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  وممارستھ التطبیقیةمحتویات البرنامج التربوى الفردى  :الفصل الثامن
  

  :تتضمن محتو�ات البرنامج التر�و� الفرد� على مایلى    
 .تقی�م مستو� األداء التر�و� الحالى للطالب  -١

 .)هداف 2عیدة المد�األ(المتوقعة مع نها�ة العام الدراسى  النتائجوضع   -٢

 .تحلیل مهام األهداف طو:لة المد� لص�اغتها على هیئة أهداف قصیرة المد�  -٣

 .األهداف قصیرة المد� مصاغة على هیئة أهداف تعل�م�ةوضع   -٤

 .خدمات التر��ة الخاصة والخدمات المساندة التى ستم تقد�مها للطالبتحدید   -٥

 .تهاء من تقد�م تلك الخدماتالتار:خ المتوقع للبدء بتقد�م الخدمات االن  -٦

  .المعاییر الموضوع�ة واإلجراءات التقی�مة ومواعید تنفیذها  -٧
مـن یتكـون ذو� اإلعاقـة العقلـة البرنامج التر�ـو� الفـرد� للتالمیـذ وفى ضوء المحتوات السا#قة فإن 

  : قسمین
 لخطــة الكل�ــة للخدمــةا وهــى�قــوم بهــا فر:ــD متعــدد التخصصــات و  :الخطــة التر�وــة الفردــة :األولالقســم 

Total Service Plan  أو الخطة التر�و�ة الفرد�ةIndividualized Education Plan  
ــانىقســم وال األول و�ســمى 2الخطــة التعل�م�ــة  القســمالتــى �حتــو� علیهــا  :الجانــب التنفیــذ� للعناصــر :الث

هـذه  مـن قسـموف�مـا یلـى عـرض لمحتو�ـات Hـل  Individualized Education Plan الفرد�ـة
  .المHونة للبرنامج التر�و� الفرد� األقسام

  :م5ونین أساسیینإلى تنقسم الخطة التر�وة الفردة  :التربویة الفردیةالخطة : أوالً 
  ألهل�ة لخدمات التر��ة الخاصة تحدید ا :األول الم5ون 

   Individualized Education Planبناء الخطة التر�و�ة الفرد�ة :الم5ون الثانى
  .یلى شرح ذلك 2التفصیلوف�ما 
  ھلیة لخدمات التربیة الخاصة أت: المكون األول

  :تم بخطوتین رئ�سیتین على النحو التالي ل�ة الطفل لخدمات التر��ة الخاصةتحدید أهأن 
 :مرحلة الكشف -١

إجـــراء یهـــدف إلـــى تحدیـــد األطفـــال الـــذین قـــد �حتـــاجون إلـــى خـــدمات مدرســـ�ة داعمـــة إضـــاف�ة 2ســـبب 
  : مطمئنة حول نموهم وتعلمهم، وقد �غطى الكشف وجود مؤشرات غیر

 الوضع الصحى العام للطفل -

 ) السمع�ة وال2صر:ة(قدراته الحس�ة  -

ــوه  - ــة ونمـ ــه التعل�م�ـ ــو�، االجتمـــاعى، المعرفــــى، (قدراتـ ــى، اللغـ ــتم الكشـــف 2اســــتخدام ..) الحرHــ و:ـ
  .وأدوات خاصة ومتنوعة
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Hالت أو صـعو2ات معینـة فال�عنـى أن ذلـك وٕاذا بینت المعلومات التى تم جمعهـا أن لـد� الطفـل مشـ
ولكـــن ذلـــك �عنـــى ضـــرورة اتخـــاذ قـــرار 2شـــأن إمHان�ـــة . ســـیتم تحو:لـــه تلقائ�ـــًا إلـــى خـــدمات التر��ـــة الخاصـــة

و�طلـD علـى هـذه خـاص 2شـHل أو مسـاعدته ) فـى حالـة الـدمج( مساعدة الطفل فى الصـف العـاد� و�Hف�ة
و�قــوم فر:ــD أو لجنــة مــن المعلمــین فــى  prerferral interventionالخطــوة اســم التــدخل قبــل اإلحالــة 

أو فر:ـteacher assistance team  Dو�سـمى هـذا الفر:ـD 2فر:ـD مسـاندة المعلـم . المدرسـة بهـذا التـدخل
ألن هدفه هـو تنفیـذ اإلجـراءات الممHنـة لتعلـ�م الطفـل  mainstream assistance team مساندة الدمج 

  .جهات المختصة لتحدید أهلیته للتر��ة الخاصةفى الصف العاد� قبل إحالته إلى ال
  تدریب

قــد طلبــت منــك إدارة المدرســة أن تكتــب خطا2ــا رســم�ا لــولى أمــر أحــد األطفــال تبلغــه فیهــا أن المدرســة 
تعتقـد 2ضـرورة تحو:ـل طفلهـم إلــى أحـد االختصاصـیین أو إلـى مرHــز متخصـص لتقی�مـه 2سـبب ضــعف 

  ت اإلحالة وأهدافهااكتب هذا الخطاب و�ین ق�مة مبررا. أدائه
  

  نموذج كشف

ــــ اسم الطفل  ــ ــــتار:خ الم�الد ــــ ــ ـــــ الصف ــ ــ ــ   ــ
ــــالمدرسة  ــ ــ ــتار:خ الیوم  ـ ــ ــ ــ   ـ

ـــمشHالت التواصل  ـــــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ ــ   ــ
ــــالمشHالت الجسم�ة  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ــــــ ــ   ـ
ــ: تطب�قها على الطفل سا2قًا ونتائجها االخت2ارات التى تم ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ   ـ

ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  Dــاألداء األكاد�میى الساب   ـــ
ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــالمشHالت السلو�Hة الصف�ة ـ ـــــ   ـ
ـــ ــ ـــ ــ،المشHالت األكاد�م�ة الحال�ة ـ ــ ــ ــــ ــ ـــــ ــ ــ   ـ

ــــالمشHالت االجتماع�ة الح ــــ ـــ ــال�ة ـ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ   ـ
ــ ــ ــ ـــ ـــالتوص�ات ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   ــ

  

ومن ثم فإن وجود صعو2ة لد� 2عض التالمیذ فى األداء المدرسى أمر یتطلب االهتمام 2ه، وجمع 
معلم  وشدتها وجوانب القصور لد� هؤالء التالمیذ حیث �عمل همعلومات حوله معرفة طب�عة المشHل

  الصف العاد� وأعضاء األسرة مع 2عض من أجل التعرف على مشHالت التعلم المؤقتة 
أو الطارئة لد� التلمیذ، ومالحظة ما إذا Hان 2اإلمHان حل تلك المشHالت التعل�م�ة أو السلو�Hة ضمن 
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تلك العمل�ة اإلطار العام لحجرة الدراسة قبل إجراء أ� إحالة رسم�ة إلى التر��ة الخاصة، و�طلD على 
  .)Smith, 2007(إجراءات ما قبل اإلحالة 

التى قام بها المعلم یتم تحو:لهم إلى خدمات التر��ة الخاصة  دخالتفالتالمیذ الذین ال �ستجیبون للت
إلجراء تقی�م إضافى أشمل وأكثر عمقًا، الهدف من هذا التقی�م وتحدید أهل�ة التلمیذ لتلقى خدمات التر��ة 

فیتم تشHیل لجنة للق�ام 2عمل�ة التقی�م تتكون هذه اللجنة من فر:D متعدد . ات المساندةالخاصة والخدم
  .التخصصات، و:تنوع اخت�ار هؤالء المهنیین المشارHین فى فر:D التقی�م حسب خصائص التلمیذ المحول
ئى على سبیل المثال إذا Hان هناك شك بوجود مشHلة لغو�ة لد� التلمیذ فالبد من أن �Hون أخصا

D:لتقی�م نقا_ القوة أو االحت�اج لد� التلمیذ موضع التقی�م من خالل  ،اللغة والكالم عضو فى هذا الفر
ومن . ، ومتعددة، مثل االخت2ارات الرسم�ة واالخت2ارات غیر الرسم�ةومتخصصة تطبیD اخت2ارات متنوعة

لتلمیذ �عانى من إعاقة وتحدید خالل نتائج تلك االخت2ارات �مHن للفر:D اتخاذ قرار حول ما إذا Hان ا
  .نوعها ودرجتها

 Referral Process عملیة اإلحالة  -٢

تــدخل قبــل اإلحالــة ال�Hفــى لمســاعدة الطفــل علــى تجــاوز المشــHالت أو الصــعو2ات الإذا اتضــح أن 
لتقــوم بدراســة حاجــة ) مرHــز، أو ع�ــادة أو قســم(الموجــودة لد�ــه، تــتم إحالتــه رســم�ًا إلــى جهــة متخصصــة 

وتشـــتمل عمل�ـــة اإلحالـــة علـــى اإلطـــالع علـــى . تخـــاذ قـــرار 2شـــأن أهلیتـــه لخـــدمات التر��ـــة الخاصـــةالطفـــل ا
المعلومـــات التـــى تـــوفرت مـــن عمل�ـــة الكشـــف ، ومـــن ثـــم التقـــدم 2طلـــب رســـمى للجهـــات المتخصصـــة فـــى 
ة التشخ�ص والق�اس إلجراء ما یلزم من تقی�م إضافى واتخاذ القرار 2شأن حاجـة الطفـل إلـى التر��ـة الخاصـ

  .والخدمات الداعمة
  

  نموذج إحالة

ــــ اسم الطفل  ــ ـــتار:خ الم�الد ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ   ـ
ــــ المدرسة  ــ ــ ـــ الجهة المحولة ـ ـــ ــ ــالتار:خ ـ ـــ ــ   ــ

ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــ ــالهدف من اإلحالة ـ ـــ   ــــ
ــ ـــ ـــأس2اب اإلحالة ـ ــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   ـــــــ

ــ: شHال المساعدة التى تم تقد�مها للطفل ونتائجهاأ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   ـ
و2عد تأكید اللجنة ألهل�ة التلمیذ لتلقى خدمات التر��ة الخاصة والخدمات المساندة یتم إعداد برنامج 

وأول ما . تتكون من فر:D متعدد التخصصات ،تر�و� فرد� یلبى احت�اجات التلمیذ من قبل لجنة أخر� 
للتلمیذ حتى �شترك المعلمون الذین قد �قومون  ،2ه هذه اللجنة هو ایجاد بیئة تعل�م�ة مناس2ة تقوم

و2عد أن تتم الخطوات الالحقة تتوفر معلومات أكثر دقة . بتدر:سه فى إعداد البرنامج التر�و� الفرد�
 ,.Turnbull, et al)ذ تمHن اللجنة من اتخاذ قرار نهائى بخصوص البیئة التعل�م�ة المناس2ة لهذا التلمی
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وعندما . وعلى اللجنة الفرع�ة مراعاة توص�ات اللجنة الرئ�سة عند Hتا2ة البرنامج التر�و� الفرد� (1978
تص2ح اللجنة مقتنعة أن البرنامج �مثل وث�قة أساس�ة للتعل�م المناسب للتلمیذ، یوقع Hل األعضاء 2ما فى 

أو  ،ج معلنین بذلك موافقتهم، و�سجل أ�ضًا تار:خ الموافقةذلك الوالدین على الصفحة األولى من البرنام
و:جب أن تعود وث�قة البرنامج التر�و� الفرد� للجنة الرئ�سة للموافقة النهائ�ة . االعتماد النهائى

)Turnbull, et al., 1978(  
Hل  إن تنفیذ البرنامج التر�و� الفرد� یتطلب توفیر الخدمة للتلمیذ من قبل مدرسته، حیث �عرف

و:تضمن هذا توفیر . من المعلمین ومقدمى الخدمات مسؤولیتهم المحددة لتنفیذ البرنامج التر�و� الفرد�
المقرر العاد� لیتفD مع إمHان�ات مواءمة ( Accommodationsالمواءمة أو التكییف المناسب 

التر�و� الفرد� للتلمیذ حتى یتمHن من تحقیD المHتوب فى البرنامج  Supportsوالمساندة ) التلمیذ
)Kupper, 2000 .(  

و:تم . مع توض�ح مد� تقدم التلمیذ نحو األهداف السنو�ة الموضحة فى البرنامج التر�و� الفرد�
. اطالع األسرة 2انتظام عن تقدم التلمیذ، وما إذا Hان هذا التقدم Hاف�ًا لتحقیD األهداف عند نها�ة السنة

لتلمیذ لألسرة عددًا من المرات خالل السنة الدراس�ة مثل تلك و:جب أن تعطى التقار:ر التى تصف تقدم ا
  .التى تعطى للتلمیذ العاد�

  

   البرنامج التربوى الفردى بناء  :المكون الثانى 

  :2الخطوات التال�ة البرنامج التر�و� الفرد�تمر عمل�ة بناء 
  مستوى األداء الحالىقییم ت -١

لد�ـه  بهدف تحدید جوانب القوة وجوانب الضـعفذو� اإلعاقة مستو� األداء الحالى للتلمیذ یتم تقی�م 
ــو� الفــــرد� لجم�ــــع  ــامج التر�ــ ــD البرنــ ــا أعضــــاء فر:ــ ــوم بهــ ــات والمعلومــــات التــــى �قــ ــالل جمــــع الب�انــ مــــن خــ

الح�ـاة  ، ومجـال مهـارات)الكبیـرة والدق�قـة(المجاالت التى تتطلب تعل�مًا خاصًا، Hمجـال المهـارات الحر�Hـة 
ــال الم ــة، ومجــ ــارات االجتماع�ــــة الیوم�ــ ــال المهــ ــاروق (هــــارات اللغو�ــــة، ومجــ ــان، فــ ومجــــال  )١٩٩٩الروســ

و�عتمـد أعضـاء الفر:ـD فـى جمـع . المهارات الحساب�ة، ومجال المهـارات القرائ�ـة، ومجـال المهـارات المهن�ـة
ــین، ومقــــدمى الخــــدمات،  ــات الوالــــدین، والمعلمــ ــادر مثــــل مالحظــ ــى عــــدة مصــ ــن التلمیــــذ علــ ــات عــ المعلومــ

 صـــلن اآلخـــر:ن 2المدرســـة، وHـــذلك مـــن نتـــائج االخت2ـــارات والواج2ـــات التـــى تعطـــى للتلمیـــذ فـــى الفوالعـــاملی
(Kupper, 2000).  

فــى ذو� اإلعاقــة العقل�ــة عــدد مــن أدوات التقیــ�م المســتخدمة لمعرفــة مســتو� أداء التالمیــذ هنــاك   
ینها فــى البرنــامج التر�ــو� المــواد الدراســ�ة، لتحدیــد األهــداف 2عیــدة المــد� واألهــداف قر:2ــة المــد�، وتضــم

إلـــى أن الفـــرق الرئ�ســـى بـــین األدوات  )Turnbull et al., 2001(تشـــیر تیرنبـــل وزمالؤهـــا . الفــرد�
المســـتخدمة لجمـــع المعلومـــات الخاصـــة بتحدیـــد أهل�ـــة التلمیـــذ لتلقـــى خـــدمات التر��ـــة الخاصـــة، والخـــدمات 
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هــو  ،حدیــد مســتو� األداء الحــالى للتلمیــذالمســاندة، و�ــین تلــك األدوات المرت2طــة بجمــع معلومــات 2غــرض ت
 . أن هذه األدوات توجه المعلم بدقة إلى النقطة التى یبدأ بها فى تدر:س التلمیذ

ـــال ولقـــــد أورد    ــى الخطیـــــب و جمــ ـــد� منـــ ــا ) ٢٠٠٥(الحدیــ ــل وزمالؤهـــ ــا تیرنبـــ ـــى ذHرتهـــ ــور التــ األمـــ
(Turnbull et al ,2001) إلعـداد البـرامج التر�و�ـة الفرد�ـة  والتى یجب مراعاتهـا عنـد تقیـ�م أداء التالمیـذ

  : وهى على النحو التالى 
، )تقـ�س األشـ�اء التــى صـممت لق�اســها(اسـتخدام االخت2ـارات وأدوات التقیــ�م التـى تتمتـع 2الصــدق  �

  . وق�ام أشخاص مدر�ین بتطبیD هذه االخت2ارات واألدوات 
وعـدم اقتصـار التقیـ�م علـى تحدیـد  االهتمام بتقیـ�م الحاجـات التر�و�ـة 2أ2عادهـا ومجاالتهـا المختلفـة �

  . درجة الذHاء فقط 
التأكد من أن االخت2ارات وأدوات التقی�م المستخدمة تعHس الفعال�ات الحق�ق�ـة، والتحصـیل الفعلـى  �

  . أو اللغو� أو الحرHى الذ� �عانى منه) السمعى وال2صر� (للتلمیذ ول�س الضعف الحسى 
  . ا Hان نوعه لتطو:ر البرنامج التر�و� الفرد� للتلمیذعدم االكتفاء 2استخدام اخت2ار واحد مهم �
  . ق�ام عدة متخصصین ذو� خبرة بتقی�م مستو� األداء الحالى للتلمیذ  �
ــذ � ــة التلمیـــ ـــة بإعاقــ ـــاالت األداء المرت2طـ ـــة مجــ ــ�م Hافـ ــر:ة، . تقیــ ـــمع�ة وال2صـــ ــدرات السـ ـــا القـــ 2مــــا فیهـ

ـــة ـــ ــل�ة، والحر�Hـ ــ ــــة، والتواصـــ ــ ـــة، والعقل�ـ ـــ ــة واالنفعال�ـ ـــ ـــیل واالجتماع�ــ ــ ـــحى والتحصــ ــ ـــع الصــ ــ ، والوضــ
 . كاد�مىألا

والهــدف الرئ�ســى مــن تنفیـــذ الخطــوات المشــار إلیهـــا أعــاله هــو أن �Hـــون التقیــ�م موضــوع�ًا وصـــادقًا 
ــذ�  ــ�م الــ ــو التقیــ ــر المتحیــــز هــ ـــ�م غیــ ــة، والتقیـ ــراد ذو� الحاجــــات الخاصــ الینطــــو� علــــى التحیــــز ضــــد األفــ

ــبب ا ـــاف 2ســـ ـــدم اإلنصــ ــة لعــ ــراد ذو� اإلعاقـــ ــة ال�عـــــرض األفـــ ـــ2اب عرق�ـــ ــدیهم أو ألســ ـــودة لـــ ـــات الموجــ   إلعاقــ
أو ثقاف�ـــة أو لغو�ـــة، و�ســـعى المختصـــون فـــى مجـــال التر��ـــة الخاصـــة إلـــى تحقیـــD هـــذا الهـــدف مـــن خـــالل 

   .تطو:ر واستخدام اخت2ارات عادلة ثقاف�اً 
  

  

  نشاط

  لماذا �شتمل البرنامج التر�و� الفرد� على تحدید مستو� األداء الحالى للطالب

  :ذ التقی�م على ثالثة مستو�ات هىو:تم تنفی
و:رHــز علــى تشــخ�ص طب�عــة الضــعاف ومــداه فــى  clinical evaluationالتقیــ�م الع�ــاد�  -١

ــــم�ة  ـــر:ة والجسـ ـــمع�ة وال2صــ ــة الســ ــ ــاالت اإلعاقـ ـــة/حـــ ــــة واللغو�ــ ــة / الحر�Hـ ــ ـــة واالنفعال�ـ الكالم�ــ
 .الشدیدة
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ى تشـــخ�ص و:رHـــز علـــ psycho educational evaluationالتقیـــ�م النفســـى التر�ـــو�  -٢
ـــر� واألداء  ــة األخــ ـــین فئـــــات اإلعاقـــ ـــر�ط بــ ـــى الــ ـــة وعلــ ــعو2ات التعل�م�ــ ــة والصـــ اإلعاقـــــة العقل�ـــ

 .األكاد�مى

و:رHـــز علـــى تطـــو:ر واســـتخدام  ability skill evaluationتقیـــ�م القـــدرات والمهـــارات  -٣
 .اخت2ارات بدیلة عندما تمنع طب�عة اإلعاقة استخدام وتطبیD االخت2ارات المقننة التقلید�ة

 .وضع Hل ما سبD فى خطة للتقی�م الشامل والجدولین التالیین یوضحان ذلك -٤

 

  نوع المعلومات  المتخصصون   المجال
  أداء األسرة بوجه عام، معنى مشHالت الطفل 2النس2ة لألسرة  خصائى اجتماعى أ  الدراسة االجتماع�ة 
  �ة مشHالت طب�ة لد� الطفلالصحة العامة للطفل، اإلفادة 2أ  اخصائى طب األطفال   الفحص الجسمى 
  تحدید أ� اضطرا2ات عصب�ة لد� الطفل   اخصائى أعصاب   الفحص العصبى
  تطبیD االخت2ارات النفس�ة   اخصائى نفسى   الفحص النفسى 
أو أنــــف، (اخصــــائى ســــمع   الفحص السمعى

  ) أذن، حنجرة
  تحدید أ� مشHالت فى السمع 

  مشHالت فى ال2صرتحدید ا�   أخصائى طب العیون   الفحص ال2صر� 
الفحـــــــــــــص الكالمـــــــــــــى 

  اللغو� 
اخصــــائى اضــــطراب Hــــالم 

  ولغة 
  تحدید قدرة الطفل على االست�عاب والتعبیر اللغو� 

تحدید مستو� األداء الحالى ومواطن الضعف والقوة 2شHل عام   المعلمون والتر�و:ون   الفحص التر�و� 
  وتحدید أنما_ التعلم لد� الطفل 

  لشامل لتحدید مستو� األداء الحالىملف التقیم ا ) ١( جدول

  األسالیب  المعلومات المطلو2ة  األهداف العامة
  الخصائص الطب�ة والجسم�ة -  تحدید ما إذا Hان الطفل معوقاً 

  مستو�ات األداء فى المجاالت النمائ�ة -
  تقر:ر طبى-
  تقر:ر نفسى -
  قوائم تقدیر نمائ�ة -
  مالحظة -

ــة  ـــ ــــدمات التر��ــ ـــة لخـــ ـــ ـــد األهل�ـ ـــ تحدیـ
  لخاصة ا

  صورة واضحة عن نمو الطفل  -
  مقارنة 2ما هو متوقع  •
  نوع المشHلة  •
  األ2عاد التر�و�ة لحالة اإلعاقة  •
  عوامل الخطر للمشHالت المستقبل�ة  •

  تقر:ر طبى -
  اخت2ارات مع�ار:ة ومح�Hة المرجع -
  المالحظة  -
  المقا2الت  -
  دراسات الحالة -
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ــة  ـــ ـــ ــدمات التر�و�ـ ـــ ــوع الخــــ ـــ ـــــد نــــ تحدیــــ
  الزمة الخاصة ال

    األحHام المهن�ة بناء على التقی�م 

ــو:ر  ــات الالزمـــة لتطـ ــوفیر المعلومـ تـ
  البرنامج التر�و� الفرد� 

  مواطن الضعف والقوة فى األداء التر�و�  -
  مستو�ات األداء الحالى -
  الحاجة للخدمات الداعمة -
  أهداف الوالدین من تر��ة الطفل -

  االخت2ارات  -
  المالحظات -
  تالمقا2ال -

وعنـد تقیــ�م مســتو� األداء الــراهن فـى البــرامج التر�و�ــة الفرد�ــة ین2غـى تــوخى الدقــة والوضــوح، و:ن2غــى 
أن �عHــس التقیــ�م 2موضــوع�ة المعلومــات التــى تــم الحصــول علیهــا مــن خــالل تطبیــD االخت2ــارات وأدوات 

ن2غـــى أن یتضـــح فـــى التر��ـــة الخاصـــة الجیـــدة الترHـــز علـــى جوانـــب العجـــز فقـــط، یألن . التقیـــ�م المختلفـــة
وصــف مســتو� األداء الــراهن للطالــب جوانــب الضــعف وجوانــب القــوة أ�ضــًا فــى مجــاالت النمــو األكــاد�مى 

  .والنمو غیر األكاد�مى
ــالى واألهـــداف لمنشـــودة  ــة بـــین تقیـــ�م مســـتو� األداء الحـ ومـــن األهم�ـــة 2مHـــان أن تكـــون هنـــاك عالقـ

فــإذا Hــان لــد� الطالــب مشــHالت فــى النمــو . الفــرد� والخــدمات الالزمــة التــى یتضــمنها البرنــامج التر�ــو� 
اللغـو� فالبــد مـن أن �شــتمل البرنــامج الفـرد� علــى أهــداف تتصـل بتطــو:ر النمــو اللغـو� وHــذلك ین2غــى أن 

و:وضـح الجـدول التـالى . �شتمل البرنامج علـى وصـف الخـدمات التـى سـیتم تقـد�مها لتحقیـD تلـك األهـداف
  فى البرامج التر�و�ة الفرد�ة  �Hف�ة وصف األداء الحالى( ) رقم 

  أمثلة على تقیم ووصف مستو� األداء الحالى) ٢(جدول 
ــــــــ: اسم الطفل   المهارات االجتماع�ة : مجال النمو  ــــ

  :مواطن القوة  :مواطن الضعف 
Dط�ع التعل�مات والقواعد  یتوقف عن المحاولة إذا أخف�  

  غیر�عتنى 2ممتلكات ال  �فتقر إلى ض2ط الذات 
  �حترم الدور  �قاطع Hالم األخر:ن 

  یتواصل جیدًا مع األخر:ن  یتشاجر مع األخر:ن 2سهولة
    یرفض مساعدة األخر:ن له

  :إجراءات تحدید مستوى األداء الحالي للطفل 

  )اإلحساس بوجود مشHلة لدj الطفل أو الرغ2ة في إحداث تطو:ر لقدرات الطفل ( 
�ة أول خطوة منطق�ة قد تت2ـادر ألذهـان القـائمین علـي تعلـ�م األطفـال تبدأ عمل�ة تخط�ط البرامج ببدا

.. المعاقین عقل�ًا و هي اإلحساس بوجود مشHلة لدj الطفـل أو الرغ2ـة فـي إحـداث تطـو:ر لقـدرات الطفـل 
فالشـــعور بوجـــود مشـــHلة أو قصـــور فـــي قـــدرات الطفـــل هـــو الـــدافع األول و المحـــرك األساســـي للمـــدرس أو 

  ..و تعل�مه للتحرك والتدخل إلیجاد حل للمشHالت المرصودة في هذا المجال  المهتمین 2الطفل
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ــم  ــHل المالئــ ــي خدمــــة نفســــه 2الشــ ــزود .. فمــــثال أشــــعر أن الطفــــل غیــــر قــــادر علــ ــر مــ ــل غیــ أن الطفــ
ــل ال �ســـتط�ع أن �قضـــي وقـــت فراغـــه 2الشـــHل المناســـب .. 2المهـــارات األكاد�م�ـــة الالزمـــة  أن .. أن الطفـ

خول 2طولة ر:اض�ة 2الرغم من عدم قدرته علي تحقیـD مسـتوj مناسـب لهـذه ال2طولـة الطفل علي أعتاب د
قــد تعتبــر مشــHالت تواجــه القــائمین علــي تعلــ�م و تر��ــة الطفــل .. أن الطفــل ال یــوم 2مهنــة مناســ2ة لــه .. 

و هــي أمــور تتطلــب تــدخل المــدرس لتحدیــد أ2عــاد المشــHلة و تحدیــد الهــدف مــن عمل�ــة .. المعــاق عقل�ــًا 
  .. تدر:س و ال2حث لحل مناسب لمشHلة الطفل ال

وتتمثــل هــذه . البرنــامج التر�ــوj الفــردjأســاس مثــل �إن عمل�ــة تحدیــد مســتو� األداء الحــالي للتلمیــذ 
المصـــادر المتـــوفرة والتــي �مHـــن اســـتخدامها أثنـــاء عمل�ــة التشـــخ�ص ، والمجـــاالت المـــراد : المتغیــرات فـــي 

خدمة فـــي الكشـــف عـــن خصـــائص التلمیـــذ و�یئتـــه ، واألســـلوب تدر:ســـها للطفـــل ، وطـــرق التشـــخ�ص المســـت
 jالمنظم المت2ع في التقی�م التر�و.  

  

  :مصادر جمع البیانات عن الطفل وبیئتھ :أوالً 

  :هناك على األقل خمسة مصادر �مHن أن �ستعین بها فر:D التقی�م في جمع الب�انات   
  .)الخ...األقران ، المرشدون ، المعلمون . (األفراد في المدرسة .١
  ).الخ....اإلخوان األصدقاء  ،الوالدان( .األفراد في المنزل .٢
  .)الخ...الجمع�ات  ،المساجد، المستشف�ات( .هیئات المجتمع المحلي .٣
  .)الخ...خصائیون ألا، األط2اء( .المتخصصون  .٤
 .)الخ....الدور:ات ، الكتب( .المصادر المHتب�ة .٥

  :ائص التلمیذ وبیئتھطرق التشخیص المستخدمة في الكشف عن خص :ثانیاً 

توجد هناك س2ع طرق �مHن استخدامها من قبل فر:D التقی�م لجمع المعلومـات عـن الطفـل و�یئتـه؛ 
، و�Hف�ـة جمـع )حـالي أو تـار:خي(و�مHن تقس�م هذه الطـرق إلـى فئتـین علـى أسـاس زمـن جمـع المعلومـات 

ما تتضمن Hـل طر:قـة مـن هـذه الطـرق  وغال2اً ). المالحظة الم2اشرة، أو االخت2ارات، أو أحHام(المعلومات 
  .بها أدوات ق�اس خاصة

  :االستشارات غیر الرسمیة 

للحصول على معلومات عن الطفل من خـالل االسـتعانة 2محHمـین ذوj ثقـة وسـابD خبـرة 2الطفـل و�یئتـه  
  .ل�قوموا بإصدار أحHام عل�ه وعلى بیئته

تنقصـــها الدقـــة  العتمادهـــا علـــى  ورغـــم أن المعلومـــات المتحصـــلة مـــن االستشـــارات غیـــر الرســـم�ة
ذاكــرة مــن لــدیهم خبــرات ســا2قة عــن الطفــل، إال أنهـــا تمــدنا بنتــائج مفیــدة تعمــل Hمؤشــرات لعمل�ــات تقیـــ�م 

  .الحقة أكثر دقة 
  :المقابالت المنظمة 
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الغالـــب عنـــدما تكـــون أدوات التقیـــ�م واألســـالیب  ع2ـــارة عـــن محادثـــة هادفـــة، تســـتخدم فـــي المقابلـــة
مز:ـد مـن المعلومـات عـن الحصـول علـى وتـؤدj المقابلـة إلـى  ،�ـة أو �سـتحیل اسـتخدامهااألخـر� غیـر Hاف

، للتلمیـذ المرضىمثل التار:خ  2عض األمورنفسه لمناقشة  والتلمیذ ،، وتستخدم مع األهل والمعلمینالتلمیذ
لـى ب�انـات عالحصـول نسـتط�ع  وعنـد انتهـاء هـذه المرحلـة، الـخ..والعالقة مع األسـرة  الحوادث واألمراض،

جوانــب المــنهج، و2التــالي فإننــا نســتط�ع أن  تعHــس مســتو� أداء الطفــل الحــالي فــي Hــل جانــب مهــم مــن
مـن تأتي الخطوة التال�ة في عمل�ة بنـاء الخطـة التر�و�ـة الفرد�ـة و نتعرف على جوانب القوة والضعف لد�ه، 

ـــالل ــى خـ ــز علـــ ــ�اغ الترHیـــ ـــا لصــ ــالق منهــ ــــل، واالنطـــ ـــي أداء الطف ـــعف فــ ــــب الضــ ــة جوان ة األهـــــداف التر�و�ـــ
   .والتعل�م�ة
جمع المعلومات عن المجاالت التي یواجـه : تستخدم المقا2الت المنظمة غال2ًا لتحقیD هدفین هماو 

فیها الطفل صعو2ات Hمجال القراءة مثًال، وتحدیـد تلـك المصـادر التـي قامـت فـي السـابD بجمـع معلومـات 
  .عن الطفل

ًا إلــى قلیـــل مــن الوقــت إال أن فاعل�ـــة ب�اناتهــا تعتمــد علـــى تحتـــاج نســب�ورغــم أن المقابلــة المنظمــة 
قــدرة المقــ�م علــى توج�ــه األســئلة الصــح�حة وقــدرة مصــدر المعلومــة فــي تقــد�م إجا2ــات ذات : عــاملین همــا

  .فائدة
 المالحظة

، و�Hمن الهدف للتلمیذالنظرة التشخ�ص�ة  حیث تمثلتعتبر المالحظة أسلو2ًا هاما في عمل�ة التقی�م، 
وللمالحظة  ،في ضوء ما �ستط�ع وما ال �ستط�ع عملهوذلك  التلمیذ، في وصف سلوك لهائ�سي الر 

  : فوائد عدیدة منها
  .للتلمیذأنها ق�اس م2اشر للسلوك الفعلي  •
   .التلمیذعلى معلومات Hثیرة عن أداء  �مHن للمعلم الحصول بواسطتها •
حـــاالت  خت2ـــارات الرســـم�ة فـــيأفضـــل مـــن اال وتكـــون الصـــغار  التالمیـــذالســـتخدام مـــع امـــة ءمال •

وعــدم  متوســطي ومتعــددj اإلعاقــة، 2ســبب قلــة اســتجا2اتهم التالمیــذاألطفــال الصــغار، وHــذلك 
   .تعاونهم عند استخدام االخت2ارات

  ):الفرز(أدوات المسح العام 

ائم وقـوائم المراجعـة، وقـو  غال2ًا ما تستخدم أدوات الفـرز المتمثلـة فـي االسـتب�انات ومقـای�س التقـدیر،
غیــر و  ،و�یئتــه، ولهــذا تســمى 2طــرق التقیــ�م الســر:عة ،وعامــة عــن الطفــل ،لجمــع معلومــات ســر:عةالكشــف 

الدق�قــة، ورغــم أن أدوات المســح العــام ذات فاعل�ــة Hغیرهــا مــن الطــرق الســا2قة إال أن مــد� Hفاءتهــا ر�مــا 
  .ایت2این بناء على مهارة المستجیب في إصدار األحHام وصدق وث2ات األداة ذاته

  :االختبارات المعیاریة المرجع 
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تســتخدم غال2ــًا للحHــم علــى أداء الطفــل مــن خــالل مقارنــة أدائــه 2ــأداء أقرانــه اآلخــر:ن؛ ولهــذا ترHــز 
مثل هذه االخت2ارات على معرفة أداء الطفل من خالل أداء المجموعة المع�ار:ـة التـي �ماثلـه فـي المسـتو� 

  .كثر مما ترHز على اإلتقان المطلD لمحتو� المادة الدراس�ةالعمرj ومستو� الذHاء والمستو� الدراسي أ
  :االختبارات المحكیة المرجع

تستخدم للحHم على أداء التلمیذ مـن خـالل مقارنتـه 2مقـدار مـن محتـو� المـادة المقدمـة لـه والمتوقـع 
فـــي  وهـــذا ال �عنـــي، Hمـــا هـــو الحـــال .تـــم تحدیـــده مســـ2قًا مـــن قبـــل المقـــ�م) محـــك(منـــه تعلمـــه وفـــD مع�ـــار 

ــة لـــه فـــي العمـــر  االخت2ـــارات المع�ار:ـــة المرجـــع، مقارنـــة أداء الطفـــل مـــع أداء المجموعـــة المع�ار:ـــة المماثلـ
  .محدد سلفًا من قبل المعلم) محك(�عني مقارنة أداء التلمیذ مع مقدار ما یتوقع منه على مع�ار  والذHاء

  

  قائمة التقدیر، وساللم التقدیر -١
 :ا�Hف�ة بناءه: قائمة التقدیر •

ـــى أجزائهـــا  ـــه �حـــاول أن �حلـــل المهـــارة إل ـــ�م مهـــارة مـــا فإن ـــم أو المقـــ�م أن �ق ـــود المعل عنـــدما ی
الرئ�ســ�ة، و�قــوم أ�ضــًا بتــدو:نها تحــت Hــل جانــب مــن األمــور الفرع�ــة المتعلقــة بهــا، وتكــون 

إذا Hــان  )√(ة التقــدیر ضــمن 2عــدین اثنــین همــا نعــم، أو ال أو �ضــع شــارة اإلجا2ــة علــى قائمــ
  .إذا لم �Hن السلوك موجوداً  )×(د� الطفل، والسلوك ل

  
  :مثال على ذلك مهارة تناول الطعام

  .یتناول الطعام وحده فى البیت أو المطعم -١
  .فى البیت2مفرده یتناول الطعام  -٢
  .�حتاج إلى مساعدة -٣
  .�عتمد على غیره فى تناول الطعام -٤

  

  :ممیزاتها
�Hون موجود، ولكن 2مقدار قد یز:د أو ینقص عند  أن السلوك الذ� �قوم المعلم بتقی�مه قد .١

الذین یتعاملون مع األطفال ذو� االحت�اجات  معظم المعلمین هذا الطفل أو ذاك، لذا فإن
الخاصة �ستخدمون فى بدا�ة األمر قوائم التقدیر من أجل معرفة هل السلوك موجود لد� 

 .الطفل أم ال؟
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ت2ع هذا األسلوب یومًا 2عد یوم أو أسـبوعًا 2عـد تستط�ع عز:ز� معلم التر��ة الخاصة أن تت .٢
أسبوع لمعرفة ف�ما إذا Hان هناك تطور فى السلوك أو المهارة سواء أكان إلى األفضـل أم 

 .إلى األسوأ

 .إن Hان السلوك أو المهارة تتجه نحو األفضل تقوم بتعز:زها .٣

تحثه نحو األسوأ مما �ستدعى إلى ال2حث عن المسب2ات التـى أدت إلـى تـدهور إن Hانت  .٤
 .السلوك فتعالجها

  

 :Rating Scaleساللم التقدیر *

اســتخدام ســاللم التقــدیر �عطــى المعلــم صــورة واضــحة عــن مــد� قــدرة الطفــل علــى اتقــان 
ل فقـرة تعبـر الذ� تعلمه، وهى ع2ـارة عـن أداة مؤلفـة مـن عـدة فقـرات Hـ المهارة أو السلوك

عن سلوك 2س�ط یخضع إلـى تـدر:ج مـن عـدة مسـتو�ات، یـتم تحدیـدها مسـ2قًا، 2مـا یـتالءم 
  :مع السمة المقاسة، والمرحلة العمر:ة، وتنقسم إلى
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  أنواع ساللم التقدیر) ١(شHل 
  :سلم التقدیر العدد�: أوالً 

، مثًال هناك )لیل المهارةHما فى تح( و�قصد 2ه تقس�م Hل مهارة عامة إلى مهارات فرع�ة  
  :مهارات فرع�ة تسمى Hل مهارة فرع�ة منها 2عدد فمثالً  ٤مهارة عامة تم تقس�مها إلى 

 ).١(المهارة الفرع�ة األولى تسمى 2العدد  •

وهHذا حتى المهارة الفرع�ة الرا2عة تسمى ).. ٢(والمهارة الفرع�ة الثان�ة تسمى 2العدد  •
 ).٤(2العدد 

  :ممیزاتها
 .ة واضحة عن مد� تقدم Hل طفل�عطى صور  -١

 .�ستط�ع المعلم أن �قارن الطفل مع نفسه فى Hل فترات التقدیر التى �قوم بها -٢

 .المعلم من هذا السلم، بتقد�م برامج عال ج�ة المقدمة لكل طفل �ستفید -٣

  تحدید درجة اتقان Hل طفل فى أحد المهارات) ٣(جدول 
  ٤  ٣  ٢  ١  اسم الطالب

        *  تامر
    *      أحمد
      *    2سنت
  *        مروة

  

 أنواع ساللم التقدیر

 سلم التقدیر العدد�
سلم التقدیر العدد� 

 الوصفى
 �انىسلم التقدیر الب
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  مقارنة بین الطلفل ونفسه ) ٤(جدول 
  األسبوع الخامس  األسبوع الرا2ع  األسبوع الثالث  األسبوع الثانى  األسبوع األول

٤  ٣  ٢  ٢  ١  
  :سلم التقدیر العدد� الوصفى: ثاناً 

تــى و�عــد هــذا النــوع مــن التقــدیر أفضــل مــن النــوع األول؛ ألنــه 2اإلضــافة إلــى الــدرجات ال  
توضع للصفة التى نر:د تقو�مها، فـإن المعلـم �عطـى وصـفًا واف�ـًا للصـفة التـى �ق�مهـا وتكـون علـى 

  :الشHل التالى
  مهارة استعمال النقود 2النس2ة لطفل واحد فقط )٥(جدول 

وصف 
السلوك أو 
  المهارة

ل�س عنده -١
أ�ة فHرة عن 

  النقود

یدرك  -٢
ق�مة النقود 
ولكن ال 
�حسن 

  استعمالها

تعمل �س -٣
النقود ولكن ال 
  �حسن تبدیلها

�مHنه  -٤
تبدیل النقود 
2الفك أو 
  التجم�ع

�ستط�ع  -٥
  الشراء

          *  األسبوع األول
األسبوع 
  الثانى

    *      

األسبوع 
  الثالث

        *  

  
علـى  من المالحظ فى هذا السلم أنه قد تم وصف المهارة فى Hل درجة، وهذا مما �ساعد

علــى تحدیــد المهــارة وتقــدمها وHــذلك المعلــم نفســه �ســتط�ع إذا أعــاد ) ممعلــ(اتفــاق أكثــر مــن مقــدر 
عمل�ـة التقــدیر أن �عطــى نفــس النتــائج، و�عـد هــذا الســلم متمیــزًا عــن السـلم العــدد� فــى أنــه �ســاعد 

  .على تكو:ن انط2اع Hامل وواضح عن مد� اتقان المهارة
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  :سلم التقدیر البانى اللفظى: ثالثاً 
  Hل عمود� فى الجانب األ�من الصفحة، وتوضع وفى هذا السلم یذHر فقط األداء على ش

أوصاف السلوك 2شHل أفقى إلى جانب الجدول، وتوضع التقـدیرات المناسـ2ة للسـلوك التـى �ق�سـها 
  :للجانب اآلخر من الجدول، ومن هذه التقدیرات ما یلى

  .مقبول -متوسط -جید -جید جداً  -ممتاز -١
  .أبداً  -نادراً  -أح�اناً  -غال2اً  -دائماً  -٢
  

   سلم التقدیر الب�انى اللفظى) ٦(جدول 
  تقدیر السلوك  وصف السلوك

          
          
          
          
علم معلم التر��ة الخاصة أن یتا2ع األطفـال و�قـومهم 2انتظـام حتـى یتأكـد مـن فعالیتـه مـن   

 Dـــن تحقیـــHذلـــك دون جهـــة، و:تعـــرف علـــى حاجـــات األطفـــال المســـتقبل�ة مـــن جهـــة أخـــر�، وال �م
  .التعرف على المستو� الحالى 2شHل أقرب ما �Hون إلى الواقع

  

  :)بورتفولیو(ملف الطفل : ثان�اً 
على معلم التر��ة الخاصة أن �حتفظ بإنجازات الطفل الیوم�ة من مهام �Hلف بها فى هذا   

  .الملف، وتكون موثقة 2التار:خ
  

  :شرائط التسجیل :ثالثاً 
وغیرهــا مــع ... عینــات مــن أعمــال الطفــل، مثــل ســرد قصــةتســجل علیهــا إجا2ــات الطفــل و   

  .التوثیD 2التار:خ
  

  :شرائط الفیدیو :را2عاً 
  .تسجل شرائط فیدیو للطفل وطرق أداءه لمهارات �صعب توث�قها 2طر:قة أخر�   
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  :االخت2ارات غیر الرسم�ة :خامساً 
إظهـار الفهـم لـد� أعد اخت2ارات غیر مقننة لتقو�م قدرة الطفل فى مجال معین، رHز على   

الطفل ومد� االستفادة من تطبیD المادة فى الح�اة الیوم�ة، مثل بدًال من أن تعطى الطفل مسألة 
معـــك خمـــس برتقـــاالت ومـــع أخ�ـــك خمســـة : ممHـــن أن تكـــون علـــى شـــHل... ؟؟=٥+٥حســـاب�ة 

  .أو من خالل رسم المسألة .برتقاالت Hم برتقالة معHما
  

  :مقابلة الطفل: سادساً 
ى حالــة األطفــال الــذین لــدیهم االســتعداد لــذلك، وهــى ع2ــارة عــن لقــاء غیــر رســمى تفیــد فــ  

2الطف لو�Hون محور هذا القاء ما رأ�ه فى الخطة، وما تم من تحقیD أهداف ومد� اسـتفادته مـن 
  .وغیرها... أهداف الخطة

  

  :ألعاب التقو�م: سا2عاً 
  .الطفل حل هذه المشHلةو:تم من خاللها تصم�م ألعاب لتقو�م على شHل مشHلة وعلى   

  

  :التصور الفوتوغراف�ة:ثامناً 
صورًا ألش�اء �فعلها الطفل ال �مHن االحتفاr بها، مثل  احتفظ دائمًا 2الكامیرا بیدك لتلتقط  
  .وغیرها.... لع2ة معینة ترHیب

  

  :رسوم ب�ان�ة اجتماع�ة: تاسعاً 
ز لتشیر إلى الترا2طات الطفل فى الفصل، مستخدمًا الرمو  احتفظ 2سجل لرصد التفاعالت  

  .واالتصال الح�اد� بین األطفال بین األطفال، والتفاعل السلبي، والتفاعالت اإلیجاب�ة
  

  :استخدام غیر رسمى لالخت2ارات المقننة: عاشراً  
وأعـــط . أعــط اخت2ـــارات مقننـــة لألطفــال، ولكـــن ال تتمســـك 2التعل�مــات اإلجرائ�ـــة الصـــارمة  

عل�مــات االخت2ــار لألطفــال، وأعــط مرونــة فــى إجا2ــة األطفــال مــن مرونــة فــى وقــت أداءهــا، واقــرأ ت
ـــة مـــن خـــالل الكمبیـــوتر أم الرســـم أم الموســـ�قى    خـــالل الكتا2ـــة ســـواء Hتا2ـــة الطفـــل نفســـه أم Hتا2

  .أم تشHیل 2الصلصال
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  :المالحظة الیوم�ة: الحاد� عشر
ذه الطر:قـة مـن تعد المالحظة من األسالیب المهمة فـى ق�ـاس السـلوك، وذلـك لمـا تـوفره هـ  

ألنها قـد تـوفر : إمHان�ة المعرفة الم2اشرة للسلوك المراد مالحظته، وHذلك تعد من األسالیب الهامة
إمHان�ــة مالحظــة الســلوك وتســجیله فــى حــین �صــعب الوصــول إلــى ذلــك 2اســتخدام وســائل التقــو�م 

  .األخر� 
  

  :المقارنة بین الرسم الب�انى لألداء القبلى وال2عد�: الثانى عشر
وذلك من أجـل أن تعـرف متـى تعلـم : ومن الضرور� تسجیل مد� تقدم الطفل فى المهارة  

الطفل المهارة، و�سهل عل�ك Hمعلم التعرف على مـد� تقـدم الطفـل، وللمقارنـة بینهـا و�ـین مسـتو� 
  .الطفل القبلى فى أداء المهارة

  

  ھداف التعلیمیة ألھداف السنویة واألعداد اإ
   المدى طویلةاألھداف -١

تعــرف 2أنهــا ســلوك متوقــع �مHــن مالحظتــة وق�اســه وتحق�قــه خــالل ســنه دراســ�ة أو أكثــر مــن خــالل 
تنفیــذ البرنــامج التر�ــو� الفــرد� الخــاص 2التلمیــذ، وتغطــى هــذه األهــداف Hافــة المجــاالت واأل2عــاد التــى تــم 

صــالح (لحرHــى ضــعف لـد� التلمیــذ، مثــل المجـال االكــاد�مى واللغــو� واالجتمـاعى واالتحدیـدها Hمجــاالت 
  .)٢٠٠٤هارون ، 

تحدد المطلوب من التلمیذ في نها�ة الخطة أو العـام الدراسـي و:جـب مراعـاة  هداف طو:لة المد�،واأل     
  :    التالي عند ص�اغتها

فالعمل�ــة التقی�م�ــة تســتخدم لكــى تحــدد  ،یجــب أن تبنــى األهــداف علــى ب�انــات مســتمدة مــن التقیــ�م  -١
  . ةحاجات الفرد االستثنائ�

ــب أن تعHــــس   -٢ ــذه یجــ ــیل الســــابD، واألداء الحــــالى، و�ســــتخدم فحــــص هــ األهــــداف الســــنو�ة التحصــ
التحصــیل الســابD للفــرد لجمــع معلومــات عــن معــدل قدرتــه فــى اكتســاب المهــارات الســا2قة، وهــذه 

  . المعلومات تكون فى غا�ة األهم�ة فى تقدیر مد� قدرة الفرد على أن �حقD فى سنه
عضاء فر:D البرنامج التر�و� الفرد� إلى األهـداف السـنو�ة علـى أنهـا مـن البنـود یجب أن ینظر أ   -٣

  .ذات األولو�ة
یجب أن تتضمن األهداف السنو�ة المجاالت المعرف�ة، والنفس حر�Hة، والوجدان�ة، وHـذلك یجـب   -٤

ــا  ــد تطب�قهـــ ــــذات عنـــ ـــاعدة الـ ـــارات مســ ـــة، ومهــ ـــارات المهن�ــ ــع المهــ ــل مـــ  Hickson(أن تتعامـــ

Blackman & Reis ,1995(.  
  .مع�ار األداء المقبول و�Hون 2النس2ة المئو�ة أو غیرها حسب نوع المهارةو تحدید المهارات    -٥
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  : على سبیل المثال .التار:خ المتوقع لتحقیD الهدف   -٦
أهـداف طو:لـة ) ٥-٣(وغال2ًا ما یتم اخت�ـار  ،واألهداف طو:لة المد� تتمیز 2أنها ذات ص�اغة عامة

ــةالمــــد� ضــــمن Hــــ ــة أو األكاد�م�ــ ــاالت النمائ�ــ ــل . ل مجــــال مــــن المجــ ــار إلــــى تحلیــ ـــة االخت�ــ ـــتند عمل�ـ وتسـ
و�قــدم الجــدول التــالى أمثلــة علــى المــد� فــى مجــاالت . موضــوعى ومعمــD لمســتو� األداء الحــالى للطفــل

  .معینة
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  أمثلة على صاغة األهداف طوAلة المد�) ٧(جدول 
  األھداف طویلة المدى

  الحساب: المجال
 عرف الطالب ناتج ضرب عدد من منزلتین 2عدد من منزلة واحدة أن � -١

 أن �عرف الطالب ناتج قسمة عدد من منزلتین على عدد من منزلة واحدة -٢

و:تحقـــD  ،%٨٠أن یـــتمHن التلمیـــذ مـــن مقارنـــة األعـــداد وٕاجـــراء عمل�ـــات الجمـــع و الطـــرح بنســـ2ة إتقـــان  -٣
 تقر:2اً  ٢٠١٥ – ٤ -١ الهدف بتار:خ 

 المعرفي: المجال 

 . أن �میز بین التنو:ن وحرف النون  -١

 .أن �میز التاء المر�وطة والتاء المفتوحة -٢

  .أن یرتب Hواكب المجموعة الشمس�ة 2شHل منتظم  -٣
  .أن �میز بین الزاو�ة القائمة والزاو�ة الحادة والزاو�ة المنفرجة -٤
 اللغوj : المجال 

  .حروف ٦ – ٣أن �قراء و�Hتب Hلمة مHونة من  -١
  .2شHل سر:ع أن �قراء الكلمات  -٢
  االستقاللي والعنا�ة 2الذات:المجال  

  .أن یؤدj واج2اتة 2مفردة 2شHل دائم  -١
 .أن یجرj مHالمة هاتف�ة 2مفردة  -٢

 أن �ستط�ع الطالب ارتداء المال2س وخلعها دون مساعدة  -٣

 أن یتناول الطالب الطعام 2استخدام الملعقة والشوHة والسHین -٤

  أن ینظف الطالب أسنانه 2شHل مناسب -٥
  الحرHي : لمجال ا

  .أن یرسم دائرة معلوم نصف قطرها  -١
  االجتماعي: المجال  

 )من فضلك ، لو سمحت ، شHرًا ( أن �ستخدم ع2ارات التواصل مع اآلخر:ن  -٢

  .آن �شارك مع زمالءه في اللعب  -٣
  أن یتواصل مع زمالءه لفض�ا -٤

  

  األھداف قصیرة المدى  -٣

حظتــة وق�اســة وتحق�قــه خــالل فتــرة زمن�ــة قصــیرة، تعــرف 2أنهــا ســلوك متوقــع مــن التلمیــذ �مHــن مال
وتشـــتD األهـــداف قصـــیرة المـــد� مـــن األهـــداف 2عیـــدة المـــد� وتتمیـــز 2أنهـــا تصـــاغ 2ع2ـــارات دق�قـــة وقابل�ـــة 

  .للق�اس 2شHل م2اشر و�ذلك فهى أكثر وضوحًا وتحدیدًا من األهداف 2عیدة المد�
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٩٠

المــد� یجــب  ةف 2عیــداهــدتعلــ�م هــذه األ التــي ستســتخدم فــي األنشــطةاألهــداف الجزئ�ــة و 2عــد تحدیــد 
و:جــب أن تكــون  ..مHتو2ــة فــي صــورة أهــداف تعل�م�ــة التعل�م�ــة األنشــطةاألهــداف الجزئ�ــة و  صــ�اغة هــذه

ف�ما 2عـد مـن الحHـم علـي النشـا_ هـل تـم تنفیـذه 2الشـHل  المعلمهذه األهداف التعل�م�ة مHتو2ة حتى یتمHن 
 التعل�م�ـــة وســـیلة هامـــة لحفـــظ هـــذه األهـــداف  فاهـــدهـــذه االجیل تســـفالـــذH jـــان یر:ـــده منـــذ البدا�ـــة أم ال؟ 

Hمــا أن Hتا2ــة .. مــن تــذHر Hــل شــئ بــنفس الدقــة المعلــمفلــن یــتمHن .. مــن الضــ�اع أو النســ�ان الهــوتــأمین 
مشـــرف مـــن (ضـــع النشـــا_ الهـــدف تعـــد ذات أهم�ـــة خاصـــة إذا Hـــان المقـــ�م لـــ�س هـــو مـــدرس الفصـــل أو وا

  ).الخارج
  

  :ھامة إرشادات

ولكــن  أن ال تتجــاوز األهــداف قصــیرة  المــد� لكــل هــدف 2عیــد المــد� ســ2عة أهــداف قصــیرة، �فضــل )١
  . على احت�اجات التلمیذ هي األساس في عدد األهدافالتى تعتمد Hثافة التدخل 

  .یجب إعادة األهداف من البدا�ة األهداف التدر:س�ة ال �فصلها أj إجازة، وٕان حدث، )٢
 در:ســ�ة مــع نها�ــة Hــل هــدف وقبــل االنتقــال إلــى الهــدف الــذj یل�ــه،تقــّ�م األهــداف قصــیرة المــد� والت )٣

والتعـــدیل فـــي الخطـــة حســـب  وتـــدون الملحوظـــات الیوم�ـــة لكـــل تلمیـــذ مـــع تقـــو�م التقـــدم الحاصـــل لـــه،
  .االحت�اج

تحتوj الخطة التر�و�ـة الفرد�ـة علـى أهـداف 2عیـدة مـد� وأهـداف قصـیرة مـد� موزعـة زمن�ـًا 2ـالتوار:خ،  )٤
وتكــون ضــمن  در:ســ�ة فــال تكتــب إال عنــد الشــروع فــي تــدر:س الهــدف قصــیر المــد�،أمــا األهــداف الت

  .الخطة الفرد�ة التدر:س�ة المتفرعة من التر�و�ة
عند اختالف التار:خ المتوقع عن التار:خ األساس فـال �عتبـر ذلـك مصـدر قلـD للمعلـم حیـث أن غ�ـاب  )٥

ة التــي تعطــى للتلمیــذ تكــون ســب2ًا فــي التلمیــذ أو المعلــم ووجــود االخت2ــارات وز:ــادة الحصــص اإلضــاف�
 ولكن یجب عل المعلم تحرj الدقة أثناء توز:ـع التـوار:خ زمن�ـًا، اختالف التار:خ المتوقع عن األساس،

 وعلى المعلم توثیD أس2اب غ�اب التلمیذ عن البرنامج في الخانة المخصص لهـا فـي ورقـة التحضـیر،
  .ونموذج التواصل

حصـة دراسـ�ة أخـر�، فـإن حـدث ذلـك، علـى المعلـم  ر:سـي لظـروف مـا،قد �ستغرق تحقیD الهـدف التد )٦
والتقـو�م �Hـون فـي النها�ـة عنـد  أن �قوم بتدو:ن الیـوم والتـار:خ للحصـة األخـر� فـي خانـة الملحوظـات،

  .إتقان المهارة مع Hتا2ة الملحوظات والتوص�ات والتعدیل حسب االحت�اج
ون تار:خ التحقD م2اشرة في خانة األهداف مـع عـدم عند تحقD األهداف قصیرة المد� والتدر:س�ة  ید )٧

  . تعدیل التار:خ المتوقع والذj سبD إعداده أثناء تنفیذ الخطة
وٕانمـا یـتم ذلـك 2عـد فاصـل زمنـي  الهدف قصیر المد� ال یتم تقو�مه 2عـد آخـر هـدف تدر:سـي م2اشـرة، )٨

  .ال �قل عن یوم مع Hتا2ة الملحوظات والتوص�ات والتعدیل حسب االحت�اج
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٩١

أمـا المهـارات الفرع�ـة  قبل االنتقال إلى مهـارات أخـر�،) التأس�س�ة(البد من تحقیD المهارات األساس  )٩
ف2اإلمHـان تعـدیل الهـدف بتخفـ�ض نسـ2ة اإلتقـان فـي الخطــة وتجـاوزه إلـى هـدف أخـر وذلـك عنـد فشــل 

 .دفمدة الزمن�ة المخصصة للهمحاولة تغییرطر:قة التدر:س أو الهدف السلوHي  أو ز:ادة ال
  

  تحدید الخدمات التربویة والمساندة 

تحدیــد خــدمات التر��ــة المســاندة ذات أهم�ــة Hبیــرة فــى البرنــامج التر�ــو� الفــرد� للتلمیــذ المعــاق  دعــت
وHمیتهـا والمHـان المناسـب لتقـد�مها ومـن �قـدمها هـى  هعقل�ًا، حیـث أن اتخـاذ القـرار فـى الخـدمات المطلو2ـ

ف2النســ2ة لخــدمات التر��ــة الخاصــة المتمثلــة فــى مســاعدات تقــد�م  .نــامجمســئول�ة أعضــاء الفر:ــD المعــد للبر 
للتلمیذ أو تغییرات وتعد�الت على المنهج، أو فى طرق التدر:س، یتم اتخاذ القرار فیها 2عد تحدید مسـتو� 

فهــى خــدمات تقــدم للتلمیــذ لیــتمHن مــن تحقیــD تلــك . األداء الحــالى للتلمیــذ، واألهــداف 2عیــدة وقر:2ــة المــد�
  .)Techical Assistance Bulletin(ألهداف السنو�ة التى تم تحدیدها مس2قًا ا

ــاندة فهــــى تقــــدم للتالمیــــذ  ــدمات المســ ــا 2النســــ2ة للخــ ــة أمــ ــاعدتهم علــــى ذو� اإلعاقــــة العقل�ــ ــدف مســ بهــ
البرامج التى تكون طب�عتها األساس�ة غیر تر�و�ة، ولكنها ضـرور:ة وهى  ،خدمات المساندةالاالستفادة من 

دمات المسـاندة التـى �حتاجهـا خـالتر�و� للتالمیـذ ذو� االحت�اجـات التر�و�ـة الخاصـة و:رتكـز تحدیـد ال للنمو
التلمیذ على المعلومات التى جمعت أثناء التقیـ�م التر�ـو� وعلـى األهـداف 2عیـدة وقر:2ـة المـد� المدونـه فـى 

   .المعاقون عقل�اً أهم الخدمات المساندة التى �حتاجها التالمیذ  �البرنامج التر�و� الفرد
  

  :تنقسم تلك األھمیة إلى: أھمیة تحدید أھداف الخطة التربویة الفردیة
  :أھمیة تحدید أھداف الخطة التربویة الفردیة بالنسبة للطفل ذو االحتیاجات الخاصة: أوالً 

تبـــدأ األهـــداف المقدمـــة فـــى الخطـــة التر�و�ـــة الفرد�ـــة فـــى ضـــوء المســـتو� الحـــالى للطفـــل، فتكـــون  .١
  .له، مما �ساعد على تكو:ن مفهوم ذات إیجابى للطفل وعدم إح2اطه مناس2ة

تســاعد األهــداف التعل�م�ــة الواضــحة الطفــل ذو� االحت�اجــات الخاصــة علــى تنظــ�م جهــوده علــى  .٢
 .نحو یؤد� إلى تحقیD تلك األهداف
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٩٢

 ً   الخطة التربویة الفردیة بالنسبة لمعلم التربیة الخاصة أھمیة تحدید أھداف: ثانیا

ا تعمـــل 2مثا2ـــة موجـــه لمعلـــم التر��ـــة الخاصـــة الخت�ـــار محتـــو� التـــدر:س، وتسلســـل المحتـــو�، أنهـــ .١
 س هنـــاك أســـاس�وتحدیـــد اإلجـــراءات التعل�م�ـــة، إذ أنـــه بـــدون تحدیـــد األهـــداف بوضـــوح ودقـــة، فلـــ

ینطلD منه المعلم فـى تحدیـد المـواد التعل�م�ـة أو المحتـو� التعل�مـى، فـإذا لـم نHـن نعـرف إلـى أیـن 
 .وصول من الصعب أن نختار الطر:D والوسیلة المناس2ةنر:د ال

 األهداف تعمل 2مثا2ة معاییر لتقو�م تحصیل الطالب وتقدمه، إذ أنه بدون تحدید الهدف المنشـود .٢
ــــب  ــ ـــا یجـ ــ ــداف Hمــ ــ ـــD األهـــ ـــ ـــد حقـ ــ ـــب قــ ــ ـــان الطالــ ـــ ــا إذا Hـ ــ ـــوع�ة مـــ ــ ــــرر 2موضــ ــ ــــتط�ع أن تقـ ـــن تســـ   لــــ

مــتعلم، تكــون عمل�ــة التقــو�م غامضــة واضــحة لكــل مــن المعلــم وال أم ال، ودون أن تكــون األهــداف
 .ول�ست ذات عالقة 2التعلم

األهــداف التعل�م�ــة تعمــل 2مثا2ــة معــاییر لتقــو�م فاعل�ــة طرائــD التــدر:س المســتخدمة، وهــذا یــؤد�  .٣
 .إلى تقو�م فاعل�ة عمل�ة التعل�م

 ً   ت الخاصةأھمیة تحدید أھداف الخطة التربویة الفردیة بالنسبة ألسرة الطفل ذو االحتیاجا: ثالثا

 .تسهم فى حث أسرة الطفل على التعاون مع معلم التر��ة الخاصة .١

فـى آمالهـا تعل�مهـا لطفلهـا، فلكـل أسـرة أهـداف عامـة تتفـD مـع تحدد األهـداف التـى تسـعى األسـرة  .٢
 .أسر األطفال ذو� االحت�اجات الخاصة، وأهداف خاصة بها تراعیها الخطة التر�و�ة الفرد�ة

لق�ام بدورها مع الطفل من حیث المتا2عة الیوم�ة مـع الطفـل أثنـاء وجـوده تساعد أسرة الطفل فى ا .٣
 .فى المنزل
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٩٣

  :ویمكن تلخیص ما سبق فى نموذج لبرنامج تربوى فردى طبقا للشكل التالى
 

  ـــــــــــــــــــــــــــالمدرسة ـــــــــــــــــــــــ  اسم الطفل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــتاریخ المیالد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العنوان ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــالوضع الصحى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبصر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــالسمع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــالوضع الجسمى العام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــالعقاقیر الطبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــلجنة البرنامج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الوظیفة                                      االسم             

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  : نتائج التقییم 

  االختبار            تاریخ تطبیقھ               الفاحص              النتائج والتوصیات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ــــــ إلى ــــمن ـــــــــ_____________ مدة العمل بالبرنامج التربوى الفردى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــالموضوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ المجال 

األھFFFFFFFFداف طویلFFFFFFFFة   مستوى األداء الحالى 
  المدى 

  األھداف قصیر المدى 

      مواطن القوة 

٣-١)    (٢-١(    )١-١(  -١   -١(  

٣-٢)    (٢  ٢(       )١-٢(   -٢   -٢ (  

٣-٣)     (٢-٣)     (١-٣(   -٣   -٣     

٣-٤)     (٢-٤)     (١-٤(   -٤   -٤ (  

٣-٥(      )٢-٥)     (١-٥(   -     -٥ (  

      مواطن الضعف 

٣-١)    (٢-١(    )٢-١(  -١   -١(  

٣-٢)    (٢-٢)      (١-٢(  -     -٢ (  

٣-٣)     (٢-٣)     (١  ٣(  -٣   -٣ (  

٣-  )     (٢-٤)     (١-٤(  -٤   -٤ (  

٣-٥)     (٢-٥)     (  -٥(  -٥   -٥ (  

  الخدمات التربویة الخاصة والخدمات المساندة التى سیتم تقدیمھا للطالب 

موعFFFد االنتھFFFاء مFFFن   عد البدء بتقدیمھاوم  الخدمة 
  یمھا  تق

الشFFFFFخص المسFFFFFئول 
  ذه الخدمة   عن 
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٩٤

  تحدید البدائل المكانیة التربویة المالئمة وأسالیب تقدیم الخدمة للتلمیذ 

 ،والمتــوفرة ،وعــدد أنمـا_ تقـد�م الخدمــة المناسـ2ة ،ین2غـى أن �حـدد فر:ــD البرنـامج التر�ـو� الفــرد� نـوع
فعنــد اخت�ــار البیئــة التعل�م�ـــة ) Mcloughlin & Lewis ,1994(و:ختــار منهــا النمــوذج األفضــل 

البـد أن �ضـع أعضـاء فر:ـD البرنـامج التر�ـو� الفـرد� فـى  ،المناس2ة للتلمیـذ والتـى تلبـى احت�اجاتـه التر�و�ـة
 ،ا تتطل2ـه التشـر:عاتاالعت2ار أن تكون تلك البیئـة مـن أقـل البیئـات تقییـدًا إلـى أقصـى حـد ممHـن حسـب مـ

أن المقصود 2البیئة األقـل تقییـدًا هـى المحـ�ط ) Gryphon and Salisbury(والقوانین المحل�ة والعالم�ة 
وHـذلك  ،التعل�مى الذ� �سمح للتلمیذ الحصول على أقصى تواصـل ممHـن فـى المدرسـة 2التالمیـذ العـادیین

  : وفر فى بیئة التعلم األقل تقییدًا وهى تیاالنخرا_ فى المنهج العام للتعل�م وهذا ما یجب أن 
  . ذو� اإلعاقةتقد�م التر��ة المناس2ة لالحت�اجات الخاصة للتالمیذ ) ١(
أن تكون تلك البیئـة عاد�ـة 2قـدر اإلمHـان ، وأن یتلقـى التلمیـذ تعل�مـه مـع تالمیـذ فـى مثـل عمـره ) ٢(

  ) . ٢٠٠٠برادلى وسیرز وسوتلك ، (الزمنى 
م الخدمـة بـین الصـفوف العاد�ـة ، مـع تقـد�م المسـاعدة الداعمـة مـن مراكـز اإلقامـة تتراوح أنمـا_ تقـد�و 
والمستشـار أو المعلـم المتجـول �عنـى أن  ،أن تقد�م الخدمة فى الفصل العاد� مع خدمات المعلـم. الدائمة 

ارة التر��ــة الخاصــة بتقــد�م النصــح واالستشــمعلــم و�قــوم . ی2قــى التلمیــذ المعــوق Hــل الوقــت فــى فصــل عــاد�
لمعلــم الفصــل العــاد� ولأل2ــاء ولكنهــا ال تكــون خــدمات تعل�م�ــة م2اشــرة، أو تقــد�م الخدمــة مــن خــالل غرفــة 
المصــادر حیــث یتواجــد التلمیـــذ فــى الفصــل العـــاد� ولكــن یتــردد علــى غرفـــة المصــادر لمقابلــة احت�اجـــات 

ــم التر��ــة الخاصــة أو تقــد�م الخدمــة فــى الفصــل الخــاص فــى مدرســة ع اد�ــة، ولكــن لــد� الخاصــة مــن معل
التالمیــذ فرصــًا لالشــتراك مــع التالمیــذ العــادیین فــى نشــاطات مدرســ�ة مثــل التر��ــة البدن�ــة والتر��ــة الفن�ــة 

  .خل�ة أو مراكز اإلقامة الدائمةوالفرق الر:اض�ة، أو تقد�م الخدمة فى مدرسة نهار:ة أو مدرسة دا
  المراجعة والتقویم 

� الخاص 2التلمیذ مرة واحدة فى السنة، أو أكثر من ذلك إذا یتم مراجعة البرنامج التر�و� الفرد
وٕاذا وجد أن هناك ضرورة للتعدیل، یتم إجراء التعد�الت . طلب الوالدان أو المدرسة مراجعة إضاف�ة

2اعت2ارهم أعضاء فى یتسم دعوة الوالدین و:جب أن . والتغییرات الالزمة على البرنامج التر�و� الفرد�
و:ناقش الفر:D خالل هذا االجتماع األمور . لك االجتماعات الخاصة 2مراجعة البرنامجالفر:D، لحضور ت

الهامة المتعلقة 2التلمیذ مثل تقدم التلمیذ أو قصوره فى التقدم عما هو مطلوب نحو تحقیD األهداف 
لتى �ساهم السنو�ة، والمعلومات التى یجر� جمعها عبر إعادة تقی�م التلمیذ، والمعلومات حول التلمیذ وا

  ).Kuppeer, 2000(فیها الوالدین أو المدرسة، وحاجات التلمیذ المتوقعة، وأ� مسائل أخر� مهمة 
و:جب إعادة تقی�م التلمیذ Hل ثالث سنوات على األقل وهذا النوع من التقی�م �سمى التقی�م الثالثى 

للتعر:ف، وما هى احت�اجات التلمیذ  وفقاً " طفًال معوقاً "وذلك بهدف معرفة ما إذا Hان التلمیذ ما زال �عد 
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التر�و�ة ومع ذلك، یجب إعادة التقی�م أكثر من ذلك إذا ما دعت الضرورة أو إذا طلب الوالدان ومدرس 
  ).Smith, 2007(التلمیذ إعادة التقی�م 

تحدید المعاییر الموضوع�ة لق�اس األداء وتحدید إجراءات تقو�م البرنامج ومواعید الدور:ة و:جب 
تحدید المشارHین فى فعال�ات البرنامج التر�و� الفرد� وHذلك ) سنو�ة –شهر:ة  –أسبوع�ة  –م�ة یو (

  أعدادًا وتنفیذًا وتقو�مًا ومتا2عة 
إن عمل�ــة إعــداد البرنــامج التر�ــو� الفــرد� وتنفیــذة وتقو�مــة تــتم مــن قبــل فر:ــD متعــدد التخصصــات، 

ــلـــذلك البـــد أن �حـــدد فـــى وث�قـــة البر  فـــرد� جم�ـــع األشـــخاص المشـــارHین فـــى تلـــك العلم�ـــة امج التر�ـــو� النـ
  . 2أسمائهم وتوق�عاتهم، لضمان معرفتهم 2مسئول�اتهم فى تطبیD البرنامج والتزامهم 2أدوراهم المحددة لهم


