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  تقییم ومتابعة تنفیذ البرامج التربویة الفردیة : الفصل الثالث عشر
  

  نحو تحقیق األھداف مدى تقدم التلمیذ اإلجراءات التعلیمیة الالزمة لمتابعة

داف الموضوعة ذات فاعل�ة األه نحو تحقی"العقل�ة لكي تكون عمل�ة تقدم التلمیذ ذو� اإلعاقة 
  :م المتمثلة في نوعي التقی�م التالیین�التقی معلم اتخاذ إجراءاتالیجب على 

و�ساعد مثل هذا النوع من التقی�م  Frequency of Evaluation متكررالالتقی�م المستمر و  -١
 :معلم التر��ة الف9ر8ة على) والمتكرر المتواصل(

التلمیذ، حیث تسهل عمل�ة تقی�م مستو� مهارة التلمیذ <صورة  اء تقدمالحصول على التغذ�ة الراجعة أثن  -
  .الصعو<ات التي تواجه التلمیذ في المجال المهارB  من معرفة متواصلة ومتكررة

ة لللهدف التعل�مي بهدف االنتقال إلى تدر8س المهارة التال�ة في السلس التأكد من إنجاز التلمیذ  -
  .التعل�م�ة

عمل�ة التقی�م  و8جب أن تتم .ت الضرور8ة في الطرق والمواد واألنشطة المستخدمةإجراء التعد�ال -
الذB �حدد مد� إتقان أو المحك  المتواصل والمتكرر من خالل ق�ام المعلم مس<قًا بتحدید المع�ار

  . التلمیذ للمهمة التعل�م�ة
�ًا لیبدأ التلمیذ في تعلم التعل�مي مستو� اإلنجاز الذB یراه واضعه 9اف ولهذا یجب أن �صف الهدف  

من  في هذا الصدد) المح�9ة المرجع(وتعتبر المعاییر الذات�ة . أعلى من المهارة السا<قة مهارة جدیدة
األهداف التعل�م�ة،  في تت<ع تقدم التلمیذ نحو تحقی"اإلعاقة العقل�ة أنسب األسالیب التي تناسب معلم 

  )المرجع المع�ار8ة(وذلك مقارنة <المعاییر الوصف�ة 
أداء أمثل  �قوم المعلم أثناء ص�اغته للهدف السلو9ي بتحدید) المح�9ة المرجع(المعاییر  وفي حالة  

. التلمیذ للمهمة التعل�م�ة لیتم9ن في ضوئه من الح9م على مد� إتقان) الحد األدنى من مستو� اإلتقان(
لسلوك المتضمن اس درجة إتقان اوذلك <ق�  وهنالك صور متعددة ومتنوعة للتعبیر عن مح9ات األداء،

الفترات : المثال من تلك الصور المعبرة عن مح9ات األداء ما �أتي على سبیل. في الهدف التعل�مي
 المهمة التعل�م�ة، والنس<ة المئو�ة، والحد األدنى لعدد االستجا<ات المناس<ة، وعدد المحددة إلكمال

الدقة في اخت�ار  و8جب أن یتحر� المعلم .�ار المر9بالمحاوالت المتكررة، والمعاییر الوصف�ة، والمع
واستخدامه <طر8قة روتین�ة  المع�ار المناسب لطب�عة 9ل هدف تعل�مي دون االعتماد على مع�ار واحد

  .وتجاهل غیره من صور المح9ات األخر� 
 

  



  الدلیل اإلرشاد! إلعداد البرامج التر�و�ة الفرد�ة لذو! اإلعاقة العقل�ة 
 

 

 

 
  البرامج التر�و�ة الفرد�ة تقی�م ومتا�عة تنفیذ: الثالث عشر الفصل

 

١٣٧

  Summative Evaluation : النھائي لتقییما

النهائ�ة لألهداف التعل�م�ة المتضمنة في البرنامج  حصیلةتهدف عمل�ة التقی�م النهائي إلى معرفة ال  
 معلم للوقوف على الحصیلةالأفضل الطرق التي �م9ن أن �ستخدمها  ومن. التعل�مي المقدم للتلمیذ

Bالنهائ�ة لألهداف التعل�م�ة هي الطر8قة المسماة <طر8قة الق�اس القبلي وال<عد (Pretest-teaching-

postest)  وفیها �حدد المعلم مستو� . و<عده على مقارنة أداء التلمیذ قبل بدء التدر8س والتي تعتمد
البرنامج التعل�مي بناًء على ق�اس ذلك المستو� في األداء  األداء الحالي للتلمیذ للمهارات المتضمنة في

ي، ، أو اخت<ار مبني على أساس من المنهج الدراس)مح9ي المرجع(متقنن  الحالي وف" اخت<ار تحصیلي
<عد  المالحظة المنظمة، ثم �حدد المعلم مستو� األداء الذB وصل إل�ه التلمیذ في المهارات أو أسلوب

في األداء بین  تدر8سها، و�عتبر الفرق بین مستو� األداء القبلي وال<عدB دل�ًال على مد� الفرق 
  .المستو8ین

   الصعوبات التى تحول دون تحقیق البرنامج التربوى الفردى ألھدافھ

إن البرنــامج التر�ــو� الفــرد� هــو أســلوب أساســى لتعلــ�م وتــدر8ب األطفــال المعــوقین، حیــث یــتم مــن 
فـــإن 9ثیـــر مـــن خاللـــه تـــدو8ن وتوثیـــ" االحت�اجـــات لضـــمان تقـــد�م خـــدمات تر�و�ـــة خاصـــة، ومناســـ<ة لهـــم، 

تواجـه البرنـامج  یرتقى لآلمال المنعقدة عل�ه؛ <سبب 9ثیر من العوائ" والمش9الت التـى لم النتائج المرغو<ة
) Whitworth ,1994( أورد و8تــوورثو أو فــى التطبیــ"،  ،التر�ــو� الفــرد� ســواء فــى إجــراءات األعــداد

   :مثل<عض تلك العوائ" والمش9الت 
ــع المحتــــو� األصــــلى للبرنــــامج التر�ــــو�  • أن الممارســــات الواقع�ــــة فــــى الصــــفوف الدراســــ�ة ال تتوافــــ" مــ

  . الفرد�
وال�ــة مــن إبر8ــل  ٢٦برنامجــًا تر�و�ــًا فرد�ــًا فــى  )OSEP 1989(اصــة حلــل م9تــب بــرامج التر��ــة الخ •

مدرسـة لـم تلتـزم  ١٦٥مدرسة من بـین  ١٥٠و9انت نتیجه هذا التحلیل أن  ١٩٩٢إلى فبرایر  ١٩٨٩
  . <القواعد الفدرال�ة أو المحل�ة التى وضعت للبرنامج التر�و�  الفرد�

ــو� ا • ــامج التر�ــ ـــة <البرنــ ــاكل المرت<طـ ـــن المشــ ــر مـ ــة 9ثیــ ــة إجرائ�ــ ــرد� ذات طب�عــ ــث. لفــ اإلجــــراءات   حیــ
  . الم�9ان��9ة والروتین الوظ�فى فى التر��ة الخاصة 9معوقات إلعداد برامج تر�و�ة فرد�ة فعالة 

من المشاكل <الفر8" المشترك فى إعداد البرنامج التر�و� الفرد�، ومن أهم هذه المشـاكل ارت<اa 9ثیر  •
دین، والحــرج المهنــى عنــدما یختلــف العــاملین فــى المدرســة مــع الجدولــه، وضــغط الوقــت، وتــوجس الوالــ

وأكــد عــدد مــن الكتــاب أن التوجــه الخــاص <ــالفر8" متعــدد التخصصــات فــى عمل�ــة . <عضــهم الــ<عض 
  . البرنامج التر�و� الفرد� 9ان مش9وك فى 9فائته

تهم لتطــو8ر الــذین یجــب أن تتكامــل معــرفتهم مــع مهــار  ،ال یوجــد تــدر8ب مــنظم للعــاملین فــى المدرســة •
  . برامج تر�و�ة فرد�ة ذات معنى
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ال �حــاورن وال یناقشــون <عضــهم مــع الــ<عض  ،أن معلمــى الفصــول العاد�ــة ومعلمــى الفصــول الخاصــة •
بخصــوص البــرامج التر�و�ــة الفرد�ــة، وٕاذا فعلــوا فــإن الحــدیث �9ــون ســطح�ًا خــالل اجتماعــات البرنــامج 

ظـــر إلـــیهم 9أعضـــاء مهمـــین فـــى تلـــك االجتماعـــات، التر�ـــو� الفـــرد�، وأن معلمـــى الفصـــول العاد�ـــة ین
  . ولكنهم اعتبروا أقل األعضاء فى اسهاماتهم وتأثیرهم فى تلك االجتماعات 

أن اآل<ـــاء واألمهـــات یتحـــدثون قلـــ�ًال جـــدًا فـــى اللقـــاءات الخاصـــة <البرنـــامج التر�ـــو� الفـــرد� وعـــادة مـــا  •
  للمعلومات ینظر إلیهم العاملون فى المدرسة <اعت<ارهم مجرد متلقین 

ال یوجــد لــد� العــاملین فــى المــدارس مفهومــًا واضــحًا عــن هــدف البــرامج التر�و�ــة الفرد�ــة و�نیتهــا، فقــد  •
تحولــت تلــك البــرامج إلــى مطلــب إدارة یتمثــل فــى مجموعــة أوراق، أو شــیئ مــا مــن الــالزم عملــه تلب�ــة 

تى وقـت اجتمـاع المراجعـة لقوانین، و<عد ذلك �عـزل فـى ملـف، و ال �سـتخدم أو ینظـر إل�ـه إلـى أن �ـأل
  .الالحقة

  مقومات نجاح البرنامج التربوى الفردى فى ثالثة أبعاد

  المعرفة والوعى : أوالً 

و8تضـمن أ�ضـا مسـح . ال<عد على فهم الخلف�ة الفلسف�ة والقانون�ة للبرنامج التر�و� الفرد� ا�ساعد هذ
طـار إلوا ألشخاص معینـین، ،لمسند مسئول�اتها<ما فى ذلك م9وناته ا. لوث�قة البرنامج والعمل�ة الخاصة <ه

ــم  ــ<ة، وفهـ ــر األساســـ�ة لكتا<ـــة برنـــامج فـــرد� جیـــداالخـــاص <9تا<ـــة بـــرامج تر�و�ـــة مناسـ ــل  ،لعناصـ ــل 9ـ جعـ
  . المشتر9ین فى التدر8ب على مستو� متشا<ه من المعرفة ولتهیئتهم للمراحل الالحقة للتدر8ب

 ً   عملیة البرنامج التربوى الفردى : ثانیا

مل هذا ال<عد مع العمل�ة الرئ�سة لتطـو8ر البرنـامج التر�ـو� الفـرد� ،  و�حتـو� علـى مهـارات فـى یتعا
الجیـد  ثماراالسـتو .. التخطـ�ط و .. و الصـراعالنـزاع حل و .. أو الموافقة ،�ناء االجماعو . التواصل: مجاالت
  الدینام�ات الجماع�ة و .. للوقت
غـــرض هـــذه ال<عـــد هـــو مســـاعدة المتـــدر�ین علـــى أن �9تســـبوا مهـــارات العمـــل الجمـــاعى فلـــ�س لـــد� و 

، أو فــى حــل التــراع أو التوفیــ" بــین الجمــاعىمعظــم العــاملین <المــدارس تــدر8<ًا رســم�ًا فــى مهــارات العمــل 
مج تر�و�ـــة المتنـــازعین أوالمختلفـــین، أو فـــى التخطـــ�ط المح9ـــم، رغـــم أن هـــذه المهـــارات أساســـ�ة إلعـــداد بـــرا

   .فرد�ة ناجحة
   :نجاح الفر*( �احترام قواعد العمل الجماعى أهمها وأن

�قوم 9ل عضو مـن أعضـاء الفر8ـ" فـى دوره <ـالرجوع إلـى اختصاصـه واعتمـادًا علـى  :عدم تداخل األدوار 
   .9فاءته

ــل و  :التكامـــــل  ــــإذا الالتكامـــ ـــحابها فـ ــــأدوار أصــ ـــام <ـ ـــر� دون الق�ــ ــات األخــ ــى االختصاصـــ ـــتح علـــ ـــظ  التفــ حــ
االخصائى النفسى عیو<ًا فى النط" لد� أحد التالمیـذ فإنـه یوجهـه إلـى اخصـائى عـالج 
النطــ" والكــالم ، وٕاذا ال حــظ المعلــم أن التلمیـــذ �مــر <اضــطرا<ات نتیجــة خالفــات قو�ـــة 
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ــه سبـــین الوالـــدین فالبـــد � ــی" العمـــل معـ ــل . تشـــیر األخصـــائى االجتمـــاعى لتنسـ إن تكامـ
  . 9ل المعلومات المتصله بتطور التالمیذ  األدوار �عنى عمل�ًا ت<ادل 

 ً   متطلبات البرنامج التربوى الفردى : ثالثا

  : توجد ثالث جوانب ذات أهم�ة خاصة فى وث�قة البرنامج التر�و� الفرد� وهى 
  .تلبى 9ل المتطل<ات القانون�ة والتنظ�م�ة  .١
   .تع9س بدقة العلم�ات الجار8ة  .٢
الهــدف و�م9ــن اســتخدامها وترجمتهــا إلــى خــدمات تر�و�ــة تكــون وث�قــة مفیــدة ومرت<طــة <  .٣

  .مناس<ة 
مـــن المهـــم أن تع9ـــس البـــرامج التر�و�ـــة الفرد�ـــة و�دقـــة مـــا حـــدث أثنـــاء عمل�ـــة تطو8رهـــا أو إعـــدادها و 

و�حتــو� التــدر8ب فــى هــذا ال<عــد  ،وتصــف بدقــة الخــدمات التــى یتلقاهــا التلمیــذ، ولمــاذا یتلقــى هــذه الخــدمات
وفعالـه، ومرت<طـة <عمل�ـة التقیـ�م، واتخـاذ القـرارات  ،هـداف <عیـدة وقر8<ـة المـد� مناسـ<ةعلى ممارسة 9تا<ة أ 

ــة المناســــ<ة، و8جــــب أن تكــــون هــــذه القــــرارات موثقــــه و�م9ــــن فهمهــــا . <الخــــدمات المناســــ<ة، والبیئــــة التعل�م�ــ
ــون ب ــذین �قومــ ــائیین الــ ــة لألخصــ ــة مفهومــ ـــداد وث�قــ ــوا �9ف�ــــة إعـ ـــَا أن یتعلمــ ـــتر9ون أ�ضـ ــاج المشـ ـــد�م و�حتــ تقـ

وهذا �عنى أن الوث�قـة البـد أن تحتـو� . الوظ�فىو الخدمات المختلفة للتالمیذ، مثل خدمة العالج الطب�عى، 
ــا  ــعب تطو8رهـــ ـــة �صـــ ــة مملــ ــ<ح الوث�قـــ ــى ال تصـــ ــیل حتـــ ـــى التفاصـــ ــاالة فــ ـــدون مغـــ ــة، و�ــ ــیل 9اف�ـــ ــى تفاصـــ علـــ

  . واستخدامها
  مشاركة اآلباء فى البرنامج التربوى الفردى 

ــم دورهـــم الفعـــال ، وصـــانعى قـــرارات تر�و�ـــة فـــى إعـــداد إن ف9ـــرة أحق�ـــة مشـــا ــاء لهـ ر9ة اآل<ـــاء 9أعضـ
م، مــن خــالل قــانون تر��ــة األفــراد المعــوقین ١٩٧٥وتطــو8ر البرنــامج التر�ــو� الفــرد� لطفلهــم نشــأت عــام 

IDEA  الــذ� تســند إل�ــه مهمــة  ،فالحاجــة ملحــة إلشــراك اآل<ــاء فــى عضــو�ة الفر8ــ" متعــدد التخصصــات
من األدوار المهمه التى �م9ـن أن �شـارك فیهـا اآل<ـاء 9ما أن عدید . ج التر�و� الفرد� وتنفیذهإعداد البرنام

أو التــدر8ب الم<اشــر  ،ســواء مــن حیــث التقیــ�م وجمــع المعلومــات أو تحدیــد األهــداف الرئ�ســة فــى البرنــامج
  ) turnbull.at al.1978. (للطفل لتعم�م المهارات التى �9تسبها فى المدرسة

ــاء األطفـــال المعـــوقین فـــى ) Skinner ,1991(9ینر و8ـــذ9ر ســـ ســـببین هـــامین لضـــرورة إشـــراك آ<ـ
  . اللقاءات الخاصة بإعداد البرنامج التر�و� الفرد�

فهــم �ســتط�عون وصــف أنمــاa الســلوك، والتــار8ح . ألن اآل<ــاء هــم مصــدر قــ�م للمعلومــات عــن طفلــه :أوالً 
ك الطفـل والتـى ال �م9ـن الحصـول علیهــا الطبـى، ولـدیهم معلومـات عـن المعـززات المحتملـه لسـلو 

  . من مصادر آخر� 
إذا حــدث تعیــر فــى ســلوك الطفــل األكــاد�مى واالجتمــاعى وظهــر هــذا التغیــر فــى المنــزل والمدرســة،  :ثان�ــاً 

  . فى هذه الحالة �9ون التعاون أساس�ًا بین اآل<اء والمعلمین



  الدلیل اإلرشاد! إلعداد البرامج التر�و�ة الفرد�ة لذو! اإلعاقة العقل�ة 
 

 

 

 
  البرامج التر�و�ة الفرد�ة تقی�م ومتا�عة تنفیذ: الثالث عشر الفصل

 

١٤٠

ثنـاء االجتمـاع فـى المراحـل الثالثـة التـى و8جب إعطاء الفرصة للوالدین للمشار9ة فى اتخاذ القرارات أ
  : على النحو التالى ) Smith,2001(�مر بها اجتماع البرنامج التر�و� الفرد� وهى 9ما یذ9رها سمیث 

  مراجعة نتائج التقییم ومستوى األداء الحالى  -١

یجــب تجنــب اســتخدام مصــطلحات تخصصــ�ة تر�و�ــة عنــد مراجعــة نتــائج التقیــ�م مــع اآل<ــاء فــى 
أ�ضــَا یجــب إعطــاء اآل<ــاء نســخة مــن نتیجــة ذلــك التقیــ�م الــذ� یبــین قــدرة الطفــل . اء االجتمــاعأثنــ

 ،ً و9ــذلك احت�اجاتـــه، وال بـــد مـــن التأكـــد مـــن اســـت�عاب الوالـــدین لنتیجـــة ذلـــك التقیـــ�م، و8جـــب أ�ضـــا
 ،و9ـذلك احت�اجاتـه ،أعطاء الوالدین الفرصة لطرح األسـئلة والتعبیـر عـن رأیهمـا فـى قـدرات طفلهـم

وخاصة من رؤ8تها له فى المنزل، ل�شعر الوالدین <حاجة للشـعور <ـأن التقیـ�م انع9ـاس دقیـ" عـن 
  . حالة طفلهم

  

  وضع األھداف بعیدة المدى واألھداف قصیرة المدى  -٢

عند تحدید األهداف <عیدة المد�، واألهداف قصیرة المد� البد أن �9ون اآل<ـاء والتالمیـذ أنفسـهم 
9ــون متوافقــة مــع رغ<ــاتهم، �مشــار9ین فــى وضــع تلــك األهــداف، وال بــد ان  إذا 9ــان ذلــك مناســ<اً 

شــارة إلــى األهــداف التــى �ســتط�عون المســاعدة فــى تعل�مهــا أو إلأ�ضــَا البــد مــن إعطــاء الفرصــة ل
  .تقو�مها فى المنزل

  تعیین المكان المناسب والخدمات المساندة  -٣

ــ د خ�ـــارات الم9ـــان المناســـب والخـــدمات اآل<ـــاء �ســـتط�عون مـــنح معلومـــات ق�مـــة تســـاعد فـــى تحدیـ
قـد �9ـون مدرسـة عاد�ـة، أو فصـل خـاص، (فعند تحدیـد الم9ـان المالئـم للتلمیـذ . المساندة للتلمیذ 

ال بــد مــن تقــد�م إجا<ــات مطمئنــه لآل<ــاء عــن ) أو مدرســة خاصــة نهار8ــة، أوالمنــزل، أو المستشــفى
لعاد�ــة �حتــاج اآل<ــاء إلــى اإلجا<ــة عــن جم�ــع استفســارتهم فمــثًال، عنــد دمــج التلمیــذ فــى المدرســة ا

<عــض األســئلة مثــل مــا موقــف معلــم الفصــل العــاد�؟ مــا جــودة البرنــامج؟ مــا إجــراءات النقــل؟ مــا 
احتمــاالت فشــل التلمیــذ فــى هــذا الموضــع التعل�مــى؟ 9ــذلك <النســ<ة للخــدمات المســاندة الضــرور8ة 

الــخ ال بـد مـن تحدیـدها ، ومــن .. .للتلمیـذ مثـل الخـدمات النفسـ�ة وخــدمات عـالج النطـ" والكـالم 
ـــخاص  ـــین األشـ ــا وتعیـ ــة لهــ ــدة المتوقعــ ــدمات والمــ ـــك الخــ ــد�م تلـ ــــة تقــ ــد بدا� ــَا تحدیــ ـــرور� أ�ضــ الضـ

  . المسئولین عن تقد�م تلك الخدمات للتلمیذ 
  : فحصر فوائد مشار9ة اآل<اء فى البرنامج التر�و� الفرد� فى اآلتى) Smith ,2001(أما سمیث 

  . م لبیئة الطفلز8ادة فهم المعل -١
  . معرفة اآل<اء عن وضع�ة تر��ة طفلهم -٢
  . تحسن التواصل بین المدرسة واآل<اء -٣
  . ز8ادة فهم المدرسة عن الطفل -٤
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ز8ادة إم9ان�ة تحسن الفهم بین المدرسة والبیت ، حیث �9ون هناك اتفاق مت<ـادل علـى األهـداف  -٥
   .التر�و�ة التى سوف تحق" وتنجز

  


