
 م 9102   أبريل    (   7)    العدد                                                                   اجمللة العربية لعلوم اإلعاقة واملوهبة                         

 

 

541 

اتِ 
َ
و
َ
ةِ لِذ

َّ
دِي

ْ
ر
َ
ةِ الف

َّ
وِي

َ
ب
ْ
ر
َّ
امِجِ الت

َ
ر
َ
 الب

َ
ق

ْ
بِي

ْ
ط

َ
 ت

ُ
اجِه

َ
و
ُ
تِي ت

َّ
 ال

ُ
ات

َ
ي
ِّ
د
َ
ح

َّ
الت

اتِ 
َ
ب
ْ
و
ْ
ع

ُ
مِ  ص

ُّ
ل
َ
ع

َّ
 الت

 إعـداد
  نفالء بنت علي القاضي

 8102/  3/  01: قبول النشر                                                       8102/ 8/  82: استالم البحث 
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  :مستخلصال
راَسة إلى  التحديات المختلفة التي تحْول دون تطبيق الكشف عن أبرز هدفت الد ِّ

 ،والوقوف على درجة اختالف أهميَّة هذه التحديات ،البرنامج التربوي الفردي بفعاليَّة

راَسة على معل ِّمات صعوبات التعلُّم. والخبرة  ،باختالف المؤهل الدراسي  ،اقتصر تطبيق الد ِّ

خالل الفصل الدراسي األول لعام  ،اضالعامالت بمدارس التعليم العام التابعة لمدينة الري

( 453)لعينة مكونة من  ،استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي. هـ8341-8341

 ،بجميع مراحله بمدينة الرياض ،في مدارس التعليم العاممعل ِّمة من معل ِّمات صعوبات التعلُّم 

راَسة؛ لتحقيق و راَسة، ولتحليل البيانات قد تم اعتماد أداة االستبانة لجمع بيانات الد ِّ أهداف الد ِّ

التي تم تجميعها؛ تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائيَّة المناسبة باستخدام الحزم 

عدم : مثل ،أشارت النتائج إلى عدد من التحديات. SPSSاإلحصائيَّة للعلوم االجتماعيَّة 

المفترض أن تشارك في  وجود معل ِّمة مساعدة داخل الفصل، ونقص في الكفاءات التي من

وعدم ، البرنامج التربوي الفردي، واختالف إعداد الخطة التربويَّة الفرديَّة من طالبة ألخرى

وجود آليَّة واضحة الجتماعات فريق العمل الخاص بإعداد البرنامج التربوي الفردي، وكذلك 

البرنامج التربوي  فيما يخصُّ  ،اختالف وجهات النظر بين المعل ِّمات، والمشرفات التربويات

باإلضافة إلى ذلك أشارت النتائج إلى أن هناك قصوًرا باإللمام بالدليل . الفردي في المدارس

مما يقل ِّل من اإلشراف على  ،التنظيمي للتربية الخاصة ذي العالقة بالبرامج التربويَّة الفرديَّة

، (مات لغتي والرياضياتخاصة معل ِّ )تنفيذها، وكذلك عدم وجود تعاون من قبل المعل ِّمات 

 . باإلضافة إلى عدم تقبُّل المعل ِّمة آراء المشاركين في إعداد البرنامج التربوي الفردي

 –االشراف التربوي  –صعوبات التعلم  –البرنامج التربوي الفردي :  الكلمات المفتاحية

 مدارس التعليم العام 

Abstract: 

The current study aimed to investigate the most salient 

challenges that hinder the implementation of the individual 
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educational program and to explore the degree of importance of these 

different challenges depending on the academic qualification, 

teachers’ experience and training courses. The implementation of this 

study was limited to learning disability teachers who are working in 

state-run schools in Riyadh during the first semester of 1438-1439 

AH. The researcher used the descriptive analytical method for a 

random sample of (654) teachers teaching students with learning 

disability in state-run schools in all stages in Riyadh. The 

questionnaire as an instrument was adopted to gather data to achieve 

the goals of the current study. The SPSS, among other methods, was 

used to analyze the data gathered. The results reached the conclusion 

that some of the challenges were the absence of an assistant teacher in 

the classroom, the lack of competencies that are supposed to be 

involved in the individual educational program, the variation in 

drawing up the plan of the individual educational plan from student to 

another,   the absence of a clear-cut  plan for the meetings of the work 

team on the preparation of the individual education program, as well 

as the divergent  views between teachers and educational supervisors  

and mentors regarding the individual education program in schools. 

Additionally, acquaintance with the organizational guide for special 

education related to individual educational programs was noticed, 

reducing the supervision of its implementation.  The results showed 

there was not enough cooperation on the part of teachers (especially of 

the Arabic language and mathematics). Finally, teachers did not 

accept the opinions of participants in the preparation of the individual 

education program. 

Keywords: Individual Education Program - Learning difficulties - 

Educational supervision - General education schools 

مة  :مقد ِّ

تُعدُّ التشريعات والقوانين والقواعد التنظيميَّة الخاصة لذوي األعاقة من أهم ِّ 

فعلى الصعيد الخارجي شهدت الساحة  ،المواضيع التي تُطرح لحماية حقوق ذوي اإلعاقة

حركات ، وخاصة بريطانيا والواليات المتحدة األمريكيَّة والدول االسكندنافيَّة ،الغربيَّة

منها حركة الحقوق المدنيَّة في  ،إصالحيَّة أدَّت إلى ظهور ما يعرف بقوانين التربية الخاصة
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حين دعا  ،فيعود تاريخ النمو االجتماعي إلى السبعينيات من القرن العشرين ،أوروبا وأمريكا

. إلى إعطاء األشخاص الذين لديهم إعاقات بدنيَّة حقوقهم" اتحاد المعاقين بدنيًّا ضدَّ العزل"

 ( 8181)أبو نيان 

كما أن تاريخ التربية الخاصة في أمريكا حافل بالقوانين والتشريعات والسياسات 

" تعليم جميع الطالب المعاقين"التي لها أثر بالغ في تطورها من أشهرها ، عد التنظيميَّةوالقوا

the) education for all handicapped children act)  م، 8195الذي صدر عام

ويعدُّ هذا القانون حجر األساس لكل ما عقبه من إصدارات تهدف إلى تحسين خدمات التربية 

 .الخاصة وتطويرها

فلقد اهتمت المملكة العربيَّة السعوديَّة بوضع التشريعات ، لى الصعيد المحليأما ع

ومن هذه التشريعات صدور القرار ، لذوي اإلعاقة، منذ النصف الثاني من القرن العشرين

صة لرعاية فئة ذوي 84/5/8413بتاريخ ( 985)رقم  ه والمتضمن إنشاء مراكز متخص ِّ

هـ الذي 8388 3 5بتاريخ  8493/89اء القرار رقم فقد ج(. 8119، القحطاني)اإلعاقة 

يحمل الموافقة على تطبيق القواعد التنظيميَّة في معاهد وبرامج التربية الخاصة، والعمل بها 

وكذلك صدور ، (هـ8388وزارة المعارف، ( )هـ 8384-8388)مع بداية العام الدراسي 

ويساعد تطبيق (. 8349، زارة التعليمو) 8349الدليل التنظيمي للتربية الخاصة الجديد لعام 

القواعد التنظيميَّة في معاهد وبرامج التربية الخاصة، والدليل التنظيمي، على تنظيم العمليَّة 

التعليميَّة، واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة، وتحديد المسؤوليات ومهام العاملين، وتفعيل 

د التخصُّصات، وتوضيح األهليَّ   .ة لخدمة ذوي صعوبات التعلُّم في التعليم الفرديالفريق متعد ِّ

ومن المنطقي أن نجد بعض التحديات التي قد تُؤخر مسيرة برامج صعوبات التعلُّم، والتي 

يجب القضاء عليها، أو على األقل تحجيمها، وال شكَّ أن للحديث عن هذه التحديات، 

إذا ما كان المجتمع على اطالع وفهم وإيضاحها للقائمين على إدارات التعليم دوًرا في ذلك، و

لهذه التحديات، فإنها ستزول من خالل تعاون أفراده، بما فيهم القائمون على إدارات التعليم 

ومديرو المدارس، ومعل ِّمو التعليم العام، وأولياء األمور، ومعل ِّمات صعوبات التعلُّم 

 Stroggilos and (Xanthaconu,(2006أنفسهنَّ 

انعدم تطبيق البرامج التربويَّة الفرديَّة ( (Alkahtani.2015القحطاني  ولقد أشار    

بالشكل الصحيح، وضمن فريق برنامج التربوي الفردي، قد يعيق العمليَّة التعليميَّة في 

 .مدارس التربية الخاصة، وقد يعيق تطبيق مفهوم الدمج الشامل في المجتمع السعودي

راَسة الحاليَّة تتناو     ل أهمَّ التحديات التي تعترض البرامج التربويَّة الفرديَّة، في برامج والد ِّ

صعوبات التعلُّم في مدارسنا، من واقع ما مررُت به من خبرات خالل عملي في الميدان، 

ق لهذه التحديات بشكٍل ُمفصل، حسب األفراد الذين يعمل معهم معل ِّم ذوي صعوبات  وسأتطرَّ

يميَّة التي يعمل فيها؛ لتحقيق األهداف التربويَّة والتعليميَّة المناسبة التعلُّم، وحسب البيئة التعل

 .لهذه الفئة
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راَسة  :مشكلة الد ِّ

إن األخذ بأسلوب البرنامج التربوي الفردي، كان استجابة لما أكدته التشريعات الدوليَّة 

ِّ ذوي اإلعاقة في التعليم، على حسب قدراتهم واستعداداتهم الخاصة، ونظًرا  والمحليَّة في حق 

لطبيعة عدم التجانس في الخصائص والقدرات واالستعدادات لديهم، وصعوبة تعليمهم 

بأسلوب واحد أو بطريقة واحدة، ونظًرا ألهميَّة البرنامج التربوي الفردي وفعاليته في تعليم 

، ونتيجة لما أشارت (8111؛ الريس وحنفي، 8115؛ حنفي، 8111الوابلي، )ذوي اإلعاقة 

راَسات إلى أهميَّة مشاركة المعل ِّم بفعاليَّة في البرنامج التربوي الفردي إلنجاح إل يه نتائج الد ِّ

إال أن هناك تحديات تحول دون مشاركة المعل ِّم بفعاليَّة في (. 8111الحرز، )وتحقيق أهدافه 

ربويَّة عدم وضع إستراتيجيَّة معينة لتوحيد البرامج الت: البرنامج التربوي الفردي، ومنها

، وطول محتويات البرنامج التربوي الفردي، وكثرة نماذج البرنامج التربوي الفردي، الفرديَّة

وعدم إيجاد قوانين ملزمة ألولياء األمور تحثهم على المشاركة في إعداد وتنفيذ وتقويم 

؛ 8111الشمري، . )وعدم وجود معل ِّم مساعد داخل الفصل، البرنامج التربوي الفردي

 (.8111؛ الريس وحنفي، 8111؛ الحرز، 8114ي، الخشرم

راَسات السابقة التي ناقشت تطبيق البرامج  من خالل االطالع على البحوث والد ِّ

 Stroggilos andالتربويَّة الفرديَّة في مجال صعوبات التعلُّم، مثل دراسة كل ٍ من

Xanthaconu (2006)   التربويَّة الفرديَّة والتي أكدت نتائجها أنه ال يتم استخدام الخطة

راَسة  كأداة للتعاون بين المعل ِّمين واألخصائيين وأولياء أمور التالميذ، ويعزو أفراد عينة الد ِّ

راَسة ضرورة إجراء تغييرات، ، ذلك إلى طبيعة برنامج التعلُّم الفردي كما يرى أفراد عينة الد ِّ

كما . ين يعملون مع التلميذمن خالل إدخال األهداف العريضة التي تكون مشتركة بين الذ

يؤكد األخصائيون أن معل ِّمي صعوبات التعلُّم ال يشركونهم في الخطة التربويَّة الفرديَّة، إال 

وكذلك أولياء التالميذ ، في حال وجود مشكالت تعترضهم، ويحتاجون لمن يساعدهم في حل ِّها

وإنما يقومون فقط ، عوبات التعلُّمعدم إشراكهم في الخطة التربويَّة الفرديَّة من قبل معل ِّمي ص

ويذكر معل ِّمو صعوبات التعلُّم ضرورة إشراك األسرة في ، بإشعارهم بما تم عمله للتالميذ

إنجاح الخطة التربويَّة الفرديَّة، لكن هناك صعوبة تكمن في تحديد الوقت المناسب لألسرة 

Travers, 2014)) 

ون من صعوبات التعلُّم والعاملين معهم أن الذين يعان Durell (2016)كما أكد دُرل 

يحتاجون لكثير من البحوث المتخصصة؛ للتعرف على مدى قدرتهم في فهم اإلنتاج 

المعرفي، وأن هذه القدرة تستلزم ُخطًطا تربويَّة فرديَّة لكل حالة على حدة، حيث أثبتت 

راَسة أن كل حالة من حاالت ذوي صعوبات التعلُّم لها احتياجات ن مائيَّة وأكاديميَّة مختلفة الد ِّ

 . عن األخرى

إال أننا نجد على أرض الواقع ، ومن خالل عمل الباحثة في مجال صعوبات التعلُّم

الكثير من المشكالت التي تعددت أسبابها وأنواعها في مواجهة إعداد وتطبيق البرنامج 

راَسة في السؤال ا ما التحديات التي : لتاليالتربوي الفردي، ومن هنا يُمكن تحديد مشكلة الد ِّ
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تُحْول دون تطبيق البرامج التربويَّة الفرديَّة من وجهة نظر معل ِّمات صعوبات التعلُّم في مدينة 

 الرياض؟

راَسة  : أهداف الد ِّ

الكشففف عففن أبففرز التحففديات المختلفففة التففي تحففْول دون تطبيففق البرنففامج التربففوي الفففردي  -

 .بشكل فاعل

الوقوف على درجفة اخفتالف مسفتوى هفذه التحفديات، بفاختالف المؤهفل العلمفي، والخبفرة  -

 .التدريسيَّة

راَسة  :أسئلة الد ِّ

ما التحديات التي تحْول دون تطبيق البرنامج التربوي الفردي بشكل فاعل من وجهفة نظفر  -

 معل ِّمات صعوبات التعلُّم؟

 و سنوات الخبرة ؟هل تختلف تلك التحديات باختالف المؤه ِّل العلمي  -

راَسة  : أهميَّة الد ِّ

 (:علميَّة)األهميَّة النظريَّة 

تفيد ُصن اع القرار ومعل ِّمات صعوبات الفتعلُّم وأُسفر التلميفذات ففي إن نتائج هذه الدراسة قد  -

من تحقيفق البرنفامج التربفوي الففردي، واالسفتفادة دون التحديات التي تحول التعرف على 

 .التحدياتذه الدراسة للتغلُبعلى تلك هالحلول المقترحة في 

راَسة هذه لنتائج يكون أن الممكن من فإن ه ثم ومن -  في المتمثلة الفوائد النظريَّة من جملة الد ِّ

 ذوي مفع الطلبفة التعامفل ففي المعل ِّمفات اعفداد مجفال ففي المتخصصفة المعرففة إثفراء

 ..التعلُّم صعوبات

ب أخرى من ـفة جوانـبدراسأو تهتم ى تتناول خربدراسات أتُشكل هذه الدراسة دافعًا للقيام  -

 .التربوي الفرديالبرنامج 

 (:عمليَّة)األهميَّة التطبيقيَّة 

راَسة الحاليَّة في كونهفا تعطفي مؤشفراٍت لمفدى إدراك المعل ِّمفات نحفو تقفديم  - تبرز أهميَّة الد ِّ

 . لطالبات ذوات صعوبات التعلُّمالخدمات التعليميَّة والنفسيَّة والتوجيهيَّة واالنتقاليَّة، 

ففن وتطففور نوعيَّففة  - تقفديم التوصففيات العمليَّففة وتطففوير الخطففط اإلجرائيَّففة التنفيذيَّففة التففي تحس ِّ

 .الخدمات الشاملة والمتكاملة لطالبات ذوات صعوبات التعلُّم

ف على التحديات وتحديدها، - وتوجيه األنظار إليها للتغلُّفب عليهفا ومعالجتهفا مفن قبفل  التعرُّ

 .المسؤولين، وتوجيه أنظارهم لضرورة إعادة النظر في إعداد وتأهيل المعل ِّمات

راَسة  : مصطلحات الد ِّ

 :Challengesالتحديات 

هي تطورات أو متغيرات أو مشكالت أو صعوبات أو عوائق نابعة من البيئة 

 (.8114داود، )ة أو الدوليَّة المحليَّة أو اإلقليميَّ 
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بأنها تلك العوامل التي تحدُّ من تنفيذ البرامج التربويَّة الفرديَّة على إجرائيًّا  وتعرف

راَسة على ، مما تُعيق سير العمليَّة التعليميَّة داخل المدرسة ،الوجه األكمل تقتصر الد ِّ

 .الصعوبات المتعل ِّقة بالمعل ِّمة واألسرة والمدرسة

ويقصد بها تحديات تتعلَّق بكفاءة المعل ِّمة األكاديميَّة  :ديات المتعل ِّقة بالمعل ِّمةالتح

والتعليميَّة والحوافز الماديَّة، والمشاركة في إعداد البرنامج التربوي الفردي، باإلضافة إلى 

 .األعباء اإلداريَّة

بمشاركة األسرة في البرنامج ويُـقصد بها التحديات التي تتعلَّق : التحديات المتعل ِّقة باألسرة

 .التربوي الفردي، والضعف في البرامج اإلرشاديَّة الموجهة لألسرة

وتشمل التحديات المرتبطة بالفرص األكاديميَّة والمهنيَّة : التحديات التي تتعلَّق بالمدرسة

 .والتخطيط والتنسيق إلعداد البرنامج التربوي الفردي

 Individualized Education Programالبرنامج التربوي الفردي 

فريق  -التلميذ )وثيقة أساسيَّة وملزمة مكتوبة بين أطراف العمليَّة التعليميَّة "هو 

واألفراد والجهات المنصوص عليها في برنامج الطالب لجميع  ،(األسرة -العمل المدرسي 

 -الخدمات التربويَّة والخدمات المساندة التي تقتضيها احتياجات كل طالب من ذوي اإلعاقة

". وُمعد  من قِّبل فريق العمل في المؤسسة التعليميَّة -مبني على نتائج القياس والتشخيص

 (.89، 8349، وزارة التعليم)

ف بأنه وصف مكتوب لجميع الخدمات التربويَّة والخدمات المساندة إجرائيًّا  ويُعرَّ

 ،والخدمات االنتقاليَّة التي تقتضيها قدرات واحتياجات كل تلميذ من تالميذ صعوبات التعلُّم

 .ومعدٌّ من قبل فريق البرنامج التربوي الفردي في المدرسة

 Famle students with learning disabilitiesذوات صعوبات التعلُّم 

فن إجرائيًّا  بأنهن التلميذات الالتي تم تشخيصهن بأنهن لديهن صعوبات تعلُّم من يُعرَّ

 .قبل المدرسة ويلزمهن االلتحاق بخدمات التربية الخاصة

راَسة  : حدود الد ِّ

راَسة الحاليَّة بالكشف عن أهم التحديات التي تعيفق تطبيفق : الحدود الموضوعيَّة - اهتمت الد ِّ

 .البرامج التربويَّة الفرديَّة بشكل فاعل من وجهة نظر معل ِّمات صعوبات التعلُّم

راَسففة علففى معل ِّمففات ذوي صففعوبات الففتعلُّم العففامالت : الحدددود المكانيَّددة - اقتصففر تطبيففق الد ِّ

 .بمدارس التعليم العام التابعة لمنطقة الرياض

راَسة في الفصل : الحدود الزمانيَّة -  .هـ8341-8341الدراسي األول لعام تمَّ تطبيق الد ِّ

 :اإلطار النظري و الدراسات السابقة 

 ( Individualized Education Program)تعريف البرنامج التربوي الفردي 

تم تقديم البرنامج التربفوي الففردي ففي قفانون تعلفيم جميفع األففراد ذوي اإلعاقفة عفام 

وهفففو أداة مصفففممة لمسفففاعدة التربفففويين علفففى تخطفففيط وتقفففديم الخفففدامات التربويَّفففة  ،8195
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educational services ويففتم فيففه تحديففد األهففداف والخففدمات  ،للطففالب ذوي الصففعوبات

التعليميَّفففة التفففي سفففتقدَّم للطفففالب ذوي االحتياجفففات الخاصفففة الفففذين اسفففتوفوا معفففايير األهليَّفففة 

  (NICHCY, 2013)لإلعاقة

ف القانون العام لسنة : ى الصعيد الخارجيوعل م الصادر من الكونغرس 8195يُعر ِّ

ت كتابته : األمريكي البرنامج التربوي الفردي البيان المكتوب لكل طفل ذو إعاقة والذي تمَّ

والذي ال بدَّ أن يكون مؤهاًل  ،عن طريق ممثلي الوكالة التعليميَّة المحليَّة ،في أي اجتماع

ويُعدُّ بصفة خاصة لمقابلة االحتياجات الفرديَّة  ،لتقديم برنامج تعليمي أو اإلشراف عليه

قين  .ويشارك في هذا اإلعداد أيًضا المعل ِّم متى كان ذلك مالئًما. للطالب المعوَّ

 :ويتضمن البرنامج التربوي الفردي على اآلتي

 .لتعليمي لهذا الطالببيان بمستويات األداء ا -

 .بيان باألهداف السنويَّة واألهداف قصيرة المدى -

 (.8111، هارون)بيان بالخدمات التعليميَّة الخاصة الضروريَّة للطفل  -

فتم تعريف البرنامج التربوي الفردي في وزارة التعليم : أما على الصعيد المحلي

ة وملزمة مكتوبة بين أطراف العمليَّة وثيقة أساسيَّ : "بأنه :بالمملكة العربيَّة السعوديَّة

، واألفراد والجهات المنصوص (األسرة -فريق العمل المدرسي  -التلميذ )التعليميَّة 

والخدمات المساندة التي تقتضيها  ،عليها في برنامج الطالب لجميع الخدمات التربويَّة

وُمعد  من  -يصمبني على نتائج القياس والتشخ -احتياجات كل طالب من ذوي اإلعاقة

 (.89، 8349، وزارة التعليم".)قِّبل فريق العمل في المؤسسة التعليميَّة

ف أبو نيان  ، البرنامج التربوي الفردي على أنه وثيقة مكتوبة ورسميَّة( 8181)كما َعرَّ

تبين البرنامج الذي تسير وفقًا له جميع الخدمات التي تتطلَّبها احتياجاته  ،مخصَّصة لكل تلميذ

 . وذكر المكونات األساسيَّة لهذا المفهوم. اصةالخ

 :المكونات األساسيَّة لمفهوم البرنامج التربوي الفردي

يُستخلَص من المفاهيم التي سبقت أن البرنامج التربوي الفردي يقوم على مكونات 

 :أساسيَّة في كونه

تحقيق األهداف  تشترك في العمل على، وثيقة رسميَّة التفاق تمَّ عقده بين أطراف مختلفة -

 .الموضَّحة في ذلك العقد

 .وصفة تربويَّة مكتوبة تُعدُّ لكل تلميذ لديه إعاقة -

ل إليها الفريق المعني بإعداد اجتماعه المخصَّص  - سجاًل مكتوبًا لجميع القرارات التي توصَّ

 .لذلك

 .برنامًجا خاًصا قد ُوضع ليتوافق مع االحتياجات الخاصة للتلميذ -
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قد ُصمم لمساندة شخص واحد، تستخدمه المدارس، ، مخطًطا هندسيًّا لبرنامج تربوي فريد -

كما يستخدمه الوالدان لمعرفة ما إذا كان التلميذ يتلقى الخدمات، ، كدليل لتقديم الخدمات

 (.8181أبو نيان، )ويحقق األهداف 

 :أهداف البرنامج التربوي الفردي

إقففراًرا واعترافًففا بخصوصففيَّة الطففالب ذوي اإلعاقففة يُعففد البرنففامج التربففوي الفففردي  

فالبرنففامج يسففعى إلففى تحقيففق  ،والطففالب ذوي صففعوبات الففتعلُّم بشففكل خففاص ٍ  ،بشففكل عففام

 :األهداف التالية

والخدمات المساندة التفي تلبفي جميفع احتياجفات  ،ضمان حق التلميذ في الخدمات التربويَّة -

 .ءات العلميَّة المنصوص عليها في الخطةمن خالل اتباع اإلجرا ،التلميذ الخاصة

 .ضمان حق األسرة في تلقي الرعاية المناسبة لطفلها -

المطلوبففة الحتياجففات كففل طالففب علففى  ،تحديففد نوعيَّففة وكميَّففة الخدمففة التربويَّففة والمسففاندة -

 .حدة

لكففل تلميففذ  ،تحديففد اإلجففراءات الضففروريَّة لتقففديم الخففدمات التربويَّففة والخففدمات المسففاندة -

 .لى حدةع

لمناقشفة وضففع القففرارات  ،تحقيفق التواصففل بفين الجهففات المعنيَّففة لخدمفة التلميففذ واألسففرة -

 .المناسبة والمتعل ِّقة باحتياجات التلميذ

 (.91هـ، ص 8388وزارة التربية والتعليم،. )قياس مدى تقدُّم التلميذ في الُخطَّة -

 :مشكالت البرنامج التربوي الفردي

الحَظ التربويون ففي مجفال التربيفة الخاصفة منفذ إقفرار البرنفامج التربفوي الففردي ففي قفانون 

أن كثففرة التعقيففدات والعناصففر المكونففة للبرنففامج  8195تعلففيم جميففع األفففراد المعففاقين عففام 

 Alqafari (2016). وغالبًا ما تكون مربكة، التربوي الفردي قد تكون مضيعة للوقت

في دراسة عن البرنامج التربوي الفردي أن المعل ِّمين يفرون Scott (2012 )وتوصل سكوت 

وحضففور اجتماعففات البرنففامج التربففوي الفففردي ، أن المتطلَّبففات الورقيَّففة فففي التربيففة الخاصففة

والففذي قففد يترتففب عليففه أن يقففوم بالتففدريس المعل ِّمففون ، تففداخلت مففع وقففت التففدريس الفصففول

انخفاض قدرة المعل ِّفم علفى تقفديم التعلفيم المناسفب  وكذلك، paraprofessionalsالمساعدون 

 .   للطالب

 :التحديات التي تواجه تطبيق البرامج التربويَّة الفرديَّة

راَسففة الحاليَّففة تعففرض بعففض التحففديات التففي تواجففة تطبيففق البففرامج التربويَّففة الفرديَّففة، مففن  الد ِّ

 :خالل

 : فرديالتحديات التي تواجة فريق البرنامج التربوي ال -

إلفى أن بفرامج التعلفيم الففردي Christle and Yell (2010: 113" :)أشارت كريستل ويفل 

وففي ".محفوففة بالمشفكالت، وفشفلت ففي الوففاء بوعفدها األصفلي 8195منذ إنشائها ففي عفام 
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، Rodger( 8115)السففنوات األخيففرة كففان هنففاك العديففد مففن العوامففل التففي تحففدُّ مففن تنفيففذها 

ي حففين أن برنففامج التعلففيم الفففردي يعففدُّ إسففتراتيجيَّة أساسففيَّة لتعلففيم وتففدريب وهففذا يعنففي أنففه ففف

الطالب ذوي االحتياجات التعليميَّة الخاصة، والتي مفن خاللهفا يفتم تفدوين وتوثيفق احتياجفاتهم 

لضففمان تففوفير خففدمات تعليميَّففة خاصففة مناسففبة لهففم، فإنففه ال يففزال يواجففه تحففديات فففي تنفيففذه 

(8114)Gerber et al . وتشمل العقبات التي تعوق تنفيفذ بفرامج التعلفيم الففردي التفي تشفمل

المعل ِّمين من ذوي االحتياجات التعليميَّة الخاصة، في عدم تحديفد احتياجفات الطالفب، وضفعف 

إن الفشفل ففي فهفم . برنامًجا للتعليم الفردي، وعدم فهفم سياسفة التربيفة الخاصفة 11المعرفة بـ 

فم ففي تقيفيم االحتياجفات الفرديَّفة مفهوم برنامج التعليم  ل عقبفة أمفام المعل ِّ الفردي يمكفن أن يُشفك ِّ

رغم مرور ما يقارب الثالثين عاًما على تطبيق البرنفامج التربفوي ، على سبيل المثال. للطالب

الفردي في الواليفات المتحفدة األمريكيَّفة، منفذ ظهفور قفانون التربيفة لجميفع الطفالب المعفوقين 

وذلففك بسففبب كثففرة المعيقففات التففي ، نففه لففم يففتمكن مففن تحقيففق النتففائج المتوقعففةإال أ 838/  13

 (.8111)واجهت البرنامج التربوي الفردي، سواء في اإلعداد أو اإلجراء أو التطبيق الحرز 

 :التحديات التي تواجه مشاركة األسرة الفاعلة في تنفيذ البرامج التربويَّة الفرديَّة -

تحول دون مشاركة األسفرة ففي تنفيفذ البرنفامج التربفوي الففردي التفي  نناقش هنا العوائق التي

راَسفات، فعلفى سفبيل المثفال ال يملفك الكثيفر مفن الوالفدين معرففة كافيفة عفن  يشار إليهفا ففي الد ِّ

بالمقارنة مفع  ،االحتياجات التعليميَّة للطالب، ويمكن أن يُعزى ذلك إلى نقص المعرفة والخبرة

الرغم من رغبتهم في المشاركة في مختلف المليات المتعل ِّقفة بطفلهفم  اختصاصي التعليم، على

(Rock(2000 .ووجففد سففتروجيلوس وزانثففاكوStroggilos and Xanthacou(2006) 

وأن اآلبفاء أنفسفهم لفم يميلفوا إلفى اعتبفار أنهفم  ،بشكل عام ٍ أن مشاركة الوالفدين كانفت محفدودة

ومففع ذلففك، فففي الواليففات المتحففدة . قففدموا مسففاهمات كبيففرة لفريففق برنففامج التعلففيم الفففردي

من قبل قفانون تعلفيم األففراد المعفاقين، يعتبفر اآلبفاء  8111األمريكيَّة، كما هو مكلف في عام 

 ;Tod et al., 1998)لتعلفيم الففردي أو األوصياء شفركاء متسفاوين ففي تعزيفز برنفامج ا/ و

Yell, 2006) .كحقهفا ففي المسفاهمة بشفكل كامفل ففي  ،ويمكن تبرير هذه الشراكة المتسفاوية

 .(Yell, 2006; Hulett, 2009)أو مراجعة برنامج التعليم الفردي  تطوير أو استعراض

ة الفرديَّة في مجال دراسات متعل ِّقة بالتحديات التي تواجه تنفيذ البرامج التربويَّ : أوًل 

 :التربية الخاصة

في دراسته التي هدفت إلى  Alkahtani (2015)هذا وقد تطرق القحطاني 

الكشف عن التحديات والحلول عند تطبيق الخطة التربويَّة الفرديَّة لطالب التربية الفكريَّة 

راَسة من ، بالمملكة العربيَّة السعوديَّة نت عينة الد ِّ من فريق البرنامج  عضًوا 81وقد تكوَّ

راَسة المنهج النوعي  ،التربوي الفردي في أربع مدارس بمدينة الرياض وقد استخدمت الد ِّ

راَسة إلى عدم وجود مشاركة فاعلة بين أولياء األمور وفريق (. المقابالت) وخلصت الد ِّ

األمور في حيث ينظر المعل ِّمون بأن العقبات التي تحول دون مشاركة أولياء ، الخطة الفرديَّة

، تتعلَّق بجهل أولياء األمور بأهميَّة هذا البرنامج وما قيمته ،تطبيق برنامج الخطة الفرديَّة
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، وقلة الدعم من قبل الهيكل اإلداري في المدرسة واإلدارة التعليميَّة قد يُشكل تحديًا هو اآلخر

متابعة الخطة في  وعدم وجود لوائح لتطبيق عمليَّة للخطة الفرديَّة التي يتم من خاللها

، وأضاف كذلك بأن قلة االجتماعات الدوريَّة بين فريق عمل البرنامج ،المدارس العاديَّة

 . وكثرة األعمال الكتابيَّة يعدُّ من أبرز التحديات لتطبيق الخطة التربويَّة الفرديَّة

ف على واقع ( 8002)الريس وحنفي  وفي دراسة كل ٍ من التي هدفت إلى التعرُّ

كة معل ِّمي ومعل ِّمات التربية الخاصة في إعداد وتنفيذ البرنامج التربوي الفردي في مشار

وتحديات تطبيقه من وجهة نظر معل ِّمي ومعل ِّمات التربية  ،معاهد وبرامج التربية الخاصة

مفردة موزعة على ( 38)وتم تطبيق استبيان تكون من . في ضوء بعض المتغيرات ،الخاصة

 ،وتحديات مرتبطة بولي أمر الطالب، تحديات مرتبطة بالتلميذ ذوي اإلعاقة :هي ،أبعاد( 4)

، وتحديات مرتبطة بمعل ِّم التربية الخاصة وتحديات مرتبطة بفريق العمل متعدد التخصصات

( 438)للمعل ِّمين والمعل ِّمات البالغ عددهم (. تحديات بيئيَّة، قانونيَّة إداريَّة)وتحديات تشريعيَّة 

من العاملين في معاهد وبرامج التربية الخاصة ( معل ِّمة 841، معل ِّمين 314)ومعل ِّمة معل ًِّما

راَسة إلى أن المشاركة في إعداد وتنفيذ البرنامج التربوي . بمدينة الرياض وتوصلت نتائج الد ِّ

 ،أو التوحد ،مثل صعوبات التعليم ،فبعض فئات اإلعاقة ،الفردي مرتبط بفئة اإلعاقة وشدتها

 .بمزيد من مشاركة المعل ِّمين في إعداد وتنفيذ برامج تربويَّة فرديَّة لهم تحظى

دراسات متعل ِّقة بالتحديات التي تواجه البرامج التربويَّة الفرديَّة في مجال صعوبات : ثانيًا

 التعلُّم

ف على وعي المشرفين التربويين بمشاركة  (8002)أبو نيان أعد  دراسته للتعرُّ

 ،مشرفًا تربويًّا 85والتي شملت  ؛الوالدين بالبرامج التربويَّة الفرديَّة لطالب صعوبات التعلُّم

أشارت النتائج إلى أن المشرفين على وعي بالجوانب ، كما طبق استبيان يُحدد وعيهم في ذلك

وبالمقابل انخفاض وعي المشرفين بالتحديات التي  ،لوالديَّةالضروريَّة لتفعيل المشاركة ا

 . تحول دون مشاركة اآلباء ألبنائهم في البرامج التربويَّة الفرديَّة

 ,Stroggilos&Xanthacou) ستروجيليوس وإكسانثوكس وفي دراسة 

صعوبات التى هدفت إلى معرفة برامج التعليم الفردي التعاونيَّة لتعليم التالميذ ذوي (2006

طة والشديدة وتكونت العينة من عشرة تالميذ من ذوي صعوبات التعلُّم البسيطة ، التعلُّم المتوس ِّ

المعل ِّم، وأخصائي كالم ولغة : على سبيل المثال)و الشديدة واألشخاص الذين يعملون حولهم 

خالل  وتم تصميم وتنفيذ برامج التعليم الفردي من، المعالج، والعالج الطبيعي، واآلباء

وغيرهم من المهنيين ومالحظات في  ،مقابالت شبه منظمة مع المعل ِّمين وأولياء األمور

واستبيانات المتابعة لآلباء بعد اجتماعات االستعراض  اجتماعات االستعراض السنويَّة؛

راَسة إلى أن برامج التعليم الفردي ال تُستخدم كأداة للتعاون بين المعل ِّمين . السنويَّة خلصت الد ِّ

 ،وهذا يرجع إلى طبيعة برنامج التعليم الفردي نفسه ،وغيرهم من المهنيين ،وأولياء األمور

إذا نريد تصميم برامج التعليم الفردي وتنفيذها بنجاح، وتشمل  ،ةويلزم إجراء تغييرات تعاونيَّ 
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هذه التغييرات إدخال أهداف عامة، يمكن تقاسمها بين جميع العاملين في مجال الطالب، إلى 

 .ولكن ذات نوعيَّة أفضل للبرامج التعليميَّة الفرديَّة ،جانب تقييمات أقل تواتًرا

بدراسة هدفت إلى تقييم التالميـذ ذوي  Mcnicholes (2000)كما قام مكنيشوليس 

ط المعل ِّمـون للبرامج التربويَّة الفرديَّة  ،صعوبات التعلُّم والتي ركزت على كيف يخط ِّ

تم تطبيق ، والعالقة بين المنهج الدراسي والبرنامج التربوي الفردي والتقييم ،لتالميذهم

ظمة مع المعل ِّمين األساسيين وعددهم ، ومقابالت شبه من(883)االستبيان للمعلمين وعددهم 

راَسة في صـفوفهم في (81)  ،مدارس بريطانيَّة( 3)، ومالحظة التالميذ المشتركين في الد ِّ

راَسة إلى أنه لم تكن البرامج التربويَّة الفرديَّة تقوم على أسس سليمة في  توصلت نتائج الد ِّ

، تطابق مع الممارسة المهنيَّة الجيدةكما لم ت ،مـن المدارس التي زارها فريق البحث%( 51)

فيما يتعلَّق بتفاصيل البرنـامج التربوي الفردي،  ،كان هناك اختالفات واضحة بين المدارس

كانت مراجعة البرنامج التربوي . وغالبًا ما كانت هذه البرامج غير مرتبطة بخطط الـدرس

ر آخرون أنه تراجع إذا ل كانت أهداف البرنامج ،زم األمرالفردي تتم كل فصل دراسـي، وقـرَّ

من %( 35)وجد ما يقرب من ، وليسـت قصـيرة المدى ،التربوي الفردي طويلة المدى

لم يتم تطبيق ، غير مفيدة المشتركين يرون أن تقارير األخصـائيين النفسيين والمستشارين

 .البرامج التربويَّة الفرديَّة في جميع المواد الدراسيَّة

را  َسة وإجراءاتها منهجيَّة الد ِّ

راَسة: أوًل   :منهج الد ِّ

راَسة المتمثل في الكشف عفن أهفم ِّ التحفديات التفي تحفول دون تنفيفذ  تبعًا لموضوع الد ِّ

مفن وجهفة نظفر معل ِّمفات صفعوبات الفتعلُّم؛ اسفتخدمت  ،البرامج التربويَّة الفرديَّفة بشفكل فاعفل

 .الباحثة المنهج الوصفي التحليلي

راَسة :ثانيًا  :مجتمع الد ِّ

راَسة الحاليَّة من جميع  ن مجتمع الد ِّ معل ِّمات صعوبات التعلُّم ففي مفدارس التعلفيم يتكوَّ

فط، االبتدائي)العام بجميع مراحله  ( 453)والبفالغ عفددهن  ،بمدينفة الريفاض( الثفانوي، المتوس ِّ

راَسففففة فففففي الفصففففل الدراسففففي األول مففففن العففففا ،معل ِّمففففة م الدراسففففي خففففالل فتففففرة إجففففراء الد ِّ

 معل ِّمة من معل ِّمات ذوات صعوبات التعلُّم لالستبانة( 444)وقد استجابت . هـ8341/8341

راَسة: ثالثًا  :أداة الد ِّ

راَسة  تم اعتماد االستبانة أداةً لجمع بيانات الد ِّ

راَسة  :صدق أداة الد ِّ

 :الصدق الظاهري لألداة –أ 

راَسففة فففي قيفف  ف علففى مففدى صففدق أداة الد ِّ تففم عرضففها علففى  ؛اس مففا وضففعت لقياسففهللتعففرُّ

راَسة بصورتها النهائيَّة  .مجموعة من المحكمين، وفي ضوء آرائهم تم إعداد أداة هذه الد ِّ
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 :صدق التساق الداخلي لألداة –ب 

حيث تم حسفاب معامفل  ،تم حساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي لالستبانة

من عبارات االستبانة بالدرجفة الكليَّفة للمحفور الفذي تنتمفي إليفه  االرتباط بين درجة كل عبارة

 .كما توضح ذلك الجداول التالية ،العبارة

 (0)جدول 

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحاور األول والثاني والثالث بالدرجة الكليَّة للمحور

 بالمحورمعامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

5 13111** 1 13111** 

1 13111** 1 13141** 

1 13111** 51 13111** 

4 13111** 55 13141** 

1 13111** 51 13114** 

1 13111** 51 13111** 

1 13111** 54 13111** 

51 13111** 11 13111** 

51 13111** 15 13111** 

51 13111** 11 13111** 

51 13114** 11 13111** 

51 13155**  - -

14 13111** 11 13111** 

11 13111** 11 13114** 

11 13111** 11 13111** 

11 13114** 15 13111** 

 فأقل  0000دال عند مستوى الدللة ** 

أن قففيم معامففل ارتبففاط كففل عبففارة مففن العبففارات مففع محورهففا ( 8)يتَّضففح مففن الجففدول 

ممفا يفدلُّ علفى صفدق اتسفاقها مفع  ،فأقفل( 1018)ودالة إحصائيًّا عند مسفتوي الداللفة  ،موجبة

 .محاورها

راَسة -    :ثبات أداة الد ِّ

راَسففة -  Cronbach's( )معادلففة ألفففا كرونبففا )تففم اسففتخدام  ؛لقيففاس مففدى ثبففات أداة الد ِّ

Alpha (α) ) راَسفة، والجفدول رقفم ت ثبفات يوضفح معفامال( 8)للتأكفد مفن ثبفات أداة الد ِّ

راَسة  . أداة الد ِّ
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 (8)جدول 

راَسة  معامل ألفا كرونبا  لقياس ثبات أداة الد ِّ

 محاور الستبانة
عدد 

 العبارات

ثبات 

 المحور

 101593 83 تحديات خاصة بالمعل ِّمة

 101311 1 تحديات خاصة بالمدرسة

 101431 1 تحديات خاصة بأسرة الطالبة

 101815 48 الثبات العام

وهففذا يففدلُّ ( 101815)حيففث بلففغ  ،أن معامففل الثبففات العففام عففالٍ ( 8)يتَّضففح مففن الجففدول 

ويمكففن االعتمففاد عليهففا فففي التطبيففق الميففداني  ،علفى أن االسففتبانة تتمتففع بدرجففة ثبففات مرتفعففة

راَسة  .للد ِّ

راَسة ومناقشتها  :نتائج الد ِّ

راَسة: أوًل    :النتائج المتعل ِّقة بوصف مفردات عينة الد ِّ

 (3)جدول 

راَسة وفق متغير المؤهل العلمي  توزيع مفردات عينة الد ِّ

 النسبة التكرار المؤهل العلمي

 9405 811 بكالوريوس

 8405 14 دراسات عليا

 %811 444 المجموع

راَسفة يمفثلن مفا نسفبته ( 811)أن ( 4)يتضح من الجفدول  مفن  %9405مفن مففردات عينفة الد ِّ

راَسفة مفؤهلهن العلمفي بكفالوريوس وهفن الفئفة األكثفر مفن مففردات  ،إجمالي مفردات عينة الد ِّ

راَسة، بينما  راَسفة % 8405منهن يمثلن ما نسبته ( 14)عينة الد ِّ مفن إجمفالي مففردات عينفة الد ِّ

 .مؤهلهن دراسات عليا

 (4)جدول 

راَسة وفق متغير عدد سنوات  الخبرة في ميدان التربية الخاصةتوزيع مفردات عينة الد ِّ  

 النسبة التكرار عدد سنوات الخبرة

 505 81 ال يوجد

 4101 834 سنوات 5أقل من 

 8405 14 سنوات 81إلى أقل من  5من 

 4808 883 سنوات فأكثر 81من 

 %811 444 المجموع
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راَسفة يمفثلن مفا نسفبته ( 834)أن ( 3)يتَّضح من الجفدول  مفن % 4101مفن مففردات عينفة الد ِّ

راَسفة عففدد سففنوات خبفرتهن فففي ميففدان التربيفة الخاصففة أقففل مففن   5إجمفالي مفففردات عينففة الد ِّ

راَسفة، بينمففا  ،سفنوات مففنهن يمفثلن مففا نسففبته ( 883)وهففن الفئفة األكثففر مففن مففردات عينففة الد ِّ

راَسة عدد سفنوات خبفرتهن ففي ميفدان التربيفة الخاصفة  4808% من إجمالي مفردات عينة الد ِّ

مففن إجمففالي مفففردات عينففة % 8405مففنهن يمففثلن مففا نسففبته ( 14)سففنوات فففأكثر، و 81مففن 

راَسففة عففدد سففنوات خبففرتهن فففي ميففدان التربيففة الخاصففة مففن  سففنوات،  81إلففى أقففل مففن  5الد ِّ

راَسفة ال يوجفد لهفن سفنوات  %505منهن يمثلن ما نسبته ( 81)و من إجمالي مفردات عينة الد ِّ

 .خبرة في ميدان التربية الخاصة

راَسة - :النتائج المتعل ِّقة بأسئلة الد ِّ

ما التحديات التي تواجه تطبيق البرامج التربويَّة الفرديَّدة لدذوات صدعوبات " -:السؤال األول

 ؟"التعلُّم

ف على التحديات التي تواجه تطبيف  ؛ق البفرامج التربويَّفة الفرديَّفة لفذوات صفعوبات الفتعلُّمللتعرُّ

راَسففة  تففب السففتجابات أفففراد الد ِّ ففطات الحسففابيَّة واالنحرافففات المعياريَّففة والرُّ تففم حسففاب المتوس ِّ

 ،علففى أبعففاد التحففديات التففي تواجففه تطبيففق البففرامج التربويَّففة الفرديَّففة لففذوات صففعوبات الففتعلُّم

 :حها الجدول التاليوجاءت النتائج كما يوض ِّ 

 (6)جدول 

راَسة على أبعاد التحديات التي تواجه تطبيق البرامج التربويَّة الفرديَّة  استجابات أفراد الد ِّ

 لذوات صعوبات التعلُّم

 البعد م
ط  المتوس ِّ

 الحسابي

النحراف 

 المعياري
 الترتيب

 4 10411 4054 تحديات خاصة بالمعل ِّمة 8

 8 10954 4015 تحديات خاصة بالمدرسة 8

 8 10411 3081 تحديات خاصة بأسرة الطالبة 4

التحديات التي تواجه تطبيق البرامج 

التربويَّة الفرديَّة لذوات صعوبات 

 التعلُّم

4018 10489 - 

راَسفة موافقفات علفى التحفديات  يتَّضح من خالل النتائج الموضفحة أعفاله أن مففردات عينفة الد ِّ

فط  ،التربويَّة الفرديَّة لذوات صعوبات التعلُّمالتي تواجه تطبيق البرامج  ، (5مفن  4018)بمتوس ِّ

واتَّضففح مففن النتففائج أن أبففرز مالمففح التحففديات التففي تواجففه تطبيففق البففرامج التربويَّففة الفرديَّففة 

فط   ،(5مفن  3081)لذوات صعوبات التعلُّم تمثَّلت في التحديات الخاصة بأسرة الطالبفة، بمتوس ِّ

ط  ،خاصة بالمدرسةيليه التحديات ال وأخيفًرا جفاءت التحفديات الخاصفة  ،(5من  4015)بمتوس ِّ

ط   (.5من  4054)بالمعل ِّمة بمتوس ِّ
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التي بينت انخفاض وعي المشفرفين ( 8185)وتتَّفق هذه النتائج مع نتيجة دراسة أبو نيان      

وتتففق كفذلك  ،فرديَّفةبالتحديات التي تحول دون مشاركة اآلباء ألبنائهم في البرامج التربويَّفة ال

التففي بينفت عفدم وجفود تففدخل فعَّفال بفين أوليفاء األمففور ( 8185)مفع نتيجفة دراسفة القحطفاني 

أن العقبات التي تحول دون مشاركة أولياء األمور ففي تطبيفق برنفامج ، وفريق الخطة الفرديَّة

وقلَّفة الفدعم مفن قبفل ، الخطة الفرديَّة تتعلَّق بجهفل أوليفاء األمفور بأهميَّفة هفذا البرنفامج وقيمتفه

التفي بينفت ( 8111. )وحنفي، كما تتفق مع نتيجة دراسة الريس، الهيكل اإلداري في المدرسة

فم  ،وتحديات مرتبطة بولي أمر الطالب، وجود تحديات مرتبطة بالتلميذ وتحديات مرتبطة بمعل ِّ

د التخصصففات ،التربيففة الخاصففة تشففريعيَّة  وتحففديات، وتحففديات مرتبطففة بفريففق العمففل متعففد ِّ

التففي  Mcnicholes(2000)كمففا تتفففق مففع نتيجففة دراسففة  ،(تحففديات بيئيَّففة، قانونيَّففة إداريَّففة)

مفـن المفدارس %( 51)بينت أن البرامج التربويَّة الفرديَّة لم تكفن تقفوم علفى أسفس سفليمة ففي 

ختالففات كفان هنفاك ا، كما لفم تتطفابق مفع الممارسفة المهنيَّفة الجيفدة ،التي زارها فريق البحث

 .واضحة بين المدارس فيما يتعلَّق بتفاصيل البرنـامج التربوي الفردي

راَسة على التحديات الخاصة و       يتَّضح أن هناك تفاوتًا في موافقة مفردات عينة الد ِّ

حيث تراوحت  ،بالمعل ِّمة التي تواجه تطبيق البرامج التربويَّة الفرديَّة لذوات صعوبات التعلُّم

طات موافقتهن على التحديات الخاصة بالمعل ِّمة التي تواجه تطبيق البرامج التربويَّة  متوس ِّ

طات تقع في الفئتين ( 3034إلى  8015)الفرديَّة لذوات صعوبات التعلُّم ما بين  وهي متوس ِّ

( أوافق تماًما/ ال أوافق )واللتين تشيران إلى  ،الثانية والخامسة من فئات المقياس الخماسي

راَسة على أداة راَسة على التحديات  ،الد ِّ ح التفاوت في موافقة مفردات عينة الد ِّ مما يوض ِّ

حيث  ،التي تواجه تطبيق البرامج التربويَّة الفرديَّة لذوات صعوبات التعلُّم ،الخاصة بالمعل ِّمة

راَسة موافقات تماًما على واحدة من التحديات الخاصة  يتضح من النتائج أن مفردات عينة الد ِّ

تتمثَّل في  ،بالمعل ِّمة التي تواجه تطبيق البرامج التربويَّة الفرديَّة لذوات صعوبات التعلُّم

ط  ،"كثرة األعمال الملقاة على عاتق المعل ِّمة: "وهي ،(88)العبارة رقم  من  3034)بمتوس ِّ

راَسة موافقات على تسعة من التحديات الخاص ،(5 ة ويتضح من النتائج أن مفردات عينة الد ِّ

بالمعل ِّمة التي تواجه تطبيق البرامج التربويَّة الفرديَّة لذوات صعوبات التعلُّم أبرزها تتمثَّل في 

والتي تم ترتيبها تنازليًّا حسب موافقة مفردات عينة ( 88، 81، 84، 83،4)العبارات أرقام 

راَسة عليها كالتالي  :الد ِّ

بالمرتبة " ساعدة داخل الفصل عدم وجود معل ِّمة م: "وهي ،(83)جاءت العبارة رقم  .8

راَسة عليها ط  ،األولى من حيث موافقة مفردات عينة الد ِّ  (.5من  3088)بمتوس ِّ

النقص في الكففاءات التفي مفن المفتفرض أن تشفارك ففي : "وهي ،(4)جاءت العبارة رقم  .8

راَسففة" البرنففامج التربففوي الفففردي   بالمرتبففة الثانيَّففة مففن حيففث موافقففة مفففردات عينففة الد ِّ

ط  ،عليها  (.5من  3011)بمتوس ِّ
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اخففتالف إعففداد الخطففة التربويَّففة الفرديَّففة مففن طالبففة : "وهففي ،(84)جففاءت العبففارة رقففم  .4

راَسفة عليهفا" ألخرى فط  ،بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة مفردات عينة الد ِّ  3018)بمتوس ِّ

 (.5من 

عففدم وجففود آليَّففة واضففحة الجتماعففات فريففق العمففل " :وهففي( 81)جففاءت العبففارة رقففم  .3

بالمرتبففة الرابعففة مففن حيففث موافقففة مفففردات " الخففاص بإعففداد البرنففامج التربففوي الفففردي

راَسة عليها ط  ،عينة الد ِّ  (.5من  4011)بمتوس ِّ

اخففتالف وجهففات النظففر بففين المعل ِّمففات، والمشففرفات : "وهففي( 88)جففاءت العبففارة رقففم  .5

بالمرتبففة الخامسففة مففن " ص البرنففامج التربففوي الفففردي فففي المففدارسالتربويففات فيمففا يخفف

راَسة عليها ط  ،حيث موافقة مفردات عينة الد ِّ  (.5من  4018)بمتوس ِّ

راَسفة محايفدات ففي مفوافقتهن حفول ثالثفة مفن        كما يتَّضح من النتائج أن مفردات عينة الد ِّ

امج التربويَّففة الفرديَّففة لففذوات صففعوبات التحففديات الخاصففة بالمعل ِّمففة التففي تواجففه تطبيففق البففر

والتفي تفم ترتيبهفا تنازليًّفا حسفب حياديَّفة مففردات ( 1، 4،1)تتمثَّل ففي العبفارات أرقفام  ،التعلُّم

راَسة حولها  :كالتالي ،عينة الد ِّ

قصففور إلمففامي بالففدليل التنظيمففي للتربيففة الخاصففة ذوي : "وهففي( 4)جفاءت العبففارة رقففم  .8

بالمرتبفة األولفى  ،"تربويَّة الفرديَّة مما يقلل من اإلشفراف علفى تنفيفذهاالعالقة بالبرامج ال

راَسة حولها ط  ،من حيث حياديَّة مفردات عينة الد ِّ  (.5من  4043)بمتوس ِّ

خاصفة معل ِّمفة لغتفي )ال يوجفد تعفاون مفن قبفل المعل ِّمفات : "وهفي( 1)جاءت العبارة رقم  .8

راَسة حولهابالمرتبة الثانية من حيث حي ، ("والرياضيات فط  ،اديَّة مفردات عينة الد ِّ بمتوس ِّ

 (.5من  4048)

عففدم تقبفل المعل ِّمففة آراء المشففاركين ففي إعففداد البرنففامج : "وهففي( 1)جفاءت العبففارة رقفم  .4

راَسففة حولهففا ،"التربففوي الفففردي  ،بالمرتبففة الثالثففة مففن حيففث حياديَّففة مفففردات عينففة الد ِّ

ط   (.5من  4088)بمتوس ِّ

راَسففة غيففر موافقففات علففى واحففدة مففن كمففا يت           ضففح مففن النتففائج أن مفففردات عينففة الد ِّ

التحففديات الخاصففة بالمعل ِّمففة التففي تواجففه تطبيففق البففرامج التربويَّففة الفرديَّففة لففذوات صففعوبات 

عفدم قناعفاتي بأهميَّفة البفرامج التربويَّفة الفرديَّفة ففي : "وهفي( 3)التعلُّم تتمثل ففي العبفارة رقفم 

ط بم ،"التدريس النتائج الموضحة أعفاله أن أبفرز التحفديات الخاصفة وأن  (.5من  8015)توس ِّ

بالمعل ِّمة التي تواجه تطبيق البرامج التربويَّة الفرديَّفة لفذوات صفعوبات الفتعلُّم تتمثَّفل ففي كثفرة 

وتفسر هذه النتيجفة بفأن كثفرة األعمفال الملقفاة علفى عفاتق  ،األعمال الملقاة على عاتق المعل ِّمة

 ،عل ِّمة ال تتيح لهفا الوقفت الكفافي لتطبيفق البفرامج التربويَّفة الفرديَّفة لفذوات صفعوبات الفتعلُّمالم

مما يعيق تطبيق البرامج التربويَّة الفرديَّة لذوات صعوبات التعلُّم تتفق هذه النتيجفة مفع دراسفة 

 ( .8185)القحطاني 

ففحة أعففاله يتَّضففح أن هنففاك ت       فاوتًففا فففي موافقففة مفففردات عينففة ومففن خففالل النتففائج الموضَّ

راَسة على التحديات الخاصة بأسفرة الطالبفة التفي تواجفه تطبيفق البفرامج التربويَّفة الفرديَّفة  ،الد ِّ
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فطات مفوافقتهن علفى التحفديات الخاصفة بأسفرة  ،لذوات صعوبات التعلُّم حيفث تراوحفت متوس ِّ

إلفى  4049)الطالبة التي تواجه تطبيق البرامج التربويَّة الفرديَّة لذوات صعوبات التعلُّم ما بين 

ففطات تقففع فففي الفئتففين الرابعففة والخامسففة مففن فئففات المقيففاس الخماسففي  ،(3034 وهففي متوس ِّ

راَسة( وافق تماًماأ/ أوافق )واللتين تشيران إلى  فح التففاوت ففي موافقفة  ،على أداة الد ِّ مما يوض ِّ

راَسففة علففى التحففديات الخاصففة بأسففرة الطالففب التففي تواجففه تطبيففق البففرامج  ،مفففردات عينففة الد ِّ

راَسفة  ،التربويَّة الفرديَّة لذوات صفعوبات الفتعلُّم حيفث يتضفح مفن النتفائج أن مففردات عينفة الد ِّ

ثفة مفن التحفديات الخاصفة بأسفرة الطالفب التفي تواجفه تطبيفق البفرامج موافقات تماًما علفى ثال

التفي تفم ( 89، 85، 83)التربويَّة الفرديَّفة لفذوات صفعوبات الفتعلُّم تتمثَّفل ففي العبفارات أرقفام 

راَسة عليها تماًما  :كالتالي ،ترتيبها تنازليًّا حسب موافقة مفردات عينة الد ِّ

م معرففة األسفرة بففاألدوار المنوطفة بهففا ففي الففدليل عففد: "وهفي( 83)جفاءت العبفارة رقففم  .8

بالمرتبفة األولفى مفن  ،"التنظيمي للتربية الخاصة ذوي العالقة بفالبرامج التربويَّفة الفرديَّفة

راَسة عليها تماًما ط  ،حيث موافقة مفردات عينة الد ِّ  (.5من  3034)بمتوس ِّ

درسففي الخففاص بالبرنففامج قلففة فهففم األسففرة للنظففام الم: "وهففي( 85)جففاءت العبففارة رقففم  .8

راَسفة عليهفا تماًمفا ،"التربوي الفردي  ،بالمرتبة الثانية من حيفث موافقفة مففردات عينفة الد ِّ

ط   (.5من  3049)بمتوس ِّ

عدم إيجاد ضوابط ملزمة لألسرة تحثهم على المشفاركة : "وهي( 89)جاءت العبارة رقم  .4

الثففة مففن حيففث موافقففة مفففردات عينففة بالمرتبففة الث ،"فففي تنفيففذ البففرامج التربويَّففة الفرديَّففة

راَسة عليها تماًما ط  ،الد ِّ  (.5من  3041)بمتوس ِّ

راَسففة موافقففات علففى خمسففة مففن التحففديات و          يتَّضففح مففن النتففائج أن مفففردات عينففة الد ِّ

التي تواجه تطبيفق البفرامج التربويَّفة الفرديَّفة لفذوات صفعوبات الفتعلُّم  ،الخاصة بأسرة الطالب

التففي تففم ترتيبهففا تنازليًّففا حسففب موافقففة ( 41، 81، 81، 84،48)ل فففي العبففارات أرقففام تتمثَّفف

راَسة عليها  :كالتالي ،مفردات عينة الد ِّ

االفتقففار إلففى مهففارات التعففاون والتشففاور بففين األسففرة : "وهففي( 84)جففاءت العبففارة رقففم  .8

راَسففة  ،"والمدرسففة ففط  ،عليهففابالمرتبففة األولففى مففن حيففث موافقففة مفففردات عينففة الد ِّ بمتوس ِّ

 (.5من  3081)

االفتقفار لوجفود بفرامج توعويَّفة لألسفر داخفل المدرسفة : "وهفي( 48)جاءت العبارة رقم  .8

بالمرتبفة الثانيفة مفن حيفث موافقفة مففردات  ،"لتوضيح كيفيَّة تنفيذ الخطة التربويَّة الفرديَّة

راَسة عليها ط  ،عينة الد ِّ  (.5من  3081)بمتوس ِّ

كثرة بنود البرنامج التربوي الفردي يجعل مفن الصفعب : "وهي( 81)جاءت العبارة رقم  .4

بالمرتبففة الثالثففة مففن حيففث موافقففة مفففردات عينففة  ،"علففى األسففرة المشففاركة فففي إعففداده

راَسة عليها ط  ،الد ِّ  (.5من  4019)بمتوس ِّ
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عدم االتفاق بفين األب، األم علفى أسفلوب واحفد لتطبيفق : "وهي( 81)جاءت العبارة رقم  .3

راَسففة  ،"امج التربففوي الفففرديالبرنفف بالمرتبففة الرابعففة مففن حيففث موافقففة مفففردات عينففة الد ِّ

ط  ،عليها  (.5من  4014)بمتوس ِّ

ضففعف ثقفة أوليففاء األمفور فففي المتخصصفين القففائمين : "وهفي( 41)جفاءت العبفارة رقففم  .5

بالمرتبفة الخامسفة مفن حيفث موافقففة  ،"علفى تطبيفق البرنفامج التربفوي الففردي بالمدرسفة

راَسة عليهامفرد ط  ،ات عينة الد ِّ  (.5من  4049)بمتوس ِّ

يتَّضح من خالل النتائج الموضَّحة أعاله أن أبرز التحفديات الخاصفة بأسفرة الطالفب التفي و    

تتمثل ففي عفدم معرففة األسفرة  ،تواجه تطبيق البرامج التربويَّة الفرديَّة لذوات صعوبات التعلُّم

فففي الففدليل التنظيمففي للتربيففة الخاصففة ذوي العالقففة بففالبرامج التربويَّففة  بففاألدوار المنوطففة بهففا

وتفسر هذه النتيجة بأن عدم معرفة األسرة باألدوار المنوطة بها ففي الفدليل التنظيمفي  ،الفرديَّة

ممفا يعفوق  ،يقلل من وعيهفا وتعاونهفا ،للتربية الخاصة ذوي العالقة بالبرامج التربويَّة الفرديَّة

 .برامج التربويَّة الفرديَّة لذوات صعوبات التعلُّمتطبيق ال

التي بينت عدم وجفود تفدخل فعَّفال بفين ( 8185)وتتَّفق هذه النتائج مع نتيجة دراسة القحطاني 

و العقبفات التفي تحفول دون مشفاركة أوليفاء األمفور ففي ، أولياء األمور وفريق الخطة الفرديَّة

قلفة ، ق بجهل أولياء األمور بأهميَّة هذا البرنامج ومفا قيمتفهتتعلَّ  ،تطبيق برنامج الخطة الفرديَّة

 .االجتماعات الدوريَّة بين فريق عمل البرنامج

ف على العوامل قد تكون سببًا في ضعف تطبيق البرامج التربويَّة الفرديَّة للطالب ذوي  للتعرُّ

راَسة على ؛صعوبات التعلُّم العوامل التي قد تكون  تم حساب التكرارات الستجابات أفراد الد ِّ

وجاءت  ،سببًا في ضعف تطبيق البرامج التربويَّة الفرديَّة للطالب ذوي صعوبات التعلُّم

 . النتائج كما يوضحها الجدول 

 (7)جدول 

العوامل التي قد تكون سببًا في ضعف تطبيق البرامج التربويَّة الفرديَّة لتلميذات ذوات 

 صعوبات التعلُّم

 الترتيب التكرار العوامل

 2 7 . عدم التعاون من قِّبَل معل ِّمة المادة

 0 06 .عدم وجود تعاون من األسرة

 6 00 .عدم وجود دافعيَّة لدى الطالبة

 9 2 . عدم توسع برامج الصعوبات وقلة عددها

 2 08 .عدم وجود مكان مناسب لتطبيق البرنامج

 8 02 .عدم وعي معل ِّمات ومديرة المدرسة بالبرنامج

قلة الدورات التدريبيَّة لتطوير اداء معل ِّمة الصعوبات فيما 

 .يخص أساليب التشخيص وأساليب التدريس
00 6 
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 8 02 .عدم وجود فريق عمل متكامل

 4 03 .كثرة نِّصاب معل ِّمة صعوبات التعلُّم

يتَّضففح مففن خففالل النتففائج الموضففحة أعففاله أن أبففرز العوامففل التففي قففد تكففون سففببًا فففي ضففعف 

 :تطبيق البرامج التربويَّة الفرديَّة لتلميذات ذوات صعوبات التعلُّم تتمثَّل في

  راَسة( 84)عدم وجود تعاون من األسرة بموافقة  .من عينة الد ِّ

  راَسة( 85)عدم وعي معل ِّمات ومديرة المدرسة بالبرنامج بموافقة  .من عينة الد ِّ

  راَسةمن عينة ( 85)عدم وجود فريق عمل متكامل بموافقة  .الد ِّ

  راَسة( 84)كثرة نِّصاب معل ِّمة صعوبات التعلُّم بموافقة  .من عينة الد ِّ

  راَسة( 88)عدم وجود مكان مناسب لتطبيق البرنامج بموافقة  .من عينة الد ِّ

  راَسة( 88)عدم وجود دافعيَّة لدى الطالبة بموافقة  .من عينة الد ِّ

  معل ِّمففة الصففعوبات فيمففا يخففصُّ أسففاليب التشففخيص قلَّففة الففدورات التدريبيَّففة لتطففوير أداء

راَسة( 88)وأساليب التدريس بموافقة   .من عينة الد ِّ

يتَّضففح مففن خففالل النتففائج الموضففحة أعففاله أن أبففرز العوامففل التففي قففد تكففون سففببًا فففي ضففعف 

تعفاون تطبيق البرامج التربويَّة الفرديَّة لتلميذات ذوات صعوبات الفتعلُّم تتمثَّفل ففي عفدم وجفود 

وتفسر هذه النتيجة بأن عدم وجود تعاون من األسرة يلقي بالعبء علفى المعل ِّمفات  ،من األسرة

 .مما يعوق تطبيق البرامج التربويَّة الفرديَّة لذوات صعوبات التعلُّم ،فقط

التي بينت عدم وجفود تفدخل فعَّفال بفين  (8185)وتتَّفق هذه النتائج مع نتيجة دراسة القحطاني 

حيففث تففرى المعلمففات بففأن العقبففات التففي تحففول دون ، أوليففاء األمففور وفريففق الخطففة الفرديَّففة

 .مشاركة أولياء األمور في تطبيق برنامج الخطة الفرديَّة

 ؟"سنوات الخبرة, هل تختلف تلك التحديات باختالف المؤهل العلمي: "السؤال الثاني

 : تالف متغير المؤهل العلميالفروق باخ

راَسفة ف على ما إذا كانفت هنالفك ففروق ذات داللفة إحصفائيَّة ففي إجابفات عينفة الد ِّ  ،للتعرُّ

 ؛اسففتخدمت الباحثففة اختبففار ت لعينتففين مسففتقلتين ؛طبقًففا إلففى اخففتالف متغيففر المؤهففل العلمففي

راَسفة  ،تغيفر المؤهفل العلمفيطبقًفا إلفى اخفتالف م ،لتوضيح داللة الفروق في إجابفات عينفة الد ِّ

 :وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي

 (1)الجدول 

راَسة طبقًا إلى  نتائج اختبار ت لعينتين مستقلتين للفروق في إجابات مفردات عينة الد ِّ

 اختالف متغير المؤهل العلمي

 العدد المؤهل المحور
ط  المتوس ِّ

 الحسابي

النحراف 

 المعياري
 قيمة ت

الدللة 

 اإلحصائيَّة

 

 80818 1041 4048 811 بكالوريوس تحديات خاصة بالمعل ِّمة

 

10184* 

 1091 4038 14 دراسات عليا 
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 80813 1094 4011 811 بكالوريوس تحديات خاصة بالمدرسة

 

10849 

 1094 4099 14 دراسات عليا 

 30151 1044 3081 811 بكالوريوس تحديات خاصة بأسرة الطالبة

 

10111** 

 1094 4015 14 دراسات عليا 

التحديات التي تواجه تطبيق 

البرامج التربويَّة الفرديَّة 

 لذوات صعوبات التعلُّم

 1041 4014 811 بكالوريوس

80988 10119** 
 دراسات عليا

14 4044 1045 

 فأقل 1015دالة عند مستوى * فأقل       1018دالة عند مستوى ** 

خالل النتائج الموضحة أعاله عدم وجود ففروق ذات داللفة إحصفائيَّة عنفد يتَّضح من 

راَسفة حفول  1015مستوى   ،(تحفديات خاصفة بالمدرسفة)فأقل في اتجاهفات مففردات عينفة الد ِّ

 .باختالف متغير المؤهل العلمي

بينما يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله وجود فروق ذات داللفة إحصفائيَّة عنفد 

راَسففة حفول  1015مسفتوى   ،(تحففديات خاصففة بالمعل ِّمففة)فأقففل فففي اتجاهفات مفففردات عينففة الد ِّ

 .باختالف متغير المؤهل العلمي لصالح المعل ِّمات الحاصالت على البكالوريوس

ويتَّضففح مففن خففالل النتففائج الموضففحة أعففاله وجففود فففروق ذات داللففة إحصففائيَّة عنففد 

تحففديات خاصففة بأسففرة )حففول  ،راَسففةفأقففل فففي اتجاهففات مفففردات عينففة الد ِّ  1018مسففتوى 

( الطالبففة، التحففديات التففي تواجففه تطبيففق البففرامج التربويَّففة الفرديَّففة لففذوات صففعوبات الففتعلُّم

لصالح المعل ِّمفات الحاصفالت علفى البكفالوريوس؛ وذلفك ألن  ،باختالف متغير المؤهل العلمي

 . بكالوريوسأكثر العامالت بمجال صعوبات التعلُّم كمعل ِّمات من حملة ال

 : الفروق باختالف متغير عدد سنوات الخبرة في ميدان التربية الخاصة

ف علفى مفا إذا كانفت هنالفك ففروق ذات داللفة إحصفائيَّة ففي إجابفات مففردات عينفة  للتعرُّ

راَسة اسفتخدمت  ؛طبقًا إلى اختالف متغير عدد سنوات الخبفرة ففي ميفدان التربيفة الخاصفة ،الد ِّ

لتوضففيح داللففة الفففروق فففي  ؛(One Way ANOVA" )تحليففل التبففاين األحففادي"الباحثففة 

راَسة طبقًا إلى اختالف متغير عدد سنوات الخبرة في ميفدان التربيفة  ،إجابات مفردات عينة الد ِّ

حها الجدول التالي ،الخاصة  :وجاءت النتائج كما يوض ِّ

 (1)الجدول 

للفروق في إجابات مفردات عينة ( One Way ANOVA" )ديتحليل التباين األحا"نتائج 

راَسة   طبقًا إلى اختالف متغير عدد سنوات الخبرة في ميدان التربية الخاصة ،الد ِّ

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحريَّة

ط  متوس ِّ

 المربعات
 قيمة ف

الدللة 

 اإلحصائيَّة
 

 تحديات خاصة بالمعل ِّمة
 40113 40889 4 10458 بين المجموعات

 

10111** 

 10358 448 8440441 داخل المجموعات 
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-  445 8940181 المجموع

 تحديات خاصة بالمدرسة

 80111 4 10498 بين المجموعات
50844 

 

10118** 

 
 10558 448 8110141 داخل المجموعات

-  445 8110411 المجموع

 تحديات خاصة بأسرة الطالبة

 80188 4 40149 المجموعاتبين 
80888 

 

10119 

 
 10351 448 8450113 داخل المجموعات

-  445 8410138 المجموع

التحديات التي تواجه تطبيق 

البرامج التربويَّة الفرديَّة 

 لذوات صعوبات التعلُّم

 80844 4 40311 بين المجموعات

 10444 448 8480544 داخل المجموعات **10118 50143

-  445 8410134 المجموع

 فأقل       1018دالة عند مستوى ** 

يتَّضح من خالل النتائج الموضحة أعاله عدم وجود ففروق ذات داللفة إحصفائيَّة عنفد 

راَسففة 1015مسففتوى  تحففديات خاصففة بأسففرة )حففول  ،فأقففل فففي اتجاهففات مفففردات عينففة الد ِّ

 .باختالف متغير عدد سنوات الخبرة في ميدان التربية الخاصة ،(الطالبة

ويتضففح مففن خففالل النتففائج الموضففحة أعففاله وجففود فففروق ذات داللففة إحصففائيَّة عنففد مسففتوى 

راَسفة 1018 تحفديات خاصففة بالمعل ِّمفة، تحففديات )حففول  ،فأقفل ففي اتجاهففات مففردات عينففة الد ِّ

التحففديات التففي تواجففه تطبيففق البففرامج التربويَّففة الفرديَّففة لففذوات صففعوبات  خاصففة بالمدرسففة،

بففاختالف متغيففر عففدد سففنوات الخبففرة فففي ميففدان التربيففة الخاصففة، ولتحديففد صففالح  ،(الففتعلُّم

تفم اسفتخدام اختبفار شفيفيه،  ؛الفروق بين فئات عدد سنوات الخبفرة ففي ميفدان التربيفة الخاصفة

 :يوالذي جاءت نتائجه كالتال

(81)جدول   
 يوضح نتائج اختبار شيفيَّة للتحقُّق من الفروق بين فئات عدد سنوات الخبرة في ميدان التربية الخاص

 المحور
عدد سنوات الخبرة في 

 ميدان التربية الخاصة
 العدد

ط  المتوس ِّ

 الحسابي
 ل يوجد

 2أقل من 

 سنوات

إلى  2من 

 00اقل من 

 سنوات

 00من 

سنوات 

 فاكثر

 خاصة بالمعل ِّمةتحديات 

 ** ** *-  3084 81 ال يوجد

  -   4044 834 سنوات 5أقل من 

 81إلى أقل من  5من 

 سنوات
14 4031    - 

-     4033 883 سنوات فأكثر 81من 

 تحديات خاصة بالمدرسة

 * * -  3041 81 ال يوجد

  -   4015 834 سنوات 5أقل من 

 -    4041 14 81إلى أقل من  5من 
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 سنوات

-     4091 883 سنوات فأكثر 81من 

التحديات التي تواجه 

تطبيق البرامج التربويَّة 

الفرديَّة لذوات صعوبات 

 التعلُّم

 ** ** -  3084 81 ال يوجد

  -   4011 834 سنوات 5أقل من 

 81إلى اقل من  5من 

 سنوات
14 4098    - 

-     4098 883 سنوات فأكثر 81من 

 فأقل 1015دالة عند مستوى * فأقل       1018دالة عند مستوى  **

ففحة أعففاله وجففود فففروق ذات داللففة إحصففائيَّة عنففد  يتَّضففح مففن خففالل النتففائج الموضَّ

راَسفة الالتفي ال يوجفد لهفن سفنوات خبفرة ففي ميفدان  1015مستوى  فأقل بين مفردات عينة الد ِّ

راَسفة الال ،التربية الخاصة تفي سفنوات خبفرتهن ففي ميفدان التربيفة الخاصفة ومفردات عينة الد ِّ

راَسفة الالتفي ال (تحديات خاصفة بالمعل ِّمفة)سنوات حول  5أقل من  ، لصفالح مففردات عينفة الد ِّ

 .يوجد لهن سنوات خبرة في ميدان التربية الخاصة

يتَّضففح مففن خففالل النتففائج الموضففحة أعففاله وجففود فففروق ذات داللففة إحصففائيَّة عنففد 

راَسفة الالتفي ال يوجفد لهفن سفنوات خبفرة ففي ميفدان  1018مستوى  فأقل بين مفردات عينة الد ِّ

راَسة الالتيسنوات خبرتهن في ميدان التربية الخاصة  مفن )التربية الخاصة، ومفردات عينة الد ِّ

، لصفالح (تحديات خاصفة بالمعل ِّمفة)، حول (سنوات فاكثر 81سنوات، من  81إلى اقل من  5

راَسة الالتي ال يوجد لهن سنوات خبرة في ميدان التربية الخاصة  .مفردات عينة الد ِّ

يتَّضففح مففن خففالل النتففائج الموضففحة أعففاله وجففود فففروق ذات داللففة إحصففائيَّة عنففد 

راَسفة ا 1015مستوى  لالتفي ال يوجفد لهفن سفنوات خبفرة ففي ميفدان فأقل بين مفردات عينة الد ِّ

راَسفة الالئفي سفنوات خبفرتهن ففي ميفدان التربيفة الخاصفة  التربية الخاصة، ومفردات عينة الد ِّ

، (تحفديات خاصفة بالمدرسفة)، حفول (سفنوات ففاكثر 81سنوات، من  81إلى اقل من  5من )

راَسة الالتي ال يوجد لهن سنوات خبرة   .في ميدان التربية الخاصةلصالح مفردات عينة الد ِّ

يتَّضففح مففن خففالل النتففائج الموضففحة أعففاله وجففود فففروق ذات داللففة إحصففائيَّة عنففد 

راَسفة الالتفي ال يوجفد لهفن سفنوات خبفرة ففي ميفدان  1018مستوى  فأقل بين مفردات عينة الد ِّ

راَسة الالتيسنوات خبرتهن في ميدان التربية ال مفن )خاصة التربية الخاصة، ومفردات عينة الد ِّ

التحففديات التففي تواجففه تطبيففق )، حففول (سففنوات فففأكثر 81سففنوات، مففن  81إلففى أقففل مففن  5

راَسفة الالتفي ال (البرامج التربويَّفة الفرديَّفة لفذوات صفعوبات الفتعلُّم ، لصفالح مففردات عينفة الد ِّ

 . يوجد لهن سنوات خبرة في ميدان التربية الخاصة

بويَّفة الفرديَّفة، وقلَّفة وعفيهن بأسفس وأسفاليب ويرجع ذلك لحداثة تطبيفق البفرامج التر

البرامج التربويَّفة الفرديَّفة، كمفا يقفلُّ تواصفلهن مفع معل ِّمفات ذوات خبفرة داخفل البيئفة المحليَّفة؛ 

 .الكتفاء المدرسة بمعل ِّمة صعوبات تعلُّم واحدة فقط
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راَسة  :نتائج الد ِّ

، الففنقص فففي الكفففاءات التففي مففن عففدم وجففود معل ِّمففة مسففاعدة داخففل الفصففلأكففدت النتففائج    

المفترض أن تشارك في البرنامج التربوي الفردي، اختالف إعداد الخطفة التربويَّفة الفرديَّفة مفن 

طالبففة ألخففرى، وعففدم وجففود آليَّففة واضففحة الجتماعففات فريففق العمففل الخففاص بإعففداد البرنففامج 

شفرفات التربويفات فيمففا التربفوي الففردي، وكفذلك اخففتالف وجهفات النظفر بفين المعل ِّمففات، والم

يخففصُّ البرنففامج التربففوي الفففردي فففي المففدارس، وأن هنففاك قصففوًرا إلماميًّففا بالففدليل التنظيمففي 

ففل مففن اإلشففراف علففى  للتربيففة الخاصففة مففن ذوي العالقففة بففالبرامج التربويَّففة الفرديَّففة؛ ممففا يقل ِّ

، وكفذلك عفدم (لرياضفياتخاصفة معل ِّمفة لغتفي وا)تنفيذها، وال يوجد تعفاون مفن قبفل المعل ِّمفات 

 .تقبُّل المعل ِّمة آراء المشاركين في إعداد البرنامج التربوي الفردي

 :التوصيات

راَسة بالتوصيات التالية راَسة توصي الد ِّ  :في ضوء النتائج التي بينتها الد ِّ

تخفيففف األعمففال المكلفففة بهففا معل ِّمففه صففعوبات الففتعلُّم، حتففى تففتمكَّن مففن تنفيففذ البففرامج  .8

 .يَّة الفرديَّة للطالباتالتربو

لتعزيز تنفيذ البرامج التربويَّة الفرديَّة للطالبات  ؛تفعيل التعاون بين المدرسة واألسرة .8

 .ذوات صعوبات التعلُّم

توفير مكان مناسب يساعد على تنفيذ البرامج التربويَّة الفرديَّة للطالبات ذوات صعوبات  .4

 .التعلُّم

تعزيز التعاون من قِّبَل معل ِّمة المادة، والتشاور في اختيار اإلستراتيجيات المناسبة؛  .3

 .لتعزيز تنفيذ البرامج التربويَّة الفرديَّة للطالبات ذوات صعوبات التعلُّم

 .التوسُّع في نشر برامج صعوبات التعلُّم الستيعاب هذه الفئة الكبيرة ورعايتهم .5
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 :لمراجع العربيَّةا

وعدي المشدرفين التربدويين بمشداركة الوالددين فدي بدرامج (. 8185. )أبو نيان، إبراهيم سعد

 (.4)، العدد (3)المجلة الدوليَّة التربويَّة المتخصصة، مج . صعوبات التعلُّم

 .الناشر الدولي: الرياض.البرامج التربويَّة الفرديَّة(. 8181. )أبو نيان، إبراهيم سعد

مدى تحقق أهدداف البرندامج التربدوي الفدردي والصدعوبات (. 8111). الحرز، مريم عمران

رسفالة ماجسفتير . التي تعترضها في معاهدد وبدرامج التربيدة الفكريَّدة بمديندة الريدا 

 .جامعة الملك سعود: كليَّة التربية. غير منشورة

ففي معوقفات تطبيفق البرنفامج التربفوي الففردي مفع المعفوقين سفمعيًّا (. م8115. )حنفي، على

ع . مجلددة اإلرددداد النفسددي. معاهففد األمففل للصففم وبففرامج الففدمج فففي المدرسففة العاديَّففة

 .60-0ص ص (. 09)
تقويم بناء ومحتوى البرامج التربويَّة الفرديَّدة لدذوي الحتياجدات ( 8114)الخشرمي، سحر 

مجلفة العلفوم التربويَّفة . الخاصة في مراكز ومدارس التربيدة الخاصدة بمديندة الريدا 

 . 848 -814، ص ص(43)نفسيَّة، ع وال

آراء معل ِّمدي التربيدة الخاصدة حدول إعدداد البرندامج (. 8111. )الريس، طارق، حنففي، علفي

التربوي الفردي ومعوقات تطبيقه في بعض معاهد وبرامج التربية الخاصدة بالمملكدة 

ن شففمس، مجلففة مركففز اإلرشففاد النفسففي، كليَّففة التربيففة، جامعففة عففي. العربيَّددة السددعوديَّة

 .834-818، ص ص (88)العدد 
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