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٥٨

  معاییر ومؤشرات الخدمات التربویة الفردیة لذوى االعاقة العقلیة :الفصل السابع

  

  معاییر ومؤشرات البرامج والخدمات التربویة الفردیة لألطفال ذوي اإلعاقة العقلیة 

 �وترجمة المعاییر العالم�ة، ثم تحدیـد معـاییر ومؤشـرات البـرامج والخـدمات استنادًا إلى األدب التر�و
التر�و�ـــة المقدمـــة لألطفـــال ذو� اإلعاقـــة العقل�ـــة فـــي مؤسســـات ومراكـــز التر��ـــة الخاصـــة 0َعـــد الرجـــوع إلـــى 

  :المعاییر العالم�ة المعتمدة، 0ش;ل رئ�س 0ما یلي
 Council for Exceptional)اصــة معــاییر المجلــس األمر<;ــي لألطفــال ذو� اإلحت�اجــات الخ •

Children, CEC)   �وهو المجلس المعروف 0التأثیر الكبیر على التر��ة الخاصة في العالم، والـذ
 �تبنــى جملــة مــن معــاییر الممارســة المهن�ــة فــي میــدان التر��ــة الخاصــة 0مــا فیهــا میــدان األطفــال ذو

 .اإلعاقة العقل�ة

ــاییر المجلـــس األمر<;ـــي الـــوطني العتمـــ • ــدر<ب المعلمـــین معـ  National Council for)اد تـ

Accreditation for Teacher Education)  المعروف اختصارًا بـ(NCATE)  

 National) المعـاییر العالم�ـة التـي وضـعتها المؤسسـات الوطن�ـة العتمـاد خـدمات التر��ـة الخاصـة •

Commission for the Accreditation  of Special Education Services) 

(NCASES)   
 Interstate New Teacher Assessment) مراجعة وث�قة المجلس الوطني للمعاییر النموذج�ة، •

and Support Consortium Special Education Sub- Committeee, INTASC)    
المعاییر واإلجراءات اإلرشاد�ة لتقی�م وتشخ�ص األطفال ذو� اضطراب التوحد فـي جامعـة ;ولومب�ـا،  •

  Standards  and)   . دراســة المعــدة لــوزارة التخطـ�ط الصــحي فــي بــر<تش ;ولومب�ـاوهـي ال

Guidelines  For  the Assessment  and Diagnosis  of Children  with  Autism 

Spectrum Disorder  in  British  Columbia )  
•  � . برامج التر��ة الخاصة ومعاییرها واعتمادها في وال�ة إلنیو

اإلعتماد الخـاص لمؤسسـات و�ـرامج األشـخاص ذو� اإلعاقـات العقل�ـة التـي وضـعها المجلـس معاییر  •
 .األعلى لشؤون األشخاص المعاقین
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٥٩

  للبرامج التربویة الفردیة الرؤیة والرسالة  :  األولالمجال 

  المؤشر  المعار  م

١   �اإلطــــار الف;ــــر� والفلســــفي الــــذ
تتبنــــــاه المؤسســــــة والــــــذ� �شــــــ;ل 

د علیهــــا فــــي األســــس التــــي تعتمــــ
اخت�ـــار األهـــداف المتعلقـــة بتقـــد�م 
الخــــــــدمات التعل�م�ــــــــة والتدر<ب�ــــــــة 

  والعالج�ة والتأهیل�ة

تتبنــى المؤسســة رؤ�ــة ورســالة خاصــة 0الخــدمات والبــرامج المقدمــة  )١
  .ذو� اإلعاقة العقل�ة طفاللأل

  .ذو� اإلعاقة العقل�ة طفاللألللمؤسسة أهداف مناس0ة  )٢
یئــــة اإلدار<ــــة والفن�ــــة والتعل�م�ــــة تحــــدد المؤسســــة 0التعــــاون مــــع اله )٣

  .األهداف العامة لتحقیT رسالتها
  T األهداف الموضوعةیتحقل 0اً تنفیذ برنامجاً المؤسسة  ضعت )٤
تع;ـــس رؤ�ـــة ورســـالة المؤسســـة وجهـــات نظـــر ذات 0عـــد إنســـاني  )٥

  وحقوقي
تح;ـم رؤ�ــة المؤسسـة ورســالتها اخت�ـار الخــدمات والبـرامج المقدمــة  )٦

  .قل�ةذو� اإلعاقة الع طفاللأل
تعمــــل المؤسســـــة علـــــى مراجعـــــة ف;رهـــــا ورســـــالتها 0صـــــورة دور<ـــــة  )٧

0التعــاون مــع المــدیر<ن وأعضــاء الهیئــة اإلدار<ــة والتعل�م�ــة وأول�ــاء 
  .األمور

تلتـــــزم المؤسســـــة 0ـــــالقوانین واألنظمـــــة والتعل�مـــــات الصـــــادرة عـــــن  )٨
  .الجهات ذات العالقة

  لبرامج التربویة الفردیة الكوادر اإلداریة والفنیة والمناسبة ل: المجال الثانى 

  المؤشر  المعار  م

الكوادر اإلدار<ة والفن�ة   ٢
المؤهلة ;المدیر والمعلمین 

ومساعدو المعلمین 
و;فا�اتهم  ئیینواالخصا
ومهاراتهم في تنفیذ  هالمهن�

  .أهداف المؤسسة
  

  .في مجال اإلعاقة العقل�ة لدیها خبرة ومعرفةإدارة  للمدرسة )١
�مـي موجــه فنــي �حمـل درجــة علم�ــة مناســ0ة �شـرف علــى الكــادر التعل )٢

 �فــي اإلعاقــة العقل�ــة ولد�ــه خبــرة مهن�ــة فــي التعامــل مــع األطفــال ذو
  اإلعاقة العقل�ة

 ولـــدیهمفـــي التر��ـــة الخاصـــة علم�ـــة مناســـ0ة �حمـــل المعلمـــون درجـــة  )٣
  .اإلعاقة العقل�ة جال في ممهن�ة خبرة 

ل التر��ــة فــي مجــاعلم�ــة مناســ0ة �حمــل المعلمــون المســاعدون درجــة  )٤
  اإلعاقة العقل�ةمجال في ولدیهم خبرة مهن�ة الخاصة 

  یتوافر في المؤسسة متخصصون مساندون ;ما یلي )٥
  .عالج طب�عي صائياخ �
 .ولغة نطT الج ي عئاخصا �
 .ج وظ�في عالأخصائي  �
 .نفسي أخصائي �



  الدلیل اإلرشاد� إلعداد البرامج التر�وة الفردة لذو� اإلعاقة العقلة 
 

 

 

 

  معاییر ومؤشرات الخدمات التر�وة الفردة لذو� االعاقة العقلة: السا
ع الفصل

 

٦٠

  المؤشر  المعار  م

 . طبیب عام �
 .ممرض �

ضـــمن آل�ـــة متعـــدد التخصصـــات الفر<ـــT  بـــینیـــتم التنســـیT والتعـــاون  )٦
ف�ما یخص البرامج والخـدمات المقدمـة للتالمیـذ ذو�  محددةو  هواضح

  اإلعاقة العقل�ة
  .المناس0ة یتم تدر<ب المعلمین على استخدام أدوات التقی�م )٧
ــــة فــــي المؤسســــة أثنــــاء الخدمــــة لتــــأهیلهم  )٨ یــــتم تــــدر<ب الكــــوادر العامل

  .وتدر<بهم وتطو<ر مهاراتهم المهن�ة
ة 0اإلعاقـــة قـــلعلتر�ـــو� المتتتـــا0ع الكـــوادر العاملـــة مســـتجدات المیـــدان ا )٩

طــــالع علــــى اإل ورش عمــــل،و مــــؤتمرات،  حضــــور نــــدوات،(العقل�ــــة 
  ).الخ....األ0حاث والدراسات الحدیثة 

  السیاقات التعلیمیة المناسبة لتفعیل البرامج التربویة الفردیة : المجال الثالث 

  المؤشر  المعار  م

التعلـــ�م ســـ�اق التعلـــ�م وجوانـــب   ٣
إلعاقــــــة ذو� ا الطــــــالبوعــــــدد 

محتو�اتهـــا  الفصـــلالعقل�ـــة فـــي 
ــــــــة و  األدوات والوســــــــائل التعل�م�

الالزمـــــة والتجهیـــــزات المختلفـــــة 
  المالئمة لذو� اإلعاقة العقل�ة

هـــداف أ لتحقیـــT حجـــرات دراســة مناســـ0ة والزمــة فـــي المؤسســة  وفریتــ )١
  .والخدمات المقدمة لألطفال ذو� اإلعاقة العقل�ة ،البرامج

ر;ـن العمـل (مثـل ى ش;ل أر;ـان تعل�م�ـة عل حجرة الدراسةیتم تنظ�م  )٢
الجماعي، األكاد�مي، الفرد�، اإلسترخاء، النوم، اللعب، الموسـ�قى، 

  ).الخ...الرسم
  .لبیئة الصف عناصر السالمة العامة المؤسسة توفر )٣
ــــــة )٤ مــــــع األقــــــران  جتمــــــاعيفرصــــــًا للتفاعــــــل اال تــــــوفر البیئــــــة التعل�م�

  .المح�طین 0الطفل
لزمات ;ــــل طفــــل مــــزودة 0مثیــــرات یوجــــد م;ــــان لحفــــظ أغــــراض مســــت )٥

  ).صورته، واسمه(0صر<ة 
 – ٨( في الصـف الواحـد مـنذو� اإلعاقة العقل�ة یتراوح عدد الطل0ة  )٦

  .أطفال لكل معلم ومساعد في الحاالت ال0س�طة والمتوسطة) ١٠
 – ٥(في الصـف الواحـد مـن ذو� اإلعاقة العقل�ة یتراوح عدد الطل0ة  )٧

  .حاالت الشدیدةأطفال لكل معلم مساعد في ال) ٦
0صر<ة توضـح أمـاكن أداء ) المهام(مثیرات حجرة الدراسة یتوافر في  )٨

  .المهمات التعل�م�ة
  .المقدرة الیوم�ةاألنشطة برنامج یوضح حجرة الدراسة یوجد في  )٩
  .یوجد في الصف جدول تعل�مي خاص لكل طفل )١٠
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٦١

  المؤشر  المعار  م

ـــــة  )١١ تتـــــوفر األدوات والوســـــائل التعل�م�ـــــه الالزمـــــة والتجهیـــــزات المختلف
  .ئمة للطفل ذو� اإلعاقة العقل�ةالمال

  

  :أسالیب التعلیم فى التربیة الخاصة: المجال الرابع

  المؤشر  المعار  م

١  

  

  

  

  

  

  

یتا0ع المعلم ال0حوث المعاصـرة 
المتعلقـــــــــة 0التـــــــــدر<س الفاعـــــــــل 
والعق0ــات التــى تواجــه الطــالب 
فــــــى تعلـــــــم التر��ــــــة الخاصـــــــة، 

  و�ملك طرق لتدلیلها
  
  

لخاصــة �ســتخدم معلــم التر��ــة ا
طـــــــــــــرق تـــــــــــــدر<س متنوعـــــــــــــة، 

  ومناس0ة للتلمیذ

�ســـــاعد طال0ـــــه فـــــى مواجهـــــة الصـــــعو0ات و<جیـــــب عـــــن التســـــاؤالت  .١
 .الخاصة بذلك لد� طال0ه

إجـــراء التـــدر<س فـــى خطـــوات �م;ـــن تحق�قهـــا 0ســـهولة وتعـــزز نجـــاح  .٢
 .التلمیذ

 .�ستخدم أسلوب تحلیل المهمة مع طال0ه ل�قوموا 0المهارة 0أنفسهم .٣
ات األساســـــ�ة وطـــــرق التـــــدر<س العامـــــة لـــــتعلم �ســـــتخدم 0االســـــتراتیج� .٤

 .القراءة
 .�طبT 0االستراتیج�ات األساس�ة وطرق التدر<س لتعلم الكتا0ة .٥
  .یلم 0االستراتیج�ات األساس�ة وطرق التدر<س لتعلم الر<اض�ات .٦

  :المعرفة بطرق التعلیم الخاصة بالطالب ذوى االحتیاجات الخاصة: المجال الخامس 

  المؤشر  المعار  م

ـــــم التر��ـــــة الخاصـــــة   ١ معرفـــــة معل
  0البرنامج التر�و� الفرد�

�عتمـــد علــــى نتـــائج التشــــخ�ص والتقیـــ�م للطــــالب وخصائصـــهم فــــى  )١
  .اخت�ار أسالیب التعلم

تحدیــد مســتو� األداء الحــالى للتحصــیل األكــاد�مى واألداء الــوظ�فى  )٢
 .بدقة ووضوح

 .یجمع ب�انات ذات صلة فى جم�ع مجاالت األداء )٣
ـــم  �عـــدد المحتو�ـــات )٤ ـــامج التر�ـــو� الفـــرد�، و<ل الرئ�ســـة الم;ونـــة للبرن

 .0االعت0ارات األساس�ة التى یبنى علیها
 .یخطط و�صمم أنشطة تعل�م�ة فى ضوء محتو� المنهج وأهدافه )٥
ــــــة و�ســــــتخدم مصــــــادر متنوعــــــة واالســــــتعانة  )٦ �صــــــمم البــــــرامج الفعال

 .0األدوات التقن�ة
ـــة للبرنـــا )٧ مج التر�ـــو� الفـــرد�، �عـــد التقـــار<ر الیوم�ـــة والفعل�ـــة والنهائ�

  .وفT أسالیب علم�ة

یوظـــــف البـــــرامج المناســـــ0ة فـــــى   ٢
  .التعامل مع طال0ه

یلــــم 0النظر<ــــات واألســــالیب والم0ــــادئ واســــتراتج�ات تعــــدیل الســــلوك  -١
 .وتطب�قاتها لذو� اإلعاقة العقل�ة
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٦٢

  المؤشر  المعار  م

 .�ستخدم اإلجراءات المناس0ة لتش;یل السلوك -٢
جتماع�ـــــة لـــــد� �عـــــزز مهـــــارات الســـــلوك االجتمـــــاعى والمهـــــارات اال -٣

 .الطالب
یــــدمج المهــــارات االجتماع�ــــة فــــى ;افــــة المنــــاهج و;�ف�ــــة االســــتفادة  -٤

 .منها
لد�ــه وعــى بتــأثیر التوقعــات المختلفــة علــى أداء طال0ــه ولد�ــه القــدرة  -٥

  .على تطبیT إجراءات فعالة لز<ادة الثقة 0النفس لد� طال0ه

�طبـــــــــــT اســـــــــــتراتیج�ات تنم�ـــــــــــة   ٣
 المهارات الح�ات�ـة لـد� الطـالب

  .ذو� اإلعاقة العقل�ة

�صــــمم خطــــط و�طبــــT األهــــداف لتطــــو<ر قــــدرات الطــــالب و<نمــــى  .١
  .المهارات البدن�ة للطالب الذین �حتاجون رعا�ة بدن�ة خاصة

 .�شجع الطالب و�ستثیر دافعیتهم للتعلم والتفاعل .٢
یوظــف مهــارات الح�ــاة الیوم�ــة االســتقالل�ة للطــالب بهــدف إعــدادهم  .٣

 .للح�اة 0ش;ل مستقل
مشار;ة أول�اء األمور فى دعم الطـالب ذو� اإلعاقـة العقل�ـة �شجع  .٤

 .وٕاتاحة الفرص الكاف�ة لهم إلكتساب المهارات الالزمة
�ضــمن المهــارات المهن�ــة فــى البرنــامج الفــرد� للطالــب منــذ الصــغر  .٥

ـــــاهج الدراســـــ�ة مـــــن أجـــــل إكســـــابها  ـــــى حـــــل المشـــــ;الت فـــــى المن ف
  .لعمل�ةوالمحافظة علیها ومن ثم تعم�مها فى الح�اة ا

  المعرفة بخصائص ذوى االحتیاجات التربویة الخاصة وكیفیة تعلمھم: المجال السادس 

  المؤشر  المعار  م

�عــــرف معلــــم التر��ــــة الخاصــــة   ١
أســــالیب الق�ــــاس والتقــــو�م فــــى 

  .مجال التر��ة الخاصة

تقـــوم المؤسســـة بـــإجراء دراســـة حالـــة شـــاملة تتضـــمن التـــار<خ النمـــائي  )١
 � المؤسسة0لتحاقهم  إقبل  عاقة العقل�ةاإل والتر�و� لألطفال ذو

 .القدرة على تحدید أعضاء فر<T الق�اس والتقو�م ودور ;ل منهم )٢
 .�حدد دور أخصائى عالج اللغة والكالم )٣
 .�حدد دور أخصائى العالج الطب�عى أو الوظ�فى )٤
 .�حدد دور األخصائى النفسى )٥
م�ة مثـل �عرف األدوات والمقای�س واالخت0ارات الـر سـم�ة وغیـر الرسـ )٦

دراسـة الحالـة والسـجالت التقو�م�ـة والمسـتخدمة فـى تشـخ�ص وتقــو�م 
ذو� االحت�اجات التر�و�ة الخاصة و�عـرف ;یـف �عممهـا و�سـتخدمها 

 .0ما یتناسب وحاجات الطالب ذو� اإلعاقة العقل�ة ال0س�طة
 .یتوافر في المؤسسة أدوات التقی�م النفس�ة والتر�و�ة المناس0ة )٧
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  معاییر ومؤشرات الخدمات التر�وة الفردة لذو� االعاقة العقلة: السا
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٦٣

  المؤشر  المعار  م

  م في أوساn بیئة مناس0ةعمل�ة التقی� � تجر  )٨
معرفـــة االخت0ـــارات المح;�ـــة المرجـــع لجمـــع المعلومـــات األكثـــر فائـــدة  )٩

الســتخدامها لصــ�اغة األهــداف العامــة واألهــداف قصــیرة المــد� فــى 
 .البرنامج التر�و� الفرد�

�عـــرف الم0ـــادئ األساســـ�ة للق�ـــاس والتقـــو�م والتشـــخ�ص فـــى التر��ـــة   )١٠
 .، المصطلحاتالخاصة مثل التعر<فات، األهداف

یجمــــــع معلومــــــات التقــــــو�م مــــــن مصــــــادر متنوعــــــة مــــــن المدرســــــین   )١١
ــــــاء األمــــــور، الطــــــالب ذو� االحت�اجــــــات  والمهنیــــــین اآلخــــــر<ن، أول�
التر�و�ـــة مـــن أجـــل اتخـــاذ القـــرار التر�ـــو� والتخطـــ�ط للبـــرامج الفعالـــة 

 .للطالب
١٢(  Tاإلعاقــة العقل�ــة مــن قبــل فر<ــ � یــتم تحدیــد مع�ــار أهل�ــة الطفــل ذو

 .متعدد التخصصات مالتقی�
١٣(   �تستخدم المؤسسة نتائج التقی�م فـي تصـم�م البرنـامج التر�ـو� الفـرد

 للطفل

ل ذو� اإلعاقــــة العقل�ــــة اطفــــیـــتم تحدیــــد البــــدیل التر�ــــو� المالئــــم لأل  )١٤
  اعتمادا على ب�انات التقی�م والحاجات الفرد�ة للطفل

 �عرف ;یف �فسر و�سـتخدم المعلومـات التـى تـم جمعهـا مـن التقـو�م  )١٥
 .الرسمى وغیر الرسمى

 التقی�م ألطفالهم ذو� اإلعاقة العقل�ة عمل�ة األسرة في شاركت  )١٦

 .نتائج التقی�میتم تزو<د أول�اء األمور ب  )١٧
�حـــــــدد مســـــــتو� األداء الحـــــــالى للطالـــــــب فـــــــى الجوانـــــــب المعرف�ـــــــة   )١٨

 .واألكاد�م�ة والقدرات من أجل الق�ام 0المهام التدر<س�ة
 :التال�ةالمجاالت  العقل�ة جم�عحاالت اإلعاقة  یتضمن تقی�م  )١٩

  مهارات العنا�ة 0الذات والمهارات اإلستقالل�ة •
  مهارات التفاعل االجتماعي •
  ).اللفظ�ة وغیر اللفظ�ة( مهارات التواصل  •

، )القـراءة والكتا0ـة والحسـاب(المهارات األكاد�م�ة األساس�ة  •    
  .والمعرف�ة

  مهارات السالمة العامة •
  المهارات الحر;�ة •
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٦٤

  المؤشر  المعار  م

  ات المهن�ةالمهار  •
  المهارات اإلقتصاد�ة •

٢  

  
  
  
  
  
  
  
  

�عــــرف معلــــم التر��ــــة الخاصــــة 
مراحـــــــــل وخصـــــــــائص النمـــــــــو 
والفــــــــروق الفرد�ــــــــة واألســــــــ0اب 

  .العامة لإلعاقة
  
  
  
  
  
  

�عــرف األســ0اب المشــار;ة لإلعاقــات قبــل وأثنــاء و0عــد الــوالدة وطــرق  -١
  .الوقا�ة منها

خصـــائص �میـــز مراحـــل النمـــو الطب�عـــى والتشـــا0ه واالخـــتالف فـــى ال -٢
األساســـ�ة بـــین الطـــالب ذو� اإلعاقـــة العقل�ـــة وأقـــرانهم مـــن الطـــالب 

الجوانـــب  المختلفـــة لهـــم فـــىالعـــادیین، و�صـــف الخصـــائص النمائ�ـــة 
الجســــم�ة واالجتماع�ــــة والعقل�ــــة والتعل�م�ــــة واالنفعال�ــــة واللغو�ــــة فــــى 

 .المراحل العمر<ة التى یدرسون فیها
�میز االختالفات الثقاف�ـة والحضـار<ة بـین الطـالب ذو� االحت�اجـات  -٣

 .التر�و�ة الخاصة و<راعیها فى تخط�ط الدرس وتنفیذ البرنامج
�قــدر تــأثیر اإلعاقــات الحســ�ة والبدن�ــة والمعرف�ــة والف;ر<ــة واالنفعال�ــة  -٤

  .على عمل�ات النمو والقدرات وسلوك الطالب ذو� اإلعاقة العقل�ة

لــــم التر��ــــة الخاصــــة معرفــــة مع  ٣
0ـــــــــاألطر العامـــــــــة لتخصـــــــــص 

  التر��ة الخاصة

�حـــدد االحت�اجـــات المختلفـــة للطـــالب ذو� اإلعاقـــة العقل�ـــة، البدن�ـــة،  -٥
  .إلخ... المعرف�ة، االجتماع�ة، النفس�ة، 

ـــــم التر��ـــــة الخاصـــــة   ٤ وعـــــى معل
ــــــــة وخــــــــدمات  0البــــــــدائل التر�و�
ـــــــة الخاصـــــــة والخـــــــدمات  التر��

هیل�ـة فـى المساندة والبـرامج التأ
  .التر��ة الخاصة

 .اإللمام 0مفهوم التعل�م الشامل وتطب�قاته .١
التخطــــ�ط للــــدرس مـــــع معلــــم التعلــــ�م العـــــام لجم�ــــع الطــــالب داخـــــل  .٢

 .الصف
�میـــز مفهـــوم التـــدخل الم0;ـــر فـــى التر��ـــة الخاصـــة وأهمیتـــه والبـــرامج  .٣

  .المط0قة ف�ه

ـــــة الخاصـــــة   ٥ �عـــــدد معلـــــم التر��
البـــــــــدائل التر�و�ـــــــــة وخـــــــــدمات 

ـــــــة الخاصـــــــة والخـــــــدمات التر� �
المساندة والبـرامج التأهیل�ـة فـى 

  .التر��ة الخاصة

�عـرف مفهــوم دمـج الطــالب ذو� االحت�اجـات الخاصــة فـى المــدارس  )١
العاد�ــة وأهمیتــه ومتطل0اتــه ومســتو�اته والفئــات المســتفیدة منــه، وأثــر 

  .فر<T العمل فى نجاح الدمج
 .یلم 0مفهوم التعل�م الشامل وتطب�قاته )٢

ـــة الخاصـــة المقدمـــة �حـــدد أنمـــ )٣ المعلـــم المستشـــار، (اn خـــدمات التر��
 ).إلخ..... المعلم المتجول، غرفة المصادر

 .�عرف دور التأهیل فى خدمة الطالب ذو� اإلعاقة العقل�ة )٤

  .�صف التعد�الت البیئ�ة المناس0ة والضرور<ة لذو� اإلعاقة العقل�ة )٥

یلــم 0النظر<ــات التر�و�ــة المــؤثرة فــى تعلــ�م ذو� االحت�اجــات التر�و�ــة  .�١عرف تأثیر اإلعاقة على تعلـم   ٦
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٦٥

  المؤشر  المعار  م

ات الطـــــــــــالب ذو� االحت�اجـــــــــــ
  .الخاصة

  ...).البنائ�ة، االجتماع�ة، السلو;�ة، النفس�ة(الخاصة 
�میـــز الســـلوك اإلنســـانى الســـو� والمقبـــول ومهـــارات الســـلوك الك�فـــى  .٢

 .والسلوك غیر الك�فى

األدو�ـــة  �حــدد الســمات الطب�ــة التــى تــؤثر فــى تعلــم الطــالب وتــأثیر .٣
 .الطب�ة على السلوك التعل�مى والمعرفى والبدنى واإلنفعالى للطالب

�میـــز التـــأثیرات المختلفـــة التـــى تنـــتج عـــن اإلعاقـــة فـــى ح�ـــاة الطالـــب  .٤
والتـــــــى تـــــــنع;س علـــــــى أســـــــرته والمجتمـــــــع والنفســـــــ�ة، االجتماع�ـــــــة، 

 .إلخ....التعل�م�ة، االقتصاد�ة،

ب�ـــة االحت�اجـــات �عـــرف طـــرق متنوعـــة لتكییـــف التـــدر<س مـــن أجـــل تل .٥
  .التعل�م�ة للطالب ذو� اإلعاقة العقل�ة

  :الخدمات والبرامج: المجال السابع 

 المؤشرات   المعار 

عناصر العمل�ة 
التعل�م�ة 

والتدر<ب�ة التي 
تشمل المنهج 

والتخط�ط 
تدر<س وأسالیب لل

التدر<س وتعدیل 
السلوك والتقو�م 
  وسجالت الطل0ة

 : ر�و� الفرد�المنهاج والبرنامج الت )أ( 

١ 

 :تال�ةمجاالت الالیتضمن منهاج اإلعاقة العقل�ة 

  ).مهارات الح�اة الیوم�ة، والعنا�ة 0الذات(المهارات األستقالل�ة  �
  ).اللغة اإلستق0ال�ة والتعبیر<ة(المهارات اللغو�ة  �
القراءة، والكتا0ة، والحساب، (المهارات األكاد�م�ة األساس�ة والمعرف�ة  �

  ).مفاه�موال
  .المهارات االجتماع�ة �
  .مهارات السالمة العامة �
  ).العامة والدق�قة(المهارات الحر;�ة  �
  .المهارات المهن�ة �
  .المهارات اإلقتصاد�ة �

٢ 
مل المنهاج على برامج وأنشطة شاملة ومتسلسلة نمائ�ًا تناسب الفئة العمر<ة ت�ش

 . المخدومة

 . یT األهداف الم;تو0ة 0الخطة التر�و�ة الفرد�ةیر;ز المنهاج على تحق ٣

٤ 

هج تدر<ب�ة ایتم تقد�م الدعم والخدمات المساندة لألطفال ذو� اإلعاقة العقل�ة ضمن من
 . إضاف�ة

٥ 

�صمم المنهاج لمساعدة الطفل على تطو<ر المهارات والمعارف المناس0ة الهتماماته 
 .وقدراته واحت�اجاته الفرد�ة
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٦٦

 المؤشرات   المعار 

 .مناسب فعال و لمنهاج على تعز<ز قدرات الطل0ة على التعلم 0ش;ل �عمل ا ٦

  :التخط�ط للتدر<س ) ب(

١ 

 : ومنها للتدر<س عمل�ة التخط�ط في اإلجراءات  مجموعة من تستخدم

 .تحدید مستو� األداء الحالي للطفل ذو� اإلعاقة العقل�ة  �

 . اخت�ار وتحدید األهداف التعل�م�ة �

السلوك، الشروn، (داف التعل�م�ة 0طر<قة إجرائ�ة تتضمن ص�اغة األه �
 ). المع�ار

 .تحلیل المهارات التعل�م�ة للطفل ذو� اإلعاقة العقل�ة �

 .الوسائل التعل�م�ة التي تناسب الهدف التعل�مي  اخت�ار �

 . األنشطة التعل�م�ة المرت0طة 0األهداف التعل�م�ة اخت�ار �

 .لمناسب للهدف التعل�ميتحدید أسلوب التقو�م ا �

 أسالیب التدر<س ) ج(

 :  تستخدم أسالیب تدر<س متنوعة ومناس0ة لحاجات الطفل الفرد�ة مثل  ١

  .أسلوب تعدد�ة الحواس �  
  .اإلنتقال من المحسوس إلى ش0ه المحسوس إلى المجرد �  
  .أسلوب تحلیل المهمة �  
  .النمذجة �  
  .أسلوب التش;یل �  
  .و التلقینأسلوب الحث أ �  
  .أسلوب التعل�م الم0اشر �  
  � �  .أسلوب التعل�م الفرد
  .أسلوب التعل�م الجماعي �  
  .أسلوب تعل�م وتدر<ب األقران �  
  .أسلوب التمثیل ولعب األدوار �  
  .استراتیج�ات التذ;ر وانتقال أثر التعلم �  
    یر�ط المعلم التعلم الحالي 0التعلم  ٢

 .ز<ز المناسب مع الطفل�ستخدم المعلم التع ٣

٤ nینوع المعلم في األنشطة و�عطي الوقت المناسب لكل نشا. 

 . یراعي المعلم الفروق الفرد�ة من خالل تكییف طرق التدر<س وتحدید المهام ٥
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٦٧

 المؤشرات   المعار 

٦ 

النماذج ال0صر<ة، السمع�ة، اللمس�ة، ( تشتمل أنشطة التعلم فرصًا متاحة الستخدام
 ). الحر;�ة

  م تعل�م فرد� م;ثف لألطفال الذین �حتاجون ذلك یتم تقد� ٧

٨ 

لى المهارات الصع0ة حس0ما تقتضي قدرات إینتقل المعلم تدر<ج�ًا من المهارات ال0س�طة 
 . الطفل المعاق عقل�اً 

 :تعدیل السلوك )د(

   .توفر خطة تعدیل سلوك خاصة 0الطفل ذو� اإلعاقة العقل�ةت ١

٢ 

تعز<ز االستجا0ة  ،تحلیل المهارة التعل�م�ة(ومنها  دیل السلوكتع تراتیج�اتساتستخدم 
ض0ط المثیرات  ،النمذجة ستجا0ة،تسلسل اال ،تش;یل السلوك التدر<جي ،الصح�حة

  ).الخ... المشتتة للطفل

 :المناس0ة ومنهاتستخدم استراتیج�ات التقو�م : التقو�م ) ه(

١  

  .أسلوب التقو�م التكو<ني  �
  .الب�اني لق�اس مقدار تقدم الطفل في المهارة أسلوب الرسم �
  .استمرار<ة التقو�م ومتا0عة أداء الطفل �
  .ق�اس مد� تحقT األهداف �
تقو�م (التحقT من مد� إتقان الطفل لألهداف الموضوعة نها�ة العام الدراسي  �

  ).ختامي
  .إعداد تقر<ر عن أداء الطالب �

  .داء الطل0ةتوظف نتائج التقو�م في تحسین أ  ٢
  :ملفات الطل0ة وتحتو� على  )و(

  

  .الوثائT الرسم�ة للطالب �
  .تقار<ر التشخ�ص �
  .تقار<ر التقی�م التي تحدد احت�اجات الطالب �
  .الخطة التر�و�ة الفرد�ة والخطة التعل�م�ة للطفل �
  .عشر سةالخطة االنتقال�ة للطفل 0عد سن الساد �
  .رد�ةالف خطة الخدمات األسر<ة �

  Tالفرد�ة،اإلطالع على سجل المتا0عة الیومي، : طرق التحق �اإلطالع على البرامج التر�و
حضور حصص صف�ة، اإلطالع على خطة تعدیل السلوك، اإلطالع على ملفات الطل0ة، 

 .اإلطالع على نتائج التقو�م

  الدمج والخدمات االنتقالیة:المجال الثامن 
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  المؤشرات  المعار

  
ت التي تقوم بها اإلجراءا

المؤسسة التي تعنى 
ذو� اإلعاقة  طفال0األ

 طفالالعقل�ة لتهیئة األ
للدمج واخت�ار مدرسة 
الدمج واألسالیب 
المستخدمة لنجاح الدمج 

  واالنتقال

تشترك فیها األسرة والفر<T متعدد  للطفلتضع المؤسسة خطة خدمات انتقال�ة  )١
 .التخصصات

طفال ذو� اإلعاقة العقل�ة مع غیر المعوقین األیتوفر لد� المؤسسة خطة لدمج  )٢
. 

�ساهم أعضاء الفرق في المؤسسة في مراق0ة االنتقال إلى مرحلة ما 0عد السادسة  )٣
 . عشر من عمر الطفل

 . التي سیدمج بها األطفال المعاقین عقل�ًا قبل دمجهم المدارس تقی�م المؤسسة )٤

نتقال وذلك من خالل الز<ارات الطفل مهیئ 0ش;ل جید لال أن  یتم التأكد من )٥
 .المتكررة للطفل

مهارات مهن�ة وانتقال�ة مناس0ة تحقT لهم االستقالل�ة والع�ش 0 فلیتم تزو<د الط )٦
 . المستقل

  .یتضمن برنامج الطالب مشار;ته في نشاطات المجتمع المحلي )٧
تت�ح المؤسسة فرصة لألطفال المعاقین وأسرهم لالطالع على أماكن الدمج  )٨

 .األماكن االنتقال�ةو 

تعقد المؤسسة دورات تدر<ب�ة عن اإلعاقة العقل�ة للمعلمین لتسهیل تفاعلهم مع  )٩
 . األطفال ذو� اإلعاقة العقل�ة في المدارس الدامجة

تعقد المؤسسة دورات تدر<ب�ة عن اإلعاقة العقل�ة لألطفال غیر المعوقین   )١٠
 . ل�ةلتسهیل تفاعلهم مع األطفال ذو� اإلعاقة العق

تستمر المؤسسة 0اإلشراف على برامج دمج األطفال المعاقین عقل�ًا و�رامجهم   )١١
 .0ش;ل دور�  وخططهم السنو�ة

سT مع المؤسسات نتجر� المؤسسة المخاط0ات واالتصاالت 0ش;ل مستمر وت  )١٢
 . الدامجة 0شأن أداء الطفل

 :منهایتضمن برنامج الطالب تدر<0ًا على مجاالت وموضوعات   )١٣

  .مهارات الح�اة الیوم�ة �
  .المهارات االجتماع�ة �
  .مهارات تنظ�م وٕادارة الذات �
  .مهارات إدارة الوقت �
  .الصحة والر<اضة البدن�ة �
  .مرحلة التهیئة المهن�ة �
  .مرحلة ال0حث عن عمل والتوظیف �
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٦٩

  المؤشرات  المعار

Tاإلطالع على خطة الدمج، اإلطالع على تقار<ر المؤسسة حول تقی�م : طرق التحق
رس الدمج، اإلطالع على البرامج التدر<ب�ة، اإلطالع على محاضر اإلجتماعات، مدا

اإلطالع على التقار<ر التقی�م�ة، مقابلة عینة من األسر، اإلطالع على برنامج 
  .الطالب، اإلطالع على الخطة اإلنتقال�ة

  التشخیص والتقیم:المجال التاسع 

  العقلیة بمدارس التربیة الخاصةمعاییر ومؤشرات تقییم وتشخیص حاالت اإلعاقة 

  المؤشرات  المعار

  .یتم جمع المعلومات حول الطالب المفحوص عن طر<T األسرة) ١  جمع المعلومات: األول
فى عمل�ة جمع ) إن وجد(یتم االستعانة 0المعلم السابT للطالب المفحوص ) ٢

  .المعلومات
  .لو الطالب المفحوصیتم استخدام أسالیب رسم�ة عند جمع المعلومات ح) ٣
  .یتم استخدام أسلوب غیر رسم�ة عند جمع المعلومات حول الطالب المفحوص) ٤
یتم استخدام أسلوب المالحظة للطالب المفحوص ;أداة من أدوات جمع ) ٥

  .المعلومات المستخدمة مناس0ة وتعل�ماتها واضحة للطالب
ـــــــــــــــــــــــانى تطبیـــــــــــــــــــــــT : الث

االخت0ــــــــــــــــــــــــــــارات وأدوات 
  الق�اس والتشخ�ص

المق�اس یتم الحصول على موافقة ولى األمر  خط�ًا قبل البدء فى عمل�ة التنظ�م )٦
  .والتشخ�ص

یتم تطبیT أدوات الق�اس والتشخ�ص من قبل فر<T یتم تش;یله داخل المدرسة ) ٧
  .لهذه العمل�ة

أخصائى النطT / مثل األخصائى االجتماعى(تتم مشار;ة 0عض األخصائیین ) ٨
  .فى عمل�ة التقی�م والتشخ�ص) الخ....../ .والكالم

  .أشارك فى عمل�ة تقی�م وتشخ�ص الطالب المحولین للبرنامج) ٩
  یتم المحافظة على سر<ة معلومات التقی�م والتشخ�ص) ١٠

تفسیر النتائج : الثالث
  واتخاذ القرار

  

الب یتم اتخاذ القرار حول أهل�ة الطالب عن طر<T لجنة م;ونة من ولى أمر الط) ١١
بناءًا على ) حسب الحاجة(واألخصائى النفسى ومعلم الفصل و0عض األخصائیین 

  .نتائج تطبیT أدوات الق�اس والتشخ�ص
  .األخصائى النفسى هو صاحب القرار حول أهم�ة الطالب للبرنامج من عدمها) ١٢
  .معلم التر��ة الخاصة �شارك فى اتخاذ القرار حول أهل�ة الطالب للبرنامج) ١٣
یتم اتخاذ القرار حول أهل�ة الطالب لبرنامج التر��ة الف;ر<ة بناءًا على نتائج ) ١٤

  .اخت0ار الذ;اء فقط
یتم اتخاذ القرار حول أهل�ة لبرامج التر��ة الف;ر<ة بناءًا على نتائج اخت0ار الذ;اء ) ١٥
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٧٠

  المؤشرات  المعار

  .والسلوك التك�فى معاً 
ى للتأكد من صحة نتائج یتم وضع الطالب تحت المالحظة لمدة فصل دراس) ١٦

  .التقی�م والتشخ�ص
  تحدید األهل�ة: الرا0ع
  

یتم اتخاذ القرار حول أهل�ة الطالب عن طر<T فر<T متعدد التخصصات داخل ) ١٧
  ).المعهد(البرنامج 

  .أشارك فى اتخاذ القرار حول أهل�ة الطالب للبرنامج) ١٨
التر��ة الف;ر<ة بناءًا على نتائج  یتم اتخاذ القرار حول أهل�ة الطالب لبرنامج) ١٩

  .اخت0ار الذ;اء والسلوك التك�فى معاً 
یتم وضع الطالب تحت المالحظة لمدة فصل دراسى للتأكد من صحة نتائج ) ٢٠

  .التقی�م والتشخ�ص
 


