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مستوى جودة عناصر الربامج الرتبوية الفردية 
مة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية

َّ
قد

ُ
 امل

 **تركي عبدهللا القريني*                                    شروق سليمان الرميخان

 

  

 الحالية إلى التعرف على جودة عناصر البرامج التربوية  _امللخص
ُ

َمة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية، بمعاهد وبرامج هدفت الدراسة قدَّ
ُ
الفردية امل

لحقة باملدارس العادية، في املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية، في مدينة الرياض، وبلغ عدد البرامج التر 
ُ
مَّ التربية الفكرية، امل بوية الفردية التي تَ

ا يشيُر إلى أن تقديم تلك ( برنامًجا، وأظهرت نتائ421تحليل محتواها )  جًدا، ممَّ
ٌ

ُج الدراسة أن مستوى جودة عناصر البرامج التربوية الفردية ضعيفة

سُر التلميذات. كما أظهرت الد
ُ

راسة وجوَد البرامج لم يصل إلى ما تقوم عليه املمارسات العاملية في هذا الجانب، وإلى ما يطمح إليه املختصون، وأ

لحقة باملدارس العادية، وأبرزت النتائُج وجوَد فروق ذات  فروق ذات داللة إحصائية
ُ
تعود إلى اختالف املكان التربوي لصالح برامج التربية الفكرية امل

مة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية، تعود إلى اختالف املرحلة قدَّ
ُ
الدراسية  داللة إحصائية في مستوى جودة عناصر البرامج التربوية الفردية امل

 لح املرحلة االبتدائية. لصا

 : البرامج التربوية الفردية، اإلعاقة الفكرية، معاهد التربية الفكرية.الكلمات املفتاحية
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مة الفردية التربوية البرامج عناصر  جودة مستوى  قدَّ
ُ
 ذوات للتلميذات امل

 الفكرية اإلعاقة
 املقدمة .1

إن مبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق املساواة يفرُض إيجاَد تغييٍر في آلية تعليم       

 ِّ
، من خالل سن 

ً
 وفاعلية

ً
األفراد ذوي اإلعاقات، وتقديَم خدماٍت أكثر كفاءة

 إلى تلبية احتياجات هؤالء األفراد، وتحمي 
ُ
سياسات تشريعيٍة وقانونيٍة، تهدف

 حقوقهم. 

ت       
 
الرؤى والتشريعات الجديدة لدى الدول وفي العقود األخيرة شكل

 الدمج لألفراد ذوي اإلعاقات، ورفضِّ عزلهم من خالل حركة 
َ
املتقدمة فلسفة

ظم املؤسسات الداخلية 
ُ
، وانتشار مبدأ Deinstitutionalizationالتحرر من ن

ى إلى نمٍو كبيٍر في تقديم خدماٍت اجتماعيٍة، وصحيٍة،  التطبيع، الذي أد 

[، باتباع طرائق تدريسيٍة 1الء األفراد، في بيئاٍت أقلَّ تقييًدا ]وتعليميٍة لهؤ 

 بالبرامج التربوية 
ُ
مالئمٍة لحاجاتهم الفردية، وتقديمها ضمن قالٍب ُيعرف

(، وتنبثق أهمية IEPs) Individualized Education Programsالفردية 

األفراد ذوي  البرامج التربوية الفردية تشريعًيا من خالل تأكيد قانون تعليم

ر ) وَّ
َ
ط
ُ
 Individuals with Disabilities Educationاإلعاقات امل

Improvement Act, 2004, IDEIA ،على استخدام البرامج التربوية الفردية )

كأداٍة أساسيٍة؛ لتعزيز استفادة التالميذ ذوي اإلعاقة من املناهج الدراسية 

 العامة.

 من تلك الدول على تقديم     
ً
البرامج التربوية الفردية بجودة عالية،  وحرصا

دت مؤشراٌت تدعُم تلك البرامج، وعملت على تحديد عناصَر ومعاييَر  فقد ُحدَّ

ِّ ُجزٍء من أجزاء البرنامج التربوي الفردي، بما يضَمُن تحسين 
لجودة كل 

َسر واألشخاص ذوي العالقة، وتستهدف تلك 
ُ
جوانب القصور، ومشاركة األ

 
َ
التقييم، وتوثيَق نتائجه، واملستوى الحالي للتحصيل  العناصر: آلية

ُسٍل هرمي، 
ْ
َسل

َ
َق ت

ْ
ف ، وِّ ٍ

األكاديمي، وكتابة أهداٍف قابلٍة للقياس بشكٍل وظيفي 

طط االنتقال وفًقا لعمر 
ُ
ِّ تقييًدا، ومدى مناسبة خ

 تحديد البيئة األقل 
َ
وآلية

دمات املساندة التلميذ، والتغيرات في سلوكه، وخطط التدخل السلوكي، والخ

[2.] 

مة لألفراد ذوي        قدَّ
ُ
وعلى هذا األساس، فإن واقع البرامج التربوية الفردية امل

اإلعاقة الفكرية على املستوى املحلي في اململكة العربية السعودية، مازال 

يشوبه الكثير من القصور، ولم يصل إلى املستوى املأمول، الذي يطمح إليه 

َسُر ا
ُ
[ بأن تطبيق 3ألفراد ذوي اإلعاقة. فقد ذكرت الخشرمي ]املختصون، وأ

تلك البرامج مازال يخضع الجتهاداٍت شخصيٍة، وتفتقُر إلى الدعم واملساندة؛ 

ا يستدعي التعاون لفهم ماهية تلك البرامج،  كي تظهر باملستوى املالئم، ممَّ

 جودتها، بناًء على معايير محددة. 
ُ
 ووضع إطاٍر عاٍم يضبط

 الدراسة مشكلة .2

ا كبيًرا في مجال البرامج التربوية الفردية،      
ً
لقد قطعت الدول املتقدمة شوط

ت حدود إقراره والعمل به، إلى تطويره ودعمه باستمرار، من خالل توفير 
 
تخط

ي  ِّ
 إيصالها إلى أعلى درجات الجودة؛ لُتلب 

َ
َية

ْ
مؤشراٍت ومعاييَر محددة؛ ُبغ

َس 
ُ
 [. 4رِّهم ]احتياجات هؤالء التالميذ وأ

 واملتأمُل في البرامج التربوية الفردية في اململكة العربية السعودية، يجُد       

طًى تقليدية، تحتاُج إلى التحسين والتطوير. فقد 
ُ
ها مازالْت تسيُر على خ أنَّ

مةِّ للتالميذ ذوي 5كشفت دراسة النهدي ]
قدَّ

ُ
[أن البرامج التربوية الفردية امل

اإلعاقة الفكرية، مازاَل يشوُبها الغموض في آلية التنفيذ واملمارسة بشكٍل 

ٍ ُيحدُد محتوى صحيح، على الرغم من إصدار دليٍل تنظيمي ٍ 
 وإجرائي 

 عام 
ُ
هـ، وإجراء املزيد من 1422ومتطلبات البرنامج التربوي الفردي، منذ

[، يضاف إليه الحاجة إلى 6هـ ]1437التعديالت التفصيلية عليه في عام 

تطوير آلياٍت وعناصر تلك البرامج، والوصول بها إلى مستوى عاٍل من الجودة، 

لتطبيق التعليم الشامل، في مدارس التعليم  في ضوء إطالق املشروع الوطني

[، والذي 7العام، ضمن مشروع امللك عبد هللا لتطوير التعليم العام ]

حدد 
ُ
يستدعي املطالبة بتحسين تلك البرامج، والوقوف على العناصر التي ت

 االحتياجات 
َ
جودتها؛ كونها القاعدة األساسية التي ُيمكُن من خاللها تلبية

 يذات ذوات اإلعاقة الفكرية. الفريدة للتلم

ُل في السؤال الرئيس اآلتي: ما مستوى 
َّ
 تتمث

ُ
وبناًء على ما سبق، فإنَّ املشكلة

مة للتلميذات ذوات اإلعاقة  قدَّ
ُ
جودة عناصر البرامج التربوية الفردية امل

 الفكرية في معاهد وبرامج التربية الفكرية في مدينة الرياض؟ 

 أسئلة الدراسة .أ

 الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة اآلتية: حاولت 

مة للتلميذات ذوات  -1 قدَّ
ُ
ما مستوى جودة عناصر البرامج التربوية الفردية امل

 اإلعاقة الفكرية في معاهد وبرامج التربية الفكرية؟

هل توجد فروق ذات داللٍة إحصائيٍة في مستوى جودة عناصر البرامج  -2

قدَّ 
ُ
مة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية في معاهد وبرامج التربوية الفردية امل

م فيه، واملرحلة  قد 
ُ
التربية الفكرية، تبًعا الختالف )املكان التربوي الذي ت

 الدراسية(؟

 أهداف الدراسة .ب

 الدراسة الحالية في: 
ُ
 تتمثُل أهداف

مة التعرفِّ على مستوى جودة عناصر البرامج التربوية الفردية،  (1 قدَّ
ُ
امل

للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية، في معاهد وبرامج التربية الفكرية امللحقة في 

 املدارس العادية.

التعرفِّ على مدى وجود اختالفات حول مستوى جودة عناصر البرامج  (2

مة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية، في معاهد وبرامج  قدَّ
ُ
التربوية الفردية، امل

ة امللحقة باملدارس العادية، تبًعا الختالف املكان التربوي الذي التربية الفكري

م فيه، واملرحلة الدراسية.  قدَّ
ُ
 ت

ُن Rubricتقديمِّ نموذج ) (3 ( ملعايير جودة البرامج التربوية الفردية، يَتَضمَّ

مؤشرات جودةِّ عناصر البرنامج التربوي الفردي، ُيمكُن استخدامه من قبل 

ين على العملية التعليمية؛ ملتابعة مستوى جودة تلك املشرفين، أو القائم

مة للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، أو فئات اإلعاقات األخرى. قدَّ
ُ
 البرامج امل

 أهمية الدراسة .ج

 تأتي أهمية الدراسة في أن نتائجها:

اع القرار والقائمين على العملية التعليمية، في معاهد وبرامج  (1 سُتفيد صن 

التربية الفكرية، في اململكة العربية السعودية، في معرفةِّ واقعِّ جودة عناصر 



832019 

16 

البرامج التربوية الفردية الحالية، وتحديدِّ جوانب القوة فيها وتعزيزها، 

يٍة فرديٍة تتسُم بالجودة، وجوانب الضعف ومعالجتها؛ للوصول إلى برامج تربو 

سهُم بدورها في تحسين جودة تلك البرامج.
ُ
 وتقديم توصياٍت وحلول، ت

 على أسٍس ومعايير  (2
ً
ُن مؤشرات جودٍة عالية، مبنية َتَضمَّ

َ
 تقييٍم ت

َ
ُر أداة

 
وفِّ

ُ
ت

ُل االستفادة منها في تقييم جودة تلك البرامج على املدى  ِّ
ا ُيَسه  علمية، ممَّ

 البعيد. 

3)  ٍ
سٍس علميٍة؛ لتحديد إطاٍر تنظيمي 

ُ
ستنُد إلى أ

َ
وفُر معلوماٍت دقيقٍة ت

ُ
ت

 ألفضل املمارسات املستخدمة في تقديم برامج تربوية فرديٍة ذات جودة عالية. 

 محددات الدراسة .د

 في اقتصارها على مستوى جودة عناصر البرامج التربوية 
ُ
تتحدُد الدراسة

مة للتلميذا قدَّ
ُ
ت ذوات اإلعاقة الفكرية، في معاهد وبرامج التربية الفردية، امل

الفكرية للبنات، في املراحل االبتدائية، واملتوسطة، والثانوية، التابعة لوزارة 

 التعليم، في مدينة الرياض.

 مصطلحات الدراسة .ه

 الجودة:  (1

عدُّ بمثابة 
ُ
 مبادئ إرشادية، ت

َ
ُن مجموعة َتَضمَّ

َ
 ت

ٌ
 إدارية

ٌ
دعائم هي فلسفة

ميز، وتلبيةِّ  التحسين املستمر؛ لتحسينِّ خدمات النظام، وتحقيقِّ التَّ

 [.8احتياجات العاملين واملستفيدين ]

فها الدراسة إجرائًيا بأنها: املواصفات واملؤشرات التي يجب أن تتوفَر في  وتعر 

ِّ ُعنصٍر من عناصر البرنامج التربوي الفردي؛ لتحقيق أهداف ذلك 
كل 

مَّ تطويُرها في هذه الدراسة، ضمن البرنامج، وت
َ
تمثُل في مؤشرات األداة التي ت

 قاعدة معايير عاملية، وتتضمن:

العنصر األول: مستوى جودة عناصر مستوى األداء الحالي للتحصيل  -

 األكاديمي والوظيفي في البرنامج التربوي الفردي.

املدى، واألهداف العنصر الثاني: مستوى جودة عناصر األهداف طويلة  -

 قصيرة املدى في البرنامج التربوي الفردي.

ة، والخدمات  - العنصر الثالث: مستوى جودة عناصر خدمات التربية الخاصَّ

 املساندة في البرنامج التربوي الفردي.

العنصر الرابع: مستوى جودة عناصر الخدمات االنتقالية في البرنامج  -

 التربوي الفردي.

: مستوى جودة عناصر البيئة األقل تقييًدا في البرنامج العنصر الخامس -

 التربوي الفردي.

م التلميذة في البرنامج  - قدُّ
َ
العنصر السادس: مستوى جودة عناصر تقويم ت

 التربوي الفردي.

 تحليل املحتوى: (2

 الظاهرة من خالل تحليلها كمًيا 
ُ
هو أحد أساليب البحث العلمي، "يصف

التحليل املستخدمة؛ للوصول إلى نقاط القوة وكيفًيا، في ضوء وحدة 

 [.9والضعف في تلك الظاهرة" ]

مَّ اختيار "وحدة الفكرة" كوحدة للتحليل، وهي العبارة  (3
َ
وحدة التحليل: ت

ر عن الفكرة، ووحدة التحليل في هذه الدراسة عبارة عن استمارة  التي تعب 

مثُل إطاًرا ملكوناتها. مستوى جودة عناصر البرامج التربوية الفردية، والتي
ُ
 ت

 البرامج التربوية الفردية: (4

 من العناصر، 
ً
ُن مجموعة فل، يَتَضمَّ ِّ

 
هي: "إطاٌر مرجعيٌّ للبرنامج التعليمي للط

فل، واألهداف العامة التي يسعى  ِّ
 
وأهمها: وصف مستوى األداء الحالي للط

املكان التربوي البرنامج لتحقيقها، وتحديًدا دقيًقا لألهداف قصيرة املدى، و 

 [. 10املناسب، والخدمات الساندة الالزمة" ]

ُن الخدمات التربوية  َتَضمَّ
َ
، ت

ٌ
 رسمية

ٌ
وتعرفها الدراسة إجرائًيا بأنها: وثيقة

ِّ تلميٍذ من ذوي اإلعاقة الفكرية، وتمثُل احتياجاته 
م لكل  قدَّ

ُ
واملساندة، التي ت

التربوي الفردي، في تلك الفردية، يقوم بإعدادها أعضاُء فريقِّ البرنامج 

 املؤسسات التعليمية.

 التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية:  (5

هي حالة من القصور الواضح في األداء الوظيفي العقلي، وفي السلوك 

في، والذي يعبر عنه باملهارات التكيفية املفاهيمية، واملهارات التكيفية  التكيُّ

والتطبيقية، وتحدث هذه اإلعاقة االجتماعية، واملهارات التكيفية العملية 

 [.11] 18قبل سن الـ 

فها الدراسة إجرائًيا بأنها: جميع التلميذات اللواتي يواجهن تدني في  وتعر 

مستوى األداء العقلي، يصاحبه قصوٌر في املهارات التكيفية، وتمَّ تشخيُص 

، ويتلقْيَن خدمات ال
ٌ
، ومتوسطة

ٌ
 بسيطة

ٌ
 فكرية

ٌ
ها إعاقة تربية إعاقتهن بأنَّ

ة واملساندة في مراحل االبتدائية، واملتوسطة، والثانوية، في معاهد  الخاصَّ

 وبرامج التربية الفكرية للبنات، في مدينة الرياض.

 اإلطار النظري  .3

 يتمثل اإلطار النظري في:

 أهمية البرامج التربوية الفردية وأهدافها: .أ

الفرديُّ أداة التخطيط األساسية في تربية وتعليمِّ ُيعدُّ البرنامُج التربويُّ        

ٍن من: املعلمين،  مُّ من خالل فريٍق مكوَّ األفرادِّ ذوي اإلعاقة، والذي َيتِّ

واألخصائيين، ومديري املدارس، والتالميذ أنفسهم، يعملون مًعا من أجل 

ا [، وتتجلى أهمية هذه البرامج في كونه12تحسين نتائج األفراد ذوي اإلعاقة ]

حدُد املقصود بكلمة "املالئمة" في مفهوم التعليم العام 
ُ
 ت

ً
 قانونية

ً
وثيقة

 التحسينِّ 
َ
 أهداف

ُ
ِّ فرٍد من األفراد ذوي اإلعاقة، وتصف

املجاني، املالئم لكل 

 ٍ
ِّ تلميذ، والطرَق التي تساعُد على تحقيق هذه األهداف ملدة عاٍم دراس ي 

لكل 

 [.13كامٍل ]

  [ على14ويؤكُد البسطامي ]
ً
أهمية البرنامج التربوي الفردي؛ باعتباره عملية

ضَمُن توفير منهٍج فردي وتصميمه، ُيلبي حاجات األفراد 
َ
، ت

ً
 متدرجة

ً
منظمة

 ذوي اإلعاقة.

ر ديلبترو وبرويز ]        [ عن أهمية البرامج التربوية 15وفي السياق نفسه يعب 

قة إلى املناهج العامة، الفردية؛ كونه خارطة الطريق لوصول األفراد ذوي اإلعا

 بين البيئةِّ التعليمية الطبيعية، واألهداف املرجو 
ُ
من خالل توفير خطٍة تربط

ضَمُن 16تحقيقها، واالستراتيجيات املناسبة. ويرى جونج ]
َ
[أن تلك البرامج ت

َسرِّ في عملية صنع القرارات التعليمية، ومعرفتهم في 
ُ
حقَّ مشاركة األ

مة لطفلهم، وتطوير األهداف، واقتراح التخطيط، والخدمات التعل قدَّ
ُ
يمية امل

االستراتيجيات املناسبة لهم، باإلضافة إلى بناء شراكٍة تعاونيٍة بين 

 األخصائيين، وتحديد أدوارهم بشكٍل واضٍح ومنظم.

[ 17وتتلخص أهمية البرامج التربوية الفردية كما ورد في السويدان والبهالل ]

 بما يأتي:

جريت  .1
ُ
قوُم بعمليةِّ ترجمٍة فعليٍة لجميع إجراءات القياس والتقويم التي أ

َ
ت

 للتلميذ؛ ملعرفة نقاط القوة واالحتياج لديه.

ها الفريُق  .2
ُ
ؤدي إلى حشد الجهود التي يبذل

ُ
َعدُّ بمثابة وثيقٍة مكتوبة، ت

ُ
ت

 متعدد التخصصات املوجهة لتعليم وتدريب األفراد ذوي اإلعاقة.
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 على إعداد برامج سنوية في ضوء احتياجات التلميذ الفعلية.تعمُل  .3

إجراء تقييم مستمر للتلميذ، وضمان اختيار الخدمات املناسبة له، في  .4

 ضوء ذلك التقييم.

ٍ بما يتعلُق بتنفيذ الخدمات  .5
ِّ ُمختص 

تعمُل على تحديد مسؤوليات كل 

ة.  التربوية الخاصَّ

ضَمُن إشراك والَدي التلميذ .6
َ
في العملية التعليمية، ليس بوصفهم مصدًرا  ت

ُمفيًدا للمعلومات فقط، وإنما كأعضاَء فاعلين في الفريق متعدد 

 التخصصات.

مة للتلميذ  .7 قدَّ
ُ
ٍ للُمساءلة عن مدى مالئمة الخدمات امل

تعمُل بمثابة َمَحك 

 وفاعليتها.

ول األفراد والهدف األساس ي من البرنامج التربوي الفردي هو: "التأكد من حص

 من 
ً

ذوي اإلعاقة على تعليٍم ُمالئٍم ُيلبي حاجاتهم، على أساس النمو، بدال

التوقعات املحددة سلًفا، بالتركيز على نقاط القوة وتحسينها، من فبل فريق 

[. وتؤكد اإلدارة العامة 18متكامٍل، يشمُل األخصائيين والتالميذ واألسر" ]

ة على تطبيق البرام ج التربوية الفردية، وفًقا ملا ورد في الدليل للتربية الخاصَّ

ة، إلى تحقيق األهداف اآلتية:  التنظيمي للتربية الخاصَّ

حماية حق التلميذ ذي اإلعاقة في الحصول على الخدمات التربوية  .1

ي احتياجاته، وضمانها. ِّ
لب 
ُ
 والتعليمية، والخدمات املساندة التي ت

ي  .2  الرعاية املناسبة لطفلها.ضمان حق األسرة في تلق 

تحديد اإلجراءات الضرورية لتقديم الخدمات التربوية والتعليمية  .3

َدة. ِّ تلميٍذ على حِّ
 والخدمات املساندة لكل 

مُّ  .4 تحديد األنشطة التدريبية والطرق التعليمية والوسائل املناسبة التي سَيتِّ

 استخدامها.

عنية للتلميذ واألسرة؛ ملناقشة تحقيق التعاون املشترك بين الجهات امل .5

 وضع القرارات املناسبة، واملتعلقة باحتياج التلميذ.

م التلميذ في البرنامج. .6  قياس مدى تقدُّ

تحسين عملية التواصل بين الفريق متعدد التخصصات وأولياء األمور  .7

 [.18واملعلمين ]

 مستوى جودة عناصر البرنامج التربوي الفردي: .ب

ع       
ُ
 اإلصالح املبني على املعايير ـ والتي ظهرت في أواخر التسعينات ت

ُ
دُّ حركة

 لالهتمام بتصحيح التعليم، وااللتفاف نحو هبوط 
ً
في الواليات املتحدة ـ نتيجة

م، 
ُّ
عل ُن هذا اإلصالُح وضَع معايير للتَّ التحصيل التربوي لدى التالميذ، ويَتضمَّ

مُّ قياسها باختباراٍت معيارية ] [، وقد انطلقت نماذج املساءلة التربوية؛ 19َيتِّ

لتجويد وتعزيز هذا التوجه، من خالل ربط نجاح العمليات واملخرجات 

ِّ والية، ومن ثمرات حركة اإلصالح املبني 
عم املالي ألي  للتالميذ باإلعانات والدَّ

على املعايير ضماُن استخدام املدارس للبرنامج التربوي الفردي؛ ملتابعة أداء 

 للتلميذ للمستوى الحالي ال
ً
تالميذ ذوي اإلعاقة، وتشمُل معايير واضحة

 [. 20واملستوى املستقبلي؛ لضمان تحقيق األهداف املرسومة ]

وسعت العديُد من الواليات املتحدة إلى تجويد محتوى البرامج التربوية        

ِّ ال
ض 

َ
غ نظر عن منهج الفردية التقليدية، التي تركُز على احتياجات التلميذ ـ بِّ

التعليم العام ـ ونهجت نهًجا ُمختلًفا في إسناد البرامج التربوية الفردية إلى 

معايير، تعمُل على رفع مستوى التلميذ؛ لتحقيق أهداف منهج التعليم العام، 

والحصول على الدعم والخدمات املالئمة؛ للوصول بالتلميذ إلى مستوى 

ِّ عنصٍر من ع
ِّ العام، وإسناد كل 

 
ناصر البرنامج التربوي الفردي إلى الصف

 [.21معايير محددة ]

إلى تلك العناصر، وفًقا ملتطلبات  [22وقد أشار كلٌّ من ونترمان وروساس ]

 وهو:  IDEIAقانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة املطور 

 تحديُد املستوى الحالي للتحصيل األكاديمي الوظيفي. .1

 لقياس.تحديُد أهداٍف سنويٍة قابلٍة ل .2

 تحديُد أهداٍف قصيرة املدى، ووظيفية. .3

 تحديُد البديل التربوي املناسب )البيئة األقل تقييًدا(. .4

ة، والخدمات املساندة التي يحتاُج إليها  .5 تحديُد خدمات التربية الخاصَّ

 التلميذ.

 .16 تحديُد الخدمات االنتقالية للطالب، والتي تبدأ في سن. 6

 فاعلية البرامج التربوية الفردية وتقويُمها.قياُس . 7

طرَق إلى مستوى IDEIAوبناء على تلك العناصر الواردة في قانون  ، ُيمكُن التَّ

َدة، وبش يٍء من التفصيل، على النحو اآلتي: ِّ عنصٍر على حِّ
 جودةِّ كل 

العنصر األول: مستوى جودة عناصر املستوى الحالي للتحصيل األكاديمي 

 والوظيفي: 

ولى خطوات بناء البرامج التربوية الفردية تحديُد السلوكِّ املدخلي للتلميذ، أ

من خالل تكوين خلفيٍة معرفيٍة لخصائصه النمائية، كمجاالت التواصل 

واللغة، والخصائص الجسمية والحركية، واالجتماعية، واملعرفية. وبشكل 

 موجٌز عام فإنَّ تحديد مستوى األداء الحالي للتلميذ ُيقصُد به وص
ٌ
ف

للمعلومات األساسية للتحصيل الدراس ي الحالي للتلميذ، من خالل توضيح 

بنى عليها خطط البرامج التربوية الفردية 
ُ
نقاط القوة والضعف، التي ست

 ملحورين أساسين، هما: 
ً
ُن تفسيرا  املستقبلية، ويتضمَّ

مه ومشاركته في املنهج الد (1  تأثير إعاقة التلميذ على تقدُّ
ُ
 راس ي العام.كيفية

 تأثير اإلعاقة على مشاركة التلميذ في األنشطة، في مرحلة ما قبل  (2
ُ
كيفية

[ أنَّ وصف مستوى األداء 24[. وذكر وينترمان وروساس ]23املدرسة ]

 األكاديمي والوظيفي للتلميذ، يجُب أْن يشتمل على العناصر اآلتية: 

 نقاط القوة والضعف لدى التلميذ. .1

ساندة والدعم الذي يحتاج إليه التلميذ؛ ملساعدته على الخدمات امل .2

 التعلم.

 القيود التي تمنع التلميذ من التعلم. .3

 اهتمامات الوالدين والتلميذ نفسه. .4

 قوائم جرد وبيانات موضوعية حول تقييم التلميذ.  .5

 العنصر الثاني: مستوى جودة عناصر األهداف السنوية )طويلة املدى(: 

 ما ُيمكُن من األهداف 
ُ
 من العبارات القابلة للقياس، تصف

ٌ
السنوية مجموعة

 ببيانات مستوى األداء 
ً
التلميذ إنجاُزه خالل اثني عشر شهًرا، تتصُل مباشرة

ع للتلميذ ]
َ
[. واستناًدا 25الحالي، وتكتسُب أهميتها في وصفها التحصيل املتوق

ة بالواليا ت املتحدة األمريكية إلى معايير رابطة مديري التربية الخاصَّ

(NASDSE عن 
ً
ُن إجابة َتَضمَّ

َ
(، فإن األهداف السنوية الجيدة يجُب أْن ت

 األسئلة اآلتية: 

مَّ تحديُدها في مستوى األداء الحالي؟ •
َ
 هل احتياجات التلميذ كما ت

 هل للهدف إطاٌر زمنيٌّ محدد؟ •

 نٍة دراسيٍة واحدة؟ما التوقع املعقوُل الذي ُيمكُن للتلميذِّ أن ُينجزه في س •

ت معالجة الظروف لتحقيق الهدف؟ •  هل تمَّ
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مُّ قياس نتائج الهدف؟ ] •  [.26كيف سَيتِّ

 العنصر الثالث: مستوى جودة عناصر األهداف قصيرة املدى:

 املعارف 
ُ
 للقياس، تصف

ً
عدُّ األهداف قصيرة املدى خطواٍت ومعايير قابلة

ُ
ت

ُمها؛ لتحقيق األهداف طويلة املدى ]واملهارات التي يجُب على 
ُّ
عل

َ
[. 27التلميذ ت

مُّ تحديد األهداف قصيرة املدى من خالل أسلوب "تحليل املهمة"؛ فكلُّ  وَيتِّ

 إلى هدفين أو أكثر من األهداف قصيرة املدى، كما يجُب 
ُ
ٍ يتجزأ

هدٍف سنوي 

 أْن تحتوي األهداف قصيرة املدى على املكونات اآلتية:

 وُيقَصُد به: ما األداء الذي سينفذه التلميذ؟األداء،  -1

 الفرد الذي سيقوم باألداء. -2

مُّ تنفيذ األداء؟ -3  متى وتحت أي ظرف سَيتِّ

 [.28املعيار، ويقصد به: ما هو أقل مستوى أداء مقبول ] -4

ة والخدمات  العنصر الرابع: مستوى جودة عناصر خدمات التربية الخاصَّ

 املساندة:

ة والخدمات املساندة في البرنامج التربوي الفردي يصف بيان  التربية الخاصَّ

ة؛ ملساعدة التالميذ ذوي  مُّ تقديم خدمات التربية الخاصَّ كيف وأين َيتِّ

 خدمات التربية 
ُ
اإلعاقة على تحقيق أهدافهم السنوية، وتعتمُد فاعلية

مة على نتائج األبحاث ] قدَّ
ُ
ة والخدمات املساندة امل ويشيُر مجلس  [،29الخاصَّ

ة CECاألطفال غير العاديين ) ( إلى معايير تحديد خدمات التربية الخاصَّ

 والخدمات املساندة، وهي:

أْن يتمَّ ذكُر تعديالت البرنامج، واستراتيجيات التواصل املساعدة،  -

مُّ  والخدمات املساندة، وخدمات األجهزة التكميلية، وتحديد البيئة التي سَيتِّ

 فيها. تقديم الخدمات

 باألهداف وحاجات الطالب. -
ً
 أْن يتمَّ ربطها مباشرة

 طرق التدريس ـ املحتوى واملنهجية؛  -
ً
ة أْن تعكَس جميُع التعديالت ـ خاصَّ

للتعامل مع الحاجات الفريدة للطالب، الناتجة عن الصعوبة املوجودة، 

ضَمُن وصول التلميذ إلى منهج التعليم العام، بحيث يستطيع 
َ
تحقيق وت

 .[30املعايير التعليمية ]

 العنصر الخامس: مستوى جودة عناصر الخدمات االنتقالية:

 من IDEAيتطلب قانون 
ً
ٍ مجموعة

ٍ فردي 
َن كلُّ برنامٍج تربوي  (( أْن يتضمَّ

 عاَمه السادس عشر، 
ُ
الخدمات االنتقالية الالزمة عندما ُيكمُل التلميذ

ِّ مؤسسة لها عالقة بذلك
 األهداف في الخدمات 31] ومسؤوليات كل 

ُ
[. وجودة

 االنتقالية يجُب أْن: 

 تعكَس جوانَب القوة لدى التلميذ واهتماماته. -

 للقياس. -
ً
 تكوَن قابلة

تستنَد إلى التقييمات املتعلقة بسن االنتقال املناسب في التوظيف،  -

 والتعليم، والتدريب.

 للقياس، تتناوُل مجال العم -
ٌ
 قابلة

ٌ
وضَع أهداف

ُ
 ل ما بعد الثانوي.ت

 للقياس، تتناوُل مجال التعليم الجامعي. -
ٌ
 قابلة

ٌ
وضَع أهداف

ُ
 ت

 للقياس، تتناوُل العيش باستقاللية. -
ٌ
 قابلة

ٌ
وضَع أهداف

ُ
 ت

 للقياس، تتناوُل مجال التدريب ما بعد الثانوي ] -
ٌ
 قابلة

ٌ
وضَع أهداف

ُ
 [. 32ت

العنصر السادس: مستوى جودة عناصر البدائل التربوية املناسبة )البيئة 

 األقل تقييًدا(:

 ِّ
درجِّ من البيئة األقل 

ِّ العادي، وفًقا للتَّ
 
مُّ اختياُر البديل التربوي للصف َيتِّ

(، ضمَن ما تقييًدا )األكثر اندماًج 
ً

ا( حتى البيئة األكثر تقييًدا )األكثر عزال

 باسم منظومة البدائل التربوية ]
ُ
 تحديد البيئة األقلِّ 33ُيعرف

ُ
[. وجودة

 تقييًدا للتلميذ يجُب أْن تتضمَن: 

 شرًحا ألسباب عدم مشاركة التلميذ في بيئة التعليم العام. •

 هج العامة.شرًحا ألسباب عدم مشاركة التلميذ في املنا •

تحديَد البديل التربوي املناسب للتلميذ، بناًء على احتياجاته األكاديمية  •

 واالجتماعية.

 تحديَد البديل األقل تقييًدا، في حال لم يناسب التلميذ الصف العادي. •

تحديد البيئة األنسب للتلميذ، وفًقا لقدراته واحتياجاته، وليس وفًقا  •

 [.34إلعاقته ]

ابع: مستوى جودة عناصر قياس وتقويم البرامج التربوية العنصر الس

 الفردية.

مِّ التلميذ نحو تحقيق IDEAيتطلب قانون )
( تحديَد كيفية قياس تقدُّ

األهداف السنوية، من خالل تقديم تقارير دوريٍة وأسبوعيٍة، وشهريٍة، 

يذ وسنويٍة ألولياء األمور، وتوثيَق هذا التقدم ضمن عيناٍت من أعمال التلم

[35.] 

 قياس وتقويم فاعلية البرامج التربوية الفردية ـ كما ذكرها 
ُ
ُن جودة َتَضمَّ

َ
وت

 [ العناصر اآلتية:37[ ومجلس األطفال غير العاديين ]36وينترمان وروساس ]

مِّ التلميذ نحو تحقيقه  -
مُّ بها قياس تقدُّ تحديد األدوات واإلجراءات التي سَيتِّ

 ووصفها.األهداف السنوية، 

 كيفية تقديم التقارير الدورية لوالَدي التلميذ، ومت -
َ
؟ وصف مُّ  ى سَيتِّ

 ُيتيح للقارئ معرفة أن التقارير تصدُر بشكٍل متكرر. -
ً
 بيانا

 استخدام تقييمات متعددة لقياس التقدم. -

ٍ ومفهوٍم لهما. -
 إبالغ الوالَدين بأسلوٍب موضوعي 

مبكٍر، في حال عدم تمكن التلميذ من إحراز تقديم املعلومات في وقٍت  -

 التقدم؛ لتزويده بالدعم املناسب، ومراجعة البرنامج له.

 الدراسات السابقة .4

[ هدفت إلى تحليل محتوى 38في دراسة قام بها سبيل، وإيفانز، ولنقبيرق ]      

مة للبالغين، من التالميذ ذوي فرط الحركة،  قدَّ
ُ
البرامج التربوية الفردية امل

نة الدراسة ) ( برنامًجا تربوًيا فردًيا، باستخدام 61وتشتت االنتباه، وشملت عيِّ 

ها الباحثون، بناًء على ال دراسات السابقة، ومتطلبات وزارة استمارٍة أعدَّ

%( من تلك البرامج تحتوي على 85التعليم األمريكية، وأشارت النتائج إلى أن )

معلومات غير أكاديمية وسلوكية في مستوى األداء الحالي للتحصيل األكاديمي 

والوظيفي، وأنَّ أقلَّ من نصف األهداف قابلة للقياس، وتستهدف جوانب 

 االحتياج. 

همِّ )39دفت دراسة لو ]وه     
َ
ًما 28[ إلى قراءة وف ( برنامًجا تربوًيا فردًيا، مقدَّ

ملجموعة من التالميذ ذوي اإلعاقة، وعلى رأسهم ذوي اإلعاقة الفكرية، من 

خالل تحليل تلك البرامج، باستخدام أداٍة قام الباحث بتطويرها، وأشارت 

لى أخطاء نحويٍة وإمالئيٍة، النتائج إلى أن البرامج التربوية الفردية تحتوي ع

ومطبعيٍة، ووجود كلماٍت وجمل غير مألوفة لدى غير املتخصصين في التربية 

ة، ويصعب على الوالَدين فهُمها؛ الحتوائها على مصطلحات فوق  الخاصَّ

مستوى تعليمهم. وأوصت الدراسة باحتياج الوالَدين إلى مترجمين لتلك 

 ين والوالَدين على قراءة تلك البرامج.البرامج، والحاجة إلى تدريب املعلم

، هدفت إلى تقييم امتثال البرامج التربوية 40وأجرت هاوكينز ]      
ً
[ دراسة

مة للتالميذ ذوي صعوبات التعلم ملعايير والية واشنطن، في  قدَّ
ُ
الفردية، امل
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آلية كتابة تلك البرامج، وعالقتها بالتحصيل األكاديمي في مادة القراءة، 

 الدراسة على )واشتمل
ُ
نة ًما للتالميذ ذوي 78ت عيِّ  ( برنامًجا تربوًيا فردًيا، مقدَّ

صعوبات التعلم في املرحلة املتوسطة، تكونت أداة الدراسة من استمارة 

معايير البرامج التربوية الفردية في والية واشنطن، وبينت نتائج الدراسة أن 

أشارت النتائج إلى نقص ( برنامًجا فقط قد امتثل ملعايير الوالية، و 23)

معلومات مستوى األداء الحالي للتحصيل األكاديمي والوظيفي، ووصف 

احتياجات التالميذ بعباراٍت غير واضحة، وتفتقُر إلى الدقة والتحديد، وأن 

مُّ كتابتها بشكل صحيٍح،  األهداف السنوية القابلة للقياس غالًبا ما َيتِّ

َن أنه ال توجد ويتناسب مع معايير الوالية، وبالنسب ة للبيئة األقل تقييًدا فتبي 

عالقة ذات داللة إحصائية بين التحصيل األكاديمي للتالميذ والبيئة األقل 

ة والخدمات املساندة  تقييًدا في تقييم نتائج القراءة، وخدمات التربية الخاصَّ

 لم تتوفر بشكل كاٍف، وتحتاج إلى املزيد من القوانين لاللتزام بتقديمها.

ن روبل، وماكجرو، ودالريمبل، وجنج ]       ٍ مِّ
 كل 

ُ
[ إلى فحص 31وهدفت دراسة

مة للتالميذ ذوي التوحد، وشملت  قدَّ
ُ
جودة البرامج التربوية الفردية امل

ًما للتالميذ ذوي التوحد، تتراوح 35الدراسة ) ( برنامًجا تربوًيا فردًيا، ُمقدَّ

مَّ 6-3أعمارهم من )
َ
تطوير أداٍة لقياس جودة تلك  ( سنوات، ولتحقيق ذلك ت

البرامج، باستخدام كٍل من متطلبات قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة، 

وتوصيات املجلس الوطني للبحوث لتعليم التالميذ ذوي اإلعاقة، وأوضحت 

 بمستوى األداء الحالي للتحصيل 
ً
النتائُج أن ثلثي األهداف كانت مرتبطة

لم تعكس التوقعات األكاديمية على مستوى األكاديمي والوظيفي للتالميذ، و 

الوالية، ولم ترتبط تلك األهداف باملنهج العام، وال ُيمكُن قياُسها، على الرغم 

ضُح أن تلك البرامج ال  ، وبالتالي يتَّ
ً
 وتواصلية

ً
 اجتماعية

ً
ُن أهدافا َتَضمَّ

َ
من أنها ت

وي اإلعاقة، تحقق املتطلبات والتوصيات املوجودة في قانون تعليم األفراد ذ

 واملجلس الوطني للبحوث، وأنها بحاجة إلى تحسين. 

[ فهدفت إلى تحديد 32أما دراسة روساس، وونترمان، وكروجر، وجونز ]       

مدى التزام فريق البرنامج التربوي الفردي بمؤشرات عناصر جودة البرنامج 

مَّ تحديُده في قانون 
َ
 ، IDEIA 200التربوي الفردي، في ضوء ما ت

ُ
نة وتكونت عيِّ 

( معلًما في مدرسة ثانوية، ُملحق بها برامُج دمٍج، جنوب غرب 33الدراسة من )

 ُيمكُن من خاللها تحديد مدى جودة البرامج 
ً
أوهايو، وقد طوَر الباحثون أداة

التربوية الفردية، وقد أظهرت نتائج الدراسة أنَّ املعلمين استطاعوا استخدام 

% من البرامج التربوية الفردية التي تمت مراجعتها 50 أداة التقييم لتحديد أنَّ 

حقق املتطلبات التي حددها قانون  -على األقل  -
ُ
 .IDEIAلم ت

 سميث وسيمبسون ]      
ُ
( برنامًجا 214[تحليل محتوى )32وتناولت دراسة

ًما للتالميذ ذوي االضطرابات السلوكية في جميع املراحل،  تربوًيا فردًيا، ُمقدَّ

تطوير استمارٍة َمْبنيٍة على معايير مجلس األطفال ذوي االضطرابات  من خالل

السلوكية والدراسات ذات العالقة، وأظهرت النتائج أن أكثر من ثلث تلك 

البرامج تفتقُر إلى العناصر األساسية للبرامج التربوية الفردية، وال تتطابق 

درجة مع محتوى مستوى األداء الحالي لإلنجاز
ُ
األكاديمي  األهداف امل

 والوظيفي للتالميذ.

 هونت وقويتز وأنديرسون ]      
ُ
[ إلى مقارنةِّ جودةِّ البرامجِّ 33وهدفْت دراسة

مةِّ ملجموعٍة من التالميذ ذوي اإلعاقة، وعلى رأسهم 
قدَّ

ُ
التربويةِّ الفرديةِّ امل

ذوي اإلعاقة الفكرية في الفصول املدمجة والفصول غير املدمجة، وشملت 

 الد
ُ
نة ا من ذوي اإلعاقة يتلقون البرامج التربوية الفردية في 18راسة )عيِّ 

ً
( تلميذ

ا من ذوي اإلعاقة يتلقون البرنامج في صفوف 18صف خاص، و)
ً
( تلميذ

( سنوات لجميع أفراد العينتين، وأشارت 9-4عادية، تراوحت أعمارهم بين )

 إلى وجود فروق ذات داللٍة إحصائيٍة في جودة البرامج ا
ُ
لتربوية الدراسة

 الفردية، لصالح التالميذ ذوي اإلعاقة في صفوف الدمج. 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

من خالل استعراض الدراسات املحلية والعربية واألجنبية ذات العالقة 

بالبرامج التربوية الفردية يتضح مدى أهمية تلك البرامج ودورها في دعم 

في جميع جوانب االحتياج بما فيهم وتطوير مهارات التالميذ ذوي اإلعاقة 

التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، وبعد التمعن في الدراسات التي تم عرضها 

 :تتلخص أهم نتائجها كما يلي

اهتمام القليل من الدراسات بإيجاد حلول وظيفية لتطوير البرامج التربوية  -

الفردية، وتوفير نماذج وأدلة تساعد أعضاء فريق البرنامج التربوي الفردي 

 على تطبيق جميع عناصر البرامج التربوية الفردية بشكل جيد. 

ردية من ركزت الدراسات األجنبية على معرفة مستوى البرامج التربوية الف -

خالل مقارنتها باملعايير املوضوعة في الواليات أو املجالس البحثية أو بالرجوع 

 إلى استمارات تحليل ومقاييس الدراسات السابقة.

أكدت غالبية الدراسات على أهمية احتواء البرامج التربوية الفردية على  -

ملفقودة جميع عناصرها، وترابطها، وبينت الدراسات أن أهم تلك العناصر ا

 في البرامج التربوية الفردية هي: 

عدم تطابق معلومات مستوى األداء الحالي لإلنجاز الوظيفي واألكاديمي مع  (1

 جوانب القوة والضعف ومواطن االحتياج الفعلية لدى التالميذ ذوي اإلعاقة.

تدني مستوى كتابة األهداف طويلة املدى وقصيرة املدى بشكل وظيفي  (2

 س.وقابل للقيا

تدني مستوى خدمات التربية الخاصة والخدمات املساندة والخدمات  (3

 االنتقالية في البرامج التربوية الفردية. 

 ال و  الطريقة .5
ُ
 جراءات

 منهج الدراسة .أ

تحقيًقا ألهداف الدراسة الحالية، اسُتخدم املنهج الوصفي التحليلي في      

ه كابالن وجاينس ]
ُ
ِّف
[ بأنه: "الدالالُت 34تحليل املحتوى، والذي يعر 

 السمات الفكرية إلى فئاٍت طبًقا 
ُ
صنف

ُ
 أللفاظ املوضوعات، ت

ُ
اإلحصائية

ل باختيار )وحدة الفكرة  ِّ
 
حل

ُ
( كوحدة Themeلبعض القواعد التي يراها امل

ُن الفكرة التي يدور حولها  َتَضمَّ
َ
للتحليل، والتي تشتمُل على جملٍة أو عبارة ت

مَّ في هذه الدراسة تحليل عناصر البرامج التربوية 35موضوع التحليل" ]
َ
[، وت

مة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية؛ ملعرفة مستوى جودة تلك  قدَّ
ُ
الفردية امل

 
ً
 باملعايير العاملية لعناصر البرامج التربوية الفردية.البرامج، مقارنة

 مجتمُع الدراسة وعينُتها .ب

مة للتلميذات        قدَّ
ُ
ُل ُمجتمُع الدراسةِّ في جميع البرامج التربوية الفردية امل

ُ
َيْمث

ذوات اإلعاقة الفكرية، في معاهد وبرامج التربية الفكرية الحكومية في مدينة 

االبتدائية، واملتوسطة، والثانوية، ويبلغ مجموع تلك  الرياض، في املراحل

ج(، واشتملت 2015( برنامًجا تربوًيا فردًيا )وزارة التعليم، 1560البرامج )

نة الدراسة على ) %( من إجمالي 27( برنامًجا تربوًيا فردًيا، بنسبة )421عيِّ 

مَّ اختيار العينة بالطريقة العشوائية، والجدو 
َ
ل اآلتي مجتمع الدراسة، وت

 يوضح توزيع العينة وفًقا ملتغيرات الدراسة.
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 1 جدول 

نة الدراسة وفق متغير املكان التربوي   توزيع عي ِّ

 النسبة العدد املوضع

 %22.6 95 معاهد التربية الفكرية

لحقة باملدارس العادية
ُ
 %77.4 326 برامج التربية الفكرية امل

 %100.0 421 املجموع

 2 جدول 

نة توزيع  الدراسية املرحلة وفق الدراسة عي ِّ

 النسبة العدد املرحلة الدراسية

 %51 214 ابتدائي

 %27 114 متوسط

 %22 93 ثانوي 

 %100.0 421 املجموع

 أداة الدراسة .ج

َعرُّفِّ على مستوى جودة عناصر البرامج ولتحقيق أهداف الدراسة في  التَّ

مةِّ للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية في املراحل 
قدَّ

ُ
التربوية الفردية امل

مَّ بناء استمارة لتحليل محتوى عناصر 
َ
االبتدائية واملتوسطة والثانوية، ت

 البرامج من خالل الرجوع إلى املصادر اآلتية:

للعديد من الدراسات، التي بحثت البرامج التربوية الفردية القراءة الدقيقة  أ.

 ومستوى جودة عناصرها.

االسترشاد بالدراسات التي استندت إلى منهج تحليل املحتوى للبرامج  ب.

مة لذوي اإلعاقة. قدَّ
ُ
 التربوية الفردية امل

 ترجمة املعايير العاملية ذات العالقة ببناء ومستوى جودة عناصر البرامج ج.

 التربوية الفردية، وهي:

 معايير البرامج التربوية الفردية في والية فلوريدا لألطفال غير العاديين •

(Bureau of Exceptional Education and Student Services) (BEESS.) 

املعايير العاملية التي وضعتها املؤسسة الوطنية العتماد خدمات التربية  •

ة  National Commission for the Accreditation of Special) الخاصَّ

Education Services) (NCASES.) 

 Commonwealth ofمعايير البرامج التربوية الفردية في والية فرجينيا ) •

Virginia Department of Education, Division of Special Education 

and Student Services Office of Special Education Instructional 

Services.) 

 Special Educationمعايير البرامج التربوية الفردية في والية النيوي) •

Certification Structure and Content Area Standards Illinois State 

Board of Education Center for Special Education.) 

 Council forردية )معايير مجلس األطفال غير العاديين للبرامج التربوية الف •

Exceptional Children) (CEC.) 

 صدق أداة الدراسة:  .د

دق الظاهري لألداة من خالل عرضها بصورتها         ِّ
مَّ التحقق من الص 

َ
 ت

األولية على عدٍد من أعضاء هيئة التدريس املتخصصين في مجال التربية 

ة وعلم النفس؛ إلبداء آرائهم في مناسبة كل عبار  ة من عبارات األداة الخاصَّ

للُبعدِّ الذي وضعت لقياسه، ومدى وضوح العبارات وداللتها على املعنى، 

واستطالع آرائهم حول إضافة عبارات أخرى يرون مناسبتها للمحاور، 

ومرئياتهم حول االستمارة بوجٍه عاٍم، تلخصت تلك التعديالت في حذف بعض 

نقل بعض العبارات من العبارات وإضافة بعضها، ودمج بعضها مع بعض، و 

محور إلى محور، وإعادة صياغتها لتظهر بلغٍة سليمٍة خاليٍة من األخطاء 

 على ستة 68اللغوية واإلمالئية، وبلغت عدد الفقرات )
ً
، مقسمة

ً
( فقرة

 عناصر. 

 هـ. ثبات أداة الدراسة:

مَّ تحليل محتوى      
َ
وللتأكد من ثبات عملية التحليل عبر األشخاص، ت

مة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية،  قدَّ
ُ
عناصر البرامج التربوية الفردية، امل

مت باحثة مساعدة قافي معاهد وبرامج التربية الفكرية، وفي الوقت نفسه 

بتحليل مادة البحث، وللحصول على نسب االتفاق بين تحليل الباحثين 

مَّ استخدام مع
َ
ادلة )كوبر(؛ وتحليل الباحث املساعد )ثبات التحليل( ت

ين.
َ
 لحساب نسبة االتفاق بين التحليل

 ، كاآلتي:إليجاد نسبة االتفاقمعادلة كوبر 

 عدد مرات االتفاق معامل الثبات=

 عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف

(، وبذلك فإن أداة التحليل تتمتع بدرجات 0.91بلغ معامل الثبات الكلي )

 ثباٍت عاليٍة ألغراض هذه الدراسة. 

 نتائج ومناقشتهاال .6

مَّ عرض نتائج هذه الدراسة في ضوء اإلجابة عن أسئلتها، على النحو اآلتي: 
َ
 ت

مة  قدَّ
ُ
السؤال األول: ما مستوى جودة عناصر البرامج التربوية الفردية امل

 للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية، في معاهد وبرامج التربية الفكرية؟

مَّ حساب التكرارات، 
َ
اٍل، ت  ولإلجابة عن هذا السؤال بشكٍل دقيٍق وفع 

 ِّ
والنسب املئوية، واملتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية لعبارات كل 

عناصر البرامج التربوية الفردية الستة، والتي تمثُل العناصر األساسية 

مَّ بناء األداة على  للبرامج التربوية الفردية، وفًقا للمعايير العاملية،
َ
والتي ت

 ضوئها، وهي: 
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 3جدول 

 تنازلًيا ـ لعناصر الدراسة املتعلقة بمستوى جودة املتوسطات الحسابية
ً
مة عناصر البرامج التربوية الفردية مرتبة قدَّ

ُ
في معاهد وبرامج  للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية امل

 التربية الفكرية

 درجة التوفر النحراف املعياري  املتوسط* الحسابي العناصر

 كبيرة 0.60 4.41 مستوى جودة عناصر األهداف طويلة املدى، واألهداف قصيرة املدى.

 ضعيفة جًدا 0.93 2.28 األكاديمي والوظيفي.مستوى جودة عناصر مستوى األداء الحالي للتحصيل 

ِّ تقييًدا.
 غير متوفرة 0.17 1.71 مستوى جودة عناصر البيئة األقل 

مِّ التلميذة.
 غير متوفرة 0.59 1.69 مستوى جودة عناصر تقويم تقدُّ

ة والخدمات املساندة.  غير متوفرة 0.53 1.31 مستوى جودة عناصر خدمات التربية الخاصَّ

 غير متوفرة 0.66 1.16 مستوى جودة عناصر الخدمات االنتقالية.

مة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية. قدَّ
ُ
لية ملستوى جودة عناصر البرامج التربوية الفردية امل

ُ
 ضعيفة جًدا 0.42 2.21 الدرجة الك

 درجات 6* املتوسط من 

ن من الجدول رقم )  ( أنَّ املتوسط العام ملستوى جودة عناصر البرامج 3يتبي 

مة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية بلغ ) قدَّ
ُ
ا 2.21التربوية الفردية امل (، ممَّ

 
ٌ
يعني أنَّ مستوى جودة عناصر البرامج التربوية الفردية بشكٍل عاٍم ضعيفة

مُّ تناوُل  ِّ ُعنصٍر من عناصر  جًدا وبش يٍء من التفصيل سَيتِّ
ل 
ُ
 ك

 البرنامج التربوي الفردي:

العنصر األول: مستوى جودة عناصر مستوى األداء الحالي للتحصيل  .1

 األكاديمي والوظيفي. 

(، والجزء 4وينقسم هذا العنصر إلى جزأين: الجزء األول ويمثله جدول رقم ) 

 (.5الثاني ويمثله جدول رقم )

 4جدول 

مة التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية ـ وترتيبها تنازلًيا ـ ملالحظة الباحثين مستوى جودة عناصر املعلومات األساسية للتلم قدَّ
ُ
يذة في البرامج التربوية امل

 التربية الفكرية.للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية في معاهد وبرامج 

 العبارة م

 

 

املتوسط  درجة التوفير

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

 الترتيب

كبيرة 

 جًدا

ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة

 جًدا

غير 

 متوفرة

1 .
ً
مَّ إدراج اسم التلميذة كامال

َ
 1 1.54 5.38 41 1 4 9 1 355 ت ت

% 84.3 0.2 4.5 1.0 0.2 9.7 

مَّ  3
َ
إدراج العام الدراس ي.ت  2 2.27 4.35 128  2 25  266 ت 

% 63.2  5.9 0.5  30.4 

مَّ إدراج تاريخ ميالد التلميذة. 2
َ
 3 2.49 3.73 191    1 229 ت ت

% 54.4 0.2    45.4 

مَّ إدراج املستوى التعليمي ألسرة  4
َ
ت

 التلميذة.

 4 2.32 3.37 202  1 43 7 168 ت

% 39.9 1.7 10.2 0.2  48.0 

مَّ إدراج املستوى االقتصادي  5
َ
ت

 ألسرة التلميذة.

 5 2.41 3.18 229  1 12 16 163 ت

% 38,7 3.8 2.9 0.2  54.4 

مَّ إدراج نوع إعاقة التلميذة. 6
َ
 6 2.39 2.78 270 1  1  149 ت ت

% 35.4  0.2  0.2 64.1 

مَّ إدراج درجة  7
َ
إعاقة التلميذة.ت  7 2.13 2.19 321     100 ت 

% 23.8     76.2 

مَّ إدراج تاريخ البدء بالبرنامج  8
َ
ت

 التربوي الفردي.

 8 1.52 1.52 377  1   43 ت

% 10.2   0.2  89.5 

مَّ إدراج تاريخ انتهاء البرنامج  9
َ
ت

 التربوي الفردي.

 9 1.18 1.30 396     25 ت

% 5.9     94.1 

 3.09 املتوسط *العام للُبعد 

 درجات 6* املتوسط الحسابي من 
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  5جدول 

في  صيل األكاديمي والوظيفي للتلميذةملالحظة الباحثين مستوى جودة عناصر مستوى األداء الحالي للتحب املئوية، واملتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلًيا التكرارات، والنس

مة  قدَّ
ُ
 في معاهد وبرامج التربية الفكرية للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكريةالبرامج التربوية امل

املتوسط  درجة التوفر العبارة م

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

 الترتيب

كبيرة 

 جًدا

ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة

 جًدا

غير 

 متوفرة

مَّ بيان استعدادات  3
َ
التلميذة ت

 األكاديمية في القراءة والكتابة.

 1 2.01 3.24 180  6 47 149 39 ت

% 9.3 35.4 11.2 1.4  42.8 

مَّ بيان استعدادات التلميذة  4
َ
ت

 األكاديمية في الرياضيات.

 2 2.00 3.10 194  5 43 149 30 ت

% 7.1 35.4 10.2 1.2  46.1 

مَّ بيان قدرة  1
َ
التلميذة، ونقاط ت

 القوة والضعف لديها.

 3 1.86 2.97 182 1 31 97 73 37 ت

% 8.8 17.3 23.0 7.4 0.2 43.2 

مَّ تقييم احتياجات التلميذة، من  13
َ
ت

خالل تطبيق اختبارات ومقاييس 

رسمية )مقياس املهارات اللغوي، 

 العددي، ستانفورد بينيه(.

 4 1.71 2.22 272 1 5 78 55 10 ت

% 2.4 13.1 18.5 1.2 0.2 64.6 

مَّ بيان استعدادات التلميذة  8
َ
ت

 الوظيفية في الجوانب السلوكية.

 5 1.67 2.19 275 1 3 81 56 5 ت

% 1.2 13.3 19.2 0.7 0.2 65.3 

مَّ وصف اختبارات التحصيل التي  12
َ
ت

مَّ استخدامها لتحديد مستوى 
َ
ت

 للتلميذة.األداء األكاديمي 

 6 1.44 1.77 319 6 9 56 22 9 ت

% 2.1 5.2 13.3 2.1 1.4 75.8 

مَّ بيان استعدادات التلميذة  6
َ
ت

 الوظيفية في الجوانب التواصلية.

 7 1.14 1.44 365 2 1 32 21  ت

%  5.0 7.6 0.2 0.5 86.7 

مَّ وصف الوالَدين ملسؤوليات  14
َ
ت

املنزل، ووصف العادات التلميذة في 

 واألنشطة خارج املدرسة.

 8 0.93 1.31 378  6 31 6  ت

%  1.4 7.4 1.4  89.8 

مَّ بيان استعدادات التلميذة  7
َ
ت

 الوظيفية في الجوانب االستقاللية.

 9 0.91 1.22 397 1 1 5 12 5 ت

% 1.2 2.9 1.2 0.2 0.2 94.3 

مَّ بيان إجراءات  11
َ
التكييف ت

والتعديل التي تحتاج إليها التلميذة 

للمشاركة في املنهج العام، مثل: 

)استراتيجيات التدريس، واإلطار 

 الزمني، ومتطلبات األداء(.

 10 0.47 1.07 412   7 2  ت

%  0.5 1.7   97.9 

مَّ بيان استعدادات التلميذة  5
َ
ت

 األكاديمية في العلوم.

 11 0.37 1.04 417   1 3  ت

%  0.7 0.2   99.0 

مَّ بيان أثر اإلعاقة على تحقيق  9
َ
ت

املهارات األكاديمية املحددة لكل 

 موضوع دراس ي.

 12 0.32 1.03 417   3 1  ت

%  0.2 0.7   99.0 

مَّ بيان تقدم التلميذة مع متطلبات  2
َ
ت

 
ً
املنهج العام، وليس مقارنة

 بقريناتها.

 13 0.19 1.01 420    1  ت

%  0.2    99.8 

مَّ بيان أثر اإلعاقة على تحقيق  10
َ
ت

 املشاركة في األنشطة املناسبة.

 14 0.05 1.00 420 1     ت

%     0.2 99.8 

 1.76 املتوسط العام للُبعد
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 مستوى جودة      
َ
ُر النتائُج َضعف ظهِّ

ُ
عناصر مستوى األداء الحالي ت

مة  قدَّ
ُ
للتحصيل األكاديمي والوظيفي للتلميذة، في البرامج التربوية امل

للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية، في معاهد وبرامج التربية الفكرية، في مدينة 

ا يعني أنَّ عناصَر (6,00من  1,76الرياض، وبلغ املتوسط العام للُبعد ) ، ممَّ

لتحصيل األكاديمي والوظيفي الفردية كان مستوى جودتها )غير األداء الحالي ل

( من أصل 1,00-3,24متوفرة(، بينما تراوح املتوسط الحسابي بين العبارات )

( درجات، وهذا يدلُّ على أنَّ العبارات تراوحت مستوى جودتها ما بين 6)

 )ضعيفٍة، وضعيفٍة جًدا، وغير متوفرة(، وتتفُق هذه النتيجة مع دراسة

[، التي بينت نقص معلومات مستوى األداء الحالي، وتتفُق أيًضا 36هاوكينز ]

ُنوا أنَّ معلومات مستوى األداء 37مع ما ذهب إليه رابل وآخرون ] ا َبيَّ
َّ
[، مل

 الحالي غير مرتبطٍة بالتوقعات حول مستوى التالميذ.

 العنصر الثاني: األهداف طويلة املدى واألهداف قصيرة املدى. .2

  6جدول 

األهداف قصيرة املدى، في البرامج التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات الحسابية ـ وترتيبها تنازلًيا ـ ملالحظة الباحثين مستوى جودة عناصر األهداف طويلة املدى، و 

مة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية، في  قدَّ
ُ
 معاهد وبرامج التربية الفكريةالتربوية امل

املتوسط  درجة التوفر العبارة م

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

 الترتيب

كبيرة 

 جًدا

ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة

 جًدا

غير 

 متوفرة

8  ِّ
مَّ كتابة هدفين على األقل قصيري املدى لكل 

َ
ت

 هدٍف طويل املدى.

 1 0.83 5.64 7  3 16 74 321 ت

% 76.2 17.6 3.8 0.7  1.7 

مَّ كتابة األهداف قصيرة املدى بطريقٍة  9
َ
ت

ضمُن تحقيق الهدف طويل املدى.
َ
 متدرجة، ت

 2 0.89 5.42 7  6 29 135 244 ت

% 58.0 32.1 6.9 1.4  1.7 

مَّ كتابة األهداف قصيرة املدى في شكل  12
َ
ت

عبارات محددة، وقابلة للقياس لتحقيق 

 األهداف طويلة املدى.

 3 0.91 5.20 7  7 48 183 176 ت

% 41.8 43.5 11.4 1.7  1.7 

تغطي األهداف طويلة املدى املجاالت  2

األكاديمية األساسية كالقراءة والكتابة 

 والرياضيات.

 4 0.71 4.96 2  8 71 263 77 ت

% 18.3 62.5 16.9 1.9  0.5 

مَّ بناء  11
َ
األهداف قصيرة املدى في ضوء قاعدة ت

صياغة الهدف السلوكي على النحو التالي: )أن+ 

فعل مضارع قابل للقياس+ اسم التلميذة + 

وصف املهارة املراد تعليمها+ ظرف األداء+ 

 املعيار+ الفترة الزمنية لتحقيق الهدف(.

 5 0.87 4.67 7 1 11 142 203 57 ت

% 13.5 48.2 33.7 2.6 0.2 1.7 

مَّ كتابة األهداف طويلة املدى بشكٍل إجرائي،  1
َ
ت

قابٍل للقياس، يحدد ما يجب على التلميذة 

 تعلمه.

 6 0.73 4.66 1  5 184 178 53 ت

% 12.6 42.3 43.7 1.2  0.2 

مَّ تحديد فترة إنجاز األهداف طويلة املدى  6
َ
ت

بشكل واضح، ومتوافق مع طبيعة األهداف 

 العامة.

 7 1.60 4.62 52 1 12 85 113 158 ت

% 37.5 26.8 20.2 2.9 0.2 12.4 

مَّ كتابة األهداف طويلة املدى بطريقٍة واضحٍة  5
َ
ت

ومحددة، وفًقا للقاعدة التالية: )أن+ فعل 

مضارع قابل للقياس+ اسم التلميذة+ املهارة 

 املستهدفة+ الزمن املتوقع لتحقيق الهدف(.

 8 0.75 4.57   17 195 160 49 ت

% 11.6 38.0 46.3 4.0   

مَّ بناء األهداف قصيرة املدى في ضوء املجال  10
َ
ت

 املعرفي، واملهاري والوجداني.

 9 0.92 4.25 11 2 32 236 105 35 ت

% 8.3 24.9 56.1 7.6 0.5 2.6 

مَّ كتابة األهداف طويلة املدى بطريقة تتوافق  7
َ
ت

 أولويات االحتياج للتلميذة.مع 

 10 2.05 3.33 165 8 13 84 60 91 ت

% 21.6 14.3 20.0 3.1 1.9 39.2 

تستنُد األهداف طويلة املدى بشكٍل واضٍح على  4

َدة.  مستوى األداء الحالي لكل تلميذة على حِّ

 11 1.93 3.21 167 4 12 103 83 52 ت

% 12.4 19.7 24.5 2.9 1.0 39.7 

تغطي األهداف طويلة املدى املجاالت  3

الوظيفية، كاملهارات االستقاللية، والشخصية، 

 واالجتماعية، والتواصلية.

 12 1.71 2.36 245 10 22 63 75 6 ت

% 1.4 17.8 15.0 5.2 2.4 58.2 

 4.41 املتوسط* العام للبعد

 درجات 6الحسابي من * املتوسط 
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يتبيُن أنَّ مستوى جودة عناصر األهداف طويلة املدى واألهداف قصيرة        

املدى تتوفُر بدرجة كبيرة في البرامج التربوية الفردية، حيث بلغ املتوسط 

 الحسابي بين العبارات )6,00من  4,41العام للُبعد )
ُ
-2,36)،وتراوح املتوسط

هذا يدلُّ على أنَّ العبارات تراوح مستوى ( درجات، و 6( من أصل )5,64

جودتها بين )كبيرٍة جًدا، وكبيرٍة، ومتوسطٍة، وضعيفٍة، وضعيفٍة جًدا(، وهذه 

اإلجادة في رسم األهداف طويلة املدى وقصيرة املدى تدلُّ على وجود اهتمام 

ه ا إداري وإشرافي. أما التباين الظاهر في درجة جودة العبارات، فيدلُّ على أنَّ

 إلى اجتهاداٍت شخصيٍة. وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء في هاوكينز 
ٌ
راجعة

[، ودراسة سميث وسيمبسون 40[، وروساس وآخرون ]39[، ورابل ]38]

 [ من حيث عدم ارتباط األهداف بمستوى األداء الحالي للتالميذ.41]

ة والخدمات املساندة.  .3  العنصر الثالث: خدمات التربية الخاصَّ

ة، ويمثله  وينقسم هذا العنصر إلى جزأين: الجزء األول خدمات التربية الخاصَّ

 (.8(، والجزء الثاني الخدمات املساندة ويمثله جدول رقم )7جدول رقم )

 7جدول 

مةاملئوية، واملتوسطات الحسابية  التكرارات، والنسب قدَّ
ُ
ة في البرامج التربوية امل للتلميذات  وترتيبها تنازلًيا ـ ملالحظة الباحثين مستوى جودة عناصر خدمات التربية الخاصَّ

 في معاهد وبرامج التربية الفكرية ذوات اإلعاقة الفكرية

املتوسط  درجة التوفر العبارة م

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

 الترتيب

كبيرة 

 جًدا

ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة

 جًدا

غير 

 متوفرة

مَّ توضيُح طبيعة االستراتيجيات  
َ
ت

التدريسية املالئمة التي تحتاج 

إليها التلميذة بشكٍل واضٍح 

ومحدٍد )كالتعلم التعاوني، ولعب 

 األدوار وغيرها(.

 1 2.08 2.87 226 1 3 29 115 47 ت

% 11.2 27.3 6.9 0.7 0.2 53.7 

مَّ توضيُح املدة الزمنية التي  
َ
ت

ستغرُق في تقديم 
ُ
سوف ت

 الخدمات.

 2 0.94 1.26 390   15 15 1 ت

% 0.2 3.6 3.6   92.6 

مَّ توضيُح طبيعة برنامج تعديل  
َ
ت

السلوك الذي تحتاجه التلميذة 

 بشكٍل واضٍح ومحدد.

 3 0.91 1.25 390  1 17 12 1 ت

% 0.2 2.9 4.0 0.2  92.6 

مَّ توضيُح طبيعة أدوات التقنية  
َ
ت

املساعدة التي تحتاج إليها 

 التلميذة بشكٍل واضٍح ومحدد.

 3 0.93 1.25 391   13 17  ت

%  4.0 3.1   92.9 

مَّ توضيُح مبررات حاجة  
َ
ت

ة  التلميذة لخدمات التربية الخاصَّ

 ومحدد.بشكٍل واضٍح 

 5 0.24 1.02 419   1 1  ت

%  0.2 0.2   99.5 

مَّ توضيُح املكان الذي سوف  
َ
ت

ُم فيه الخدمات والتعديالت  قدَّ
ُ
ت

 البيئية التي تحتاج إليها التلميذة.

 5 0.31 1.02 419    1 1 ت

% 0.2 0.2    99.5 

 1.45 املتوسط* العام للبعد

 درجات 6* املتوسط الحسابي من 

 8جدول 

مة توى جودة عناصر الخدمات املساندة في البرامج التربويةملالحظة الباحثين مسواملتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلًيا  التكرارات، والنسب املئوية قدَّ
ُ
للتلميذات ذوات  امل

 في معاهد وبرامج التربية الفكرية اإلعاقة الفكرية

املتوسط  درجة التوفر العبارة م

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

 الترتيب

كبيرة 

 جًدا

ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة

 جًدا

غير 

 متوفرة

 نوع الخدمات املساندة  1
ُ
مَّ وصف

َ
ت

التي تحتاج إليها التلميذة، 

استناًدا على بيانات مستوى 

 األداء الحالي.

 1 0.92 1.25 391   14 16  ت

%  3.8 3.3   92.9 

مَّ تحديُد الفترة الزمنية  2
َ
 2 0.88 1.24 392   17 12  تت
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للخدمات املساندة التي تحتاُج 

 إليها التلميذة.

%  2.9 4.0   93.1 

م الخدمات  4 ِّ
مَّ تحديُد ُمقد 

َ
ت

املساندة، ووصف دوره وفًقا 

لطبيعة الخدمة املحددة 

 للتلميذة.

 2 0.90 1.24 392   14 15  ت

%  3.6 3.3   93.1 

مَّ تحديُد عدد الجلسات ومدتها  3
َ
ت

لكل خدمٍة مساندٍة تحتاُج إليها 

 التلميذة.

 4 0.39 1.04 417    4  ت

%  1.0    99.0 

مَّ تحديُد مكان تقديم الخدمات  5
َ
ت

املساندة والدعم املالئم للتلميذة 

 في البيئة لتربوية املناسبة.

 5 0.00 1.00 421      ت

%      100 

 1.15 املتوسط* العام للبعد

 درجات 6املتوسط الحسابي من *

ة 7في الجدول رقم )         ( بلغ املتوسط العام لعنصر خدمات التربية الخاصَّ

مة للتلميذة في (6,00من  1,45) قدَّ
ُ
ة امل ا يعني أن خدمات التربية الخاصَّ ، ممَّ

البرامج التربوية الفردية كان مستوى جودتها )غير متوفرة(، كما تراوح 

( درجات، وهذا 6( من أصل )2,87 - 1,02املتوسط الحسابي بين العبارات )

 جًدا، يدلُّ على أنَّ العبارات تراوح مستوى جودتها بين )ضعيفٍة، وضعيفٍة 

وغير متوفرة(، ويتوجب مع هذا الضعف رسم آليٍة ُمحددٍة ومنظمٍة في توفير 

م التلميذات ذوات اإلعاقة  تلك الخدمات، والتي من شأنها أْن تخدَم تقدُّ

( أنَّ 8الفكرية، في تحقيق األهداف املرجوة. ويالحظ في الجدول رقم )

 العام لعنصر الخدمات املساندة بلغ )
َ
ا يعني أنَّ (6,00من  1,15املتوسط ، ممَّ

مة للتلميذة في البرامج التربوية الفردية كانت  قدَّ
ُ
مستوى الخدمات املساندة امل

( 1,25-1,00جودتها )غير متوفرة(، وتراوح املتوسط الحسابي بين العبارات )

( درجات، وهذا يدلُّ على أنَّ جميَع العبارات مستوى جودتها )غير 6من أصل )

 [.42ه النتيجة تتفق مع دراسة هاوكينز ]متوفرة(، وهذ

 العنصر الرابع: الخدمات االنتقالية. .4

 9جدول 

مة ات الحسابية ـ ترتيبها تنازلًياواملتوسط التكرارات، والنسب املئوية قدَّ
ُ
للتلميذات ذوات  ملالحظة الباحثين مستوى جودة عناصر الخدمات النتقالية في البرامج التربوية امل

 في معاهد وبرامج التربية الفكرية. اإلعاقة الفكرية

املتوسط  درجة التوفر العبارة م

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

 الترتيب

كبيرة 

 جًدا

ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة

 جًدا

غير 

 متوفرة

مَّ البدُء في التخطيط لالنتقال عند وصول  1
َ
ت

( ِّ
( سنة، أو الصف األول 16التلميذة إلى سن 

 ثانوي.

 1 0.96 1.25 395    26  ت

%  6.2    93.8 

 قدرات التلميذة ومهاراتها الشخصية  2
ُ
مَّ وصف

َ
ت

 عند التخطيط لالنتقال.

 2 0.93 1.23 397    24  ت

%  5.7    94.3 

 رغبات التلميذة واهتماماتها عند  3
ُ
مَّ وصف

َ
ت

 التخطيط لالنتقال.

 2 0.93 1.23 397    24  ت

%  5.7    94.3 

مَّ تقييُم املهارات الوظيفية للتلميذة عند  4
َ
ت

 التخطيط لالنتقال.

 2 0.93 1.23 397    24  ت

%  5.7    94.3 

مَّ  5
َ
تحديُد مهارات تقرير املصير التي تدعُم ت

 التلميذة على العيش باستقاللية.

 2 0.93 1.23 397    24  ت

%  5.7    94.3 

 الخطة االنتقالية جميَع املجاالت  9
ُ
تعكُس أهداف

الحياتية للتلميذة )أكاديمية، اجتماعية، مهنية، 

 استقاللية(.

 2 0.93 1.23 397    24  ت

%  5.7    94.3 

 االستراتيجيات التدريسية التي تحتاُج  11
ُ
مَّ وصف

َ
ت

إليها التلميذة لتحقيق األهداف في الخطة 

 االنتقالية.

 2 0.93 1.23 397    24  ت

%  5.7    94.3 

 أهداٍف طويلة املدى للخطة االنتقالية،  7
ُ
مَّ كتابة

َ
ت

 قابلةِّ للقياس.

 8 0.70 1.17 397   24   ت

%   5.7   94.3 

 أهداف قصيرة املدى للخطة االنتقالية،  8
ُ
مَّ كتابة

َ
 8 0.70 1.17 397   24   تت
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 94.3   5.7   % قابلٍة للقياس.

مَّ تحديُد أدوار املؤسسات ذات العالقة بالتعليم  12
َ
ت

والتدريب؛ لتحقيق أهداف الخدمات االنتقالية 

 للتلميذة.

 8 0.70 1.17 397   24   ت

%   5.7   94.3 

 دور األسرة في جميع القرارات التي  6
ُ
مَّ وصف

َ
ت

تؤخذ للتلميذة )التعليم الجامعي، فرص العمل، 

 العيش املستقل(.

 11 0.00 1.00 421      ت

%      100 

 التعديالت والتكيفات التي تحتاج إليها  10
ُ
مَّ وصف

َ
ت

 لتحقيق األهداف في الخطة االنتقالية.التلميذة 

 11 0.00 1.00 421      ت

%      100 

 أعضاء الفريق املشاركين في الخطة  13
ُ
مَّ وصف

َ
ت

 االنتقالية ومسؤولياتهم.

 11 0.00 1.00 421      ت

%      100 

 1.16 املتوسط العام للبعد

 درجات 6املتوسط الحسابي من * 

يتضُح أنَّ مستوى جودة عناصر الخدمات االنتقالية غير متوفرة، وُيمكُن        

تفسير هذه النتيجة بالقصور الواضح في ممارسة وإعداد وتنفيذ البرامج 

االنتقالية، وُيعزى هذا القصور إلى ضعف برامج اإلعداد األكاديمي للخدمات 

قدَّ 
ُ
ة في الجامعات السعودية، وضعف االنتقالية التي ت م ملعلمي التربية الخاصَّ

برامج التطوير املنهي في مجال الخدمات االنتقالية، فقد تبين من خالل وقوف 

ين على املعاهد وبرامج الدمج أنَّ هناك قصوًرا في إدراك ووعي معنى 
َ
الباحث

انوية الخدمات االنتقالية بشكٍل عام، كما أن التخطيط في املرحلة الث

لتلميذات اإلعاقة الفكرية قائٌم على اجتهادات املعلمات، وقد ُيعزى هذا 

ا  ة بشكٍل جيد، ممَّ الضعف إلى عدم تفعيل الدليل التنظيمي للتربية الخاصَّ

 إلى إقامة الورش التدريبية لفريق العمل من قبل املشرفة 
َ
يؤكُد الحاجة

طباًعا بضعف التعاون التربوية؛ لتحسين األوضاع، فهذا القصور يعطي ان

 بين وزارة التعليم واملؤسسات ذات العالقة بالتعليم والتدريب.

 العام للعنصر )       
ُ
ا يعني (6,00من  1,16وبشكٍل عاٍم فقد بلغ املتوسط ، ممَّ

مة للتلميذة في البرامج التربوية  قدَّ
ُ
أنَّ جودة مستوى الخدمات االنتقالية امل

-1,00تراوح املتوسط الحسابي بين العبارات )الفردية )غير متوفرة(، وقد 

( درجات، وهذا يدلُّ على أنَّ مستوى جودة جميع العبارات 6( من أصل )1,25

)غير متوفرة(، رغم أهمية تلك الخدمات االنتقالية في املسيرة التعليمية 

ا ُيضعف من النتائج  والحياتية للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية، ممَّ

هائية التي تنشدها البرامج التربوية الفردية. وتتفق هذه النتيجة واملحصالت الن

[ التي أظهرت قصوًرا في جودة الخدمات 42مع دراسة روساس وآخرون ]

 االنتقالية. 

 العنصر الخامس: البيئة األقل تقييًدا في البرنامج التربوي الفردي. .5

 10جدول 

مة  جودة عناصر البيئة األقل تقييًداملالحظة الباحثين مستوى  وترتيبها تنازلًيا سب املئوية، واملتوسطات الحسابيةالتكرارات، والن قدَّ
ُ
للتلميذات ذوات في البرامج التربوية امل

 في معاهد وبرامج التربية الفكرية اإلعاقة الفكرية

املتوسط  درجة التوفر العبارة م

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

 الترتيب

كبيرة 

 جًدا

ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة

 جًدا

غير 

 متوفرة

مَّ تحديُد البديل التربوي األقل تقييًدا، والذي يتيُح  1
َ
ت

للتلميذة التفاعل مع قريناتها العاديات بمستويات 

 مرتفعة.

 1 0.70 3.83 24  1 396   ت

%   94.1 0.2  5.7 

بيان مشاركة الوالَدين في اتخاذ القرار حول البديل  2

التربوي املالئم البنتهم، من خالل التوقيع على القبول 

 أو الرفض.

 2 0.00 1.00 421      ت

%      100 

بيان أسباب عدم قدرة التلميذة على املشاركة في  3

بيئة التعليم العام، من حيث )الفصل الدراس ي، 

 الصفية، األنشطة غير األكاديمية(.األنشطة غير 

 2 0.00 1.00 421      ت

%      100 

مَّ عمُل قائمٍة بالحصص واألنشطة املحددة التي  4
َ
ت

ستشارك فيها التلميذة قريناتها العاديات، في البيئة 

 العادية.

 2 0.00 1.00 421      ت

%      100 

 1.71 املتوسط *العام للبعد

 درجات 6* املتوسط الحسابي من 

 العام للعنصر )       
ُ
ا يعني أنَّ مستوى جودة (6,00من  1,71بلغ املتوسط ، ممَّ

عناصر البيئة األقل تقييًدا في البرامج التربوية الفردية كانت )غير متوفرة(، 

 الحسابي بين العبارات )
ُ
( 6( من أصل )3,83-1,00وقد تراوح املتوسط

درجات، أي أنَّ درجة جودة العبارات تفاوتت بين )متوسطة، وغير متوفرة(، 

ا يدلُّ على أنَّ عنصر "البيئة األقل تقييًدا" غيُر واضٍح لدى القائمات  ممَّ
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بتعليم التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية، على الرغم من أهمية هذا العنصر 

ُن املعلمة من الوصول إلى  وتوظيفه، من خالل طرح بدائل
 
مك

ُ
تعليمية ت

 تحقيق األهداف املرسومة.

 العنصر السادس: تقويم تقدم التلميذة في البرنامج التربوي الفردي. .6

 11جدول 

مة للتلميذت الحسابية وترتيبها تنازلًيا واملتوسطا التكرارات والنسب املئوية قدَّ
ُ
م التلميذة في البرامج التربوية امل قدُّ

َ
ات ذوات ملالحظة الباحثين مستوى جودة عناصر تقويم ت

 في معاهد وبرامج التربية الفكرية اإلعاقة الفكرية

املتوسط  درجة التوفر العبارة م

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

 الترتيب

كبيرة 

 جًدا

ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة

 جًدا

غير 

 متوفرة

مَّ تقييم احتياجات التلميذة من خالل تطبيق  5
َ
ت

اختبارات غير رسمية )السجالت /املالحظات/ عينات 

 العمل/ قوائم الشطب/ التقييمات الدورية/ أخرى(.

 1 1.89 3.45 146 1 7 95 128 44 ت

% 10.5 30.4 22.6 1.7 0.2 34.7 

بيان بأسماء الفريق متعدد التخصصات الذي شارك  1

 في البرنامج التربوي الفردي ومسؤولياتهم.

 2 1.07 1.67 292 16 75 37 1  ت

%  0.2 8.8 17.8 3.8 69.4 

بيان باألهداف املنجزة، واألهداف غير املنجزة في  2

 التقارير الدورية، أو املراجعة السنوية.

 3 0.68 1.16 392 11 3 8 7  ت

%  1.7 1.9 0.7 2.6 93.1 

مُّ عمله خالل العام  4 بيان بالتوصيات حول ما سَيتِّ

 القادم لتحسين فرص التقدم.

 4 0.66 1.14 403   14 4  ت

%  1.0 3.3   95.7 

مَّ شرُح الصعوبات واملعوقات التي تحول دون  3
َ
ت

الدورية، أو املراجعة تحقيق األهداف في التقارير 

 السنوية.

 5 0.33 1.04 416   5   ت

%   1.2   98.8 

 1.69                 للُبعد العام* املتوسط

ا يعني أنَّ مستوى جودة (6,00من  1,69بلغ املتوسط العام للعنصر )       ، ممَّ

التلميذة في البرامج التربوية الفردية )غيُر متوفرة(، عناصر تقويم تقدم 

( درجات، 6( من أصل )3,45 -1,04وتراوح املتوسط الحسابي بين العبارات )

وهذا يدلُّ على تفوت درجة جودة العبارات بين )ضعيفٍة، وضعيفٍة جًدا، وغيرِّ 

ا قيُم االنحراف املعياري فيتضُح من الجدول ا ا تنحصر لسابق أنهمتوفرة(، أمَّ

، وهذا املؤشر داٌل على عدمِّ متابعةِّ سير البرامج التربوية (1,89-0,33بين )

مة  قدَّ
ُ
ا يترتُب عليه تكرار األخطاء في البرامج التربوية الفردية، امل الفردية، ممَّ

ِّ عمٍل من 
 بعد عام؛ ألنه ال ُبدَّ لكل 

ً
للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية عاما

ئج على الشريحة املستهدفة، وبيانِّ التقدم الذي تقييم املخرجات والنتا

 حققته تلك الشريحة. 

السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جودة عناصر 

مة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية، في معاهد  قدَّ
ُ
البرامج التربوية الفردية، امل

م وبرامج التربية الفكرية، تبًعا الختالف )املكان ا قد 
ُ
 لتربوي الذي ت

 فيه، واملرحلة الدراسية(؟

"، واختبار T-testلإلجابة عن هذا السؤال، استخدم الباحثان اختبار )ت( "

"؛ ملعرفة داللة الفروق في درجات One way Anovaتحليل التباين األحادي "

مة  قدَّ
ُ
التقييم حول مستوى جودة عناصر البرامج التربوية الفردية، امل

ذوات اإلعاقة الفكرية، في معاهد وبرامج التربية الفكرية، تبًعا  للتلميذات

م فيه البرامج، واملرحلة الدراسية، وفيما  قدَّ
ُ
الختالف املكان التربوي الذي ت

 يأتي عرٌض لإلجابة عن السؤال: 

مَّ استخدام اختبار )ت( " (أ
َ
"؛ للمقارنة بين T-testمتغير املكان التربوي: ت

ييم الباحثين تبًعا ملتغير املكان التربوي )معهد تربية متوسطات درجات تق

فكرية، برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية( حول مستوى جودة 

مة في تلك املعاهد والبرامج، ويوضح  قدَّ
ُ
عناصر البرامج التربوية الفردية امل

 ( نتيجة اختبار "ت". 11الجدول رقم )

 

 11جدول 

مة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية،  عناصر البرامج التربوية الفردية اختبار )ت( لدللة الفروق في درجات تقييم الباحثين استمارة قياس مستوى جودة قدَّ
ُ
في معاهد امل

 باختالف املكان التربوي. وبرامج التربية الفكرية

املتوسط  العدد املكان التربوي  العنصر

 الحسابي

النحراف 

 املعياري 

قيمة  

 ت

مستوى 

 الدللة

 التعليق

مستوى جودة عناصر األهداف طويلة املدى، واألهداف 

 قصيرة املدى.

معاهد التربية 

 الفكرية

 غير دالة 0.488 0.69 0.65 4.44 95

برامج التربية 

 الفكرية

 امللحقة

326 4.40 0.58 

دالة عند  0.000 8.52 0.75 2.88 95معاهد التربية مستوى جودة عناصر مستوى األداء الحالي للتحصيل 
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 0.01مستوى  الفكرية األكاديمي والوظيفي.

برامج التربية 

 الفكرية

 امللحقة

326 2.10 0.91 

معاهد التربية  تقييًدا في البرنامج.مستوى جودة عناصر البيئة األقل 

 الفكرية

دالة عند  0.000 5.00 0.31 1.58 95

 0.01مستوى 

برامج التربية 

 الفكرية

 امللحقة

326 1.74 0.07 

معاهد التربية  تقويم تقدم التلميذة في البرنامج.

 الفكرية

دالة عند  0.000 7.44 0.55 1.32 95

 0.01مستوى 

التربية برامج 

 الفكرية

 امللحقة

326 1.80 0.56 

ة والخدمات  مستوى جودة عناصر خدمات التربية الخاصَّ

 املساندة.

معاهد التربية 

 الفكرية

دالة عند  0.000 9.17 0.14 1.07 95

 0.01مستوى 

برامج التربية 

 الفكرية

 امللحقة

326 1.39 0.57 

معاهد التربية  االنتقالية.مستوى جودة عناصر الخدمات 

 الفكرية

دالة عند  0.000 4.90 0.04 1.01 95

 0.01مستوى 

برامج التربية 

 الفكرية

 امللحقة

326 1.21 0.74 

الدرجة الكلية ملستوى جودة عناصر البرامج التربوية 

مة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية. قدَّ
ُ
 الفردية امل

معاهد التربية 

 الفكرية

دالة عند  0.001 3.28 0.33 2.31 95

 0.01مستوى 

برامج التربية 

 الفكرية امللحقة

326 2.18 0.44 

ه ال توجد فروٌق ذاُت داللٍة إحصائيٍة في 11يتضح من الجدول رقم )      ( أنَّ

ا يشيُر إلى عدمِّ عنصر "األهداف طويلة املدى، واألهداف قصيرة املدى"،  ممَّ

تأثير متغير املكان التربوي في مستوى جودة عناصر األهداف طويلة املدى، 

مة للتلميذات ذوات  قدَّ
ُ
واألهداف قصيرة املدى في البرامج التربوية الفردية، امل

اإلعاقة الفكرية؛ وُيمكُن تفسيُر ذلك باتفاق جميع أعضاء فريق البرنامج 

بأهمية جودة األهداف طويلة املدى واألهداف  التربوي الفردي وقناعتهم

قصيرة املدى، في البرامج التربوية الفردية؛ لالرتقاء بالعملية التعليمية 

للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية. كما يوضُح الجدوُل وجوَد فروٍق ذات داللة 

بين متوسط درجات تقييم الباحثين في  (0.01إحصائية عند مستوى )

اصر البرامج التربوية الفردية لعناصر: "خدمات التربية مستوى جودة عن

ة، والخدمات املساندة، والخدمات االنتقالية، والبيئة األقل تقييًدا،  الخاصَّ

وتقويم تقدم التلميذة"، وفًقا الختالف املكان التربوي الذي تقدم فيه البرامج 

دارس العادية؛ وقد التربوية الفردية، لصالح برامج التربية الفكرية امللحقة بامل

مَّ تقييمها 77يعود هذا التباين إلى أنَّ )
َ
%( من البرامج التربوية الفردية التي ت

كانت في فصول التربية الفكرية املحلقة؛ وذلك ألنَّ عدَد التلميذات أكثر في 

برامج الدمج، كما أن سوء مباني معاهد التربية الفكرية وضيقها أدى إلى 

ة. القصور في تقديم الخ  دمات املساندة وخدمات التربية الخاصَّ

بين  (0.01وُيبيُن الجدوُل وجوَد فروٍق ذات داللٍة إحصائيٍة عند مستوى )      

متوسط درجات تقييم الباحثين، في مستوى جودة عناصر البرامج التربوية 

حصيلِّ األكاديمي والوظيفي" وفًقا  الفردية لُبعد "مستوى األداء الحالي للتَّ

م فيه البرامج التربوية الفردية، لصالح الخت قدَّ
ُ
الف املكان التربوي الذي ت

ا يدلُّ على وجود فريق متعدد التخصصات في  معاهد التربية الفكرية، ممَّ

معاهد التربية الفكرية، َيسمُح بتحديدِّ مستوى األداء الحالي في التخطيط 

 للبرامج التربوية الفردية.

مَّ حساُب تحليل التباين األحادي ملعرفةِّ داللة متغير املرحلة الدراسية (ب
َ
: ت

الفروق بين درجات تقييم استمارة قياس مستوى جودة عناصر البرامج 

مة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية، في معاهد وبرامج  قدَّ
ُ
التربوية الفردية، امل

م فيها هذ ه البرامج التربية الفكرية، وفًقا الختالف املرحلة الدراسية، التي تقدَّ

( نتيجة تحليل 12)ابتدائية، ومتوسطة، وثانوية(، ويوضح الجدول رقم )

 تباين ملتغير املرحلة الدراسية. ال
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 12جدول 

مة للتلميذات ذوات اإلعاقة  لبرامج التربوية الفرديةعناصر ا اختبار تحليل التباين األحادي )ف( لدللة الفروق في درجات تقييم الباحثين استمارة قياس مستوى جودة قدَّ
ُ
امل

 لفكرية باختالف املرحلة الدراسيةالفكرية، في معاهد وبرامج التربية ا

مجموع  مصدر التباين العنصر

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

مستوى  قيمة )ف(

 الدللة

 التعليق

املدى، مستوى جودة عناصر األهداف طويلة 

 واألهداف قصيرة املدى.

دالة عند  0.000 17.55 5.84 2 11.68 بين املجموعات

 0.33 418 139.14 داخل املجموعات 0.01مستوى 

مستوى جودة عناصر مستوى األداء الحالي 

 للتحصيل األكاديمي والوظيفي.

دالة عند  0.000 168.79 81.38 2 162.76 بين املجموعات

 0.48 418 201.53 داخل املجموعات 0.01مستوى 

مستوى جودة عناصر البيئة األقل تقييًدا في 

 البرنامج.

دالة عند  0.000 8.66 0.25 2 0.51 بين املجموعات

 0.03 418 12.26 داخل املجموعات 0.01مستوى 

مستوى جودة عناصر تقويم تقدم التلميذة في 

 البرنامج.

دالة عند  0.000 9.00 3.06 2 6.12 بين املجموعات

 0.34 418 142.06 داخل املجموعات 0.01مستوى 

ة  مستوى جودة عناصر خدمات التربية الخاصَّ

 والخدمات املساندة.

 غير دالة 0.072 2.64 0.72 2 1.45 بين املجموعات

 0.27 418 114.50 داخل املجموعات

دالة عند  0.000 56.28 19.45 2 38.89 بين املجموعات االنتقالية.مستوى جودة عناصر الخدمات 

 0.35 418 144.43 داخل املجموعات 0.01مستوى 

الدرجة الكلية ملستوى جودة عناصر البرامج 

مة للتلميذات ذوات  قدَّ
ُ
التربوية الفردية امل

 اإلعاقة الفكرية.

عند دالة  0.000 68.10 9.17 2 18.34 بين املجموعات

 0.14 418 56.29 داخل املجموعات 0.01مستوى 

( أن قيمة )ف( غير دالة في عنصر "خدمات 12يتضح من الجدول رقم )      

ا يشيُر إلى عدمِّ وجودِّ فروٍق ذات  ة والخدمات املساندة"، ممَّ التربية الخاصَّ

تقييم استمارة قياس مستوى جودة عناصر داللٍة إحصائيٍة في درجات 

مة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية، في معاهد  قدَّ
ُ
البرامج التربوية الفردية، امل

قدم فيها هذه 
ُ
وبرامج التربية الفكرية تعود إلى اختالف املرحلة الدراسية التي ت

 البرامج.

 عند مستوى )    
ٌ
( في فأقل 0.05ويتضح من الجدول أن قيم )ف( دالة

العناصر اآلتية: "مستوى جودة عناصر األهداف طويلة املدى، واألهداف 

قصيرة املدى، ومستوى جودة عناصر مستوى األداء الحالي للتحصيل 

األكاديمي والوظيفي، ومستوى جودة عناصر البيئة األقل تقييًدا في البرنامج، 

ى جودة ومستوى جودة عناصر تقويم تقدم التلميذة في البرنامج، ومستو 

ا يشير إلى وجود فروٍق ذاتِّ داللٍة إحصائيٍة  عناصر الخدمات االنتقالية"، ممَّ

في درجات تقييم استمارة قياس مستوى جودة عناصر البرامج التربوية 

مة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية، في معاهد وبرامج التربية  قدَّ
ُ
الفردية، امل

م فيها هذه البرامج؛ فَتمَّ الفكرية، تعود إلى اختالف املرحلة الدر  قدَّ
ُ
اسية التي ت

روق، والجدول رقم استخدام اختبار شيفيه للكشف عن اتجاهات تلك الف

 ( يوضح ذلك:13)

 13جدول 

مة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية، اختبار شيفيه لتوضيح مصدر الفروق في درجات تقييم الباحثين استمارة قياس مستوى جودة عناصر  قدَّ
ُ
البرامج التربوية الفردية، امل

 في معاهد وبرامج التربية الفكرية باختالف املرحلة الدراسية.

املرحلة  العنصر

 الدراسية

املتوسط 

 الحسابي

 الفرق لصالح ثانوي  متوسط ابتدائي

 ابتدائي * *  4.56 ابتدائي قصيرة املدى.مستوى جودة عناصر األهداف طويلة املدى، واألهداف 

     4.17 متوسط

     4.34 ثانوي 

 ابتدائي * *  2.88 ابتدائي مستوى جودة عناصر مستوى األداء الحالي للتحصيل األكاديمي والوظيفي.

 متوسط *   1.77 متوسط

     1.51 ثانوي 

     1.67 ابتدائي البرنامج.مستوى جودة عناصر البيئة األقل تقييًدا في 

 متوسط   * 1.73 متوسط

 ثانوي    * 1.75 ثانوي 

 ابتدائي * *  1.81 ابتدائي مستوى جودة عناصر تقويم تقدم التلميذة في البرنامج.

     1.56 متوسط

     1.58 ثانوي 
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  0.05* تعني وجود فروق دالة عند مستوى 

يتضُح من العرض السابق وجوُد فروٍق دالٍة في الدرجة الكلية ملستوى       

مة للتلميذات ذوات اإلعاقة  قدَّ
ُ
جودة عناصر البرامج التربوية الفردية، امل

والثانوية(، الفكرية، وفًقا ملتغير املرحلة الدراسية بين املرحلتين )املتوسطة، 

واملرحلة )االبتدائية(، لصالح املرحلة )االبتدائية(؛ وُيمكُن تفسير هذه 

ه من خالل وقوف الباحثين على تطبيق هذه االستمارة في  النتيجة بأنَّ

مُّ املطالبة بتطبيقها في املراحل   البرامج التربوية الفردية َيتِّ
املدارس، تبيَن أنَّ

 محددة في االبتدائية فقط، أما في املراح
ٌ
ل املتوسطة والثانوية فال توجُد آلية

ِّ األدنى 
التخطيط للبرامج التربوية الفردية، وتعتمُد بعُض املدارس على الحد 

من مهارات مناهج التعليم العام االبتدائية للتخطيط لتدريس التلميذات 

ذوات اإلعاقة الفكرية، من خالل توحيد األهداف واملهارات لجميع 

رِّ عن التباين في درجة اإلعاقة ومراعاة الفروق التلميذات، 
َ
ظ ِّ النَّ

ض 
َ
غ بِّ

الفردية، وهذا يتعارض مع أدبيات هذه الدراسة؛ حيث يؤكد الدليل 

 
ٌ
 أساسية

ٌ
ة على أنَّ البرامج التربوية الفردية "وثيقة التنظيمي للتربية الخاصَّ

 بين أطراف العملية التعليمية )التلميذ، وفريق
ٌ
 مكتوبة

ٌ
العمل  وُملزمة

املدرس ي، واألسرة(، والجهات املنصوص عليها في برنامج التلميذ، لجميع 

ِّ تلميٍذ من 
الخدمات التربوية، والخدمات املساندة التي تفتضيها احتياجات كل 

َبلِّ فريقِّ   من قِّ
ً
ة  على نتائج التشخيص والقياس، وُمعد 

ً
ذوي اإلعاقة، مبنية

مُّ   كان نوع الخدمة العمل في املؤسسة التعليمية"، وَيتِّ
ً
ِّ تلميٍذ أيا

إعداُدها لكل 

 إلزام  [6] أ(2015املطلوبة ومكانها وزمانها )وزارة التعليم، 
ُ
وبهذا يتضُح أهمية

جميع املراحل التعليمية تطبيق البرامج التربوية الفردية، وعدم االكتفاء 

 بتطبيقها على املرحلة االبتدائية وتركها في املرحلة املتوسطة والثانوية

 الجتهادات شخصية.

 خالصة النتائج:

 النتائج املتعلقة بالسؤال األول:  .أ

ُن نتائُج الدراسة ـ بشكٍل عاٍم ـ أنَّ مستوى جودة عناصر البرامج التربوية  بي 
ُ
ت

ا يدلُّ   جًدا؛ ممَّ
ٌ
مة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ضعيفة قدَّ

ُ
الفردية، امل

ادِّ وتنفيذ البرنامج التربوي الفردي، على على وجودِّ خلٍل واضٍح في عملية إعد

الرغم من أنَّ تطبيَق هذه البرامج لم يكن وليَد اللحظة، فالوصول ببرامج 

ة إلى مستوى الجودة يتطلُب التخطيط السليم؛ كونها  وخدمات التربية الخاصَّ

 األساسية في العملية التعليمية للتلميذات ذوات 
َ
 الركيزة

 اإلعاقة الفكرية.

 لنتائج املتعلقة بالسؤال الثاني:ا .ب

نت نتائُج الدراسة وجوَد فروق في مستوى جودة عناصر البرامج التربوية  بي 

مة للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية، تعوُد إلى اختالف املكان  قدَّ
ُ
الفردية، امل

التربوي، لصالح برامج التربية الفكرية امللحقة باملدارس العادية، وأظهرت 

مة النتائج و  قدَّ
ُ
جود فروق في مستوى جودة عناصر البرامج التربوية الفردية امل

للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية، تعود إلى اختالف املرحلة الدراسية، 

 لصالح املرحلة االبتدائية.

 توصياتال. 6

 في ضوء نتائج هذه الدراسة يوص ي الباحثان بما يأتي: 

الفردي الواردة في الدليل التنظيمي للتربية تفعيل بنود البرنامج التربوي  .1

ة الصادر عن وزارة التعليم، وااللتزام بها.  الخاصَّ

تجديد وتحديث بنود البرنامج التربوي الفردي الواردة في الدليل التنظيمي  .2

ة، الصادر عن وزارة التعليم؛ ليواكب املستجدات العلمية  للتربية الخاصَّ

 الم.والقانونية الحديثة في الع

ة، وتفعيل  .3 توفير فريق البرنامج التربوي الفردي في ميدان التربية الخاصَّ

 أدوارهم.

عقد ورش عمل للمختصين والقائمين على البرنامج التربوي الفردي، حول  .4

 آلية التخطيط للبرامج التربوية الفردية وتنفيذها وتقويمها.

ن خالل ربطها بالحواسيب، التقويم املستمر للبرامج التربوية الفردية، م .5

 وإدارتها من قبل املشرفة التربوية بشكٍل دوري.

( Rubricالتقويم املستمر للبرامج التربوية الفردية، ضمن نموذٍج ُمحدٍد ) .6

ة، وُيمكُن االستفادة من  بل إدارة التربية الخاصَّ مُّ االتفاق عليه من قِّ َيتِّ

كما لبرنامج التربوي الفردي عناصر االنموذج املقترح لتحديد مستوى جودة 

هو في النموذج املقترح نهاية البحث ـ والذي قام الباحثان ببناؤه وفًقا للمعايير 

ِّ عبارٍة في كل عنصر من 
مَّ توزيع الدرجات بناًء على جودة كل 

َ
العاملية، وت

عناصر البرنامج التربوي الفردي إلى )ممتاٍز، جيد جًدا، جيد، ضعيف(؛ 

ق البرنامج التربوي الفردي، وطالبات التدريب امليداني، من لتقييم أداء فري

 خالل املشرفين وصناع القرار. 

تثقيف املشرفات التربويات بأهمية البرامج التربوية الفردية، وتطوير  .7

 أدائهن في آلية ضبط القائمين على تلك البرامج ومساءلتهم.

، وإشراكهن، وتوعيته .8 ن بحقوقهن في تقديم تثقيف األسر بأهمية دورهنَّ

 أفضل الخدمات في البرامج التربوية الفردية.

التأكيد على أهمية احتواء البرامج التربوية الفردية لخدمات التربية  .9

ة، والخدمات املساندة، والخدمات االنتقالية.  الخاصَّ

 املراجع

 أ. املراجع العربية

للبرنامج التربوي الفردي. م(. الدليل العملي 2013الخشرمي، سحر. ) [3]

 (. الرياض: مكتبة العبيكان.1)ط

أ(. الدليل التنظيمي واإلجرائي ملعاهد وبرامج التربية 2015[ وزارة التعليم. )6]

ة في اململكة العربية السعودية )اإلصدار األول(. الرياض:  الخاصَّ

 مشروع امللك عبد هللا لتطوير التعليم.

     1.00 ابتدائي مستوى جودة عناصر الخدمات االنتقالية.

     1.00 متوسط

 ثانوي   * * 1.73 ثانوي 

مة  قدَّ
ُ
الدرجة الكلية ملستوى جودة عناصر البرامج التربوية الفردية امل

 للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية.

 ابتدائي * *  2.41 ابتدائي

     1.95 متوسط

     2.06 ثانوي 
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ة في 2015[ وزارة التعليم. )7] ب(. مشروع التعليم الشامل للتربية الخاصَّ

مَّ االسترجاع من 
َ
مدارس التعليم العام. ت
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ABSTRACT_ The purpose of this study is to identify the quality of the Individualized Education Programs 

(IEPs) that are provided to female pupils with intellectual disability in educational institutes and public 

schools in Riyadh. The current study analyzed the content of 421 IEPs using a survey form developed and 

designed to address the objectives and queries of this study. The results of the study showed that the quality of 

the IEPs was very weak, which indicates that the implementation of these programs did not reach into the 

international practices in this aspect and the expectations the specialists in this field and families of these 

students. The results also showed statistical differences in the outcomes of the IEPs for female students with 

intellectual disabilities depending on the specific educational institution, with the quality of the outcomes being 

higher in the regular schools. In addition, student grade level was also a factor impacting IEP outcomes with 

IEP content at the elementary level demonstrating statistically improved outcomes compared to the older 

school children. 

KEYWORDS: Individualized Education Programs, specific educational institution, intellectual disability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


