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        الخطة التعليمية الفرديةالخطة التعليمية الفرديةالخطة التعليمية الفرديةالخطة التعليمية الفردية    ::::الفصل التاسعالفصل التاسعالفصل التاسعالفصل التاسع
        

ف&عــد إعــداد الخطــة التر�و�ــة للبرنــامج التر�ــو� الفــرد� الجانــب التنفیــذ� هــى الخطــة التعل�م�ــة الفرد�ــة 
فـى الخطـة الـواردة  ،تكتـب الخطـة التعل�م�ـة الفرد�ـة، والتـى تتضـمن هـدفُا واحـدًا فقـط مـن األهـداف التر�و�ـة

9مـــا هـــو واضـــح مـــن التعر7ـــف فالخطـــة و . ذو� اإلعاقـــة العقل�ـــةالتر�و�ـــة الفرد�ـــة مـــن أجـــل تعل�مهـــا للطفـــل 
وتحتـو� الخطـة التعل�م�ـة  .الخطة التر�و�ـة الفرد�ـةالتعل�م�ة الفرد�ة ع&ارة عن تعل�م هدف واحد من أهداف 

یبدأ ف�ـــه المعلـــم بتـــدر7س المهـــارة الفرد�ـــة علـــى معلومـــات شخصـــ�ة عـــن التلمیـــذ، وتحدیـــد التـــار7خ الـــذ� ســـ
والتـــار7خ المتوقـــع لالنتهـــاء أ�ضـــَا، وتحتـــو� أ�ضـــَا علـــى تحلیـــل الهـــدف التعل�مـــى قصـــیر المـــد�، ووصـــف 

  لالستراتیج�ات، والطرق المت&عة فى التدر7س، والمواد والوسائل الالزمة لتنفیذ تلك االستراتج�ات والطرق 
   :فإن الخطة التر�و�ة الفرد�ة هى وتلخ�صاً 

  .لمتعلمینلوضعت لمعالجة االحت�اجات التعل�م�ة الخاصة  •
جهد جماعي تعاوني شارك ف�ه الطالب وأول�اء األمور والمعلمین وغیرهم من الذین �عملون عن  •

مع مرور الوقت، وهذا یتوقف على  ون تغیر یاألفراد المعنیین قد وأن . الطالبامج بر  فى9ثب 
  .الطالب احت�اجات

   .البرامج التر�و�ة الفرد�ة وتقدم الطالبرصد وتقی�م هم فى تس وث�قة التخط�ط التي •
  .والمعلمینأول�اء األمور والطالب  مع همنمو الطالب وتقدمبین وث�قة لتواصل  •
   .األفراد والتى تجعل الطالب �عملون نحوها خالل العام المدرسىملخص ألهداف وغا�ات  •
  .على نحو فعال عد الطالب على معرفة المز7دمن شأنها أن تساللتجهیزات واألماكن والتى ملخص  •
  .امج التر�و�ة الفرد�ةسجل مستمر لضمان استمرار7ة البر  •
  .دلیل للتخط�ط االنتقالي •

ــم تحدیــد حالمــا  IPPتطــو7ر الخطــة التر�و�ــة الفرد�ــة و7ن&غــي أن تبــدأ عمل�ــة   الــذ� یتحــS  الطالــبت
ــامج فــى بعــادة، یــتم تطــو7ر و . خــدمات التر��ــة الخاصــة علــى الــرغم مــن أن و . دا�ــة 9ــل عــام مدرســىالبرن

الخطـة التر�و�ـة الفرد�ـة ال تـزال هـي نفسـها مـن سـنة إلـى أخـر�، فـإن عـدد مـن م9ونـات  &عض المعلومـات
والغا�ــات واألهــداف والخطــط  ،الحــالياألداء مســتو� و ، &مــا فــي ذلــك ب�انــات التقیــ�م، خــرآلعــام تتغیــر مــن 
  .نها�ة العامملخصات االنتقال�ة، و 

مـن و  .مسـتقلة لـه خطـة تعل�م�ـة فرد�ـة نضـعدف تعل�مي في الخطة التر�و�ة الفرد�ة ین&غـي أن 9ل هف
وهي الك�ف�ة التي تنظم بهـا المعلومـات  ،مناس&ةالتدر7س ال عوامل تحقیS األهداف التعل�م�ة اخت�ار أسالیب

  .رسأهداف الد هتحقS لد�تالتي تقدم للطالب وتعرض عل�ة ل والمواقف والخبرات التر�و�ة
        

         task analysis تحليل المهمة تحليل المهمة تحليل المهمة تحليل المهمة 
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فـــى حـــین أن الخطـــة . البرنـــامج التر�ـــو� الفـــرد� �مثـــل خطـــة عامـــة للتـــدر7س الـــذ� ســـیتلقاه الطالـــب
حیــث إنهــا تتضــمن ترجمــة األهــداف قصــیرة المــد� إلــى دروس  ،التعل�م�ــة الفرد�ــة هــى أداة تنفیــذ البرنــامج

�م الفــرد� واقعــًا ملموســًا فــى حجــرة الدراســة، وألن شــهر7ة وأســبوع�ة و7وم�ــة، و&غیــر ذلــك فلــن �صــ&ح التعلــ
ـــد الخطـــوات  ـــب &الضـــرورة تحدی ـــة تر9ـــز علـــى أهـــداف تعل�م�ـــة محـــددة، فهـــى تتطل ـــة الفرد� الخطـــة التعل�م�
االنتقال�ة الفرد�ة الفرع�ة، وما �عن�ه ذلك هـو ضـرورة تجزئـة وتحلیـل األهـداف التـى تشـتمل علیهـا البرنـامج 

  .التر�و� الفرد�
ل�ــة تجزئــة الهــدف إلــى العناصــر الفرع�ــة التــى یتكــون منهــا عمل�ــة تحلیــل المهمــة، وقــد وتســمى عم

تشــتمل تحلیـــل المهمـــة أ�ضـــًا علــى تحدیـــد المهـــارات الســـا&قة الالزمـــة لتحقیــS الهـــدف، ومثـــل هـــذه العمل�ـــة 
�ـة إلـى ضرور7ة لتطو7ر خطط تدر7س�ة متسلسلة تنفذ یوم�ًا أو أسبوع�ًا و�م9ـن تجزئـة معظـم المهـام التعل�م

  .خطوات فرع�ة أو جزئ�ة متسلسلة
العمل�ة التي یتعرف المعلم من خاللها إلى  تعرف &أنهافإن عمل�ة تحلیل الهدف  و�هذا المعنى

السا&قة،  الهدف السلو9ي من ناح�ة وخصائص التلمیذ العقل�ة، وقدراته اإلدراك�ة، وخبراته محتو�ات
  .الطر7قة المثلى له في التعلم و�9ف�ة تعلمه من ناح�ة أخر� وذلك بهدف تهیئة

إلى خطوات  &ع&ارة أخر� هي العمل�ة التي تتم بها تجزئة المهارات المتمثلة في الهدف السلو9ي
ال&س�طة مما یؤد\ في  على الخطوة) المر9&ة(&حیث تبنى الخطوة المعقدة ) متسلسلة(صغیرة متدرجة 

  . (McCormack, 1976; Gold, 1976) النها�ة إلى تحقیS الهدف النهائي
9أسلوب  Partial Methods أجزاء &استخدام أسالیب التعلم الجزئ�ةتدر7س المهارة فى و�عني هذا 

مزا�ا عدیدة أهمها أنها تساعد  ولعمل�ة تجزئة الهدف .تحلیل المهمة والنمذجة وطر7قتي التش9یل والتسلسل
المعلم  تساعدو تلك المهام لخاصة خالل تلمیذ وفقًا لسرعته ا على تفر7د عمل�ة التدر7س، حیث یتحرك 9ل

  .)١٩٩٤: الخطیبجمال (مثل في اإلجا&ة عن 9ثیر من األسئلة التي تواجهه أثناء التخط�ط للتدر7س 
  جزاء التي یواجه التلمیذ صعو&ة في تأدیتها؟ما األ  •
  التعد�الت التي قد تكون ضرور7ة ل�ستط�ع التلمیذ تأد�ة مهمة ما؟ ما  •
  المم9نة في حالة عدم إم9ان�ة تأد�ة المهارة؟الخ�ارات  ما &عض  •

 ;Moyer &amp) :الخطوات التالة لتجزئة الهدف السلو%ياإلعاقة العقلة وم%ن أن یت"ع معلم 

Darding, 1978)  
  .ف�ه المهارة الخاصة المراد تحق�قها تحدیدًا دق�قاً  تحدید الهدف السلو9ي، الذ\ تتمثل - - - - ١١١١
  :الوحدات السلو�9ة الصغیرة من خالل عدد من تجزئة الهدف السلو9ي إلى - - - - ٢٢٢٢

  :التالة ومحاولة اإلجا"ة عنها مالحظة التلمیذ وطرح األسئلة) أ 

  یتم9ن من تحقیS الهدف السلو9ي؟  ما الخطوات التي یجب أن �قوم بها التلمیذ لكي •
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یجب أن �9تسبها التلمیذ لكي �ستط�ع إنجاز المهمة  ما المهارات األساس�ة والضرور7ة التي •
  لتعل�م�ة؟ا

  السا&قة المتطل&ة؟ المهاراتما  •
في المجال االنفعالي، أم في  ما المعرفة الخاصة المطلو&ة؟ هل هي في المجال المعرفي، أم •

  .حر9ي -المجال النفسي
  .مهمة السلو%ي عملًا بنفسه أو مشاهدة من قوم "أدائه ثم تسجیل الخطوات التي یراها قام المعلم بإجراء الهدف) ب

الخطوات األساس�ة والضرور7ة  أن �عد قائمة بجم�عاإلعاقة العقل�ة معلم لضوء ما سبS �م9ن  وفي
 غال&ًا ما یتوقف على مد� تعقید لتكملة الهدف السلو9ي، علمًا &أن عدد الخطوات الضرور7ة

Complexity الهدف السلو9ي.  
  .المهارة المستهدفةاألساس�ة ترتی&ًا تتا&ع�ًا فور االنتهاء من تجزئة  ترتیب الخطوات - - - - ١١١١
9انت  جم�ع الخطوات غیر الضرور7ة من خالل اخت&ارها میدان�ًا على التلمیذ، ثم تحدید ما إذا حذف - - - - ٢٢٢٢

 .هناك مهارات غیر ضرور7ة أو متكررة لكي یتم است&عادها

 القبل�ة، والتي البد أن �متلكها التلمیذ قبل بدء عمل�ة التعلم، وذلك من خالل اخت&ار تحدید المهارات - - - - ٣٣٣٣

المتسلسلة في حد ذاتها  وهذا �عني أن قائمة المهارات. قائمة المهارات المرت&ة میدان�ًا على التلمیذ
و7دل . البدء في إكسابهم السلوك المستهدف تعتبر أداة للتعرف على المستو�ات المختلفة للتالمیذ قبل

. تلمیذ بدقة متناه�ة تشخ�ص�ة لتحدید نقطة البدء مع 9ل هذا على مد� أهم�ة هذه القائمة 9أداة
لك�ف�ة تحلیل هدف سلو9ي تمت ص�اغته حول مهارة خاصة تتضمن  و�عطي المثال التالي نموذجاً 
وتتطلب استالفًا من خانة  ١٠٠المطروح منه من مضاعفات العدد  حل مسألة طرح &االستالف

  )٢٠٠٤صالح هارون، (العشرات  المئات إلى خانة
  .�ة طرحن �عرف التلمیذ المسألة 9عمل أ •
  .�حدد التلمیذ نقطة البدا�ة أن •
  .٥أن �عرف التلمیذ عدم إم9ان�ة طرح صفر من  •
  .أن ینتقل التلمیذ إلى خانة العشرات لالستالف منها •
  .إم9ان�ة استالف صفر من خانة العشرات أن �عرف التلمیذ عدم •
  .لالستالف منها أن ینتقل التلمیذ إلى خانة المئات •
  .د �م9ن االستالف منه9عد ٤٠٠أن �میز التلمیذ  •
  :التلمیذ من خانة المئات &أن أن یتسلف •

  .٤على ) عالمة(�ضع شرطة ) أ 
  .4 فوق  9�٣تب ) ب
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  .على خانة العشرات �١٠ضع ) جـ
  :&أن أن یتسلف التلمیذ من خانة العشرات •

  .١٠على ) شرطة(�ضع شرطة ) أ 
  .في خانة العشرات ١٠فوق  9�٩تب ) ب
  .اآلحاد�9تب عشرة أعلى عمود  (جـ

  .٥-١٠أن �طرح التلمیذ   •
  .٥العدد  أن �9تب التلمیذ  •
  .٧-٩ن �طرح التلمیذ  أ •
  .٢أن �9تب التلمیذ العدد   •
  .١-٣التلمیذ  أن �طرح  •
  .أن �9تب التلمیذ العدد  •
  .مائتان وخمسة وعشرون : صح�حة أن �قرأ التلمیذ اإلجا&ة &طر7قة  •

  تدریب

لد�ه صعو&ات تعل�م�ة على االنتقال من مهارة الضرب فى استخدم أسلوب تحلیل المهمة لمساعدة طالب 
  عدد منزلة واحدة إلى الضرب فى عدد من ثالث منازل

و�ســاعد تحلیــل المهــام التعل�م�ــة علــى تحدیــد مــا ین&غــى تعل�مــه للطالــب وهــو �ســاعد المعلمــین علــى 
نـه �سـهم فـى تقـد�م المـادة ومن شان ذلك أن ی�سر تعلـم الطـالب أل. تنفیذ التدر7س &طر7قة متسلسلة منطق�اً 

ومــن جهــة أخــر� �قــوم تحلیــل المهــام التعل�م�ــة بــدور مهــم فــى عمل�ــة التشــخ�ص . التعل�م�ــة &شــ9ل واضــح
التعل�مى، فمن خالل تجزئة المهام المهقدة إلى الخطوات الفرع�ـة التـى تتكـون منهـا �م9ـن تحدیـد المهـارات 

) ٢٠٠٥منـى الحدیـد�، جمـال الخطیـب، (ط�ع تأدیتهـا التى �ستط�ع الطالب تأدیتها والمهـارات التـى ال�سـت
  تحلیل مهام نمائ�ة وأكاد�م�ة متنوعة (  ) إلى (  ) وتبین األش9ال من 
        استخدام تحليل المهمة لتدريب مهارة ا$'تصال با$#سعافاستخدام تحليل المهمة لتدريب مهارة ا$'تصال با$#سعافاستخدام تحليل المهمة لتدريب مهارة ا$'تصال با$#سعافاستخدام تحليل المهمة لتدريب مهارة ا$'تصال با$#سعاف) ) ) ) ٢٢٢٢((((شكل شكل شكل شكل 

 الوصول إلى الھاتف  - - - - ١١١١

 رفع سماعة الھاتف - - - - ٢٢٢٢

 إدارة الرقم الخاص باإلسعاف - - - - ٣٣٣٣

 إعطاء اإلسم كامالً  - - - - ٤٤٤٤

 طاء العنوان كامالً إع - - - - ٥٥٥٥

 إعطاء رقم الھاتف - - - - ٦٦٦٦

 شرح طبیعة الحالة الطارئة  - - - - ٧٧٧٧

  إغالق سماعة الھاتف - - - - ٨٨٨٨
        

        هدف تحليل مهمة أكاديمية هدف تحليل مهمة أكاديمية هدف تحليل مهمة أكاديمية هدف تحليل مهمة أكاديمية ) ) ) ) ٣٣٣٣((((شكل شكل شكل شكل 
        ))))٠.٠٥٠.٠٥٠.٠٥٠.٠٥/ / / /     ٢١.٥٢١.٥٢١.٥٢١.٥مثال مثال مثال مثال ((((أن يقسم الطالب الكسور الع:9ية أن يقسم الطالب الكسور الع:9ية أن يقسم الطالب الكسور الع:9ية أن يقسم الطالب الكسور الع:9ية : : : : الهدف طويل المدىالهدف طويل المدىالهدف طويل المدىالهدف طويل المدى
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 )١٢٥/٥(ھى تحریك الفاصلة إلى الموقع المناسب : الخطوة األولى ----١١١١

 ٥على الرقم  ١٢ھى تقدیر ناتج قسمة الرقم : ة الخطوة الثانی ----٢٢٢٢

 ٥فى الرقم  ٢ھى ضرب الرقم : الخطوة الثالثة - - - - ٣٣٣٣

 ١٢من الرقم  ١٠ھى طرح الرقم : الخطوة الرابعة  ----٤٤٤٤

 ٢أمام العدد  ٥ھى تنزیل العدد : الخطوة الخامسة  ----٥٥٥٥

 ٥على العدد  ٢٥ھى قسمة العدد : الخطوة السادسة  ----٦٦٦٦

 ٥ى العدد ف ٥ھى ضرب العدد : الخطوة السابعة - - - - ٧٧٧٧

   ٢٥من العدد  ٢٥ھى طرح العدد : الخطوة األخیرة  ----٨٨٨٨

        تحليل مهارة طلب الطعامتحليل مهارة طلب الطعامتحليل مهارة طلب الطعامتحليل مهارة طلب الطعام) ) ) ) ٤٤٤٤((((شكل  شكل  شكل  شكل  
علYYى أنYYواع مختلفYYة مYYن الطعYYام التYYى یقYYول أسYYماءھا ) بالتأشYYیر أو بYYأى اسYYتجابة أخYYرى(یتعYYرف الطفYYل  ----١١١١

 )عنب  –برتقال  –تفاحة  –بسكوت  -حلیب(شخص أخر 

 أسماء األطعمة التى یضعھا الشخص أمام الطفل) بأى أسلوب أخر شفھیاً أو باإلشارة أو(یسمى الطفل  ----٢٢٢٢

 )ز الخ.لفظیاً أو باإلشارة (یقلد الطفل سلوك شخص یعبر عن حاجتھ إلى شئ  - - - - ٣٣٣٣

 أنھ یرید الشئ عندما یوضع أمامھ طعام ، الخ) الخ.. لفظیاً أو باإلشارة(یقول الطفل  ----٤٤٤٤

 ئاً ما حتى وھو غیر موضوع أمامھأنھ یرید شی) الخ.. لفظیاً أو باإلشارة(یقول الطفل  ----٥٥٥٥

 )ماذا ترید؟(یقول الطفل ماذا یرید عندما یسأل  ----٦٦٦٦

  ھذا الطعام" أرید"یقول الطفل  - - - - ٧٧٧٧

        تحليل مهارة تنظيف حوض المغسلةتحليل مهارة تنظيف حوض المغسلةتحليل مهارة تنظيف حوض المغسلةتحليل مهارة تنظيف حوض المغسلة) ) ) ) ٥٥٥٥((((شكل شكل شكل شكل 
 )سائل،  (إحضار ماء التنظیف  ----١١١١

 فتح علبة التنظیف ----٢٢٢٢

 سكب كمیة من مادة التنظیف فى حوض المغسلة - - - - ٣٣٣٣

 ھا إعادة مادة التنظیف إلى مكان ----٤٤٤٤

 إحضار قماشة التنظیف ----٥٥٥٥

 .مسح الحوض بحركات لألمام والخلف ----٦٦٦٦

 .مسح الحنفیات وما بین الحنفیات - - - - ٧٧٧٧

 .فتح حنفیة الماء ----٨٨٨٨

 .إغالق حنفیة الماء ----٩٩٩٩

 .مسح الحوض بقماشة ----١٠١٠١٠١٠

  .وضع قماشة التنظیف فى مكانھا - - - - ١١١١١١١١

        تحليل مهارة استخدام الحمامتحليل مهارة استخدام الحمامتحليل مهارة استخدام الحمامتحليل مهارة استخدام الحمام) ) ) ) ٦٦٦٦((((شكل شكل شكل شكل 
 .یرفع غطاء المرحاض ----١١١١

 .یفك الحزام أو السحاب ----٢٢٢٢

 ال إلى أسفل إلى الركبتینیسحب البط - - - - ٣٣٣٣

 .یعود للخلف للمرحاض ویجلس ----٤٤٤٤

 .یخرج ----٥٥٥٥

 .یغسل بالماء ----٦٦٦٦

 .یبحث عن مكان ورق الحمام - - - - ٧٧٧٧

 .یأخذ الطول المناسب ----٨٨٨٨

 .یطوى الورقة ----٩٩٩٩

 .یمسح بشكل مناسب ----١٠١٠١٠١٠

١١١١١١١١----  ً  .یستخدم ورقاً إضافیاً إذا كان الزما

 .یقف ----١٢١٢١٢١٢

 یرفع بنطالھ - - - - ١٣١٣١٣١٣

 .یشد الحزام أو السحاب ----١٤١٤١٤١٤

 .یضغط على كبسة الماء ----١٥١٥١٥١٥



  الدلیل اإلرشاد� إلعداد البرامج التر�وة الفردة لذو� اإلعاقة العقلة 
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١٠٢

  .ى مكانھیعید الغطاء إل - - - - ١٦١٦١٦١٦
        

        استهK'ل التدريس بالمهارة الفرعيةاستهK'ل التدريس بالمهارة الفرعيةاستهK'ل التدريس بالمهارة الفرعيةاستهK'ل التدريس بالمهارة الفرعية
طو7لة و ین&غى على المعلمین تطو7ر خطط للدروس سع�ًا نحو تحقیS األهداف قصیرة المد� 

ف&عد تحدید الوحدات التعل�م�ة أو مجاالت النمو یتم تطو7ر . المد� المحددة فى البرنامج التر�و� الفرد�
  . سلسلة من الدروس المتتال�ة

المهارات الفرع�ة المتتا&عة  &المهارة الفرع�ة التي لم یتقنها التلمیذ ضمن مجموعةدء و7جب الب
التعل�م�ة التي تش9ل لنا في النها�ة ما �طلS  وذلك &استخدام سلسلة من اإلجراءات -للمهارة التعل�م�ة

7ب متتا&ع وهذا األسلوب ع&ارة عن عمل�ة تدر  Errorless Learning عل�ه &أسلوب التعلم بدون أخطاء
 ,Mastropieri &amp; Scruggs) ؛٢٠٠١صالح هارون، : (النقاg التال�ة �م9ن تلخ�صها في

1987; Bambura et. al., 1988.  
  


