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 : مفيوم التربية الخاصة 

تعرؼ التربية الخاصة بأنيا نمط مف الخدمات والبرامج التربوية تتضمف تعديبلت 
خاصة سواء في المناىج أو الوسائؿ أو طرؽ التعميـ استجابة لمحاجات الخاصة 

وعميو . ال يستطيعوف مسايرة متطمبات برامج التربية العادية لمجموع الطبلب الذيف 
فئات الطبلب الذيف يواجيوف صعوبات تؤثر فإف خدمات التربية الخاصة تقدـ لجميع 

سمبيًا عمى قدرتيـ عمى التعمـ ، كما أنيا تتضمف أيضًا الطبلب ذوي القدرات 
ذوي االحتياجات ) ويطمؽ اصطبلحًا عمى تمؾ الفئات مفيـو . والمواىب المتميزة 

 : ، ويشتمؿ ذلؾ عمى الطبلب في الفئات الرئيسية التالية ( الخاصة 

 ( : Mental Retardation) لعقمية ػ اإلعاقة ا

حالة تشير إلى جوانب قصور ممموسة في األداء الوظيفي الحالي لمفرد ، وتتصؼ 
الحالة بأداء عقمي دوف المتوسط بشكؿ واضح يوجد متبلزمًا مع جوانب قصور ذات 

التواصؿ ، العناية : صمة في مجاليف أو أكثر مف مجاالت الميارات التكيفية التالية 
اتية ، الحياة المنزلية ، الميارات االجتماعية ، استخداـ المصادر المجتمعية ، الذ

التوجيو الذاتي ، الصحة والسبلمة ، الميارات األكاديمية ، وقت الفراغ وميارات 
 . العمؿ 

 ( : Hearing Impairment) ػ اإلعاقة السمعية 

لفرد بوظائفو أو تقمؿ عند اتمؾ المشكبلت التي تحوؿ دوف أف يقـو الجياز السمعي 
وتتراوح اإلعاقة السمعية في شدتيا . مف قدرة الفرد عمى سماع األصوات المختمفة 

مف الدرجات البسيطة والمتوسطة التي ينتج عنيا ضعؼ سمعي ، إلى الدرجات 
 . الشديدة جدًا والتي ينتج عنيا صمـ 

 



 ( : Visual Impairment) ػ اإلعاقة البصرية 

ىو مف فقد القدرة كمية عمى اإلبصار ، أو الذي لـ تتح لو البقايا البصرية  الكفيف
القدرة عمى القراءة والكتابة العادية حتى بعد استخداـ المصححات البصرية ، مما 

 . يحتـ عميو استخداـ حاسة الممس لتعمـ القراءة والكتابة بطريقة بريؿ 

صعوبة بصرية إال أنو فيو ذلؾ الشخص الذي يعاني مف  ضعيف البصرأما 
 . باستخداـ المعينات البصرية يتمكف مف القراءة والكتابة 

 ( : Learning Disabilities) ػ صعوبات التعمـ 

اضطراب في واحدة أو أكثر مف العمميات النفسية األساسية البلزمة سواًء لفيـ أو 
استخداـ المغة المنطوقة أو المكتوبة ، وتظير عمى نحو قصور في اإلصغاء أو 
التفكير أو النطؽ أو القراءة أو الكتابة أو التيجئة أو العمميات الحسابية وال ترجع 

 .أو حرماف بيئي إلعاقة عقمية أو سمعية أو بصرية 

 ( :   Physical and Health Impairment)ػ اإلعاقات الجسمية والصحية 

تمؾ الفئة مف األفراد الذيف يتشكؿ لدييـ عائؽ يحرميـ مف القدرة عمى القياـ بوظائفيـ 
الجسمية والحركية بشكؿ عادي مما يؤدي إلى عدـ حضورىـ لممدرسة مثبًل أو أنو ال 

ى الحد الذي يستدعي توفير خدمات تربوية وطبية ونفسية خاصة يمكنيـ مف التعمـ إؿ
سواء كانت بسيطة أو شديدة تصيب الجياز ، ويقصد بالعائؽ ىنا أي إصابة 

 . العصبي المركزي أو الييكؿ العظمي أو العضبلت أو اإلصابات الصحية 

 

 

 



 ( : Behavior Disorders) ػ اضطرابات السموؾ 

سموكيًا ىو الطفؿ الذي لديو واحدة أو أكثر مف الخصائص التالية الطفؿ المضطرب 
 : 

 . ػ عدـ القدرة عمى التعمـ والتي ال تفسر بأسباب عقمية أو حسية أو صحية 

ػ عدـ القدرة عمى بناء عبلقات شخصية مرضية مع المعمميف واألقراف وعد القدرة 
 . عمى المحافظة عمى ىذه العبلقات 

 . ية غير مناسبة في المواقؼ العادية ػ ظيور أنماط سموؾ

 . ػ مزاج عاـ مف الكآبة والحزف 

الميؿ لتطوير أعرض جسمية ، آالـ ، أو مخاوؼ مرتبطة بمشكبلت شخصية 
 . ومدرسية 

 ( : Communication Disorders) ػ اضطرابات التواصؿ 

حتى  اضطراب في االستخداـ الطبيعي لمنطؽ والمغة وىناؾ محكات يجب أف تتوافر
وىذه المحكات يمكف أف تكوف كمية . يمكف الحكـ عمى وجود االضطراب لدى الفرد

وتعرؼ الرابطة األمريكية لمكبلـ . أو رقمية أو يمكف أف تكوف ذاتية وغير موضوعية 
 : والمغة والسمع اضطرابات التواصؿ كما يمي 

ة ، أو في ىو خمؿ في الصوت ، أو لفظ األصوات الكبلمي: اضطرابات الكبلـ / أ
 . ىذا الخمؿ يبلحظ في إرساؿ واستخداـ الرموز المفظية . الطبلقة النطقية 

يعرؼ بأنو غياب أو خمؿ في إنتاج الصوت بنوعيو معينة أو : ػ اضطراب الصوت 
 . شدة معينة أو عمو معيف 



 . ػ اضطراب المفظ ويعرؼ بأنو خمؿ في إنتاج أصوات الكبلـ 

أنو خمؿ في التعبير المفظي ويظير عمى شكؿ تغير ويعرؼ ب: ػ اضطراب الطبلقة 
في معدؿ حدوث الكبلـ ، وتناغـ كبلمي غير عادي ، ويمكف أف يكوف مصاحبًا 

 . بحركات جسمية 

ىو خمؿ أو شذوذ في تطور أو نمو فيـ واستخداـ الرموز : اضطرابات المغة / ب 
وانب المغة التالية واالضطراب يمكف أف يشمؿ أحد ج. المحكية والمكتوبة ألي لغة 

 :أو جميعيا 

 ( . األصوات ػ التركيب ػ القواعد ) ػ شكؿ المغة 

 ( . المعنى ) ػ محتوى المغة 

 ( . االستخداـ الجماعي المغوي ) ػ وظيفة المغة 

 ( :  Giftedness  and Talents) ػ الموىبة والتفوؽ 

األطفاؿ القادريف عمى األداء العالي ويظيروف تحصيبًل مرتفعًا أو إمكانات وقدرات 
 : في المجاالت التالية منفردة أو مجتمعة 

 . ػػ قدرة عقمية عامة 

 . ػػ إبداع أو تفكير منتج 

 . ػػ قدرة قيادية 

 . ػػ فنوف بصرية وأدائية 

 ( 1995القريوتي وآخروف ) .     ػػ قدرة نفس حركية 



  :البرنامج التربوي الفردي

يمكف القوؿ أف فكرة البرامج التربوية الفردية ما ىي إال استمرار لؤلفكار واالتجاىات التي عممت 
عمى بمورة وصياغة التربية الخاصة مف جديد ؛ لذلؾ اقترف تطور ىذا المفيـو بالتحوالت 

ير العادييف في منظومة المستجدة عمى ساحة التربية الخاصة خاصًة مسألة دمج األطفاؿ غ
التعميـ العاـ وما يترتب عمييا مف مشاكؿ مصاحبة فيي عمى األرجح السبب وراء بروز ىذا 

المفيوـ، وخصوًصا عندما فشمت ىذه النظـ في توفير الخدمات التعميمية لعدد مف الطبلب غير 
المشكمة وذلؾ مف  العادييف في المدارس العادية ، حيث استدعى ىذا األمر التدخؿ لمواجية ىذه

خبلؿ إصدار العديد مف التشريعات والقوانيف التي تمـز المدارس بإعداد البرامج التربوية الفردية 
. ) لكؿ طفؿ غير عادي يحتاج لخدمات التربية الخاصة وما يصاحبيا مف خدمات مساندة 

 ( . 2004حنفي و المحسف 

لمجموعة الواحدة ػ في مستوى قدراتيـ العقمية و األطفاؿ المعوقوف يتباينوف ػ حتى ضمف الفئة أو ا
كما يتفاوتوف في خبراتيـ السابقة بحكـ الفروؽ . والمغوية والحركية وبقية جوانب النمو األخرى 

 . الفردية واختبلؼ بيئاتيـ األسرية 

وفي العادة يتـ وضع األطفاؿ مف ذوي . ويترتب عمى ذلؾ اختبلؼ احتياجاتيـ التعميمية 
إال أف ذلؾ ال يعني بأي شكؿ . العمرية واألدائية المتقاربة في مجموعة صفية واحدة المستويات 

 . مف األشكاؿ تجانس األطفاؿ في المجموعة الواحدة 

ويتطمب ذلؾ ( . التعميـ الفردي ) واستناًدا إلى ما سبؽ فإف التعميـ الفعاؿ يتطمب تفريد التعميـ 
لخطة التربوية الفردية إطاًرا مرجعًيا عاًما لمبرنامج وتمثؿ ا. رسـ خطة تربوية فردية لكؿ طفؿ 

 ( .   1995القريوتي وآخروف . ) التعميمي لمطفؿ 

بؿ إف أىـ ما .و تتبوأ البػرامج التربويػة الفرديػة مكانػة ىامػة في ميداف التربية الخاصة بكافة فروعو
 Individualized Education)ة  يميز ميداف التربيػة الخاصػة ىػو تطويػر برامػج تربػوية فػرديػ

Programs) . ) وقد أشار . فيي ضرورية لمتبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة



Patton,Blackbourn,&Fad,1996) ) إلى أف تفريد التعميـ كاف وال يزاؿ أحد الخصائص
 . المركزية المميزة لميداف التربية الخاصة 

ويكوف البرنامج مبلئًما . توى نمو الطالب وتطوره ويقصد بتفريد التعميـ تقديـ برنامج مبلئـ لمس
. إذا تضمف منيًجا يستجيب لمفروؽ الفردية وتعديبًل الستراتيجيات التدريس والبيئة التعميمية 

وحرًصا عمى مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة ذوي الحاجات الخاصة ، ينبغي عمى العامميف في 
فالتربية الخاصة ىي تدريس . تربوي فردي لكؿ طالب ميداف التربية الخاصة تصميـ برنامج 

مصمـ خصيًصا لتمبية الحاجات الخاصة لمطمبة المعوقيف ، حيث أف البرامج التربوية التقميدية 
 ( .2005الخطيب والحديدي .)في الصفوؼ العادية ال تستطيع تمبية حاجاتيـ

ـ بتدريس طفؿ واحد في الوقت الواحد والبرنامج التربوي الفردي ال يعني بالضرورة أف يقـو المعؿ 
ولكنو يعني تحديد األىداؼ التعميمية الخاصة بكؿ طفؿ عمى حدة وذلؾ في ضوء حاجاتو 

 .(Calhoun&Hawisher,1979).  الخاصة ومصادر القوة في أدائو وجوانب الضعؼ فيو

واحد، وىو قد ال إف التعميـ الفردي لو معاف عدة ، فيو قد يعني قياـ معمـ واحد بتدريس طالب 
والحقيقة أف ىذا النوع مف التدريس قميبًل ما يكوف ضرورًيا أو قاببًل لمتنفيذ عمى . يعني ذلؾ أبًدا 

ولكف المقصود بالتدريس الفردي ىو أف يتـ تحديد . أرض الواقع ألسباب إدارية وعممية أيًضا 
أما آلية تنفيذ التدريس لتمبية  .الحاجات الفردية وتصميـ خطة تربوية فردية لتمبية تمؾ الحاجات 

تمؾ الحاجات فرغـ أنيا قد تشمؿ تدريس طالب واحد أحياًنا إال أنيا غالًبا ما تتمثؿ في تدريس 
الطمبة ضمف مجموعات صغيرة ،أو تدريسيـ باالستعانة باألقراف ، أو باالستعانة بالكمبيوتر ، أو 

 ( .2007الخطيب وآخروف . )رة حتى الدراسة المستقمة ، أو التدريس ضمف مجموعة كبي

وتعتبر الخطة التربوية الفردية العامؿ األساسي في عممية إعداد منياج خاص لمطمبة ذوي 
المشاكؿ التعميمية وكذلؾ المشاكؿ في عممية التدريس ، وتعبر ىذه الخطة عف المنياج الفردي 

 .(1999المعايطة .) لكؿ طفؿ يعاني مف مشاكؿ تعميمية

 



 :مج التربوي الفردي ماىية البرنا

الخطة التربوية الفردية وقاؿ أنيا مخطط ىادؼ لتعميـ التبلميذ يشمؿ (  Wessel 1977)عرؼ 
 . ما يتطمبو ىذا التعميـ مف أدوات ومستمزمات محددة واستخداـ النشاطات والحاجات البلزمة 

ؿ طفؿ معوؽ بحيث بأنيا عبارة عف بياف كتابي لمبرنامج التربوي لؾ(  Hanley,1981) وعرفيا 
 . تشمؿ مستوى األداء الحالي واألساليب المستخدمة 

أنو ىو خطة مكتوبة (  IEP)البرنامج التربوي الفردي ( 2005الحديدي والخطيب ) كذلؾ عرؼ 
وبذلؾ فالبرنامج التربوي . تحدد الخدمات التي سيتـ تقديميا لمطالب ذي الحاجات الخاصة 

رئيسية التي تضمف حصوؿ كؿ طالب عمى خدمات التربية الخاصة الفردي يعمؿ بمثابة األداة اؿ
 ( .2005الحديدي والخطيب . ) والخدمات الداعمة البلزمة لتمبية حاجاتو الفردية 

فقالت أف الخطة التربوية الفردية عبارة عف خطة تصمـ بشكؿ ( 2006يحيى ) بينما عرفتو 
تشمؿ كؿ األىداؼ المتوقع تحقيقيا وفؽ  خاص لطفؿ معيف لكي تقابؿ حاجاتو التربوية ، بحيث

 .معايير معينة وفي فترة زمنية محددة 

أف الخطة التربوية الفردية تعتبر منياًجا فردًيا لمطفؿ غير العادي ( 2001الروساف ) بينما وضح 
. 

أنيا الوثيقة أو الشيادة المدرسية المناسبة ( 2004ترجمة بدير ،بيوشيؿ وآخروف ) وكذلؾ وضح 
ة جًدا ، والصيغة الفردية المناسبة لمطفؿ والتي تقدـ عبارات مكتوبة لتصؼ قدرات الطفؿ الميـ

 .مف حيث الضعؼ والقوة بواسطة متخصصيف يقوموف بعممية تقويمو 

أف البرنامج التربوي الفردي بياف تحريري بشأف األداء ( Rothstein,1995)بينما وضح  
التعميمي الراىف لمصغير واألىداؼ السنوية ، واألىداؼ قصيرة المدى المطموب تحقيقيا ، وبياف 

الخدمات الخاصة المطموب أداؤىا ، وتواريخ البدء ، وطوؿ فترة امتداد الخدمات ، والمعايير 
 . إذا تحققت األىداؼ  ،واإلجراءات، والجداوؿ لتقييـ ما



بأف الخطة التربوية الفردية عبارة عف ( Yasseldyke &Alogozzine,1990) وكذلؾ وضح 
نص مكتوب يصؼ ماذا يتوجب عمى المعمميف واألخصائييف اآلخريف القياـ بو لئليفاء بالحاجات 

احد ويتـ الرجوع إلى التعميمية الخاصة لؤلطفاؿ المعاقيف ، وتكتب الخطة التربوية الفردية لتمميذ و
 . تمؾ الخطة لتبيف الخدمات الخاصة التي يحتاجيا الطفؿ المعاؽ 

أف الخطة التربوية الفردية ىي تمؾ الخطة التي تصمـ بشكؿ ( 1983الروساف ) وكذلؾ وضح 
خاص لطفؿ معيف لكي تقابؿ حاجاتو التربوية حيث تشمؿ كؿ األىداؼ المتوقع تحقيقيا وفؽ 

 . فترة زمنية محددة  معايير معينة وفي

بأنيا خطة تصمـ بشكؿ خاص لطفؿ معيف حيث تعمؿ عمى (  1999المعايطة )بينما عرفيا 
تمبية حاجات الطفؿ ، وتشتمؿ عمى جميع األىداؼ المتوقع تحقيقيا ضمف معايير معينة في فترة 

 .زمنية محددة 

ؿ معوؽ تطور خبلؿ بأنيا خطة أو منياج مكتوب لكؿ طؼ(  Robert, 1981) بينما عرفيا 
 . اجتماع المجنة المشكمة ليذا  الغرض 

 

 :أىمية الخطة التربوية الفردية 

 : أف أىمية الخطة التربوية الفردية تتمخص في أنيا (  1994الخطيب والحديدي )بيف 

 .ترجمة فعمية لجميع إجراءات القياس والتقويـ لمعرفة نقاط القوة والضعؼ لدى الطفؿ .1

دي إلى حشد الجيود التي يبذليا ذوو االختصاصات المختمفة لتربية وثيقة مكتوبة تؤ .2
 .الطالب ذي االحتياجات الخاصة وتدريبو 

 .تعمؿ عمى إعداد برامج سنوية لمطالب في ضوء احتياجاتو الفعمية  .3

 .ضماف إلجراء تقييـ مستمر لمطالب واختيار الخدمات المناسبة في ضوء ذلؾ التقييـ  .4

 .مسؤوليات كؿ مختص في تنفيذ الخدمات التربوية الخاصة تعمؿ عمى تحديد  .5



تؤدي إلى إشراؾ والدي الطالب في العممة التربوية ليس بوصفيما مصدر مفيد  .6
نما كأعضاء فاعميف في الفريؽ متعدد التخصصات   .لممعمومات فقط وا 

   .تعمؿ بمثابة محؾ لممساءلة عف مدى مبلءمة وفاعمية الخدمات المقدمة لمطالب  .7

 

 :وظائؼ البرنامج التربوي الفردي عمى النحو اآلتي( Turnbull ET AL .,1982) وتمخص 

  أنو يسيـ في إتاحة الفرص لممعمميف وأولياء األمور لمعمؿ مًعا مف أجؿ تحديد
 . حاجات الطالب ، والخدمات التي ستقدـ لو ، والنتائج المتوقعة 

 دمات التربوية الخاصة أنو يشكؿ أداة إدارية وتنظيمية تضمف تقديـ الخ
 . والخدمات المساندة التي يحتاج إلييا 

  أنو يعمؿ بمثابة أداة لتقييـ مستوى التطور الذي يحرزه الطالب ومدى تحقيقو
 . لؤلىداؼ المحددة لو 

  أنو يشكؿ أداة لممتابعة والمساءلة لمتحقؽ مف مدى مبلءمة الخدمات المقدمة
 . لمحاجات الفردية لدى الطالب 

  أنو يشكؿ التزاًما كتابًيا واضًحا بتقديـ الخدمات التربوية الخاصة والخدمات
 . المساعدة البلزمة لمطالب 

أف أىمية الخطة التربوية الفردية تكمف في أف المعاؽ ( 2004حنفي والمحسف ) وكذلؾ وضح 
ؾ فيما يمي سمعًيا ىو المحور األساسي في البرنامج الفردي ومف أجمو تتضافر الجيود ويتضح ذؿ

 : 

  أف البرنامج التربوي الفردي يعمؿ بمثابة وثيقة مكتوبة تؤدي بطبيعتيا إلى حشد الجيود
 . التي يبذليا أعضاء الفريؽ متعدد التخصصات لتربية المعاؽ سمعًيا وتدريبو 

  يقدـ البرنامج التربوي الفردي الضمانات الكافية الشتراؾ أولياء أمور المعاقيف سمعًيا في
لية التربوية ليس بوصفيـ مصدًرا مفيًدا لممعمومات عف الطفؿ وحسب ؛ بؿ بوصفيـ العـ

 . أعضاًء فاعميف في الفريؽ متعدد التخصصات 



  ترجمة فعمية لجميع اإلجراءات التي يقـو بيا فريؽ العمؿ متعدد التخصصات لمعرفة
 . نقاط القوة والضعؼ لدى المعاؽ سمعًيا 

 فريؽ متعدد التخصصات وسيمة لمتواصؿ بيف أعضاء اؿ . 

  الخدمات النفسية ، : وسيمة لتحديد الخدمات المساندة التي يحتاجيا المعاؽ سمعًيا مثؿ
واالجتماعية ، والصحية ، واإلرشادية ، وتدريبات النطؽ ، واإلرشاد النفسي ، والعبلج 

 . إلخ.. الطبيعي 

  التخصصات والجيات إتاحة الفرصة لتقريب وجيات النظر بيف أعضاء الفريؽ متعدد
وبالتالي تعمؿ . ذات العبلقة في المعيد ، أو البرنامج ، أو في مركز السمع والكبلـ 

 . الخطة عمى تمكيف الجميع مف مراقبة المعاؽ وتحديد مواطف القوة والضعؼ لديو 

  تحديد مدى فاعمية الجيات ذات العبلقة في تقديـ الخدمة المبلئمة لممعاقيف سمعًيا . 

  مسؤوليات كؿ عضو مف أعضاء الفريؽ فيما يتعمؽ بتنفيذ الخدمات التربوية تحديد
 . المبلئمة لممعاؽ سمعًيا 

  أداة لتقييـ مدى تحقيؽ األىداؼ المراد تحقيقيا لممعاؽ سمعًيا . 

  أداة لتقييـ أولي لمستوى أداء كؿ طالب عمى حدة في ضوء احتياجاتو . 
 خطة التربوية مف قبؿ فريؽ العمؿ والجيات ذات تعطي لممعمـ الحؽ في متابعة وتنفيذ اؿ

 . العبلقة 
  تتيح الفرصة لفريؽ العمؿ متعدد التخصصات الختيار المنيج أو الطريقة أو

 .االستراتيجية المناسبة لبلحتياجات التعميمية لممعاؽ سمعًيا  

 

 :أىداف الخطة التربوية الفردية 

إلى أف البرنامج التربوي الفردي يسعى إلى تحقيؽ األىداؼ ( 2004المسمط وآخروف ) أشار 
 : التالية 

  ضماف حؽ التمميذ في الخدمات التربوية والخدمات المساندة التي تمبي جميع احتياجات
 . التمميذ الخاصة مف خبلؿ اتباع اإلجراءات العممية المنصوص عمييا في الخطة 



  ضماف حؽ األسرة في تمقي الرعاية المناسبة ألبنائيا . 

  تحديد نوعية وكمية الخدمة التربوية والمساندة المطموبة الحتياجات كؿ تمميذ عمى حدة . 

  تحديد اإلجراءات الضرورية لتقديـ الخدمات التربوية المساندة لكؿ تمميذ عمى حدة . 

 لميذ واألسرة لمناقشة وضع القرارات تحقيؽ التواصؿ بيف الجيات المعنية لخدمة الت
 . المناسبة والمتعمقة باحتياجات التمميذ 

  قياس مدى تقدـ التمميذ في تحقيؽ األىداؼ الموضوعة لو في البرنامج . 

قرار ( 2004حنفي والمحسف ) وكذلؾ أشار  أف الخطة التربوية الفردية تعد بمثابة اعتراؼ وا 
 : ا أف الخطة تيدؼ إلى ما يمي بخصوصية المعاؽ سمعًيا ، وكذلؾ وضح

  حؽ لكؿ معاؽ سمعي في الحصوؿ عمى الخدمات التربوية الخاصة التي تتبلءـ
 . مع طبيعة إعاقتو 

  تحديد نوع الخدمات التي تمبي حاجات المعاؽ سمعًيا . 

 تحديد اإلجراءات الضرورية بما يتناسب مع كؿ معاؽ سمعًيا عمى حدة . 

 معًيا في البرنامج التربوي الفردي التنبؤ بمدى تقدـ المعاؽ س . 

  تفعيؿ التواصؿ بيف الجيات ذات العبلقة بالمعاؽ سمعًيا . 

  تحديد نوعية الخدمات التربوية والخدمات المساندة المتعمقة بحاجات كؿ معاؽ
 . سمعي عمى حدة 

  حؽ األسرة في تمقي طفميا المعاؽ سمعًيا الرعاية المناسبة . 

 دمات المقدمة لممعاؽ سمعًيا تقييـ مدى فاعمية الخ.  

   

 

 

 

 



 :أعضاء فريق الخطة التربوية الفردية 

يتضمف عمؿ الفريؽ تقديًرا لمخصائص التعميمية والنفسية والطبية والنطؽ والمغة والقياس السمعي 
والبصري والتي تيدؼ إلى تحديد جوانب القوة والضعؼ لدى الطالب ، والتأكد مف حصولو عمى 

 ( . 1997الشناوي . ) الخدمات البلزمة بما يتناسب مع قدراتو 

الفريؽ متعدد التخصصات مف حالة إلى أخرى ، وذلؾ باالعتماد  ويتنوع األفراد الذيف يشكموف
عمى طبيعة المشكمة وحدتيا وكمية المعمومات البلزمة لتقرير أىمية الطالب لخدمات التربية 

 . الخاصة وكتابة برنامجو التربوي الفردي 

 : ويتكوف الفريؽ مف 

  معمـ الصؼ . 

  اختصاصي التربية الخاصة. 

 ؽ اختصاصي عيوب النط . 

  المرشد . 

  معمـ التربية البدنية والفنية. 

  األسرة. 

  ( .2006يحيى )                                     .        الطبيب 

 

التربية الخاصة ( مديرة)مدير : مف ( 1999الروساف ، ) وتتكوف لجنة الخطة التربوية وفؽ رأي 
وممثؿ عف مديرية التربية الخاصة ،  ، ومدرسة الطفؿ المعاؽ ، وولي أمر الطفؿ المعاؽ ،

واألخصائي النفسي في المركز ، وأي أشخاص آخريف ليـ عبلقة بوضع الخطة التربوية الفردية 
إف ميمة ىذه المجنة تظير في مسؤولية متابعة ما جاء في الخطة التربوية الفردية وتحقيقيا . 

عدادىا مع بداية كؿ شير أو فصؿ دراسي   . وا 

إلى أف ميمة ىذه المجنة تظير في مسؤولية متابعة ما جاء في (  Arena 1978) وِأشار 
عدادىا مع بداية كؿ شير أو فصؿ دراسي   . الخطة التربوية الفردية وتحقيقيا وا 



وعند الحديث عف مشاركة األسرة كعضو ضمف أعضاء ىذا الفريؽ فقد أشارت الدراسات إلى أف 
المعمميف في تعميـ األطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة تزيد مف المشاركة الفعالة لآلباء في العمؿ مع 

االتجاىات اإليجابية نحو العممية التربوية لكبل الطرفيف حيث أف اشتراؾ اآلباء في اإلعداد 
والتخطيط لتعميـ الطفؿ ذي االحتياجات الخاصة يؤدي إلى تماسؾ األسرة التعميمية مع المنزؿ 

 Murply. )األمر الذي يؤدي إلى تفعيؿ العممية التربوية  والمجتمع وذلؾ ينعكس عمى البيئة ،

1981  . ) 

عمى أف اآلباء يصبحوف أكثر تأييًدا لؤلىداؼ التي تحاوؿ (  Defranco 1973) ويؤكد 
المدرسة تحقيقيا ، وأف مشاركتيـ تقمؿ وجيات النظر السمبية لدى اآلباء عف المدرسة وتعزز 

فقد (  Frank 1984) أما . المدرسة واألخصائييف اآلخريف االتجاىات اإليجابية تجاه موظفي 
أكد حاجة الوالديف إلى معمومات إضافية تتعمؽ بوسائؿ تعمـ أطفاليـ بواسطة معمـ التربية 

 . الخاصة 

في دراستو حوؿ المشاركة في تطوير الخطة التربوية الفردية مف (  Scanlon 1981) وأكد 
ف معمـ التربية الخاصة والوالديف عند وضع الخطة التربوية وجية نظر اآلباء عمى ضرورة تعاو

الفردية حيث أف الخطة التربوية الفردية تعتبر نقطة وصؿ بيف الوالديف والمعمـ وأف الطفؿ سوؼ 
 . يكوف في اتجاه النمو بشكؿ جيد وفعاؿ 

 

 :دور اآلباء في وضع الخطة التربوية الفردية 

إف المشاركة الفعالة لآلباء في العمؿ مع المعمميف في تعميـ األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة 
تزيد مف االتجاىات اإليجابية نحو العممية التربوية لكبل الطرفيف ، حيث أف اشتراؾ اآلباء في 

ة مع اإلعداد والتخطيط لتعميـ الطفؿ ذي االحتياجات الخاصة يؤدي إلى تماسؾ األسرة التعميمي
.) المنزؿ والمجتمع وذلؾ ينعكس عمى البيئة ، األمر الذي يؤدي إلى تفعيؿ العممية التربوية

Murply,1981  . ) 



عمى أف اآلباء يصبحوف أكثر تأييًدا لؤلىداؼ التي تحاوؿ (  Defranco,1973) ويؤكد 
مدرسة وتعزز المدرسة تحقيقيا ، وأف مشاركتيـ تقمؿ وجيات النظر السمبية لدى اآلباء عف اؿ

 . االتجاىات اإليجابية تجاه موظفي المدرسة واألخصائييف اآلخريف 

في دراستو حوؿ المشاركة في تطوير الخطة التربوية الفردية مف ( Scanlon, 1981) وأكد 
وجية نظر اآلباء عمى ضرورة تعاوف معمـ التربية الخاصة والوالديف عند وضع الخطة التربوية 

خطة التربوية الفردية تعتبر نقطة وصؿ بيف الوالديف والمعمـ وأف الطفؿ سوؼ الفردية حيث أف اؿ
 . يكوف في اتجاه النمو بشكؿ جيد وفعاؿ 

فقد أكد حاجة الوالديف إلى معمومات إضافية تتعمؽ بوسائؿ تعمـ أطفاليـ (   Frank,1984) أما 
 .  بواسطة معمـ التربية الخاصة 

الجوانب التي يمعب اآلباء دوًرا بارًزا فييا مف مثؿ مرحمة (  Macmillan ,1977) ويبيف 
اإلحالة والقياس حيث تيتـ المجنة المسئولة عف التوثيؽ والتخطيط بجمع المعمومات التخاذ 

القرارات حوؿ استحقاؽ الطفؿ لخدمات التربية الخاصة حيث أف اآلباء ىـ الذيف يعطوف اإلذف 
وفي ىذه المرحمة يستطيع اآلباء أف يقدموا المعمومات لفحص وتشخيص وقياس قدرات الطفؿ 

التي يحتاجيا األخصائي النفسي ، كما يستطيع الوالداف تزويد المجنة بتاريخ الطفؿ الطبي 
واالجتماعي في مرحمة ما قبؿ المدرسة وسموؾ الطفؿ الحالي في البيت وفي البيئة المجاورة 

ؽ بو الطفؿ واقتراح أساليب التعميـ المناسبة ، وفي وكذلؾ يبيف اآلباء نوع البرنامج الذي يمتح
 . حالة وضع المجنة لمتوصيات فإف لآلباء الحرية في رفضيا أو قبوليا 

 

 : الصعوبات المتعمقة بالخطة التربوية الفردية 

بعض الصعوبات التي تواجو عممية تطبيؽ الخطة التربوية الفردية ( 2001الخشرمي ) أوضحت 
 : مثؿ 

 ؼ نتائج التشخيص والتقييـ في إعداد البرامج والخطط التربوية الفردية عدـ توظي . 



  عدـ وجود فريؽ متعدد التخصصات . 

 ف وجدت فيي غير مبلئمة لقدرات الطالب  . معظـ األىداؼ قصيرة المدى مفقودة وا 

  عدـ إشراؾ األسرة في البرنامج التربوي الفردي . 

 البرامج التربوية الفردية وحاجتيف إلى دورات  عدـ رضا المعممات عف خبراتيف في إعداد
 . تدريبية 

  عدـ التزاـ كثير مف المدارس والمؤسسات بتطبيؽ البرامج التربوية الفردية، والبعض
اآلخر يطبقيا بشكؿ خاطئ وبأشكاؿ متباينة في مضمونيا ، يتخمميا كثير مف العيوب 

 . واألخطاء

 ي يجب أف يشمميا البرنامج التربوي الفردي عدـ وجود الخدمات الضرورية المساندة الت
 .مما يعيؽ تقدـ الطالب أو يعطؿ فرصة تقدمو 

 

 

 :التعميم الفردي لألطفال المعوقين سمعًيا

أثر كبير في تربية وتعميـ األفراد غير العادييف مف  142ػ  94كاف لصدور القانوف العاـ المرقـ 
فقد أوجب ىذا القانوف اتخاذ عديد مف التدابير . جميع الفئات ، وعمى األخص المعوقيف سمعًيا 

) واإلجراءات التي تكفؿ ليؤالء األفراد الحصوؿ عمى تربية مجانية مبلئمة في أوضاع تربوية 
مشابية أو مساوية بأقصى قدر ممكف لؤلوضاع العادية التي يتمقى فييا ( مدارس وفصوؿ 

برنامج ) تمؾ التدابير وأىميا ضرورة وضع ولعؿ مف أبرز . أقرانيـ العاديوف تربيتيـ وتعميميـ 
لكؿ طفؿ معوؽ مرة واحدة عمى األقؿ كؿ عاـ أو فصؿ ، مف خبلؿ اجتماع ( تربوي فردي 

أو ما ) يتمقى فيو المعمموف المعنيوف بيذا الطفؿ بولي أمره ، وممثؿ مف إدارة التربية الخاصة 
تي تشرؼ عمى مدارس المعوقيف في تمؾ اؿ( يطمؽ عميو في ثقافتنا العربية المنطقة التعميمية 

المنطقة ، كما يمكف لمطفؿ نفسو أف يشارؾ في ىذا االجتماع إذا كاف ذلؾ ممكًنا ومبلئًما 
 ( .2002الصفدي .) لوضعو وسنو 



وتيدؼ الخطة التربوية الفردية إلى تحقيؽ الفائدة التربوية لمطالب المعاؽ سمعًيا لتسييؿ نموه 
فنظاـ الخطة التربوية الفردية ىو تأكيد بأف التعميـ سوؼ يكوف ذا أىداؼ . االنفعالي واالجتماعي 

خبلؿ استعماؿ متطمبات الخطة . عممية وأف إجراءات التعميـ واتخاذ القرارات ستكوف أكثر فائدة 
التربوية الفردية فإف المعمميف لـ يعودوا بحاجة لبلجتيادات الفردية ولؤلفكار المقنعة حوؿ ما ىو 

 (.2003زريقات. )لؤلطفاؿ الذيف يعانوف مف صعوبات سمعية  األفضؿ

وتتنوع البرامج التعميمية الموضوعة لمجموعة مف الطبلب المعوقيف سمعًيا الذيف يدرسوف في 
غرفة دراسية واحدة طبًقا لدرجة إعاقتيـ وتتزايد درجة ىذا التفاوت بوجو خاص في مجاؿ تنمية 

اع التفاوت بيف ىؤالء األطفاؿ في ىذا المجاؿ إلى العناصر ويمكف إرج. المغة وتعمـ مياراتيا 
 : التسعة التالية 

 .إذ يمكف تعييف محتواه وتسمسؿ موضوعاتو بالنسبة لكؿ طفؿ : ػ المنيج 

ػ طرؽ التواصؿ المستخدمة في استقباؿ المعمومات أو التعبير عنيا إذ يمكف بالنسبة لكؿ طفؿ أف 
ا بفعالية وتأثير أقوى في استقباؿ المعمومات المغوية والتعبير نحدد طرؽ التواصؿ التي يستخدمو

فقد يستخدـ بعض األطفاؿ التواصؿ الكمي والبعض يستخدـ التواصؿ الشفيي بينما . عنيا 
 . يستخدـ البعض اآلخر التواصؿ اليدوي 

يسي فقد يتعمـ بعض األطفاؿ بشكؿ أفضؿ مف خبلؿ ما يسمى باألسموب التدر: ػ طريقة التدريس 
عداد األنشطة التعميمية بعناية وترتيب  المنظـ والذي يقوـ فيو المدرس بتصميـ بيئة الدرس وا 

دقيقيف ، بينما قد يتعمـ بعضيـ اآلخر بشكؿ أفضؿ مف خبلؿ ما يسمى بالطريقة االستكشافية أو 
 . طريقة الخبرة المغوية لتعمـ القراءة 

ونوع التماريف والتدريبات التي يحتاجوف إلييا ػ مقدار التدريب يتفاوت األطفاؿ في مقدار 
لتساعدىـ عمى اكتساب المفاىيـ المغوية وتكويف ثروتيـ المفظية وتعيدىما بالتذكر واالستخداـ 

فقميؿ مف التدريب والتكرار يمكف أف يفضي إلى إحباط كؿ مف المعمـ والطفؿ ، كما أف . المبلئـ 
خما  .د دافعية التعمـ لدى التعمـ اإلفراط فييما قد يؤدي إلى الممؿ وا 



ػ مكافأة الطفؿ وتعزيز استجابات التعمـ فتعمـ المغة بالنسبة لبعض األطفاؿ يعد نشاًطا مكافًئا في 
في حيف أف بعض األطفاؿ يحتاجوف إلى اىتماـ المعمـ بشكؿ دقيؽ وعناية . حد ذاتو 

وباإلضافة إلى . طاقة وقدرة فائقة،وتعزيز مستمر كي يستمروا في التعمـ بأقصى ما لدييـ مف 
ذلؾ فإف ىناؾ نوًعا ثالثًا مف األطفاؿ الذيف يحتاجوف إلى الحصوؿ مف المعمـ عمى معززات 
 .مادية أولية ػ مثؿ قطع الحموى أو بعض أنواع العصائر ػ كي يستجيبوا لمتعمـ بشكؿ أفضؿ

تتفاوت طواًل وقصًرا بشكؿ ػ طوؿ الدرس ومدتو إذ يمكف لمفترة الزمنية التي يستغرقيا الدرس أف 
منتظـ اعتماًدا عمى عمر كؿ طفؿ ومدة انتباىو وتركيزه عمى موضوع الدرس بحيث يمكف لمطفؿ 

 . أف يستغرؽ فيو وينيمؾ في تعممو فترة كافية تضمف لو العودة باشتياؽ إلى الدرس الذي يميو 

د أف يقضي فيو أمًرا أو ػ موقع الدرس مف اليـو الدراسي ، فمكؿ فرد مف الناس وقت مفضؿ يو
ينجز عمبًل ، فبعض الطبلب قد يبذؿ جيًدا أكبر في التعمـ في الصباح ، وبعضيـ اآلخر قد 

ومف . يبذؿ ىذا الجيد في الدروس التي تسبؽ أو تعقب فترة الفسحة أي قبميا أو بعدىا مباشرًة 
ثيًرا مباشًرا عمى عادات ىنا فإنو ينبغي لممعمـ أف يدرؾ أف لموقع الدرس مف اليـو الدراسي تأ
 . التعمـ لدى األطفاؿ ، وأف يقوـ بإعداد درسو وتخطيطو طبًقا لذلؾ 

ػ نوع المجموعات التعميمية ، إذ يمكف توزيع األطفاؿ في مجموعات تعميمية بحيث تتراوح بيف 
ثبلثة إلى ثمانية أطفاؿ مع ) أو مجموعات صغيرة ( طفؿ واحد فقط مع معممو ) واحد لواحد 

أو فصؿ بأكممو ، ويمكف وضع األطفاؿ المعوقيف سمعًيا ػ في إطار الدمج ػ في ( عمـ واحدـ
وميما يكف . مجموعات مع أقرانيـ العادييف ، أو مع مف يقـو بمساعدتيـ مف الناحية السمعية 

 نوع المجموعة التي يوضع فييا الطفؿ فإنو يمكف ليذه األنواع كميا االستفادة مف المواد واألدوات
 . التعميمية المبرمجة أو الكتب أو الوسائؿ السمعية أو البصرية المساعدة 

ػ أسموب العرض أو التقديـ ، إذ يمكف ألساليب عرض الدرس وتقديمو أف تتنوع ما بيف سؤاؿ 
جابة أو محادثات وحوارات مفتوحة كما يمكف أف يتـ تقديـ الحقائؽ وعرضيا بشكؿ بعيد عف  وا 

ب استكشافي تحت إرشاد المعمـ وتوجييو ، وكميا أساليب تعميمية مبلئمة الرسمية ، أو في أسمو



لمجموعات مختمفة مف األطفاؿ ، وىي كذلؾ مبلئمة لمطفؿ الواحد في أوقات مختمفة مف العممية 
 ( . 2002الصفدي . ) التعميمية 

ـ لؤلطفاؿ وألخصائي المنياج المدرسي دور في تفعيؿ الخدمات السمعية في برامج التعميـ العا
ذا . الذيف يعانوف مف صعوبات سمعية بطريقة تتبلءـ مع فمسفة الخطة التربوية الفردية لمطفؿ  وا 

لـ تذكر بيا تفاصيؿ ألي خدمات سمعية أو حديثة أو المعينات السمعية فإف تحقيؽ حاجات 
الطفؿ ليست مؤكدة وعندما يتـ إشراؾ أخصائي السمع في فريؽ العمؿ الذي يصمـ الخطة 

لتربوية فيناؾ احتماؿ كبير أف الحاجات السمعية سيتـ االنتباه وفيميا باإلضافة إلى التعامؿ ا
ويمعب األىؿ دوًرا ىاًما في تفعيؿ الخطة التربوية الفردية ، وىذا ىو . معيا بالطريقة المناسبة 

 . التوجو الحالي 

ت عممية تعممييـ ستتـ في إف األطفاؿ المعاقيف سمعًيا يجب أف يكوف لدييـ وعي فيما إذا كاف
مدارس عامة ، ومعظـ المعمميف المنتظميف والموجييف المختصيف واإلدارييف يتمقوف تدريًبا قميبًل 
حوؿ آثار اإلعاقة السمعية ، باإلضافة إلى ذلؾ فإف المديريف الذيف عادة ما يكونوف مسؤوليف 

إف البيانات .و لتغطية ىذه البرامجعف برامج ىؤالء األطفاؿ ال يجدوف المصادر الكافية لتمويؿ أ
حوؿ عمـ النفس التعميمي لؤلطفاؿ المعاقيف سمعًيا خفيفة ومتوسطة قميمة جًدا ، وبالرغـ مف 

قاعدة البيانات المحدودة فإف أخصائيي السمع والنطؽ والمغة عادًة ما يستشيروف األىالي حوؿ 
تساعد عمى تكويف الخطة التربوية الفردية اآلثار المحتممة لمحاولة تغطية اإلعاقة السمعية والتي 

زريقات .) والتي تنمي ميارات التواصؿ لدى ىؤالء األطفاؿ ، وبالتالي زيادة تحصيميـ األكاديمي 
2003. ) 

 

 :   اعتبارات خاصة بالوضع في المكان المناسب والخطة التربوية الفردية

أف تأخذ باالعتبارات عند وضع  إلى مجموعة مف االعتبارات يجب(  Smith,2001) لقد أشار 
 :الطمبة المعاقيف سمعًيا في المكاف المناسب تربوًيا وعند وضع خطة تربوية فردية ليـ 



 ( : Severity of Hearing Loss.) شدة الفقداف السمعي .1

الطمبة ثقيمو السمع ذوو الفقداف السمعي البسيط إلى المتوسط يستطيعوف البقاء في المدارس 
درسوف المناىج العامة مع خدمات مساندة مف مختمؼ الخبراء مثؿ األخصائي السمعي العامة وي

بينما الطمبة الصـ ذوو الفقداف السمعي الشديد إلى الشديد جدا يحتاجوف إلى تعميـ مكثؼ في . 
 .ميارات التواصؿ كما يحتاجوف إلى مساعدة مف مجموعة مف الخدمات ذات الصمة

 (:  Potential of Using Residential Hearing.) لسمع إمكانية استعماؿ بقايا ا.2

معظـ الطمبة ثقيمي السمع يستفيدوف مف السماعات الطبية فاتحيف المجاؿ أماميـ إلى االستفادة 
بينما معظـ الطمبة الصـ لدييـ فائدة قميمة مف االستفادة مف . مف الطرؽ الشفيية في التعميـ 
 . ات خاصة لبلستفادة مف التعميـ الشفوي البقايا السمعية ويتطمبوف اعتبار

 ( :Academic Achievement. )التحصيؿ األكاديمي .3

الطمبة ثقيمو السمع مستواىـ األكاديمي يميؿ ألف يكوف أدنى مف أقرانيـ السامعيف ، والطمبة ذوو 
جوف إلى الفقداف السمعي األقؿ يميموف إلى أف يكونوا ضمف مستوى الطمبة السامعيف ، وربما يحتا

بينما مستويات التحصيؿ األكاديمي لمطمبة الصـ أقؿ مف . بعض التعميـ األكاديمي اإلضافي 
أقرانيـ السامعيف ويحتاجوف إلى ميارات المغة األساسية وميارات التواصؿ وعبلج أكاديمي مكثؼ 

. 

 (: Communication Needs.) حاجات التواصؿ .4

ـ خبلؿ المراحؿ األولى مف تطور المغة فيـ غالًبا ما الطمبة ثقيمو السمع إذا كانت إصابتو
يحتاجوف إلى خدمات في مجاؿ المغة باإلضافة إلى مساعدة أكاديمية ، بينما ينظر إلى التواصؿ 

 .وىـ بحاجة إلى مساعدة أكاديمية ضرورية. الكمي كمنيج مستخدـ مف قبؿ معظـ الطمبة الصـ 

 

 



 (: Preferred Model of Communicatio.) النموذج المفضؿ في التواصؿ.5

بينما معظـ . الطمبة ثقيمو السمع مف المفروض أف يصبحوا ذوي كفاءة في استخداـ المغة الشفوية
الطمبة ذوي الصمـ بعد المغوي يتدربوف عمى استعماؿ لغتيـ الشفوية ويفضؿ استخداـ التواصؿ 

 .اليدوي مع الطمبة ذوي الصمـ قبؿ المغوي 

 ( :Placement Preference. ) ب المفضؿ المكاف المناس.6

الغالبية العظمى مف الطمبة ثقيمي السمع يتمقوف تعميميـ في المدارس المجاورة العادية مع أقرانيـ 
بينما الطمبة الصـ يفضموف تمقي تعميميـ مع طمبة آخريف يمارسوف معيـ طرقيـ في . السامعيف 
. امعيف ىذا مع عدد مف ىؤالء الصـ يتمقوف تعميميـ في مدارس عادية مع أقرانيـ الس. التواصؿ 

 :الخطوات الرئيسية في تصميم وتنفيذ البرامج التربوية الفردية 

  تحميؿ ومراجعة البيانات المتضمنة في اإلحالة . 

 جمع المعمومات التفصيمية عبر تقييـ شمولي وتفسير تمؾ المعمومات. 

  إببلغ الوالديف بنتائج التقييـ ودعوتيما لممشاركة في وضع البرنامج. 

  تصميـ البرنامج التربوي الفردي . 

  تنفيذ البرنامج التربوي الفردي . 

 متابعة وتقييـ تنفيذ البرنامج التربوي الفردي دورًيا . 

 جراء التعديبلت البلزمة عميو  .  تقييـ البرنامج التربوي الفردي وا 
 ( . 1997الخطيب والحديدي ) 

 

 : مكونات الخطة التربوية الفردية 

 : لتربوية الفردية أبعاًدا عديدة تتمثؿ فيما يمي تتضمف الخطة ا

أ ػ معمومات عامة عف الطفؿ وتتضمف ىذه المعمومات اسـ الطالب وتاريخ ميبلده وجنسو 
 . ومدرستو وصفو وتاريخ اإلحالة 



ب ػ نتائج التقييـ األولي لمقدرات الحسية والحركية وتتضمف السمع والبصر والنطؽ والقدرة 
 . الحركية 

نتائج التقييـ األولي لميارات القراءة والكتابة باستخداـ اختبار تشخيص أو أكثر لصعوبات ج ػ 
 . الطالب التعممية 

يجب صياغة األىداؼ التعميمية الفردية بعبارات سموكية محددة : د ػ األىداؼ التعميمية الفردية 
معايير محددة مثؿ يمكف قياسيا ضمف شروط ومواصفات يحدد مف خبلليا السموؾ النيائي وفؽ 

 . نسبة النجاح أو الفترة الزمنية أو عدد المحاوالت 

وتتعمؽ ىذه المبلحظات بتعديؿ الخطة بناًء عمى توقعات ومبلحظات : ىػ ػ مبلحظات عامة 
معمـ غرفة المصادر مما يعمؿ عمى تبسيط األىداؼ التعميمية وحذفيا أو تعديؿ المعايير المتعمقة 

 . بيذه األىداؼ 

بعد اإلطبلع عمى نتائج التقييـ األولي لمميارات األكاديمية تتخذ المجنة قراًرا : قرار المجنة و ػ 
ومف ثـ يوقع جميع أعضاء المجنة عمى ........ يقضي بوضع خطة تربوية فردية لمطفؿ في 

 : وتتكوف المجنة مف . القرار 

 . مديرالمدرسة . 1

 . المعمـ. 2

 .المرشد التربوي . 3

 . يخ التار. 4

 ( . 1997المعايطة وآخروف . ) الخاتـ الرسمي . 5

 : أف الخطة التربوية الفردية تتكوف مف ( 1983الروساف ) ووضح 

معمومات عامة عف الطفؿ وتتضمف االسـ ، المدرسة ، الصؼ ، التاريخ ، معمـ التربية  .1
 . الخاصة ، نتائج اختبار الطالب ، وكذلؾ يتضمف ىذا الجانب اليدؼ التعميمي العاـ 



األىداؼ التعميمية الفرعية ويتضمف ىذا تحميؿ اليدؼ التعميمي العاـ إلى عدد مف  .2
 . األىداؼ التعميمية الفرعية وفؽ أسموب تحميؿ الميمة 

المواد البلزمة وتشتمؿ عمى األدوات التي يعدىا المعمـ لتحقيؽ اليدؼ التعميمي ، وقد  .3
 . تحديدىا تكوف ىذه المواد محددة سمًفا وأحياًنا يترؾ لممعمـ 

 : األسموب التعميمي ويتضمف ما يمي  .4

 . إعداد الطفؿ لمميمة التعميمية وجذب انتباىو ليا . أ  

تقديـ الميمة التعميمية لمطفؿ كما ىي ، فإذا قاـ الطفؿ بأداء الميمة ال داعي الستكماؿ . ب 
 .ة الخطوات بقية الخطوات ، أما إذا لـ يقـ الطفؿ بأداء الميمة فعمى المعمـ تكممة بقي

 . مساعدة الطفؿ في أداء الميمة مع تقديـ المساعدة اإليجابية وتعزيزه . ج 

 مساعدة الطفؿ في أداء الميمة مع تقديـ المساعدة المفظية وتعزيزه إذا لـ تنجح الخطوة . د 

 ( . ج ) 

تنجح الخطوة مساعدة الطفؿ في أداء الميمة مع تقديـ المساعدة الجسمية لو وتعزيزه إذا لـ .  ىػ 
 ( . د ) 

 .مطالبة الطفؿ بأداء الميمة أكثر مف مرة مف أجؿ تثبيت عممية تعمـ الميارة. و 

إلى أف البرنامج التربوي الفردي يشتمؿ عمى العناصر (  1997الخطيب والحديدي )وقد أشار 
 : األساسية التالية 

التي يجمعيا فريؽ التربية ويتـ ذلؾ في ضوء المعمومات . تحديد مستوى األداء الحالي ( 1)
الخاصة عف مواطف الضعؼ والقوة لدى الطفؿ مف حيث التحصيؿ األكاديمي ، والميارات 

الحياتية اليومية ، والميارات الحركية ، والميارات المغوية، والقدرات المعرفية ، والتكيؼ االنفعالي 
اء الطفؿ واضًحا وشامبًل ويجب أف يكوف وصؼ مستوى أد. ػ االجتماعي ، والمعمومات الطبية 

وعند تقييـ حاجات .ويبيف طبيعة حاجاتو لمتربية الخاصة والخدمات المساندة مثؿ العبلج الوظيفي
 : الطفؿ ومشكبلتو يجب مراعاة النقاط التالية 



 .يجب أف تعطى االختبارات لمطفؿ بمغتو أو بطريقة التواصؿ التي يفيميا ( أ)

 . لمستخدمة بالصدؽ والثبات يجب أف تتمتع االختبارات ا( ب)

 .يجب أف يقوـ أخصائيوف بتطبيؽ االختبارات وفًقا لتعميمات التطبيؽ المعتمدة ( ج)

 . يجب أف يقـو فريؽ متعدد التخصصات بتقييـ الطفؿ ( د)

 .يجب عدـ االكتفاء باستخداـ اختبار واحد لتقييـ حاجات الطفؿ أو تشخيص حالتو ( ىػ )

تقييـ األطفاؿ المعوقيف عمى استخداـ االختبارات فقط، ولكنيا قد تشمؿ ىذا وال تقتصر عممية 
العديد مف األساليب واألدوات األخرى مثؿ المقابمة والمبلحظة وقوائـ الشطب وقوائـ التقدير وغير 

 . ذلؾ 

. واألىداؼ السنوية تتضمف أوصاًفا عامة كونيا طويمة المدى . تحديد األىداؼ السنوية ( 2)
ما يتوقع مف الطفؿ تحقيقو في مجاؿ ما مف مجاالت النمو في نياية السنة الدراسية وىي تصؼ 

 . 

والمقصود بيذه األىداؼ الخطوات الفرعية أو . صياغة األىداؼ التعميمية قصيرة المدى ( 3)
فمكؿ ىدؼ سنوي يتـ تحديد مجموعة . الجزئية التي ستقود إلى تحقيؽ اليدؼ السنوي المأموؿ 

 . المدى  أىداؼ قصيرة

وىذه األىداؼ يتـ تجزئتيا إلى أىداؼ سموكية قابمة لمقياس المباشر والدقيؽ وغالًبا ما يتـ تحميميا 
 .إلى ميارات جزئية ضمف ما يعرؼ باسـ تحميؿ الميارات 

ويشمؿ البرنامج التربوي . تحديد الخدمات التربوية الخاصة والخدمات المساندة البلزمة ( 4)
مات التربوية الخاصة المباشرة وغير المباشرة والخدمات المساندة واألدوات أيًضا تحديد الخد

 .والمواد التعميمية والتدريبية 

والمقصود بذلؾ ىو اإلجراءات التي سيتـ تنفيذىا لمحكـ عمى . تحديد معايير األداء المقبوؿ ( 5)
 .طبيعة التغير الذي حدث في أداء الطفؿ ومدى تحقيؽ األىداؼ المأمولة 



تحديد البدائؿ التعميمية المناسبة لمطفؿ وتحديد موعد البدء بتنفيذ البرنامج ومدة تنفيذه ( 6)
عادة النظر في محتوياتو   .والمواعيد الدورية لتقييمو وا 

فيو يعمؿ بمثابة أداة تشجع التواصؿ بيف معممي . إف البرنامج التربوي يخدـ عدة وظائؼ ميمة 
وىو . الطفؿ واألخصائييف اآلخريف القائميف عمى تربيتو وتدريبو مف جية ووالديو مف جية أخرى 
الحكـ الذي يتـ الرجوع إليو لحؿ أية مشكبلت ولفض أية نزاعات تطرأ بيف أولياء األمور 

كذلؾ فالبرنامج التربوي يحدد كتابًيا المواد والمعدات والوسائؿ البلزمة لمساعدة . ألخصائييف وا
وىو أيًضا أداة تنظيمية تستخدـ بيدؼ التأكد مف أف الطفؿ المعوؽ . الطفؿ المعوؽ وتدريبو 

دي وكذلؾ البرنامج التربوي الفر. يتمقى الخدمات التي مف شأنيا تمبية حاجاتو الخاصة فعبًل 
 (. 1997الخطيب والحديدي . ) يعمؿ بمثابة وثيقة تسمح بالمتابعة والمساءلة 

 

 : إلى أف الخطة التربوية الفردية تتكوف مما يمي(  142/ 94) وقد أشار القانوف األمريكي العاـ 

  مستوى أداء الطفؿ الحالي. 

  األىداؼ السنوية واألىداؼ القصيرة . 

 ؿ الخدمات الخاصة التي تقدـ لمطؼ . 

  تحديد الحد األعمى مف األداء الذي يتوقع أف يصؿ إليو الطفؿ . 

(Robert, 1981  ) 

. وفيما يتعمؽ بتحديد مستوى األداء الحالي فإنو يعتبر حجر الزاوية في عممية التربية الخاصة
ويتـ جمع المعمومات باستخداـ عدة . وىذا يتطمب جمع المعمومات التخاذ القرارات المبلئمة 

جراء المقاببلت والمبلحظات  طرؽ وتستخدـ المعمومات التي يتـ . منيا تطبيؽ االختبارات وا 
جمعيا في كؿ مرحمة مف مراحؿ العممية التربوية الخاصة والتي تشمؿ الكشؼ والتشخيص 

والتصنيؼ وتحديد الوضع التعميمي المبلئـ ، والتخطيط لمخدمات ، ومتابعة أداء الطالب ، وتقييـ 
وأثناء المراحؿ السابقة يستخدـ المعمموف واألخصائيوف ثبلث طرؽ رئيسية . رنامج فاعمية الب

 . لجمع المعمومات  عف الطبلب المعوقيف ىي االختبارات والمبلحظة والمقابمة 



ومف التوجيات الحديثة عمى صعيد التقييـ التربوي ػ النفسي في ميداف التربية الخاصة األمور 
 : التالية  

ار االختبارات وأدوات التقييـ األخرى المناسبة والتي تخمو مف التحيز ضد المفحوص ػ يجب اختي 
كذلؾ يجب عمى الفاحص أف يتجنب التحيز ضد المفحوص عمى أساس الخمفية . بسبب إعاقتو 

 . أو الثقافة 

ػ يجب تطبيؽ االختبارات بمغة المفحوص أو بطريقة التواصؿ التي يستخدميا ما لـ يكف القياـ 
 . لؾ أمًرا مستحيبًل بذ

ػ يجب أف يتمتع االختبار المستخدـ بالصدؽ فيما يتعمؽ باألىداؼ المحددة التي يتـ استخدامو 
 . مف أجميا 

ػ يجب أف يقوـ أخصائيوف مدربوف بتطبيؽ االختبارات وذلؾ وفًقا لمتعميمات التي ينص عمييا 
 . االختبار 

ػ يجب اختيار االختبارات بحيث يتـ تقديـ صورة حقيقية عف مواطف الضعؼ ومواطف القوة لدى 
 . المفحوص في الجوانب المعرفية أو التحصيمية وليس الضعؼ الحسي الذي يعاني منو 

 . ػ يجب عدـ االكتفاء بتطبيؽ اختبار واحد لوضع البرنامج التربوي لمطالب 

 . دوات التقييـ األخرى مصممة لتقييـ حاجات تربوية محددة ػ يجب أف تكوف االختبارات وأ

 . ػ يجب استخداـ أسموب التقييـ الشمولي الذي يقـو بو فريؽ متعدد التخصصات 

 . ػ يجب تقييـ الشخص المعوؽ فردًيا

ػ يجب تطوير وتصميـ اختبارات متنوعة ال تقتصر عمى االختبارات المقننة وتوظيؼ طرؽ جديدة 
 . ارات األكاديمية والمغوية وغيرىا لتقييـ المو

ػ يجب التركيز عمى جمع المعمومات ذات العبلقة الوثيقة بالعممية التربوية مثؿ األىداؼ التعميمية 
 . قصيرة المدى واألىداؼ طويمة المدى 



.  ػ يجب دراسة وتحميؿ البيئة ودراسة وتحميؿ استجابات الطالب وكيفية تأديتو لمميارات المختمفة 
 ( .  1994الخطيب والحديدي ) 

) أما األبعاد اإلدارية التنظيمية لمبرامج التربوية والتأىيمية الفردية فيي تتمثؿ وفؽ ما وضحو    
Safer, Morrisey ,Kaufman , Lewis , 1978   ) في التالي : 

أف  يجب. ػ ال تجعؿ تطوير البرنامج التربوي الفردي مسؤولية اختصاصي التربية الخاصة فقط 
يشارؾ الشخص المعوؽ نفسو وأسرتو واالختصاصيوف اآلخروف في صياغة األىداؼ ومحتويات 

وذلؾ ال يعني بأي حاؿ مف األحواؿ أف يطمب مف الوالديف أو االختصاصيوف . البرنامج األخرى 
 . اآلخريف توقيع برنامج أعد مف قبؿ اختصاصي التربية الخاصة دوف مشاركتيـ الفعمية 

رة الحالة واإلشراؼ عمييا مسؤولية أحد االختصاصييف وأوكؿ إليو ميمة تنسيؽ جميع ػ اجعؿ إدا
 . الخدمات التي يقترحيا أو يقدميا االختصاصيوف اآلخروف 

فالبرنامج إنما ىو تصور مبدئي يجب . ػ تعامؿ مع البرنامج التربوي الفردي بوصفو خطة مؤقتة 
إعادة النظر في كافة عناصره عندما تقتضي الحاجة ذلؾ عمى أف ال تتجاوز مدة إعادة تقييمو 

 . السنة 

فقط عمى  ػ يجب أف يتـ التأكيد عمى األبعاد السيكولوجية في البرنامج التربوي وعدـ التركيز
 . األبعاد األكاديمية أو المينية 

 : ومف حيث األبعاد اإلدارية والتنظيمية لمتقويـ في التربية الخاصة فيي 

ػ االعتماد عمى كؿ مف اإلجراءات الرسمية التي توفر األرقاـ واإلجراءات غير الرسمية التي تقـو 
 .قيف فترات زمنية طويمة بيا الكوادر العاممة التي الحظت وتعاممت مع األشخاص المعو

 . ػ توخي الحذر الشديد عند تطبيؽ االختبارات التي ال تتمتع بدالالت صدؽ وثبات مقبولة 



. ػ قياـ لجنة مف االختصاصييف باتخاذ القرارات بشأف الوضع التربوي المبلئـ لمشخص المعوؽ 
ـ أفضؿ ويجب أف تضـ ىذه المجنة اختصاصييف يمثموف مختمؼ التخصصات بيدؼ تقدي

 . الخدمات الممكنة وليس مف أجؿ أف يطغى تخصص معيف عمى التخصصات األخرى 

ػ التأكيد عمى أف اليدؼ مف االختبارات واإلجراءات التقويمية المختمفة ىو تحديد مستوى األداء 
الحالي لمشخص المعوؽ بغية تحديد الخدمات الحالية التي يحتاج إلييا ولذلؾ ال بد مف إعادة 

 .في كافة اإلجراءات بشكؿ دوري النظر 

 

 : بناء الخطة التربوية الفردية 

إلى أنو ىناؾ العديد مف االعتبارات والتي يجب أف تؤخذ في ( 2004حنفي والمحسف ) أشار 
الحسباف عند بناء الخطة التربوية الفردية والتي يجب عمى فريؽ العمؿ متعدد التخصصات 

 : مراعاتيا ، وىي كما يمي 

 واحي القوة والضعؼ عند المعاؽ سمعًيا معرفة ف . 

  اختيار االختبارات والمقاييس التي تتناسب مع المعاقيف سمعًيا بشكؿ يسيـ في تحديد
 . مستوى األداء الحالي لممعاؽ سمعًيا لتحديد الخدمات التي يحتاج إلييا 

  مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطبلب المعاقيف سمعًيا وأقرانيـ العادييف . 

  توفير البيئة التعميمية المناسبة لممعاقيف سمعًيا . 

  المتعمقة بالخطة ( إلخ..الموضوعات ػ األىداؼ ػ الميارات ) تجزئة الميمات التعميمية
 . التربوية الفردية 

  مراعاة توفير فرص النجاح لممعاقيف سمعًيا . 

  ( . حاد  بسيط ػ متوسط ػ شديد ػ شديد جًدا ػ) مراعاة درجة الفقداف السمعي 

  (. قبؿ تعمـ المغة أو بعد تعمـ المغة ) مراعاة عمر المعاؽ سمعًيا عند حدوث اإلعاقة 

  التسمسؿ في الميمات التعميمية حسب األولوية . 



  لممعاؽ ( توصيمي ، حسي عصبي ، مركزي ، مختمط ) معمومات عف نوع الصمـ
 . سمعًيا 

  معمومات عف أسباب إعاقة السمع التي يعاني منيا الطالب . 

  إدراؾ أىمية دور كؿ عضو في الفريؽ متعدد التخصصات وتضافر الجيود المبذولة
 . لتكامؿ الخطة 

 أف تكوف صياغة األىداؼ بصورة سموكية حتى يمكف قياسيا ومبلحظتيا . 

  استخداـ الطرؽ ذات الصمة بتنمية المغة لدى المعاؽ سمعًيا . 

  مفيوميا ػ أنواعيا ػ مميزاتيا ػ مشاكميا ػ ) اإللماـ بمعمومات عف المعينات السمعية
 ( . عبلجيا 

 اإللماـ بمعمومات عف كيفية قراءة مخطط السمع وأنواع قياس السمع . 

  سمعًيا معمومات عف السجبلت المدرسية الحالية لممعاؽ . 

  معرفة المستوى األكاديمي . 

  وجود مشكبلت سموكية أو انفعالية . 

  معمومات عف اإلمكانيات السمعية والمغوية لمطفؿ . 

  يصاؿ المعمومة بشكؿ صحيح مف خبلؿ الطريقة الكمية المتبعة مراعاة طريقة التواصؿ وا 
 . في التعميـ لممعاؽ سمعًيا 

 

 : تربوية الفردية األسس التي تقوم عمييا الخطة ال

 : لنجاح الخطة واستثمار جيود الفريؽ ، ال بد مف توفر عدة أسس وىي كالتالي 

  االىتماـ بالتشخيص المبكر ، مع اإلشارة إلى أف البرامج العبلجية المبكرة الجيدة ال تمغي
 . الحاجة إلى البرامج في المستويات العمرية المتقدمة 

 عاقيف سمعًيا ، حيث أف الخطة التربوية الفردية يمكف أف مراعاة الفروؽ الفردية بيف الـ
 . تتفرع إلى العديد مف الخطط وفًقا لعدد المتدربيف وعدد المواضيع الدراسية 



  اإلدراؾ بأف الطفؿ المعاؽ سمعًيا لو الحؽ في الحصوؿ عمى الخدمات المتاحة لمعادييف
 . فضبًل عف الخدمات التي تتطمبيا إعاقتو 

 لفريؽ متعدد التخصصات أىمية دور ا . 

  التوعية بأىمية الخطة . 

  مراعاة ظروؼ المعاؽ سمعًيا واآلثار المترتبة عمى إعاقتو. 

  ربط الخبرات التعميمية بواقع المعاؽ سمعًيا . 

  إدراؾ أىمية التعاوف وتضافر الجيود بيف أعضاء الفريؽ متعدد التخصصات . 

 سمعًيا  التأكيد عمى دور كؿ مف لو عبلقة بالمعاؽ . 

  االتفاؽ عمى أف الخطة التربوية الفردية تعد بمثابة حجر الزاوية في بناء مناىج المعاقيف
                                            .                                                                                                                            سمعًيا 

 ( .1997الخطيب والحديدي ) 
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