطفاؿ غير العادييف (the council for

تعريفيا بأنيا "مجموعػة مػف الخصائص أو السمات التي تعبر

) exceptional children CECىو منظمة تتكوف مف

بدقة وشمولية عف جوىر التربية وحالتيا بما في ذلؾ كؿ

أشخاص مينييف وغير مينييف يتمثؿ ىدفيـ الرئيس في توفير

أبعادىػا؛ مدخالت وعمميات ومخرجات وتغذية راجعة وكذلؾ

أفضؿ الفرص التعميمية لكؿ األطفاؿ والشباب غير العادييف

التفاعالت المتواصمة التي تؤدي إلػى تحقيػؽ األىداؼ المنشودة

[.[7

والمناسبة لمجميع" [.[11
ويعرؼ مجمس األطفاؿ غير العادييف إجرائياً في ىذه

ولمجودة بشكؿ عاـ فوائد جمة في مجاؿ التربية والتعميـ؛

الدراسة بأنو منظمة رسمية تيتـ باألفراد ذوي احتياجات التعمـ

كتحسيف العممية التعميمية ومخرجاتيا بصورة مستمرة ،وتحقيؽ

غير العادية ،وتيتـ بتجويد التعميـ المقدـ ليؤالء األفراد ،مف

رضا المستفيديف وىـ الطمبة ،وأولياء األمور ،والمعمميف،

خالؿ إصدار عدد مف المعايير المينية ذات العالقة بتعميـ

والمجتمع ،وتوفير أدوات ومعايير لقياس األداء ،وأيضاً تحقيؽ

األفراد ذوي احتياجات التعمـ غير العادية.

االستخداـ األمثؿ لمموارد المادية والبشرية المتاحة [.[12

 .4ذوي اإلعاقة الفكرية :يتميز األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية

ويتطمب تحقيؽ الجودة في المجاؿ التعميمي اتخاذ عدد مف

بقصور واضح في األداء الفكري (التفكير والتعمـ ،وحؿ

اإلجراءات مع مراعاة نوعية التعميـ ومستوياتو وعناصر قوتو،

المشكالت) والسموؾ التكيفي الذي يظير في الميارات اإلدراكية

وتحديد اآلليات التي يمكف مف خالليا التحقؽ مف درجة تحقؽ
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األىداؼ التربوية خالؿ عممية التعمـ ،باإلضافة إلى العمؿ عمى

المعاقيف" ذو الرقـ  142/94والذي يحمؿ ىدفاً عاماً وىو

تحسيف وتطوير التعمـ وأساليبو ،واالىتماـ بمسؤولية كؿ فرد في

ضماف التعميـ المناسب المجاني في مؤسسات التعميـ العاـ ،مع

العممية التعميمية والعمؿ عمى دعـ قدراتو ومواىبو ،وىذا كمو

تقديـ خدمات التربية الخاصة والمساندة لتمبية احتياجات التالميذ

مرىوف في البداية بجودة المعمـ الذي يقوـ بتنفيذ الخطط التربوية

الخاصة ،وقد أجريت عميو العديد مف التعديالت مف أىميا

باعتباره أحد أىـ مدخالت النظاـ التعميمي ،فمذلؾ ال بد مف

تحسيف التعمـ والتعميـ ،عف طريؽ جعؿ البرنامج التربوي الفردي

التركيز أوالً عمى تطوير كفايات المعمميف باعتبار أنيـ العنصر

األداة األساسية لمتخطيط التربوي وتمكيف الوالديف مف صنع

األكثر أىمية في سياؽ رحمة الوصوؿ لمجودة في التعميـ [.[9

الق اررات المتعمقة بتعميـ أبنائيـ ) (IDEA, 1997كما تـ

وقد أصبح تطبيؽ الجودة الشاممة في التعميـ مطمباً ممحاً

إصدار تحسيف جديد ليذا القانوف ) (IDEA, 2004حيث أكد

لمواكبة التسارعات المعرفية والتقنية في عصرنا ىذا ،وأصبح

عمى حصوؿ جميع المعمميف الذيف يعمموف في مجاؿ التربية

مفيوـ ٍّ
كؿ مف الجودة وضمانيا مف القضايا الرئيسية في التعميـ

الخاصة عمى ترخيص لمزاولة المينة [.[15

عمى المستوى العالمي ،وتسعى القيادات التعميمية لبذؿ الكثير

ويبدو أف ىناؾ شعو اًر عاماً بعدـ الرضى عف أداء المعمـ

مف الجيود لتحسيف جودة المخرج التعميمي ،وبالتالي فإف

في كثير مف الدوؿ ،مما دفع الواليات المتحدة األمريكية إلى

المحاسبية واالعتماد أصبحتا مف العناصر الرئيسة في جيود

إنشاء المجمس القومي لالعتماد الميني لممعمميف )،(NCATE

الدوؿ لمواكبة التقدـ في التعميـ [.[13

والذي أصدر معايير موحدة لتصنيؼ المؤسسات التعميمية التي
تقدـ برامج إلعداد المعمميف وفقاً لمدى مطابقتيا لتمؾ المعايير،

وعمى مستوى العالـ العربي احتمت قضية جودة التعميـ سمـ
األولويات ،خاصةً أنيا تطمح إلى تقديـ تعميـ متميز لمواكبة

كما تـ تأسيس المجمس الوطني لممستويات التعميمية المينية

متغيرات العصر ،حيث بدأ الباحثوف العرب باستطالع إمكانية

) (NBPTSبيدؼ تحديد مجموعة مف المعارؼ والميارات التي

تطبيؽ نظاـ الجودة الشاممة في التعميـ مف خالؿ فحص

ينبغي عمى المعمميف التمكف منيا لنيؿ شيادة المجمس الوطني،

اتجاىات المعمميف نحو معايير الجودة الشاممة في التعميـ،

وعمى مستوى إعداد معمـ التربية الخاصة فقد تـ إنشاء مجمس

والعوامؿ التي تشجعيـ عمى تقبميا ،والمعوقات التي تحد مف

األطفاؿ غير العادييف ) (CECوالمعني بإعداد معايير معمـ

تقبميـ ليا ،حيث تمثؿ آراءىـ واتجاىاتيـ ركيزة أساسية في ىذه

األطفاؿ غير العادييف ،ويعد اليدؼ مف وراء وضع ىذه المعايير

العممية التعميمية التربوية ،ويالحظ في المممكة العربية السعودية

ىو وضع مؤشرات واضحة ومحددة؛ لكي يتـ في ضوئيا تطوير

أف جميع معايير الجودة الشاممة في التعميـ والمتعمقة بالمعمـ

وتعديؿ برامج التربية الخاصة ،لحصوليا عمى االعتماد

حصمت عمى درجة تقبؿ كبيرة مف قبؿ المعمميف [.[14

البرنامجي والترخيص لممعمميف لمزاولة المينة والعمؿ عمى النمو

جودة التربية الخاصة في ضوء المعايير العالمية:

الميني المستمر ،وقد ارتبطت المعايير بمفيوميف آخريف؛ ىما

سعت الدوؿ المتقدمة في العالـ إلى سف قوانيف تسعى إلى

الجودة الشاممة واالعتماد التربوي ،حتى أصبحت المعايير ىي

تحقيؽ الجودة في خدمات التربية الخاصة ،وتتمتع الواليات

المدخؿ الحقيقي إلى تحقيؽ جودة التعميـ ،وأصبح االعتماد ىو

المتحدة األمريكية كنموذج عالمي بتاريخ طويؿ في تمبية

الشيادة بأف المؤسسة التعميمية قد حققت معايير الجودة المعمنة

احتياجات األفراد مف ذوي اإلعاقة ،مف خالؿ تقديـ التعميـ

[.[13

المناسب ليـ عبر العديد مف القوانيف ذات األثر البالغ عمى

وينبغي أف تنبثؽ معايير المينة مف المينة ذاتيا ،حيث

تطور التربية الخاصة يتصدرىا قانوف "تعميـ جميع األطفاؿ

توفر المعايير لمدوؿ عالمات مرجعية لوضع أو مراجعة
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سياسات واجراءات اعتماد البرامج والترخيص بدخوؿ المينة

الخاصة بالخطة التربوية الفردية؛ ففي دراسة ليفايف [ ]16التي

والممارسة المينية ،كما يستفاد منيا لتحقيؽ نظاـ المحاسبية

ركز فييا عمى مستوى معرفة معممي المرحمة االبتدائية في

القائـ عمى األداء ،وقد أدرؾ مجمس األطفاؿ غير العادييف منذ

التربية الخاصة بالخطة التربوية الفردية توصؿ إلى أف المعمميف

بداياتو أىمية المعايير المينية لتحقيؽ جودة معممي التربية

لدييـ المعرفة الكافية بالخطة التربوية الفردية ،بينما أشارت

الخاصة وجودة الخدمات التعميمية المقدمة لألفراد غير العادييف،

الخشرمي [ ]4في دراستيا إلى قمة خبرة المعممات بإعداد البرامج

وتولى إعداد ونشر المعايير المينية لمجاؿ التربية الخاصة منذ

التربوية الفردية ،وحاجتيف إلى دورات تدريبية لتذليؿ الصعوبات

عاـ  ،1922وتـ اعتمادىا ألوؿ مره في عاـ  ،1983ويتـ

التي تواجييف في إعدادىا ،وىذا ما أكدتو دراسة العبد الجبار

تطوير ىذه المعايير كؿ بضع سنوات بما يتناسب مع التطورات

[ ]17حيث أعطى معممو التربية الخاصة أىمية كبيرة لمبرامج

الحديثة في مجاؿ التربية الخاصة ،وقد قدـ مجمس األطفاؿ غير

التدريبية ذات العالقة بالبرنامج التربوي الفردي ،كما أف ىناؾ

العادييف عشرة معايير تصؼ المعارؼ والميارات التي يشترؾ

شبو إجماع بيف العامميف عمى متطمبات استخداـ الخطة التربوية

فييا كؿ معممي التربية الخاصة في المستويات األولية وىي:

الفردية في مجاؿ تعميـ ذوي اإلعاقة الفكرية بشكؿ خاص ،مما

 -1معرفة المعمـ باألسس والمبادئ العامة لمتربية الخاصة.

يؤكد حاجتيـ لتطبيؽ أسموب الخطة التربوية الفردية مع طالبيـ

 -2معرفة المعمـ بطبيعة نمو غير العادييف.

مف ذوي اإلعاقة الفكرية [.[18

 -3معرفة المعمـ بالفروؽ الفردية في التعمـ.

التربية الخاصة في المممكة العربية السعودية في ضوء معايير

 -4معرفة المعمـ باالستراتيجيات التعميمية.

الجودة:
عممت المممكة العربية السعودية عمى مواكبة حركة

 -5معرفة المعمـ ببيئات التعمـ والتفاعالت االجتماعية.
 -6معرفة المعمـ باستراتيجيات التواصؿ الفعاؿ مع غير

المعايير والجودة الشاممة الموجودة عمى المستوى العالمي عبر

العادييف.

إنشاء ىيئات وطنية تتولى وضع المواصفات والمعايير المناسبة؛

 -7معرفة المعمـ بميارات التخطيط التربوي.

مثؿ الييئة الوطنية لمتقويـ واالعتماد األكاديمي )(NCAAA

 -8معرفة المعمـ بميارات القياس والتقويـ لألطفاؿ غير

والتي أنشئت عاـ 1424ىػ ،وىي تيتـ بوضع معايير وقواعد

العادييف.

التقويـ واالعتماد األكاديمي لمؤسسات التعميـ العالي لضماف

 -9معرفة المعمـ بالممارسات المينية واألخالقية التي تتماشى

كفاءة مخرجاتو ،ومف الميـ إخضاع برامج إعداد معمـ التربية

مع طبيعة العمؿ مع غير العادييف.

الخاصة إلى معايير الجودة ،خاصة في ظؿ انتشار أقساـ

 -10التعاوف مع بقية أفراد فريؽ العمؿ في تخطيط وتنفيذ

التربية الخاصة عمى مستوى المممكة العربية السعودية والتحاؽ

البرنامج التربوي الفردي.

عدد كبير مف التالميذ بيا ،وأيضاً نتيجةً لتقدـ بعض أقساـ

كما قدـ مجمس األطفاؿ غير العادييف معايير إلعداد معمـ

التربية الخاصة لمحصوؿ عمى االعتماد األكاديمي ،وربما تعود

التربية الخاصة في كؿ فئة مف فئات اإلعاقة بما يتوافؽ مع

التوجيات الحالية فيما يخص مسألة تقويـ برامج التربية الخاصة

المعايير العامة المذكورة سابقاً [.[3

بحثاً عف الجودة إلى جممة مف العوامؿ؛ منيا يتعمؽ بالتوقعات

وتشكؿ معرفة معممي التربية الخاصة بمعيار ميارات

والطموح لمواكبة المواثيؽ الدولية المتتابعة ،كاتفاقية تعزيز حقوؽ

التخطيط التربوي قاعدة أساسية تساعدىـ في أداء عمميـ بكفاءة

ذوي اإلعاقات والتي وقعت عمييا المممكة العربية السعودية في

عالية ،مما دفع الباحثيف لمبحث في مدى معرفة معممي التربية

عاـ .[13[ 2008
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ويمكف الحديث عف جودة خدمات التربية الخاصة في

والمساندة ووسائؿ التكييؼ والتعديالت المقدمة لكؿ تمميذ بشكؿ

المممكة العربية السعودية مف منطمؽ "القواعد التنظيمية لمعاىد

خاص ،ويعد البرنامج التربوي الفردي مسؤولية أساسية لمعمـ

وبرامج التربية الخاصة" والتي جاءت لتنظـ سير عمؿ برامج

التربية

متعدد

التربية الخاصة في المممكة العربية السعودية ،حيث تمت

التخصصات" ،مع موافقة أولياء األمور واالختصاصييف مف

الموافقة عمييا بالقرار رقـ  1674في 1422ىػ ،وكاف الغرض

العامميف بالمدرسة عمى ىذا البرنامج ،كما يعد وسيمة لتقويـ كافة

منيا الوصوؿ إلى الجودة والدقة في خدمات التربية الخاصة

الجيود المقدمة لمطالب مف ذوي اإلعاقة [.[6

الخاصة

بمساعدة

فريؽ

العمؿ

"فريؽ

التي تقدـ لمتالميذ ذوي اإلعاقات والمواىب ،حيث احتوت عمى

كما أف حصوؿ التالميذ ذوي اإلعاقة عمى خدمات التربية

أحد عشر باباً ومائة واثنتي مادة شممت كؿ ما يتعمؽ بالتنظيـ

الخاصة والخدمات المساندة حؽ مف حقوىـ ،ويجب أف تقدـ ليـ

في مجاؿ التربية الخاصة ،وبإمكاننا اعتبارىا معايير عامة

برامج تربوية مصممة بشكؿ فردي لتمبي احتياجات كؿ تمميذ

منظمة لمتربية الخاصة في المممكة العربية السعودية [.[15

وتتناسب مع قدراتو ،وىذا ما نراه واضحاً في تعريؼ القواعد

وتيدؼ التربية الخاصة في المممكة العربية السعودية حسب

التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة لمبرنامج التربوي

ما جاء في القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة

الفردي ،حيث تعرفو إدارياً بأنو "وثيقة مكتوبة لغرض التواصؿ

(المادة الثانية) إلى تربية وتعميـ وتأىيؿ األطفاؿ ذوي

والتنسيؽ اإلداري بيف أطراؼ العممية التعميمية (التمميذ ،فريؽ

االحتياجات التربوية الخاصة بفئاتيـ المختمفة ،كما تيدؼ إلى

العمؿ المدرسي ،األسرة) واألفراد والجيات المنصوص عمييا في

تدريبيـ عمى اكتساب الميارات المناسبة حسب إمكاناتيـ

برنامج التمميذ" ،وتعرفو تربويا بأنو "وصؼ مكتوب لجميع

وقدراتيـ وفؽ خطط مدروسة وبرامج تربوية خاصة ،وألىمية

الخدمات التربوية والخدمات المساندة التي تقتضييا احتياجات

البرنامج التربوي الفردي فقد أورد القائموف عمى إعداد القواعد

كؿ تمميذ مف ذوي االحتياجات التربوية الخاصة مبني عمى نتائج

التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة باباً كامالً (الباب

التشخيص والقياس ومعد مف قبؿ فريؽ العمؿ في المؤسسة

التاسع) يوضح ويشرح مفيوـ الخطة التربوية الفردية وأىدافيا

التربوية" [.[19
كما تشير مكالفميف [ ]21إلى تعريؼ قانوف تربية األفراد

ومرتكزاتيا [.[19
وفي ذلؾ أجرى القحطاني [ ]20دراستو بغرض التعرؼ

المعاقيف لمبرنامج التربوي الفردي بأنو "خطة مكتوبة تعد لكؿ

عمى مدى معرفة والتزاـ العامميف ببرامج ومعاىػد التربيػة الفكرية

تمميذ معاؽ في حاجة إلى تربية خاصة وخدمات مساندة"،

بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالخطة التربوية الفردية ،وبينت

ويعرؼ سميث [ ]22البرنامج التربوي الفردي بأنو "أداة محددة تـ

النتائج أف لدى العامميف معرفة والتزاماً بالقواعد التنظيمية

تصميميا لمساعدة األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة لتمقي

المتعمقة بالخطة التربوية الفردية ،وأرجعت الفروؽ في مدى

خدمات التربية الخاصة بصورة تناسب احتياجاتيـ".
ويرى ىاروف [ ]1أنو يمكف التعرؼ عمى أىمية البرنامج

المعرفة إلى متغير المؤىؿ الدراسي لصالح حممة درجة
البكالوريوس ومتغير الوظيفة لصالح معممي التربية الخاصة.

التربوي الفردي مف خالؿ التدقيؽ فيما يتضمنو محتوى البرنامج

البرنامج التربوي الفردي:

والمتمثؿ في النقاط التالية:
• يعتبر البرنامج التربوي الفردي تقري اًر شامالَ عف كؿ طفؿ ذو

ظيرت البرامج التربوية الفردية كرد فعؿ عمى إصدار قانوف
األفراد المعاقيف ) (IDEA, 1997والذي نص عمى ضرورة

احتياجات خاصة.

توفير برنامج تربوي فردي يتضمف خدمات التربية الخاصة

• يوضع البرنامج التربوي الفردي ويصاغ بواسط ػ ػ ػ ػ ػة متخصصيف
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تربوييف بطريقة تتناسب مع نوع إعاقة الطفؿ واحتياجاتو ،وينبغي

برنامج تربوي فردي والذي ييدؼ إلى تقديـ وصؼ تفصيمي

إشراؾ األسرة في اإلعداد لو باإلضافة إلى مشاركة الطفؿ نفسو

لمبرامج والخدمات والتعديالت والدعـ المطموب لمساعدة الطالب

إذا أمكف.

عمى النجاح ،وتتـ ىذه العممية مف خالؿ عدد مف االجتماعات

• يتضمف البرنامج التربوي األىداؼ بعيدة وقصيرة المدى التي

بيف أعضاء الفريؽ متعدد التخصصات ،وأخي اًر تحديد المكاف

يسعى البرنامج لتحقيقيا ،وليذا يصؼ البرنامج الخدمات

التربوي المناسب مف خالؿ اختيار أقؿ البيئات تقييداً لمطالب،

المختمفة التي يجب توفرىا لمطفؿ.

والذي يعني أف لمطالب الحؽ في التعميـ مع أقرانو العادييف وفي

• يتضمف البرنامج التربوي الفردي جدوالً زمنياً تحدد فيو الفترة

بناء
نفس الصفوؼ إلى أقصى درجة ممكنة ،ويتـ تحديد المكاف ً
عمى طبيعة وشدة اإلعاقة [.[2

التي يقضييا الطفؿ في األماكف التربوية (الفصؿ العادي،

وفيما يخص البرنامج التربوي الفردي وما يحتويو مف

الفصؿ الخاص...الخ).
• يشتمؿ البرنامج التربوي الفردي عمى الخطة التي سيعمؿ بيا

عناصر مختمفة فقد بحثت العديد مف الدراسات عبداهلل []26؛

لتنفيذ األىداؼ ،وتحديد المختصيف المسؤوليف عف تنفيذىا،

حنفي والريس]27[ ،؛ الحرز []28؛ [29] Rose et al,؛ ][30

والفترة الزمنية المتوقعة لتحقيقيا.

 Boavida et al,في ذلؾ ،وخمصت إلى أف ىناؾ اختالفاً في

• يحدد البرنامج التربوي الفردي إجراءات التقويـ والمعايير التي

مستويات البرامج التربوية الفردية ،كما أف ىناؾ غياباً لبعض

يتـ عمى أساسيا الحكـ عمى مدى التقدـ أو النجاح في تحقيؽ

العناصر اليامة في البرامج التربوية الفردية؛ كالسموؾ المدخمي،

األىداؼ.

وقمة استخداـ االختبارات الرسمية وغير الرسمية مما يجعؿ

• يتضمف البرنامج تقري اًر سنوياً يتحدد فيو ما تـ إح ارزه مف تقدـ

التقويـ غير موضوعي ،وضػعؼ مشاركة األىؿ في البرامج

في ىذا البرنامج.

التربوية الفردية ،وعدـ تفعيؿ فكرة عمؿ الفريؽ متعدد
التخصصات ،وانخفاض جودة أىداؼ البرنامج التربوي الفردي.

وقد اىتمت العديد مف الدراسات الخشرمي []23؛ الجعفري
[]24؛  [25] Daileyبتناوؿ أىمية وفعالية البرامج التربوية

ونتيجةً لما سبؽ أجرى فرونتزاؾ وبريكر [ ]31دراسة

الفردية في تعميـ األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية ،واتفقت الدراسات

بيدؼ تعزيز جودة األىداؼ العامة والخاصة لمبرنامج التربوي

عمى فعالية البرنامج التربوي الفردي في تحسيف عدد مف القدرات

الفردي خمصت إلى أف جودة األىداؼ العامة والخاصة قد

لدى األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية ،كما أكدت عمى أىمية استخداـ

تحسنت وتطورت بعد التدريب عمى كتابة اليدؼ العاـ في

الخطة التربوية الفردية كمقياس لتقػويـ الطمبة ذوي االحتياجات

البرنامج التربوي الفردي واستخداـ اختبار القياس والتقويـ

التربوية الخاصة.

والبرمجة القائـ عمى المنيج الدراسي والذي يبدأ مف عمر ثالث
إلى ست سنوات.

وبشكؿ عاـ تشتمؿ عممية تطوير الخطة التربوية الفردية
عمى أربعة عناصر رئيسة وىي :اإلحالة؛ ويقصد بيا إحالة

 .4الطريقة واإلجراءات

الطالب لمحصوؿ عمى خدمات التربية الخاصة والخدمات

أ .منهج الدراسة

المساندة عند الشؾ بوجود صعوبة أو إعاقة ما لديو ،ويشكؿ

اتبع الباحثاف في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي،

التقويـ العنصر الثاني والذي ييدؼ إلى اتخاذ القرار فيما إذا

وذلؾ بواسطة تحميؿ عينة مف البرامج التربوية الفردية المقدمة

كاف الطالب مستوفياً لشروط اإلعاقة أـ ال ،مف خالؿ جمع

في معاىد وبرامج التربية الفكرية لمعرفة مدى التزاـ القائميف

معمومات متعمقة بالطالب ،أما العنصر الثالث فيو تطوير

عمييا بمعايير مجمس األطفاؿ غير العادييف لمتخطيط التربوي،
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ومعرفة االختالؼ بيف معايير البرامج التربوية الفردية لذوي

شممت عينة الدراسة ( )17برنامجاً تربوياً فردياً معداً في

اإلعاقة الفكرية في معاىد وبرامج التربية الفكرية ،وبيف معايير

معاىد وبرامج التربية الفكرية في مدينة الرياض ،ويشير جدوؿ

مجمس األطفاؿ غير العادييف لمتخطيط التربوي.

( )1إلى توزيع عينة الدراسة حسب نوع المؤسسة التعميمية،

ب .عينة الدراسة

وحسب المرحمة التعميمية.
جدول 1

توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة
المتغير
نوع المؤسسة التعميمية

نوع المؤسسة التعميمية

التكرار

النسبة المئوية

معيد تربية فكرية

3

17.6

برنامج تربية فكرية

14

82.4

المجموع

17

100

ابتدائي

14

82.4

متوسط

3

17.6

المجموع

17

100

المرحمة التعميمية

يتضح مف الجدوؿ ( )1أف  %82.4مف العينة مف برنامج

إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تتراوح ما بيف (– 1.67

تربية فكرية ،وأف  %17.6مف معيد تربية فكرية .كما ويتضح

 )2.33فإف بيانات المعيار غير صحيحة ،أما إذا كانت قيمة

أف  %82.4مف العينة مف المرحمة االبتدائية ،وأف  %17.6مف

المتوسط الحسابي تتراوح ما بيف ( )1.66 – 1فإنو ال توجد

العينة مف المرحمة المتوسطة.

بيانات لممعيار.

ج .أداة الدراسة

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ :الذي ينص عمى "ما مدى التزاـ
العامميف في معاىد وبرامج التربية الفكرية بمعايير مجمس

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة واإلجابة عمى أسئمتيا استخدـ

األطفاؿ غير العادييف لمتخطيط التربوي لذوي اإلعاقة الفكرية؟"

الباحثاف استمارة معدة لتحميؿ بيانات البرامج التربوية الفردية
بحيث شممت عمى جميع المعايير التي يتضمنيا المعيار السابع

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ فقد تـ تحميؿ ( )17برنامجاً

مف معايير مجمس األطفاؿ غير العادييف وىو معيار التخطيط

تربوياً فردياً تـ الحصوؿ عمييا مف المؤسسات التعميمية التي

التربوي [ ،]3والتي يفترض االلتزاـ بيا عند إعداد ىذه البرامج

استجابت لطمب الباحثاف في الحصوؿ عمى نماذج مف البرامج

في معاىد وبرامج التربية الفكرية.

بناء عمى ما ينطبؽ عمييا مف
التربوية الفردية ،وتـ تحميميا ً

معايير االستمارة المعدة لذلؾ ،والمعتمدة عمى المعيار السابع

 .5النتائج ومناقشتها
لإلجابة عمى أسئمة الدراسة استخدـ الباحثاف المتوسط

(التخطيط التربوي) مف معايير مجمس األطفاؿ غير العادييف

الحسابي واالنحراؼ المعياري ،وذلؾ لتحميؿ البيانات لكؿ معيار

إلعداد وترخيص معممي التربية الخاصة لألفراد ذوي اإلعاقة

مف معايير االستمارة ،ومف ثـ اعتبر الباحثاف في تحميميما

الفكرية ،ويوضح جدوؿ ( )2تحميؿ محتوى البرامج التربوية

الستمارات عينة الدراسة أنو إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي

الفردية.

تتراوح ما بيف ( )3 – 2.34فإف بيانات المعيار صحيحة ،أما
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جدول  .2تحميل محتوى البرامج التربوية الفردية
بيانات غير صحيحة

ال توجد

المتوسط

االنحراف

م

تحديد مجاالت المنيج العاـ والعمؿ عمى تكييفو

ؾ

0

0

17

1

0

لألفراد ذوي اإلعاقة

%

0

0

100

2

تطوير برامج فردية ممتدة وشاممة

ؾ

2

0

15

%

11.8

0

88.2

3

تنفيذ البرنامج التربوي الفردي بالتعاوف مع أعضاء

ؾ

2

0

15

الفريؽ

%

11.8

0

88.2

إشراؾ الفرد وأسرتو في وضع األىداؼ التعميمية

ؾ

2

0

15

ومراقبة التقدـ

%

11.8

0

88.2

استخداـ التقويمات الوظيفية لتطوير الخطط

ؾ

10

1

6

التربوية

%

58.8

5.9

35.3

6

استخدـ تحميؿ المياـ

ؾ

16

1

0

%

94.1

5.9

0

7

ترتيب أىداؼ التعمـ الفردي وتنفيذىا وتقويميا

ؾ

15

2

0

%

88.2

11.8

0

8

دمج الميارات االجتماعية واالنفعالية والحياتية في

ؾ

6

1

10

المناىج

%

35.3

5.9

58.8

تطوير واختيار استراتيجيات تعميمية تنسجـ مع

ؾ

5

0

12

االختالفات الثقافية

%

29.4

0

70.6

دمج التقنية التعميمية الحديثة في البرنامج التربوي

ؾ

0

0

17

واستخداماتو

%

0

0

100

11

إعداد خطط تعميمية لمدروس

ؾ

9

0

8

%

52.9

0

47.1

12

إعداد المواد وتنظيميا لتنفيذ خطط الدروس اليومية

ؾ

3

0

14

%

17.6

0

82.4

13

استخداـ الوقت التعميمي بفعالية

ؾ

15

1

1

%

88.2

5.9

5.9

14

بناء عمى المالحظات
إجراء تعديالت في التدريس ً
والتقويـ المستمر

ؾ

0

0

17

%

0

0

100

15

إعداد األفراد ليظيروا سموكيات تحسيف الذات

ؾ

0

0

17

%

0

0

100

16

بناء عمى بيانات
تقويـ وتعديؿ الممارسات التعميمية ً
التقويـ المستمر

ؾ

0

0

17

%

0

0

100

17

تخطيط لتدريس الميارات الحياتية الوظيفية

ؾ

10

0

7

المستقمة

%

58.8

0

41.2

تخطيط وتنفيذ تدريس لألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية

ؾ

17

0

0

والنمائية مالئـ

%

100

0

0

تحديد عدد مف الخدمات المساندة والتخطيط

ؾ

0

0

17

لدمجيا في البرنامج التربوي الفردي

%

0

0

100

تصميـ وتنفيذ وتقويـ برامج تعميمية تعمؿ عمى

ؾ

0

0

17

تحسف المشاركة االجتماعية عبر بيئات مختمفة.

%

0

0

100

1

4
5

9
10

18
19
20

بيانات

صحيحة

المعيار
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بيانات

1.24
1.24
1.12
2.24
2.94
2.88
1.76
1.59
1
2.06
1.35
2.82
1
1
1
2.18
3
1
1

المعياري

0.664
0.664
0.332
0.970
0.243
0.332
0.970
0.939
0
1.029
0.786
0.529
0
0
0
1.015
0
0
0

يتضح مف الجدوؿ السابؽ مدى التزاـ العامميف في معاىد

 .11تطوير برامج فردية ممتدة وشاممة ،وتنفيذ البرنامج التربوي

وبرامج التربية الفكرية بمعايير مجمس األطفاؿ غير العادييف

الفردي بالتعاوف مع أعضاء الفريؽ حيث بمغ المتوسط الحسابي

لمتخطيط التربوي لذوي اإلعاقة الفكرية حيث تـ ترتيبيا حسب

( )1.24مما يدؿ عمى أنو ال توجد بيانات لممعيار.

درجة االلتزاـ بالمعيار كالتالي:

 .12إشراؾ الفرد وأسرتو في وضع األىداؼ التعميمية ومراقبة

 .1تخطيط وتنفيذ تدريس لألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية والنمائية

التقدـ حيث بمغ المتوسط الحسابي ( )1.13مما يدؿ عمى أنو ال

مالئـ مف حيث العمر والقدرات حيث بمغ المتوسط الحسابي ()3

توجد بيانات لممعيار.

مما يدؿ عمى أف بيانات المعيار صحيحة.

 .13تحديد مجاالت المنيج العاـ والعمؿ عمى تكييفو لألفراد

 .2استخدـ تحميؿ المياـ حيث بمغ المتوسط الحسابي ()2.94

ذوي االحتياجات التعميمية غير العادية وترتيبيا وفقا لألولوية،

مما يدؿ عمى أف بيانات المعيار صحيحة.

ودمج التقنية التعميمية الحديثة في البرنامج التربوي واستخداماتو،

 .3ترتيب أىداؼ التعمـ الفردي وتنفيذىا وتقويميا حيث بمغ
المتوسط الحسابي ( )2.88مما يدؿ عمى أف بيانات المعيار

بناء عمى المالحظات والتقويـ
واجراء تعديالت في التدريس ً
المستمر ،واعداد األفراد ليظيروا سموكيات تحسيف الذات

صحيحة.

استجابة لالتجاىات واألحداث االجتماعية ،وتقويـ وتعديؿ

 .4استخداـ الوقت التعميمي بفعالية حيث بمغ المتوسط الحسابي
( )2.82مما يدؿ عمى أف بيانات المعيار صحيحة.

بناء عمى بيانات التقويـ المستمر ،وتحديد
الممارسات التعميمية ً
عدد مف الخدمات المساندة والتخطيط لدمجيا في البرنامج

 .5استخداـ التقويمات الوظيفية لتطوير الخطط التربوية حيث

التربوي الفردي لألفراد ذوي اإلعاقات الفكرية والنمائية ،وتصميـ

بمغ المتوسط الحسابي ( )2.24مما يدؿ عمى أف بيانات المعيار

وتنفيذ وتقويـ برامج تعميمية تعمؿ عمى تحسف المشاركة

غير صحيحة.

االجتماعية عبر بيئات مختمفة حيث بمغ المتوسط الحسابي ()1

 .6التخطيط لتدريس الميارات الحياتية الوظيفية المستقمة ذات

مما يدؿ عمى أنو ال توجد بيانات لممعيار.

الصمة بالجماعة المحمية والمعيشة الشخصية والجنس والتوظيؼ

ويتضح مف المتوسط الحسابي العاـ والبالغ ( )1.67أف

حيث بمغ المتوسط الحسابي ( )2.18مما يدؿ عمى أف بيانات

بيانات المعايير بشكؿ عاـ غير صحيحة ،كما يتضح لنا مما

المعيار غير صحيحة.

سبؽ التزاـ العامميف في معاىد وبرامج التربية الفكرية بأربعة

 .7إعداد خطط تعميمية لمدروس حيث بمغ المتوسط الحسابي

معايير بشكؿ صحيح مف معايير مجمس األطفاؿ غير العادييف

( )2.06مما يدؿ عمى أف بيانات المعيار غير صحيحة.

لمتخطيط التربوي لذوي اإلعاقة الفكرية وىي :تخطيط وتنفيذ

 .8دمج الميارات االجتماعية واالنفعالية والحياتية في المناىج

تدريس لألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية والنمائية مالئـ مف حيث

األكاديمية حيث بمغ المتوسط الحسابي ( )1.76مما يدؿ عمى

العمر والقدرات ،واستخداـ تحميؿ المياـ ،وترتيب أىداؼ التعمـ

أف بيانات المعيار غير صحيحة.

الفردي وتنفيذىا وتقويميا ،واستخداـ الوقت التعميمي بفعالية.

 .9تطوير واختيار محتوى ومصادر واستراتيجيات تعميمية

السؤاؿ الثاني :ىؿ ىناؾ اختالؼ بيف معايير معاىد وبرامج

تنسجـ مع االختالفات الثقافية والمغوية حيث بمغ المتوسط

التربية الفكرية لمبرنامج التربوي الفردي وبيف معايير مجمس

الحسابي ( )1.59مما يدؿ عمى أنو ال توجد بيانات لممعيار.

األطفاؿ غير العادييف لمتخطيط التربوي؟

 .10اعداد المواد وتنظيميا لتنفيذ خطط الدروس اليومية حيث

مف خالؿ تحميؿ عينة مف البرامج التربوية الفردية المعدة في

بمغ المتوسط الحسابي ( )1.35مما يدؿ عمى أنو ال توجد

معاىد وبرامج التربية الفكرية يتضح وجود عدد مف االختالفات

بيانات لممعيار.

بيف معايير البرامج التربوية الفردية لذوي اإلعاقة الفكرية في
74

4

12

2015

معاىد وبرامج التربية الفكرية وبيف معايير مجمس األطفاؿ غير

الذات استجابة لالتجاىات واألحداث االجتماعية ،وتصميـ وتنفيذ

العادييف لمتخطيط التربوي وىي كالتالي:

وتقويـ برامج تعميمية تعمؿ عمى تحسيف المشاركة االجتماعية

 .1خمو البرامج التربوية الفردية المعدة في معاىد وبرامج التربية

عبر بيئات مختمفة) ويمكف تفسير ذلؾ بتركيز القائميف عمى

الفكرية مف معيار (تحديد مجاالت المنيج العاـ والتكيفات لألفراد

إعداد وتنفيذ البرامج التربوية الفردية عمى النواحي األكاديمية

ذوي احتياجات التعمـ غير العادية) ويعزى ذلؾ لسببيف :األوؿ

بشكؿ كبير ،واىماؿ إدراج النواحي النمائية األخرى في البرنامج

عدـ تطبيؽ الدمج الشامؿ في المممكة العربية السعودية [،]15

التربوي الفردي والعمؿ عمى تحسينيا ،وأيضاً خمو القواعد

والثاني أنو لـ يتـ إيراد ىذا المعيار في القواعد التنظيمية لمعاىد

التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة مف ىذا المعيار،

وبرامج التربية الخاصة ،والتي تعد بمثابة معايير تنظـ عمؿ

خاصة ما يتعمؽ بتضمينو في البرنامج التربوي الفردي.

القائميف في معاىد وبرامج التربية الخاصة.

 .5خمو البرامج التربوية الفردية المعدة في معاىد وبرامج التربية

 .2خمو البرامج التربوية الفردية المعدة في معاىد وبرامج التربية

الفكرية مف معيار (تحديد عدد مف الخدمات المساندة والتخطيط

الفكرية مف معيار (دمج التقنية التعميمية الحديثة في البرنامج

لدمجيا في البرنامج التربوي الفردي لألفراد ذوي اإلعاقات

التربوي الفردي) ويتضح مف ذلؾ عدـ االىتماـ بتوظيؼ التقنيات

الفكرية والنمائية) رغـ أف القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج

التعميمية في البرامج التربوية الفردية مف قبؿ القائميف عمى

التربية الخاصة أكدت عمى تحديد الخدمات المساندة بوصفيا

إعدادىا ،وىذا يؤكد ما جاءت بو دراسة الحرز [ ،]28وقد تكوف

عنص اًر مف عناصر الخطة التربوية الفردية (المادة الخامسة

ىناؾ معوقات تحوؿ دوف تطبيقيـ لمتقنيات التعميمية الحديثة؛

والثامنوف) ،وىدفت إلى تحديد نوعية وكمية الخدمة التربوية

كعدـ معرفة المعمميف بالتقنيات التعميمية الحديثة ،وعدـ تأىيميـ

والمساندة المطموبة الحتياجات كؿ طالب عمى حدة (المادة

الستخداميا ىوساوي [ ،]32وعمى الرغـ مف ذلؾ فقد أكدت

الرابعة والثمانوف) ،حيث يعد توفيرىا حقاً مف حقوؽ األفراد ذوي

القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة عمى استخداـ

اإلعاقة الفكرية لمساعدتيـ عمى تحقيؽ أىدافيـ التربوية ،ومع

المعمـ لمتقنية الحديثة في تدريسو لمتالميذ (المادة األربعوف).

ذلؾ فيي غير متوفرة بالقدر المناسب وىذا يؤكد ما جاءت بو

 .3خمو البرامج التربوية الفردية المعدة في معاىد وبرامج التربية

دراسة الحرز [ ،]28وقد يعزى ذلؾ إلى محدودية الخدمات

بناء عمى
الفكرية مف معياري (إجراء تعديالت في التدريس ً

المساندة في المممكة العربية السعودية بشكؿ عاـ ،والتأخر في

المالحظات والتقويـ المستمر ،وتقويـ وتعديؿ الممارسات

تطبيؽ ىذه الخدمات في حاؿ وجدت [.[15

بناء عمى بيانات التقويـ المستمر) وقد يعزى ذلؾ
التعميمية ً

 .6خمو البرامج التربوية الفردية المعدة في معاىد وبرامج التربية
الفكرية مف معيار (إشراؾ الفرد وأسرتو في وضع األىداؼ

لضعؼ متابعة المشرفات التربويات لمبرامج التربوية الفردية،

وتركيزىف عمى التدريس الجماعي ،مما يدفع المعممات إلى عدـ

التعميمية ومراقبة التقدـ) حيث لـ يذكر في جميع البرامج التي تـ

االىتماـ بتقويـ الخطة التربوية الفردية رغـ أف القواعد التنظيمية

تحميميا دور األسرة في التخطيط التربوي البنتيـ ،رغـ أف القواعد

لمعاىد وبرامج التربية الخاصة أكدت عمى أف تخضع الخطة

التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة نصت في (المادة

التربوية الفردية لمتقويـ المستمر والنيائي (المادة الخامسة

الخامسة والثمانوف) عمى أنو يجب مشاركة األسرة في إعداد

والثمانوف).

وتنفيذ وتقويـ ومتابعة الخطة التربوية الفردية في جميع مراحميا

 .4خمو البرامج التربوية الفردية المعدة في معاىد وبرامج التربية

حيث تعد مشاركتيا عنص اًر أساسياً في الخطة التربوية ،وتتفؽ

الفكرية مف معياري (إعداد األفراد ليظيروا سموكيات تحسيف

نتائج ىذا الدراسة مع عدد مف الدراس ػ ػ ػات السابقة الخشرمي []4؛
75

عبداهلل []26؛ حنفي والريس []27؛ الحرز [.[28

 .4االستفادة مف المعايير العالمية لمتخطيط التربوي في وضع

 .7خمو البرامج التربوية الفردية المعدة في معاىد وبرامج التربية

آلية محددة إلعداد وتنفيذ وتقويـ البرنامج التربوي الفردي مف

الفكرية مف معيار (تطوير برامج فردية ممتدة وشاممة ،وتنفيذ

خالؿ معايير معينة يتـ محاسبة أعضاء الفريؽ عمييا.

البرنامج التربوي الفردي بالتعاوف مع أعضاء الفريؽ) حيث

 .5تدعيـ مشاركة األسرة في البرنامج التربوي الفردي مف خالؿ

افتقرت معظـ البرامج التي تـ تحميميا ( )%88.2إلى الفريؽ

سف القوانيف التي تكفؿ وتدعـ مشاركة األسر.

متعدد التخصصات وتـ االعتماد في إعدادىا وتنفيذىا عمى

 .6إعداد برامج تدريبية لممعمميف إلكسابيـ ميارات التعامؿ

معممة التربية الخاصة فقط ،وىذا يناقض ما تـ ذكره في (المادة

واالتصاؿ مع األىالي ،وتوعية وتثقيؼ األسر بأىمية مشاركتيـ

الخامسة والثمانوف) مف القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية

ودورىـ في العممية التعميمية.

الخاصة والتي أشارت إلى أنو يجب أف تعتمد الخطة التربوية

 .7تفعيؿ دور غرؼ مصادر التعمـ وتزويدىا بأحدث التقنيات

الفردية عمى عمؿ الفريؽ متعدد التخصصات ،وتتفؽ نتائج ىذا

التعميمية المناسبة لألفراد ذوي اإلعاقة ،ويراعى فييا :سيولة

الدراسة مع عدد مف الدراسات السابقة الخشرمي []4؛ عبداهلل،

االستخداـ ،واألداء الفعاؿ ،وتدريب المعمميف عمى استخداميا مع

[]26؛ حنفي والريس []27؛ الحرز [.[28

األفراد ذوي اإلعاقة.

 .8خمو البرامج التربوية الفردية المعدة في معاىد وبرامج التربية

المراجع

الفكرية مف معياري (تطوير واختيار محتوى ومصادر

أ .المراجع العربية

واستراتيجيات تعميمية تنسجـ مع االختالفات الثقافية والمغوية،

] [1ىاروف ،صالح .)2012( .البرنامج التربوي الفردي في

واعداد المواد وتنظيميا لتنفيذ خطط الدروس اليومية) حيث لـ

مجاؿ التربية الخاصة :دليؿ المعمميف .الرياض :دار

يتـ إيرادىا في القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة

الزىراء لمنشر والتوزيع.

والتي تعد بمثابة معايير تنظـ عمؿ القائميف في معاىد وبرامج

] [2جرار ،جالؿ؛ قراقيش ،صفاء .)2011( .الخطة األسرية

التربية الخاصة.

والتربوية الفردية :دليؿ الطمبة والعامميف في التربية الخاصة

 .6التوصيات

والخدمات المساندة .الرياض :دار الناشر الدولي.

يوصي الباحثاف في ضوء ما توصمت لو مف نتائج بما يمي:

] [3ىوساوي ،عمي .)2012( .ما يجب أف يعرفو كؿ معممي

 .1إيجاد أنظمة وقوانيف تحاسب وتعزز تطبيؽ ما ورد في
القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة ،خاصة فيما

التربية الخاصة :األخالقيات والمعايير والمبادئ التوجييية.

يتعمؽ بالبرنامج التربوي الفردي.

الرياض :جامعة الممؾ سعود.

 .2إنشاء قسـ خاص أو إدارة تابعة لقسـ التربية الخاصة في

] [4الخشرمي ،سحر .)2003( .تقويـ بناء ومحتوى البرامج

عنى بجودة التربية الخاصة ،وتكوف إحدى
و ازرة التربية والتعميـ تُ َ

التربوية الفردية لذوي االحتياجات الخاصة في مراكز

مياميا تقويـ جودة البرامج التربوية الفردية.

ومدارس التربية الخاصة بمدينة الرياض .مجمة العموـ

 .3إعداد برامج تدريبية ألعضاء فريؽ البرنامج التربوي الفردي

التربوية والنفسية ،المجمد ( )4العدد ( )3سبتمبر.

في مدارس الدمج والمعاىد ومراكز الرعاية النيارية لتدريبيـ عمى

] [6الخشرمي ،سحر .)2013( .الدليؿ العممي لمبرنامج التربوي

ميارات إعداد البرنامج التربوي الفردي.

الفردي( .ط .)1الرياض :مكتبة العبيكاف.
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] [9عبد الرحيـ ،نجاح .)2010( .الجودة الشاممة في التعميـ.
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2015

مجاؿ تعميـ الطالب المتخمفيف عقمياً بالمممكة العربية
السعودية .رسالة التربية وعمـ النفس( ،ع.)12

ط .1عماف :دار البداية ناشروف وموزعوف.

] [19األمانة العامة لمتربية الخاصة .)1422( .القواعد

] [10حمود ،خضير .)2009( .إدارة الجودة الشاممة( .ط.)2

التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة التابعة لو ازرة

عماف :دار المسيرة لمطباعة والنشر.

المعارؼ ،مطابع األمانة العامة لمتربية الخاصة ،الرياض.

] [11البيالوي ،حسف وآخروف ( .)2008الجودة الشاممة في

] [20القحطاني ،محمد .)2007( .مدى معرفة والتزاـ العامميف

التعميـ بيف مؤشرات التمييز ومعايير االعتمادات ،األسس

ببرامج ومعاىد التربية الفكرية بالقواعد التنظيمية لمعاىد

والتطبيقات( .ط .)2عماف :دار المسيرة لمطباعة والنشر.

وبرامج التربية الخاصة .رسالة ماجستير غير منشورة.

] [12عوف ،وفاء .)2012( .إدارة الجودة الشاممة في التعميـ.

جامعة الممؾ سعود.

ط .1الرياض :جامعة الممؾ سعود.

] [23الخشرمي ،سحر .)1988( .فاعمية الخطة التربوية الفردية

] [13القرشي ،أمير .)2013( .التدريس لذوي االحتياجات

في تدريس الميارات المغوية لألطفاؿ المعاقيف عقمياً .رسالة

الخاصة بيف التصميـ والتنفيذ( .ط .)1القاىرة :عالـ

ماجستير غير منشورة .الجامعة األردنية ،عماف.

الكتب.

] [24الجعفري ،إلياـ .)2012( .فاعمية التدريس باستخداـ

] [14الورثاف ،عدناف .)2007( .مدى تقبؿ المعمميف لمعايير

الخطة التربوية الفردية في إكساب المفاىيـ العممية لمتالميذ

الجودة الشاممة في التعميـ :دراسة ميدانية بمحافظة

ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة بمدينة مكة المكرمة .المجمة

اإلحساء .المقاء السنوي الرابع عشر لمجمعية السعودية

التربوية  -الكويت ،مج  ،26ع  ،103يونيو.

لمعموـ التربوية والنفسية  -الجودة في التعميـ العاـ –

] [26عبد اهلل ،محمد .)2003( .الخطة التربوية الفردية لألطفاؿ

السعودية.

فػي مػدارس الػدمج ومعاىد التربية الفكرية في مناطؽ

] [15أبو نياف ،إبراىيـ .)2014( .دور القانوف في ضماف جودة

جنوب المممكة العربيػة الػسعودية ،مجمػة الطفولة العربية،

خدمات التربية الخاصة والخدمات المساندة :أمريكا

المجمد الخامس ،العدد  ،17ديسمبر.

نموذجا ،وبعض األمثمة العالمية .مجمة التربية الخاصة
والتأىيؿ  -مؤسسة التربية الخاصة والتأىيؿ  -مصر ،مج

] [27الريس ،صالح؛ حنفي ،عمي .)2008( .البرنامج التربوي
الفردي ومعوقات تطبيقو في بعض معاىد وبرامج التربية

 ،1ع  ،4يوليو.

الخاصة بالمممكة العربية السعودية .مجمة مركز االرشاد

] [17العبدالجبار ،عبدالعزيز .)2003( .البرامج التدريبية

النفسي ،جامعة عيف شمس ،مصر ،ع.22

الالزمة لمعممي التربية الخاصة .رسالة التربية وعمـ النفس،

] [28الحرز ،مريـ .)2008( .مدى تحقؽ أىداؼ البرنامج

ع (.)21

التربوي الفردي والصعوبات التي تعترضيا في معاىد

] [18الوابمي ،عبد اهلل .)2000( .متطمبات استخداـ الخطة

وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض .رسالة ماجستير

التربوية الفردية ومدى أىميتيا مف وجية نظر العامميف في

غير منشورة .جامعة الممؾ سعود.
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ABSTRACT_ This study aimed to evaluate the individual educational programs for people with
intellectual disability in the light of the Council of exceptional children standards, through
recognition of its commitment to educational planning standards, and identification the differences
between the institutes and programs standards of intellectual education and the Council of
exceptional children standards for educational planning. The descriptive analytical method was
used in this study to verify, and the sample study included (17) individual educational programs
that prepared in Riyadh`s institutes and programs of intellectual education. The researcher used
the form to analyze data of individual educational programs. The study concluded its proper
commitment of individual educational programs that prepared in institutes and programs of
intellectual education in four standards of the Council of exceptional children for educational
planning, and its incorrect commitment to four standards, as well as the lack of twelve standards.
The general arithmetic average amount (1.67) clarified that the standard data are generally
incorrect. Finally, the researcher presented a number of recommendations in the framework of the
study results in order to enhance the quality of individual educational programs.
Keyword_ individual educational programs, Council of exceptional children standards,
intellectual disability.
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