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المنهج المبنً على الكفاءة التدرٌس المبنً على المجتمع 

ٌقصد به تدرٌس األشخاص المعوقٌن وبخاصة ذوي اإلعاقات الشدٌدة منهم 
فعلى سبٌل المثال، . المهارات الوظٌفٌة فً البٌئات الطبٌعٌة التً تحدث فٌها

ٌجب تعلٌم مهارات التسوق فً األسواق المحلٌة الفعلٌة ولٌس فً أوضاع 
وكذلك الحال بالنسبة لألنشطة الرٌاضٌة والثقافٌة . محاكٌة للسوق فً المدرسة
 .والمناسبات االجتماعٌة، الخ

إن التدرٌس المبنً على المجتمع ٌعلّم األشخاص المعوقٌن المهارات الالزمة 
وٌحقق ذلك بالتركٌز على . فً حٌاتهم الٌومٌة وٌسهم فً دمجهم فً المجتمع

المهارات المطلوبة عملٌاً فً مجال النمو الشخصً، والحٌاة األسرٌة، والحٌـاة 
. المجتمعٌة، والتروٌح، والتنقل فً البٌئة، والعمل

 

المهارات )هو منهج ٌركز على تعلٌم األشخاص المعوقٌن الكفاءات 
التً تشكل بمجملها القاعدة لتطور األداء  (والسلوكٌات التكٌفٌة األساسٌة

وعلى سبٌل المثال، فإن العٌش المستقل . الفعال فً البٌئات الحالٌة والمستقبلٌة
ٌتطلب امتالك كفاءات متنوعة فً مجاالت مختلفة مثل العناٌة بالذات، 

والعالقات مع اآلخرٌن، واألداء األكادٌمً، والمهارات الحٌاتٌة الٌومٌة، 
ومثل هذه المهارات والقدرات تإدي وظائؾ متعددة . وعادات العمل الجٌدة

 .ومن شؤن التركٌز علٌها تفعٌل العملٌات التعلٌمٌة والتدرٌبٌة
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التدرٌب الموزع التدرٌب المجمع 

ٌركز المعلم على مهمة تعلٌمٌة محددة وٌستمر فً تدرٌب الطالب على هذه  -
 .المهمة فً جلسة تدرٌبٌة مطولة ومكثفة

ال ٌنّوع المعلم المهمات التعلٌمٌة فً الجلسة التدرٌبٌة الواحدة بل ٌركز على  -

وبالرؼم من أن هذا األسلوب مرٌح للمعلم فإنه لٌس ذو فائدة . مهمة واحدة
 .للطالب

إذا أراد المعلم تدرٌب الطالب على تمٌٌز األلوان فإنه ٌبدأ بتدرٌبه : مثال -
وقد ٌطلب من . على معرفة اللون األزرق مثالً فً عدة محاوالت متتالٌة

الطالب أن ٌشٌر إلى المكعب األزرق، القلم األزرق، والقمٌص األزرق، 
ال ٌنّوع المعلم المهمات التعلٌمٌة فً الجلسة التدرٌبٌة الواحدة بل ٌركز ).الخ

( على مهمة واحدة

ٌنوع المعلم المهمات التعلمٌة بدالً من التركٌز على مهمة واحدة فقط وهو  -
 .ٌوزع التدرٌب على عدة جلسات قصٌرة

 

 

 

 نموذج تدرٌب القدرات نموذج تدرٌب المهارات

ٌفترض نموذج تدرٌب المهارات أن الصعوبات األكادٌمٌة واالجتماعٌة  -
التً قد ٌعانً منها الطالب ذوو الحاجات الخاصة هً نتاج الخبرات 

ٌستند نموذج تدرٌب القدرات إلى افتراض مفاده أن سبب الصعوبات التً  -
ٌواجهها الطالب المعوق فً التعلم ٌكمن فً ضعؾ العملٌات الالزمة للتعلم 
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 نموذج تدرٌب القدرات نموذج تدرٌب المهارات

 . والتجارب ؼٌر الكافٌة أو ؼٌر البناءة

أي )هذا النموذج ٌتعامل مع الصعوبات بوصفها خارجٌة ولٌست داخلٌة  -
 . (أنها لٌست ناتجة عن خلل أو ضعؾ فً العملٌات النفسٌة الداخلٌة

نموذج تدرٌب المهارات ٌركز على تدرٌس الطالب المهارات التً ٌفتقرون  -
 .إلٌها بشكل مباشر دون الخوض فً عملٌات وسٌطة مفترضة

 

. لدٌه

اإلدراك البصري، اإلدراك : من أهم العملٌات التً ٌتم التركٌز علٌها عادة -
. السمعً، االنتباه، والعملٌات اإلدراكٌة الحركٌة

 ٌلجؤ أنصار هذا النموذج إلى االختبارات التً تقٌس العملٌات النفسٌة  -
الداخلٌة الالزمة للتعلم مثل االختبارات النفسٌة اللؽوٌة، واختبارات التكامل 

 .الحركً/ الحسً أو التآزر البصري 

ال ٌستخدم هذا النموذج لتطوٌر األداء فً المجال الذي ٌعانً فٌه الطالب  -
فقط من صعوبات ولكنه كثٌراً ما ٌستخدم أٌضاً لتطوٌر المهارات قبل 

 .األكادٌمٌة لدى األطفال المعوقٌن

تطلق أدبٌات التربٌة الخاصة على هذا النموذج اسماً آخر هو نموذج تدرٌب  -

   (Process Training Model) العملٌات

 

 تحلٌل المهمةالتسلسل التشكٌل 

 التعزٌز معاٌٌر زٌادة على ٌشتمل إجراء هو -
 (ٌستطٌع ما ) المدخلً بالسلوك ابتداء تدرٌجٌاً 
 ٌراد الذي السلوك (النهائً بالسلوك وانتهاء

 .(إلٌه الوصول

ٌمكن استخدام هذا اإلجراء مع مختلؾ الفئات  -
العمرٌة فً تعلٌمها سلوكات مختلفة كتؤدٌة 

المهارات الحٌاتٌة والعناٌة بالذات، تنمٌة 
المهارات االجتماعٌة والمهنٌة والحركٌة، 

 ٌشتمل ، جدٌدة سلوكٌات لتعلٌم إجراء هو -
 ٌإدٌها أن الفرد على التً المهمة تحلٌل على

 ، منها تتكون التً الصؽٌرة إلى الحلقات
 .حلقة حلقة إٌاها بتعلٌمه والقٌام

ٌستند التسلسل إلى تحلٌل المهارات التً هً  -
تجزئة المهمة المطلوبة من الشخص إلى 

الحلقات الصؽٌرة التً تتكون منها وترتٌبها 
على شكل متسلسل اعتماداً على موقع كل من 

تضمن أسلوب تحلٌل المهمة، وصؾ السلوك 
الذي سٌتم تعلٌمه من أجل تحقٌق الهدؾ 

وٌشمل تجزئة . السلوكً بشكل تفصٌلً ومرتب
المهمة إلى األجزاء أو الخطوات األصؽر التً 

تتكون منها وترتٌبها بشكل متسلسل لتسهٌل 
وؼالباً ما ٌكون هذا األسلوب . عملٌة تدرٌسها

ضرورٌاً عند تعلٌم الطالب المعوقٌن وبخاصة 
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 تحلٌل المهمةالتسلسل التشكٌل 

مهارات االتصال، سلوك التعاون االجتماعً، 
الحضور إلى ؼرفة الصؾ، إكمال الواجبات 

المدرسٌة، إبقاء الطفل فً مقعده، القراءة 
والكتابة والتحدث، تدرٌب األطفال الصم على 

إخراج الحروؾ، وفً حاالت اضطرابات 
.  الخ... النطق

 :مثال

عندما نرٌد تعلٌم الطالب الكتابة ٌتم البدء بتعلٌمه 
الطرٌقة الصحٌحة باإلمساك بالقلم وهى مسك القلم 
بثالث أصابع عن طرٌق الربع األول منه وان ٌبدأ 

الكتابة من أول السطر وان ٌكتب على السطر وبخط 
واضح ومقبول بحروؾ ال تمٌل عن السطر وهكذا 
وعند نهاٌة كل مرحلة من المراحل ٌتم مكافؤته عن 

. انجازها بنجاح 

: ومن األمثلة أٌضاً على تشكٌل السلوك عندما نرٌد

تعلٌم الطفل كٌؾ ٌرسم دائرة فإننا نستطٌع تعزٌزه - 
عندما ٌحمل قلماً وورقة فً البداٌة وبعد ذلك نعززه 

عندما ٌرسم أي خط، وبعدها نعززه فقط عندما ٌقترب 
 .الخط الذي ٌرسمه أكثر فؤكثر من شكل الدائرة

هذه الحلقات فً السلسلة وبعد ترتٌب 
االستجابة نقوم بعملٌة االستجابة األولى ثم 

الخ إلى أن ٌإدي المسترشد ... الثانٌة فالثالثة 
 السلسلة كاملة

وإذا تبٌن أنه ؼٌر قادر على تؤدٌة إحدى 
حلقات السلسلة نقوم بتشكٌلها، وفً هذا 

النموذج ٌكون التركٌز على المهمة التً سٌقوم 
 .بها المسترشد ال على قدراته الداخلٌة

تحلٌل المهارات ٌتعامل مع استجابات ٌمكن  -
مالحظتها وقٌاسها بشكل مباشر،وهً احد أهم 

المبادئ األساسٌة التً تقوم علٌها التربٌة 
 .الخاصة

: مثال

ارتداء المالبس صباحا 

فعملٌة ارتداء المالبس تتؤلؾ من خمس مكونات 
سلوكٌة مفردة مثل ارتداء المالبس الداخلٌة ، ارتداء 

البنطلون ، ارتداء القمٌص ارتداء الجوارب لبس 
الحذاء 

 .ذوي اإلعاقات الشدٌدة منهم

 :مثال

 مهارة تنظٌؾ األسنان بالفرشاة وتكون 
حمل أنبوبة معجون  (1): خطواته كما ٌلً

( 3)فتح ؼطاء أنبوبة المعجون،  (2)األسنان، 
الضؽط على  (4)حمل فرشاة األسنان، 

األنبوبة إلخراج كمٌة من المعجون ووضعها 
إعادة أنبوبة المعجون إلى  (5)على الفرشاة، 

وضع فرشاة األسنان  (6)مكانها بعد إقفالها، 
إدخال  (7)تحت صنبور الماء لفترة وجٌزة، 

الفرشاة إلى الفم وتحرٌكها بشكل شبه دائري 
إخراج الفرشاة من الفم،  (8)على األسنان، 

فتح صنبور الماء ووضع الٌد تحت الماء،  (9)

تنظٌؾ الفرشاة  (11)ؼسل الفم بالماء،  (10)
تجفٌؾ  (12)بالماء وإعادتها إلى مكانها، 

 .الٌدٌن والوجه بالمنشفة

 

 



 [مقارنات فً التربٌة الخاصة] هدى الحسن/أ

 

 
@هدى الحسن   /أ h u d a a 7 

 
 5صفحة 

المنهج الوظٌفً المنهج النمائً 

تستخدم أدبٌات التربٌة الخاصة المتصلة بذوي اإلعاقات الشدٌدة  -
 Bottom-Up) مصطلح المنهج النمائً أو منهج األسفل فاألعلى

Curriculum)   لإلشارة إلى المنهج الذي ٌبدأ بالمهارات األساسٌة
التً ٌكتسبها األطفال فً السنوات األولى من العمر وٌنتقل تدرٌجٌاً إلى 

المهارات األكثر تطوراً فً المجاالت المعرفٌة واللؽوٌة والحركٌة 
 .واالجتماعٌة

-Stage) ٌستخدم البعض تعبٌر المناهج المالئمة للمرحلة النمائٌة -
Related Curriculum)   لإلشارة إلى هذه المناهج للتؤكٌد على ان

محتوٌاتها تتحدد فً ضوء مستوى التطور المفهومً للطفل ولٌس 
وهذه المناهج هً األخرى متسلسلة فً محتوٌاتها ولكن . عمره الزمنً

كمرحلة النمو )التسلسل فٌها ٌعتمد على مرحلة النمو التً بلؽها الطفل 
المعرفً التً بلؽها الطفل مثالً ضمن مراحل النمو التً بٌنها جان 

ولهذا تسّمى هذه البرامج أٌضاً بالبرامج المالئمة للعمر . (بٌاجٌه
 Developmental Age-Appropriate) النمائً

Programs)  ًأو البرامج المالئمة للعمر العقل (Mental Age-
Appropriate Programs) .  وتستند هذه البرامج إلى افتراض

مفاده أنه على الرؼم من أهمٌة مراعاة العمر الزمنً للطفل المعوق إال 
أن بعض األنشطة أو المواد المالئمة لألطفال العادٌٌن لٌست مالئمة 

وبناء على ذلك، ال ٌجوز التركٌز . لألطفال المعوقٌن من العمر نفسه
على العمر الزمنً فقط ولكن ال بد أٌضاً من اختٌار األنشطة وتحدٌد 

المهمات التعلٌمٌة التً ٌستطٌع األطفال المعوقون تنفٌذها وتؤدٌتها 
 .بنجاح

 Developmental) ٌطلق بعضهم اسم التدرٌس النمائـً -

Instruction)   على التعلٌم الذي ٌتوافق والمراحل النمائٌة والذي

فً متطلبات األداء المستقل إذا كان الموّجه لتحدٌد أهداؾ المنهاج هو  -
سنً الرشد ولٌس التسلسل المنطقً للمهارات تبعاً للمراحل المتعاقبة 

 أو منهجاً ٌسٌر من فالمنهج ٌكون وظٌفٌاً فً النمو اإلنسانً الطبٌعً 
وقد اقترح بعض  .  (Top-Down Curricula) األعلى إلى األدنى

االختصاصٌٌن فً مٌدان التربٌة الخاصة اعتماد هذا المنهج فً تدرٌب 
األشخاص ذوي اإلعاقات الشدٌدة بدالً من المنهج النمائً الذي ٌسٌر 

 .من األسفل إلى األعلى

ٌتضمن المنهج الوظٌفً مسح البٌئة الحالٌة والمستقبلٌة للطالب المعوق  -
لتحدٌد المهارات الوظٌفٌة فً مجاالت األداء المنزلً والتروٌحً 

وٌشمل المسح البٌئً استطالع آراء أولٌاء األمور . والمجتمعً والمهنً
وكوادر التدرٌب المهنً والعاملٌن فً البٌوت الجماعٌة والكوادر 

 . التدرٌسٌة التً تخدم األشخاص األكبر سناً وؼٌرهم

( 1): عملٌة تطوٌر هذا المنهج تشتمل على ست خطوات أساسٌة هً -
تحدٌد ومسح البٌئات الطبٌعٌة  (2)تحدٌد مجاالت المنهاج الرئٌسة، 

تجزئة البٌئات التً تم تحدٌدها إلى بٌئات  (3)الحالٌة والمستقبلٌة، 
مسح البٌئات الفرعٌة للتعرؾ إلى األنشطة الهامة فٌها،  (4)فرعٌة، 

تطوٌر البرامج  (6)تحلٌل تلك األنشطة لتحدٌد المهارات الالزمة،  (5)
 .التدرٌبٌة المالئمة لتعلٌم المهارات التً تم تحدٌدها
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المنهج الوظٌفً المنهج النمائً 

ٌتضمن تعلٌم األطفال المعوقٌن مهارات تتزاٌد فً صعوبتها تدرٌجٌاً 
 .بؽٌة مساعدتهم فً بلوغ مستوٌات أكثر تقدماً من النمو والنضج

ٌعطً هذا المنهج األولوٌة عند تحدٌد األهداؾ السنوٌة واألهداؾ  -

قصٌرة المدى للنتائج التً تتمخض عنها عملٌة تطبٌق االختبارات 
ولذلك فهو كثٌراً ما ٌتجاهل المهارات التً ٌحتاج إلٌها . النمائٌة

الشخص المعوق فً حٌاته المجتمعٌة الحالٌة كما ٌتجاهل أكثر تلك 
 .المهارات الالزمة للحٌاة المجتمعٌة المستقبلٌة

 

المعلم المستشار المعلم المتجول 

 هو أحد األسالٌب التً بواسطتها تتم عملٌة دمـج األطفـال ؼٌر العادٌٌن فً -
 :المدارس العادٌة، وهو مفهوم تربوي ٌتضمن الركائز الرئٌسة التالٌة

 تسجٌل األطفال ؼٌر العادٌٌن فً أقرب المدارس العادٌة إلى منازلهم، أو -
 .إبقـاإهم فٌها إن كانوا مسجلٌن بها فعالً 

 ٌتحتم على التالمٌذ ؼٌر العادٌٌن أن ٌقضوا معظم ٌومهم المدرسً فً  -
 .الصفوؾ الدراسٌة مع أقرانهم العادٌٌن

 ٌقوم معلم متخصص فً التربٌة الخاصة بالتجول فً المدارس العادٌة التً -

، بؽرض تقدٌم خدمات التربٌة الخاصة لهمٌوجد بها تالمٌذ ؼٌر عادٌٌن 
 :وفقاً لجدول تحدده متؽٌرات أهمها وذلك

 .عدد الطالب الذٌن ٌتكون منهم عبإه التدرٌسً  .1
 .طبٌعة احتٌاجات أولئك الطالب  .2
 .عدد المدارس التً ٌزورها .3

 هو أحد األسالٌب التً بموجبها تتم عملٌة دمج األطفال ؼٌر العادٌٌن فً -
 المدارس العادٌة، وهو مفهوم تربوي تقوم فكرته على االستفادة من خدمات
 معلم متخصص فً التربٌة الخاصة، ٌقوم بزٌارات مٌدانٌة للمدارس العادٌة

التً ٌوجد بها تالمٌذ ؼٌر عادٌٌن، شؤنه فً ذلك شؤن المعلم المتجول، 
تقدٌم خدمات التربٌة الخاصة التً تتمثل فً النصح والمشورة  بؽرض

 حول كٌفٌة التعامل مع األطفـال ؼٌر العادٌٌـن، العادٌـة لمعلمً الفصول
المتجول ٌكون مقـره فً قسم التربٌة الخاصة بإدارة  وهو أٌضا كالمعلم

المدارس التً ٌعمل بها، كما ٌحتاج أٌضاً إلى  تعلٌم المنطقة، أو إحدى
 .استخدام وسٌلة نقل
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المعلم المستشار المعلم المتجول 

 .طول المسافات التً ٌقطعها .4

 ٌكون مقره فً قسم التربٌة الخاصة بإدارة التعلٌم، أو فً إحدى المدارس -

 .التً ٌعمل بها

 .ٌحتاج إلى استخدام وسٌلة نقل -
 

 

تدرٌب اإلستراتٌجٌة المعرفٌة تدرٌب استراتٌجٌات التعلم 

 . تقوم على تعلٌم هإالء الطالب كٌؾ ٌتعلمون -

الطرق التً تهدؾ إلى تعلٌم الطالب ذوي الحاجات الخاصة كٌؾ  -
 .ٌتعلمون تدعى طرق تدرٌب استراتٌجٌات التعلم

أصبحت هذه الطرق تعامل بوصفها مهارات فً حد ذاتها ولذلك  -

 .طورت برامج لتعلٌمها بشكل مباشر

المهارات األساسٌة التً تركز علٌها برامج تدرٌب استراتٌجٌات التعلم  -
حل المشكالت، إتمام الواجبات بشكل مستقل، وإنجاز المهمات 

 .األكادٌمٌة الهامة

: الخطوات العملٌة التالٌةتتضمن برامج تدرٌب استراتٌجٌات التعلم  -

ٌقوم المعلم باختبار العادات الدراسٌة للطالب وٌشجعه على  (1)
ٌصؾ المعلم إستراتٌجٌة التعلم  (2)االلتزام بتعلم إستراتٌجٌة التعلم، 

ٌطلب المعلم من الطالب أن ٌمارس اإلستراتٌجٌة حتى  (4)للطالب، 
ٌمارس الطالب إستراتٌجٌة التعلم  (5)ٌقرر أنه أصبح ٌإدٌها بإتقان، 

كثٌراً ما ٌظهر األفراد ذوو الحاجات الخاصة أشكاالً مختلفة من العجز  -
وقد ٌكون هذا العجز مسئوال   (Cognitive Deficits)  المعرفً

واستناداً إلى ذلك، . عن العدٌد من المشكالت األكادٌمٌة والسلوكٌة لدٌهم
تم تصمٌم برامج تهدؾ إلى تدرٌب هإالء األفراد على استخدام 

 .االستراتٌجٌات المعرفٌة الفعالة

تشمل هذه االستراتٌجٌات أساساً استخدام أسالٌب تعدٌل السلوك  -
على افتراض  (األفكار والمشاعر)المعروفة لتؽٌٌر العملٌات المعرفٌة 

ولما كان األمر كذلك، . أن تؽٌٌرها سٌإدي إلى تؽٌٌر السلوك الظاهر
ٌُشار إلٌها باسم استراتٌجٌات تعدٌل السلوك  فؽالباً ما 

  . (Cognitive Behavior Modification) المعرفً

تتضمن البرامج الموجهة نحو تدرٌب االستراتٌجٌات المعرفٌة التدرٌب  -
-Self) والمتابعة الذاتٌة  (Self-Instruction) الذاتً

Monitoring)  واستراتٌجٌات تطوٌر الذاكرة (Memory 
Strategies)  واستراتٌجٌات حل المشكالت (Problem 
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تدرٌب اإلستراتٌجٌة المعرفٌة تدرٌب استراتٌجٌات التعلم 

مستخدماً المواد الالزمة فً الموقؾ التدرٌبً وٌزوده المعلم بتؽذٌة 
ٌمارس الطالب إستراتٌجٌة التعلم مستخدماً  (6)راجعة تصحٌحٌة، 

ٌقوم  (7)المواد الدراسٌة المتوفرة فً األوضاع الصفٌة الحقٌقٌة، 
المعلم باختبار عادات الطالب الدراسٌة مجدداً للتؤكد من أنه أصبح 

ٌقوم  (8)ٌستخدم إستراتٌجٌة التعلم بشكل مناسب فً المواقؾ الصفٌة، 
الطالب بتعمٌم إستراتٌجٌة التعلم واستخدامها فً أوضاع ومواقؾ 

. ةجدٌد

Solving Strategies). 

وحاجة األشخاص المعوقٌن إلى برامج تدرٌبٌة لتطوٌر قدراتهم على تؤكٌد 
. الذات ال تقل عن حاجة األشخاص العادٌٌن بل هً تزٌد عنها فً حاالت كثٌرة

وأسباب ذلك عدٌدة وهً ترتبط بشكل أو بآخر بمفهوم الذات لدى الشخص 
. المعوق وباتجاهات اآلخرٌن نحوه وبخبراته السابقة وبخصائصه الشخصٌة

وتؤخذ هذه . وقد أصبحت برامج التدرٌب على تؤكٌد الذات مؤلوفة فً دول كثٌرة
وفً الواقع، فإن . البرامج أشكاالً مختلفة فمنها ما هو فردي ومنها ما هو جمعً

األشخاص المعوقٌن أخذوا ٌشكلون جمعٌات أو مإسسات بهدؾ الدفاع عن 
وتهدؾ هذه البرامج إلى . أنفسهم كؤفراد فً المجتمع لهم حقوق وعلٌهم واجبات

كالتعبٌر )تدرٌب األشخاص المعوقٌن على االستجابة بشكل مالئم للموقؾ 
جهاراً عن عدم االرتٌاح من سلوك اآلخرٌن السلبً بدالً من اإلذعان والشعور 

 .(بالقلق أو الخجل

وٌستطٌع المرشدون والمعلمون وأولٌاء األمور تدرٌب األشخاص المعوقٌن 

التدرٌب على التمٌٌز بٌن  (1): على تؤكٌد الذات باتباع الخطوات الرئٌسة التالٌة
( 2)تؤكٌد الذات والعدوان من جهة وعدم تؤكٌد الذات والكٌاسة من جهة أخرى،
( 3)مساعدة المتدربٌن على تحدٌد وقبول حقوقهم الشخصٌة وحقوق اآلخرٌن، 

استخدام  (4)إزالة المعوقات االنفعالٌة واإلدراكٌة لسلوك التدعٌم الذاتً، 
كلعب )الممارسة النشطة والمكثفة فً المواقؾ الطبٌعٌة وفً المواقؾ التدرٌبٌة 

 لتطوٌر مهارات التدعٌم الذات (الدور مثالً 
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العالج الوظٌفً العالج الطبٌعً 

ٌتم العالج الطبٌعً للطفل المعوق وخاصة من ٌعانً عجزاً بدنٌاً على ٌد 
أخصائً فً العالج الطبٌعً و ٌشتمل العالج الطبٌعً على استخدام أسالٌب 

: مختلفة كالتدلٌك و الماء و الحرارة وتقدم مثل هذه الخدمات بهدؾ

 .تصحٌح أو تطوٌر المهارات الحركٌة الكبٌرة .1
 .الوقاٌة من االضطرابات و التشوهات الجسمٌة .2

 

كما ٌختلؾ مدى االستفادة من العالج الطبٌعً من حالة إلى أخرى،وذلك حسب 
.  نوع اإلصابة،وحجمها،ومدى تؤثٌرها على الفرد المصاب

 

ٌهدؾ العالج الوظٌفً إلى مساعدة الطفل المعاق على إتقان المهارات الوظٌفٌة 
التً ٌحتاجها لٌعٌش بؤكبر قدر ممكن من االستقاللٌة و ٌستطٌع االعتماد على 

الحسً ، / الحركات الدقٌقة الالزمة للكتابة ، وتنمٌة التآزر الحركً : نفسه،مثل 
وٌركز على تطوٌر المهارات الحركٌة الدقٌقة .وتنمٌة مهارات الحٌاة الٌومٌة 

وٌدرب األطفال على القدرة على استخدام األدوات المساندة أو التصحٌحٌة أو 
 .التعوٌضٌة

 

إعادة التأهٌل التأهٌل 

هو مجموعة متتابعة من الخدمات المخططة و المرتبة المتصلة باالحتٌاجات 
الكلٌة للفرد المعوق من حٌث ُتبنى حول مشكالت الفرد المعوق و سعً 

 .مرشد التؤهٌل إلى حلها بما ٌساعد على دمج المعوق فً الحٌاة االجتماعٌة
 

ثم أصٌب بعد ، إعادة تدرٌب الفرد الذي كان قد تعلم أو تدرب على مهنة ما
ذلك بمرض أو حادث و أصبح معوقاً و بالتالً لم ٌستطٌع العودة إلى عمله 

. السابق بسبب إعاقته
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خطة أسرٌة  -2خطط تعلٌمٌة فردٌة  -1 مفهوم الخطط التعلٌمٌة
 خطة انتقالٌة -3

وثٌقة أساسٌة وملزمة مكتوبة بٌن 
- التلمٌذ )أطراف العملٌة التعلٌمٌة 

 (األسرة- فرٌق العمل المدرسً 
واألفراد والجهات المنصوص علٌها 
فً برنامج التلمٌذ لجمٌع الخدمات 
التربوٌة والخدمات المساندة التً 

تقتضٌها احتٌاجات كل تلمٌذ من ذوي 
مبنً على نتائج التشخٌص - اإلعاقة 

ومعد من قبل فرٌق العمل - والقٌاس 
. فً المؤسسة التعلٌمٌة

 

تلك الخطة التً تصمم بشكل خاص 
لتلمٌذ معٌن حسب نوع إعاقته 

وطبٌعتها لكً تقابل حاجاته التربوٌة 
والتعلٌمٌة و تشتمل على األهداؾ 

المتوقع تحقٌقها وفق معاٌٌر معٌنة، 
وفً فترة زمنٌة محددة وتختلؾ من 

 .تلمٌذ آلخر

 

تتضمن خطة خدمة األسرة الفردٌة 
الخدمات التً تقدم لألطفال فً سن 

و  (الخمس سنوات األولى )مبكرة 
أسرهم فً مرحلة التدخل المبكر ، و 

تعمل هذه الخطة على توجٌه عمل 
األخصائٌٌن فً البرامج التعلٌمٌة 

الخاصة مع أسر األطفال ذوي 
اإلعاقة، ومن خاللها ٌعمل كل 

األخصائٌٌن و اآلباء معا و ٌحصل 
اآلباء على إرشادات من المتخصصٌن 

وٌتلقون التدرٌبات على كٌفٌة خدمة 
 .الطفل

تهدؾ إلى العمل على إعداد الفرد ذي 
اإلعاقة لالنتقال من مرحلة أو من بٌئة 
إلى أخرى ، وتدرج البرامج االنتقالٌة 
ضمن الخطة التعلٌمٌة الفردٌة المعدة 
لكل تلمٌذ و ٌقوم معدو الخطة بتحدٌد 
طبٌعة هذه البرامج و كٌفٌة تقدٌمها و 

 . مدتها ومدى استفادة الفرد منها
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التعلم عند علماء السلوكٌة 

سكنر ثورندٌك جاثري 

التعلم أما أن ٌتم من أول مصاحبة بٌن المثٌر و 
. االستجابة أو ال ٌحدث على اإلطالق

أن عملٌة التعلم تحدث إذا ما تعززت  .عملٌة تعدٌل فً سلوك الكائن الحًالتعلم 
  :الشروط التالٌة

توفر موقؾ ٌحدث فٌه  .1
  .السلوك

  .حدوث السلوك نفسه .2
. نتائج السلوك .3
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نظرٌة التعلم االجتماعً نظرٌات التعلم المعرفٌة  (عكس الجشطلت)البنائٌة الجشطلت 

تنطلق من مبدأ الكل إلى الجزء و بطرٌقة 
لتدرٌس الحروؾ ننطلق من : إجرائٌة مثل

نص بسٌط و هذا هو الكل ثم ٌتم 
استخراج الجملة القرائٌة التً تحتوي 

على الحرؾ موضوع الدرس ثم الكلمة 
ثم ٌتم التعرؾ على الحرؾ فً اخر 

. المطاؾ نكون قد وصلنا للجزء

االنطالق من الجزء إلى الكل 
فً : مثل. فً بناء المفاهٌم

تدرٌس الرٌاضٌات ٌتم البدء 
بتدرٌس بالمفهوم البسٌط و ٌتم 

تطوٌر هذا المفهوم للوصول 
و فً . إلى المفهوم الجدٌد

اللؽة العربٌة نبدأ بتدرٌس 
الحروؾ ثم الكلمة ثم الجملة 

. فالنص

االنطالق من الجزء إلى الكل فً 
فً تدرٌس : مثل. بناء المفاهٌم

الرٌاضٌات ٌتم البدء بتدرٌس 
بالمفهوم البسٌط و ٌتم تطوٌر هذا 

المفهوم للوصول إلى المفهوم 
و فً اللؽة العربٌة نبدأ . الجدٌد

بتدرٌس الحروؾ ثم الكلمة ثم 
. الجملة فالنص

تركز على السٌاق االجتماعً الذي 
ٌحدث فٌه التعلم مثل البٌئة المحٌطة 

. و السلوك و الدافعٌة و الحاجات
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 البنائٌة المعرفٌة السلوكٌة 

 ٌتحقق التعلم من خالل
االستجابة للمثٌر الخارجً وتكرار 

االستجابة نتٌجة للتعزٌز 
اكتساب المعلومات و التعلم ٌتمحور 

حول التفكٌر و العملٌات العقلٌة 
بناء المعارؾ و المعانً الخاصة بالفرد 

 التعلم هو
البنً المعرفٌة / تؽٌر فً المعارؾ تؽٌر فً السلوك 

كل ما حدث تؽٌر حدث تعلم 

بناء  ذاتً و شخصً للمعارؾ و تؽٌر 
فً المعنى نتٌجة للتفاعل مع البٌئة من 

خالل اللؽة 

 عملٌة التعلم

 (مستوى عقلً)نشطةسلبٌة 

و مقٌدة بٌن المتعلم و ما ٌحٌط به من 
لٌست نشطة نشاط  )البٌئة بشكل مباشر

مطلق طبٌعً 

نشطة فً جمٌع المستوٌات 

كل نشاط ٌقوم به المتعلم مخطط له أو 
ؼٌر مخطط له ٌساعد على التعلم  

 التدرٌس

ٌتمركز حول المعلم ٌتمركز حول المعلم بشكل صارم 

المعلم ٌنظم المعلومات بشكل معٌن و 
محدد حتى ٌستقبله المتعلم 

ٌتمركز حول الطالب 
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الجوانب اإلجرائٌة 

قٌجوتسكً / البنائٌة بٌاجٌه / المعرفٌة سكنر / السلوكٌة  

التطبٌقات التدرٌسٌة 

التدرٌب هو الذي ٌولد 
المهارة و ٌكسب السلوك و 

مثل المحاكاة / ٌدٌمه 

  

التعامل العمٌق مع المعلومات مثل 
تحلٌل و تركٌب المعلومات 

التركٌز على المعلومات العقلٌة 

التشاركً – التعلم التعاونً 

األنشطة الواقعٌة ، الحوار

تصمٌم التعلٌم 

ٌصمم المعلم بٌئة التعلم 

من خالل ضبط المثٌرات 
بحٌث ال ٌنتج إال االستجابة 

المحددة سلفاً 

ٌبنً المعلم حل المشكالت و ٌبنً 
أنشطة استكشافٌة خاصة أنشطة 

التعلم الجماعٌة 

تفاعل الطالب و  (ٌرعى)ٌراقب المعلم 
استمرارٌة بناء المفاهٌم 

دور المتعلم 
بشكل أساسً سلبً و 

ٌستجٌب للمثٌر 
ٌستقبل المعلومات المنظمة و 

ٌنظمها 
ٌبنً المعلومات بناء على معلوماته 

السابقة و تفاعله مع المجتمع من خالل 
اللؽة 

مجال التركٌز 

هل ٌتواجد فً : بٌئة التعلم
البٌئة المثٌر المناسب الذي 

ٌحدث التعلم؟ 

. االستعداد لدى المتعلم

ٌتعلم الطالب المفاهٌم التً بلػ 
ال  ). مرحلة  من النضج تناسبها

ٌتعلم إال إذا كان هناك نضج 
 (مناسب

. تنظٌم المعلومات ٌساعد على التعلم

 

. المعلومات السابقة لبناء المعرفة الجدٌدة

السٌاق االجتماعً  / التعلم فً بٌئة حقٌقٌة 
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 المعرفٌون السلوكٌون  

 ماذا نتعلم؟

o  ما نتعلمه هو العادات السلوكٌة
o  نتعلم االستجابات محددة فً وجود مثٌرات

 .محددة
 

o  ما تعلمه هو التؽٌر فً البنٌة المعرفٌة
o  ٌإكدون على زٌادة الفهم الذي ٌسهل و ٌٌسر لنا أن

نستجٌب أو نقدم حلول بدٌلة إذا تعذرت الحلول 
المتعلمة 

كٌف نحل المشكالت التً 
 تواجهنا؟

o  طبقاً لمدى تشابه هذه المشكالت مع مشكالت
فإذا لم .أخرى التً تعلمنا حلولها فً الماضً

نكن مررنا بهذه المشاكل من قبل و إذا فشلنا 
فً حلها فإننا نصل إلى المحاولة و الخطؤ 

. حتى نصل إلى حل
o ٌركزون على المحاولة و الخطؤ .

o  عندما نواجه مشاكل فإننا نفكر فٌها حتى نصل إلى
. حل

o  ًٌهتمون بالمحاولة المعرفٌة و الخطؤ المعرفً و الت
 .ٌسمونها التفكٌر

 

 كٌف ٌنظرون للمتعلم؟

o  العقل صفحة  )ٌإمنون بمبدأ ارسطو و لوك
 مهم (بٌضاء 

o  ًٌإكدون على أهمٌة الخبرات الحسٌة ف
تشكٌل محتوى العقل 

o  ًٌرون أن عقل الولٌد لٌس صفحة بٌضاء و لٌس سلبٌا
و  (التفكٌر)و إنما هو نشط ألنه ٌستطٌع أن ٌزن البدائل

هو ٌحاول إزالة الؽموض و تبسٌط كل شًء 

كٌف ٌفسرون انتقال أثر 
 التعلم ؟

o  ٌعملون طبقاً للعناصر المتماثلة كما فً قانون
أي أن انتقال أثر التعلم بٌن .األثر لثورندٌك

موقفٌن ٌعتمد على مدى وجود عناصر 
 .متشابهة بٌن الموقفٌن

o إذا أردنا أن نزٌد انتقال أثر التعلم من : مثال

المدرسة إلى خارجها ٌجب أن نزٌد التشابه 
بٌن الموقفٌن 

o  ٌإكدون على انتقال المبادئ العامة فلٌس المهم هو
عناصر الموقؾ و إنما المبادئ الحاكمة للسلوك فً 

 .الموقفٌن
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كٌف ٌحدث التعلم 

 االجتماعٌة المعرفٌة السلوكٌة

التعلم سلوك ٌحصل للمتعلم بسبب 
 مثٌر 

التعلم ٌحدث نتٌجة إدراك الكائن 
الحً للعالقات الموجودة فً 

تفاعل المتعلم ).الموقؾ التعلٌمً
  (مع مجال التعلم

التعلم سلوك ناتج من خالل 
 . المشاهدة و المحاكاة و التقلٌد

مع خالص أمنٌاتً لكم بالتوفٌق و النجاح 

 هدى الحسن/أ

 


