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      الجزء ا�ول: مقدمة الدليل ا�جرائي 

برامج حازمة  تطبیق  إقباًال شدیًدا على  الماضي  المیالدي  القرن  ثمانینات  منذ  التربوي  لقد شھدت حركات اإلصالح 
إلصالح التعلیم وجعلھ ُمحققاً لطموح المجتمعات البشریة فیما یتعلق بالتطور واالستفادة الحقیقیة من اإلنفاق على خدمات 

التعلیم.
 ومع صدور قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 20 لعام 2017 والذي یركز في بعض مواده على التعلیم الدامج 
لألشخاص ذوي اإلعاقة، والذي یتم وفقھ العمل على بلورة األنظمة والتشریعات التربویة المتعلقة بالتعلیم الدامج. حیث 
من  والعدید  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لحقوق  األعلى  المجلس  مع  والتعاون  بالشراكة  والتعلیم  التربیة  وزارة  قامت 
مؤسسات المجتمع المحلي، بإطالق االستراتیجیة العشریة للتعلیم الدامج في المملكة األردنیة الھاشمیة، والتي اشتملت 
على جملة من المحاور التي تسعى إلى ترسیخ حق الدمج وتوسیع أنماط التعلیم لینسجم ویستجیب لالحتیاجات التعلیمیة 

الفردیة لجمیع الطلبة ضمن البیئة التعلیمیة الصفیة، والذي استند ھذا الدلیل علیھا.
إنھ من األھمیة بمكان أن یحصل جمیع الطلبة على التعلیم المناسب، وینبغي أن تتغیر القناعات والتوجھات لدى جمیع 
المھتمین لتؤكد على قدرة جمیع الطلبة على التعلم والمشاركة الكاملة في الحیاة المدرسیة، وتحقیق النتائج المرجوة من 
التعلیم واألطر  اإلیجابیة وتحسین  المواقف  النقاش، وتشجیع  تحفیز  یعني  الدامج  التعلیم  تعزیز  إن  التعلیمیة.  خبراتھم 
التعلیم  التعلیم في ھیاكل ومستویات  النوع من  یفرضھا ویتطلبھا ھذا  التي  الجدیدة  المتطلبات  للتعامل مع  االجتماعیة 
المختلفة، فضًال عن أنھ یعزز ثقافة تقبل التنوع واالختالف بین الطلبة ویتضمن تحسین المدخالت والعملیات والبیئات 
اعتماد  على  العالقة  ذات  المسؤولة  الجھات  استعداد  على  األھداف  ھذه  إنجاز  ویعتمد  أیًضا،  التعلم  لتعزیز  التعلیمیة 

سیاسات لصالح الطلبة ذوي اإلعاقة، وتطویر شراكات حقیقیة مع القطاعات المختلفة ذات العالقة. 

مبادئ ومنطلقات الدليل:
ستساعد المبادئ اآلتیة المعلمین والمعنیین في الوصول إلى فھم مشترك للتعلیم الدامج:  

• إن جمیع الطلبة قادرون على التعلم، بغض النظر عن الفروقات الفردیة بینھم.
• التعلیم حق للجمیع. 

• الحاجة إلى تحسین النظام التعلیمي والممارسات التعلیمیة لتعزیز القدرة على تلبیة متطلبات تعلیم الطلبة.
• تعزیز النموذج االجتماعي والحقوقي لإلعاقة الذي یوضح أن تلبیة االحتیاجات مسؤولیة مشتركة لجمیع المھتمین.

• االعتراف باالحتیاجات الفردیة للطلبة وتوفیر الدعم المناسب لھم.

لماذا تم إعداد وتطوير هذا الدليل:
انطالقًا من سعي المملكة األردنیة الھاشمیة لمواكبة التطور العالمي فیما یتعلق بتعزیز وتقویة النظام التعلیمي وانطالقًا 
من أن المدرسة ھي الوحدة التنظیمیة الُممثلة للنظام التعلیمي؛ فقد جاء ھذا الدلیل لیكون أداة مرجعیة للمدرسة بجمیع 
كوادرھا والعاملین بھا فیما یتعلق بالمبادئ والمفاھیم والممارسات التعلیمیة واألفكار العملیة والتطبیقیة التي تساعد في 
تنفیذ التعلیم الدامج في المدرسة والبیئة الصفیة، أي أن ھذا الدلیل یعد دلیًال إرشادیًا لكوادر المدرسة حول كیفیة تنفیذ 

التعلیم الدامج.
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لمن يوجه هذا الدليل:

غرفة  ومعلم  النظامیة  الصفوف  ومعلمي  المدرسة،  بمدیر  متمثلة  الدلیل  ھذا  من  استفادة  األكثر  الجھة  المدرسة  تعد 

المصادر، ومنسق التعلیم الدامج، والمرشد، كما ویوفر ھذا الدلیل اإلرشادات الرئیسة التي تمكن وزارة التربیة والتعلیم 

ومدیریاتھا المختلفة من متابعة تنفیذ التعلیم الدامج. وستستفید األسرة أیضاً من ھذا الدلیل من خالل الموجھات المحددة 

فیھ. 

لقد تم إعداد ھذا الدلیل بناًء على:

• مراجعة شاملة للجانب النظري والتطبیقي للتعلیم الدامج على أن یتضمن المبررات الفلسفیة والمنطقیة للتعلیم الدامج.

• متطلبات تعلیم الطلبة ذوي اإلعاقة.

• آلیة تكییف المنھاج الدراسي للطلبة ذوي اإلعاقة.

• الممارسات التعلیمیة الفاعلة المستندة إلى األدلة العلمیة.

• استراتیجیات تطویر وتنظیم البرنامج التعلیمي.

• عملیة تطویر الخطط التربویة والتعلیمیة الفردیة، والخطط االنتقالیة.

• آلیات تحلیل السلوك الوظیفي وتقدیم الدعم.

كیف تم إعداد ھذا الدلیل:

من  االستفادة  وتمت  الدامج،  بالتعلیم  المتعلقة  الفضلى  العالمیة  والممارسات  األبحاث  إلى  استناًدا  الدلیل  ھذا  إعداد  تم 

الخبرات الغنیة التي وفرتھا منظمة میرسي كور، ولقد ساھمت الزیارات المدرسیة (المعنیة بتطبیق برامج التعلیم الدامج 

في األردن) التي تم تنفیذھا في المدارس، في فھم احتیاجات المعنیین من اإلداریین والمعلمین والطالب، فضًال عن تقدیم 

مراجعات متعددة للدلیل من قبل خبراء وأكادیمیین مختصین في ھذا المجال من القطاعات والجامعات المختلفة. 

 كیف ُیستخدم ھذا الدلیل:

ننصح القارئ بقراءة ھذا الدلیل، كونھ یقدم األساس النظري المتعلق بجمیع عناصر ومكونات التعلیم الدامج، فضًال عن 

اإلجراءات العملیة (مدعمة بأدوات وشروحات) المتعلقة بكیفیة تنفیذ التعلیم الدامج ضمن النظام المدرسي؛ مع العلم أنھ 

قد تم عرض األدوات والشروحات اإلضافیة بلون مختلف لیتمكن القارئ من االنتقال من إجراء إلى آخر بسھولة.
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الجزء الرئیسي من الدلیل

اإلجراء الرئیسي من ضمن الجزء الثالث

شروحات ونماذج إضافیة

وزارة التربیة والتعلیم

مدیریة التربیة والتعلیم /  فریق متعدد التخصصات

إدارة المدرسة

منسق التعلیم الدامج

معلم الصف النظامي

المرشد

أخصائي التربیة الخاصة

فریق التأھیل

ممرض

فریق الصحة المدرسیة

معلم الظل

ولي األمر

معلم مساند

 شرح ا�لوان الخاصة بهذا الدليل:

لدى كل عضو من أعضاء فریق التعلیم الدامج لون موحد تم استعمالھ في كل جزء من أجزاء ھذا الدلیل 

مالحظة:

- لقد تم إرفاق النماذج مع الدلیل لیتم استخدامھا من قبل أعضاء فریق التعلیم الدامج والفریق المتعدد التخصصات.

- في حال عدم القدرة على تعیین أخصائي التربیة الخاصة ومنسق التعلیم الدامج على مستوى المدرسة، سیقوم منسق 

التعلیم الدامج بمھام أخصائي التربیة الخاصة.
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 التعريفات والمصطلحات الرئيسة في الدليل:

التعلیم الدامج 

إمكانیة الوصول

الترتیبات
التیسیریة
المعقولة

األشكال المیسرة

المعلم المساند

معلم الظل

الطلبة ذوي اإلعاقة في  تأمین وضمان حق جمیع  بأنھ  الدامج  التعلیم  الیونسكو  عرفت 
الوصول إلى، والحضور والمشاركة والنجاح في مدرستھم النظامیة المحلیة، ویتطلب 
التعلیم الدامج بناء قدرات العاملین في المدارس الموجودة في األحیاء، والعمل على إزالة 
األشخاص  تحول دون وصول وحضور ومشاركة  قد  التي  المادیة  والعوائق  الحواجز 
ذوي اإلعاقة إلى المدارس من أجل تقدیم تعلیم نوعي لجمیع الطلبة، وتحقیق اإلنجازات 
الطلبة -  إلحاق جمیع  بأنھ  الدامج  التعلیم  تم تعریف  المجال. كما وقد  التعلیمیة في ھذا 
بغض النظر عن أي تحدیات قد یواجھونھا - في فصول التعلیم العام المناسبة ألعمارھم 
والموجودة في مدارس المنطقة التي یسكنون فیھا لتلقي كافة الخدمات والبرامج الداعمة 

العالیة الجودة بما یمكنھم من تحقیق النجاح في المناھج األساسیة. (اإلعاقة، 2020).

لعامة  المتاحة  والخاصة  العامة  األماكن  من  وغیرھا  والمرافق  والطرق  المباني  تھیئة 
الناس، ومواءمتھا وفقاً لقوانین متطلبات البناء الخاصة بذوي اإلعاقة الصادرة بموجب 
المجلس  یعتمدھا  أو  معاییر خاصة یصدرھا  األردني وأي  الوطني  البناء  قانون  أحكام 

األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

تعدیل الظروف البیئیة من حیث الزمان والمكان لتمكین الطلبة ذوي اإلعاقة من ممارسة 
التربویة على  الخدمات  إلى إحدى  الوصول  أو تحقیق  الحریات  أو إحدى  الحقوق  أحد 

أساس العدالة مع اآلخرین.

طریقة  إلى  المؤلفات  من  وغیرھا  والرسومات  والصور  والبیانات  المعلومات  تحویل 
برایل أو طباعتھا بحروف كبیرة أو تحویلھا إلى صیغة إلكترونیة أو صوتیة أو ترجمتھا 
بلغة اإلشارة، أو صیاغتھا بلغة مبسطة أو توضیحھا بأي طریقة أخرى، دون التغییر في 

جوھرھا، لتمكین األشخاص ذوي اإلعاقة من االطالع علیھا وفھم مضامینھا.

وھو المعلم الذي یرافق المعلم األساسي في الصف الدراسي ویساعده في تحسین أداء 
الطلبة، ویتم تكلیفھ بمھمات تعلیمیة لمساندة المعلم األساسي.

وھو الشخص الذي یقوم بمرافقة الطالب وتقدیم الدعم والمساعدة والحمایة أثناء ممارسة 
مھارات الحیاة الیومیة عند الحاجة فقط، وتُقدم ھذه الخدمة لمن ھم بحاجة لھا من ذوي 

اإلعاقة وتُقرر حسب مرحلة الدمج.
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غرفة المصادر

الخطة التربویة
الفردیة

البطاقة التعریفیة

األجھزة المساندة
(التكنولوجیا المساندة)

نموذج االستجابة
للتدخل

تدریس ذو
جودة عالیة 

الطلبة من ذوي اإلعاقة  فیھا بعض  یتلقى  النظامیة،  بالمدرسة  ھي غرفة صفیة ملحقة 
إعاقاتھم  حالة  تستدعي  حینما  الدراسي،  الیوم  من  كجزء  الخاصة  التربویة  الخدمات 
وظروفھم مساعدة مكثفة بدرجة أكبر مما یمكن تقدیمھ لھم بین نظرائھم من الطلبة من 

غیر ذوي اإلعاقة في الصف الدراسي النظامي.

ھي وصف مكتوب لجمیع الخدمات التربویة والخدمات المساندة التي تقتضیھا احتیاجات 
كل طالب من ذوي اإلعاقة، ویتم وصف ھذه الخدمات بناء على نتائج تقییم نفسي تربوي 

یعده فریق العمل في مدیریة التربیة والتعلیم.

ھي البطاقة التي یصدرھا المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وفقاً ألحكام 
خاللھا  من  ویتم  اإلعاقة،  ودرجة  طبیعة  لبیان  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  قانون 

الحصول على الخدمات.

وفقاً  مكیف  أو  أو مفصل  معدل  أو  تجاري جاھز  منتج  أو  أو وسیلة  أي عنصر  وھي 
القدرات  تحسین  أو  على  المحافظة  أو  لزیادة  یستخدم  والذي  الشخصیة،  لالحتیاجات 
المساندة  الوظیفیة واألدائیة للشخص ذي اإلعاقة، وھو مصطلح عام یتضمن األجھزة 
التي تؤھل األشخاص ذوي اإلعاقة وتساعدھم على التكیف مع الظروف المحیطة بھم، 
التكنولوجیا  ویشمل المصطلح عملیات اختیار واستخدام وتشغیل ھذه األجھزة، وتمنح 
إجراء  من  تمكنھم  ألنھا  الذاتي  االكتفاء  على  القدرة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  المساندة 

وتنفیذ المھام التي كان یتعذر بل یستحیل علیھم أداؤھا دون مساعدة من شخص آخر.

یشیر نموذج االستجابة للتدخل (RTI) إلى تقدیم خدمات واستراتیجیات تعلیمیة نوعیة، 
مدى  النموذج  ھذا  ویراقب  العلمي،  البحث  من خالل  للطلبة  مثبتة  فائدتھا  تكون  حیث 
استجابة الطلبة للتغیرات في التعلیم ویعتمد على ثالثة مستویات من التدخل باإلضافة إلى 

طرق تعلیمیة تستند فاعلیتھا على األدلة العلمیة.

ھو التدریس الذي یقوم بھ المعلم النظامي باستخدام كافة األسالیب التي تدعم تعلم الطلبة 
والتي تراعي أنماط التعلم الخاصة بھم مثل التعلیم المتمایز، واستخدام استراتیجیات تبعاً 
لنوع اإلعاقة، والتنویع في استخدام الوسائل التعلیمیة، والتدرج بالتعلیم من التعلیم الحسي 

إلى شبھ الحسي إلى المجرد. 

 التعريفات والمصطلحات الرئيسة في الدليل:
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 التعريفات والمصطلحات الرئيسة في الدليل:

تحلیل السلوك

التطبیقي 

التعلیم/ الدعم
المتمایز 

أخصائي التربیة
الخاصة 

منسق التعلیم
الدامج 

أخصائي التأھیل
البصري  

مسؤول الصحة
المدرسیة  

أخصائي العالج
الطبیعي  

أخصائي العالج
الوظیفي 

ھو علم یشتمل على التطبیق المنظم لمجموعة من القوانین والمبادىء العلمیة المستندة 
إلى نظریات التعلم وعلم السلوك اإلنساني بھدف تحسین السلوكیات المھمة اجتماعیاً إلى 

درجة كبیرة.
ویسعى تحلیل السلوك التطبیقي إلى تحلیل العالقة الوظیفیة بین السلوك المستھدف والبیئة 
المراد  السلوكیات  تؤدیھا  التي  الوظیفة  نفس  تؤدي  بدیلة  سلوكیات  تطویر  ثم  ومن 

تحسینھا.

ھو التخطیط والتدریس ألخذ جمیع الطلبة الموجودین في الصف بعین االعتبار مھما كان 
مستواھم أو قدراتھم، وضمان أن یتم القیام بعملیة الدمج الشامل لجمیع الطلبة في الدرس، 
ویجب أن یحقق الطلبة الھدف األساسي من الدرس بطرق مختلفة، على سبیل المثال: 

الرسم بدالً من الكتابة.

ھو شخص یُعنى بتقدیم خدمات الدعم األكادیمي للطلبة من ذوي اإلعاقة داخل وخارج 
الحصة الصفیة، كما ویجب أن یعمل مع باقي الكادر التدریسي لضمان وصول الطالب 

ذي اإلعاقة إلى أعلى المستویات الممكنة من التعلم.

ھو نائب رئیس الفریق والذي یقوم بتنسیق أعمال فریق التعلیم الدامج وینسق عملیة دمج 
الطلبة من ذوي اإلعاقة، كما وینسق مع الفریق المتعدد التخصصات المتواجد في مدیریة 

التربیة والتعلیم.

ھو شخص مسؤول عن تقییم األشخاص ذوي اإلعاقة البصریة وظیفیاً وتأھیلھم بصریاً 
العیش  التي تمكنھم من  التعویضیة  المساندة والمھارات  التكنولوجیا  من خالل استخدام 

بصورة آمنة ومنتجة.

ھو معلم یتم تدریبھ وتأھیلھ لتقدیم الخدمات الصحیة للطلبة.

ھو شخص یُعنى بمساعدة الطلبة الذین لدیھم مشكالت في وظائف األعضاء الحركیة، 
من  الحد  أو  والوقایة  آالمھا  من  التخفیف  أو  حركتھا،  تحسین  أو  تأھیلھا،  طریق  عن 

تفاقمھا.

ھو شخص یُعنى بتقییم وعالج ورفع قدرات وتأھیل والمحافظة على وظائف أعضاء 
للمھارات  باإلضافة  الدقیقة  بالمھارات  العالقة  ذات  منھا،  الحركیة  خاصة  الجسم، 

اإلدراكیة. 
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أخصائي السمع

أخصائي اضطرابات
النطق واللغة 

أخصائي التأھیل

أخصائي علم
النفس التربوي 

مدیر التربیة
والتعلیم

مشرف التربیة
الخاصة

السمعي  والتمییز  السمع  اضطرابات  وعالج  لتقییم  یؤھلھ  اختصاص  ذو  شخص  ھو 
والتأھیل لما بعد زراعة القوقعة وبرمجة السماعات الطبیة والتدریب على استخدامھا. 

والنطق.  التواصل  اضطرابات  وعالج  بتقییم  للقیام  یؤھلھ  اختصاص  ذو  شخص  ھو 
والرنین،  الصوت  واضطرابات  النطقیة،  االضطرابات  االضطرابات  ھذه  وتشمل 
النطقیة  والمشكالت  الطلبة،  عند  واللغة  النطق  وتأخر  الكالمیة  الطالقة  واضطرابات 
ومشكالت  والدیسارثیرثا،  واألبراكسیا،  األفیزیا،  مثل:  العصبي  المنشأ  ذات  واللغویة 

النطق واللغة المترافقة مع بعض األمراض.

ھو الشخص المختص بتحدید الجوانب التي ھي بحاجة للتطویر في المجاالت (الحركیة، 
والوظیفیة، والسمعیة والنطقیة واللغویة، والبصریة) وبناء على ھذا، یتم إعداد الخطط 

واألھداف الخاصة لكل طالب. 

یحمل  والذي  التخصصات  المتعدد  الفریق  ضمن  الطالب  بتقییم  المعني  الشخص  ھو 
شھادة في علم النفس التربوي، ویعد وجوده مھماً جداً لعملیة تقییم الطلبة ضمن الفریق 

المتعدد التخصصات.

من خالل  عملھ  ومتابعة  التخصصات  المتعدد  الفریق  بتشكیل  یقوم  الذي  الشخص  ھو 
مشرف التربیة الخاصة.

ھو الشخص الذي یدیر الفریق المتعدد التخصصات وینسق مھام أعضاء الفریق المتعلقة 
بالتقییم، وھو الشخص الذي یقوم بكتابة التقاریر ومراقبة االحتیاجات وإرسالھا للوزارة 
لضمان توفیرھا للطلبة من ذوي اإلعاقة في حال عدم قدرة مدیریة التربیة والتعلیم على 

توفیرھا، فضًال عن تحویل كافة الطلبة للتشخیص والمتابعة والتقییم.

 التعريفات والمصطلحات الرئيسة في الدليل:
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المصطلحات الرئيسة في الدليل

المصطـلــحــــات

1. التكییفات 

2. المساءلة

3. التعدیالت

4. المناصرة

5. الفریق المتعدد التخصصات 

6. فریق التعلیم الدامج

7. غرفة المصادر 

8. التكنولوجیا المساندة

9. التواصل 

10. التخطیط للتدریس 

11. الخطة التربویة الفردیة

12. مستوى األداء الحالي 

13. تعدیل التدریس

14. التقییم 

15. األھداف السنویة

16. البیئة الصفیة

17. تعدیل المنھاج

18. تقییم تكویني 

19. التدخل قبل اإلحالة

20. اإلحالة

21. تحلیل السلوك التطبیقي

22. تقییم السلوك الوظیفي 

23. مشاركة أولیاء األمور 

24. الترتیبات التیسیریة

25. نموذج االستجابة للتدخل

Accommodation

Accountability

Adaptation

Advocacy

Multidisciplinary team

Inclusive education team

Recourse room 

Assistive technology 

Communication 

Instructional Planning 

Individual Education Plan (IEP)

Present Level of performance

Adapting instruction 

Assessment 

Annual Performance Goals

Classroom Environment 

 Curriculum Modification

Formative Evaluation 

Prereferral Intervention

Referral 

Applied Behavior Analysis 

Function Behavior Assessment 

Parents Involvement 

Reasonable Accommodation

Response to Intervention Model
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المصطـلــحــــات
26. االنتقال

27. المسح 

28. اإلعاقة الذھنیة

29. اإلعاقة البصریة

30. ضعف البصر 

31. اضطراب التواصل

32. اإلعاقة السمعیة

33. صعوبات التعلم 

34. الجدول البصري

35. المعلم المساند

36. إمكانیة الوصول 

37. التكنولوجیا المساندة

Transition

Screening 

Intellectual Disabilities

Visual Impairment

Low Vision

Communication Disorder 

Hearing Impairment

Learning Disabilities

Visual Schedule 

Teacher Assistance 

Accessibility

  Assisstive Technologies    
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الجزء الثاني: ا�ساس المنطقي للتعليم الدامج 

إن التعلیم الدامج ھو عملیة تھدف إلى تعزیز قدرة النظام التعلیمي للوصول إلى جمیع المتعلمین، وبھذا یمكننا فھمھ 

بوصفھ فلسفة رئیسیة لتحقیق التعلیم للجمیع. وبوصفھ مبدأً شامًال، فإنھ یقود ویوجھ جمیع سیاسات وممارسات التعلیم، 

بدءاً من حقیقة أن التعلیم حق أساسي من حقوق اإلنسان وھو األساس للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ویتمثل الھدف 

من تعلیم الطلبة ذوي اإلعاقة في دعمھم للوصول إلى تحقیق أقصى إمكاناتھم. ویحتاج الطلبة ذوي اإلعاقة في كثیر من 

األحیان إلى متطلبات تعلیمیة متخصصة لمساعدتھم في الوصول إلى المحتوى التعلیمي، وھنا یقتضي أن یتم ضمان 

التعلیم الدامج على  توفیر ھذه المتطلبات والخدمات المساندة لھؤالء الطلبة في الصفوف النظامیة. وینطوي فھم نھج 

التحول من رؤیة الطالب ذي اإلعاقة على أنھ صاحب المشكلة إلى رؤیة وجود معیقات في النظام التعلیمي على نحو 

التعلیمیة  الخدمات  تقدیم  خالل  من  الطالب  ومتطلبات  الحتیاجات  التعلیمي  النظام  استجابة  ضرورة  ثَّم  ومن  شامل، 

وإمكانیة الوصول والترتیبات التیسیریة واألشكال المیسرة المناسبة.

ما هو التعليم الدامج ؟
عرفت الیونسكو التعلیم الدامج بأنھ تأمین وضمان حق جمیع الطلبة ذوي اإلعاقة في الوصول، والحضور والمشاركة 

والنجاح في مدرستھم النظامیة المحلیة، ویتطلب التعلیم الدامج بناء قدرات العاملین في المدارس الموجودة في األحیاء، 

والعمل على إزالة الحواجز والعوائق المادیة التي قد تحول دون وصول وحضور ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة من 

أجل تقدیم تعلیم نوعي لجمیع الطلبة، وتحقیق اإلنجازات التعلیمیة في ھذا المجال.

كما وقد تم تعریف التعلیم الدامج بأنھ إلحاق جمیع الطلبة - بغض النظر عن أي تحدیات قد یواجھونھا - في فصول التعلیم 

العام المناسبة ألعمارھم والموجودة في مدارس المنطقة التي یسكنون فیھا لتلقي كافة الخدمات والبرامج الداعمة العالیة 

الجودة بما یمكنھم من تحقیق النجاح في المناھج األساسیة. (اإلعاقة، 2020).

مبررات التعليم الدامج: 
• یتعارض حرمان الطلبة ذوي اإلعاقة من التعلیم الدامج جملة وتفصیًال مع جوھر حقوق اإلنسان والحریات األساسیة؛ 

والحق في التعلیم واالندماج في المجتمع واالستقاللیة الفردیة وحریة االختیار واتخاذ القرار بشكل خاص. 

• وجود العدید من الفوائد األكادیمیة واالجتماعیة واألثر اإلیجابي للتعلیم الدامج على الطلبة ذوي اإلعاقة والطلبة من 

غیر ذوي اإلعاقة وفق ما أثبتتھ الدراسات واألبحاث العلمیة، إذ أظھر الطلبة نسبة أعلى من التقدم األكادیمي في فصول 

دراسیة دامجة بدًال من فصول التعلیم الخاص التقلیدیة. وفي حین أشارت دراسة  أجریت على مدى عامین إلى التقدم 

األكادیمي للطلبة في الفصول الدراسیة الدامجة، حیث أن 41.7 ٪ من الطلبة الذین لدیھم صعوبات تعلم أحرزوا تقدًما 

في مادة الریاضیات في فصول التعلیم العام مقابل 34 ٪ في البیئات التعلیمیة الخاصة التقلیدیة غیر الدامجة. 

• توفّر الفصول الدراسیة الدامجة تعلیًما أفضل لجمیع الطلبة وتلعب دوًرا أساسیًا في تغییر التوجھات السلبیة التمییزیة 

الموجودة في المجتمع تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة.2

1 االستراتیجیة العشریة للتعلیم الدامج 2019-2029.
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الجزء الثاني: ا�ساس المنطقي للتعليم الدامج 

من  بدًال  مستقلة  بصورة  العیش  على  قادًرا  لیكون  اإلعاقة  ذي  الطالب  إعداد  في  فاعًال  دوًرا  الدامج  التعلیم  یلعب   •

االضطرار إلى العیش في بیئات تكرس مفھوم االعتمادیة كما ھو الحال في المؤسسات اإلیوائیة على سبیل المثال. كما 

أن التعلیم الدامج یساھم في تعزیز فرص الحصول على عمل، والمشاركة في المجتمع بصورة فعالة، فضًال عن أن 

والمواقف  االجتماعیة  الحواجز  إلى كسر  یؤدي  اإلعاقة  اإلعاقة مع نظرائھم من غیر ذوي  الطلبة ذوي  بین  التفاعل 

التمییزیة على المدى الطویل، والتي یمكنھا أن تؤدي بدورھا إلى مزید من االندماج والمشاركة المجتمعیة.

• یعد التعلیم الدامج أقل كلفةً من التعلیم الخاص المنفصل، وذلك على المدى المتوسط والطویل، نظًرا لما یوفره من بیئات 

شمولیة تستوعب جمیع الطلبة وتلبي متطلباتھم، إلى جانب ما یوفره التعلیم الدامج من سیاق إیجابي یسھم في انخراط 

األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل ویقلل من معدالت البطالة ویقلل من وجود البیئات التھمیشیة التي تؤدي إلى 

العزلة، والذي بدوره یمنع التبعات المترتبة علیھا، مثل ارتفاع معدالت الجریمة وتفشي السلوكیات االجتماعیة والفردیة 

السلبیة التي تحتاج بدورھا إلى موارد مالیة طائلة لمعالجتھا. 

القيم والمعتقدات ا�ساسية للتعليم الدامج:

.(Belonging and Community) 1. االنتماء للمجتمع

.((Equity 2. العدالة والمساواة واإلنصاف

.(Accepting and Acknowledging) 3. تقبل وتعزیز التنوع

.(Every child can learn) 4. كل طالب قادر على التعلم

.(Dignity) 5. صون الكرامة

.((Self-Determination6. تقریر المصیر

البیئة المدرسیة الدامجة المالئمة للطالب:

والتعلم  االستمتاع  من  الطلبة  جمیع  یتمكن  حتى  إجراؤھا  یمكننا  التي  العملیة  التغییرات  حول  الدامج  التعلیم  یتمحور 

أقصى  إلى  والوصول  التعلم  في  الحق  للطلبة  یكون  حین  في  للطالب،  المالئمة  الدامجة  المدرسیة  البیئة  في  والنجاح 

إمكاناتھم في بیئة آمنة ومرحبة بھم. 

للطلبة من ذوي اإلعاقة والطلبة من غیر ذوي اإلعاقة والمعلمین وأولیاء  المالئمة  الدامجة  المدرسیة  البیئة  فوائد  إن 

األمور تتمثل فیما یلي:



15

فوائد الدمج ألولیاء األمورفوائد الدمج للمعلمینفوائد الدمج للطلبة

• زیادة الثقة بالنفس. 
• زیادة احترام الذات.

والشعور بالفخر بإنجازاتھم، 
واإلحساس بعدم االختالف عن 

نظرائھم من الطلبة.
• القدرة على التعلم بصورة مستقلة 

داخل وخارج المدرسة. 
• القدرة على اإلبداع.

• القدرة على التواصل والتعبیر 
عن أنفسھم على نحو أفضل. 
• القدرة على التعلم على نحو 
أفضل وتطبیق ما یتعلموه في 

المدرسة.
• القدرة على التفاعل اإلیجابي مع 

زمالئھم ومدرسیھم.

• الحصول على مزید من الفرص 
لتعلم طرق وأسالیب متنوعة لتعلیم 

الطلبة. 
• تبادل الخبرات واألفكار الجدیدة 
من خالل التواصل بین المعلمین 
داخل وخارج المدرسة من خالل 

التجمعات المدرسیة أو شبكات 
المعلمین. 

• تعلم كیفیة إیجاد حلول 
للمشكالت. 

• تطویر مواقف ونُھج أكثر إیجابیة 
تجاه الطلبة (وأسرھم).  

• الشعور بالفاعلیة واإلنجاز تجاه 
طالبھم. 

• تشجیع تعلیم األقران داخل 
الصف.

• الحصول على   أفكار وأسالیب 
جدیدة عن كیفیة تدریس أبنائھم. 

• القدرة على المشاركة بفعالیة في 
تدریس ودعم أبنائھم.

• تحسین قدرتھم على تقدیم تغذیة 
راجعة للمعلمین والمدرسة فیما 

یتعلق بوضع أبنائھم.
• المشاركة في صنع القرار الذي 

یصب في مصلحة أبنائھم.
• تحسین قدرتھم على المطالبة 

بحقوق أبنائھم.
• الشعور بالتقدیر لدورھم 

اإلیجابي في المساھمة بتوفیر 
فرص تعلم جدیدة ألبنائھم.

2 االستراتیجیة العشریة للتعلیم الدامج 2019-2029.

الجزء الثالث: إجراءات دمج الطلبة ذوي ا�عاقة في المدرسة النظامية

المدارس  في  الدامج  التعلیم  برنامج  تنفیذ  االعتبار عند  بعین  أخذھا  یجب  التي  اإلجراءات  الدلیل  الجزء من  ھذا  یقدم 

النظامیة. 

ملخص اإلجراءات بشكل متسلسل:

1) تھیئة البنیة التحتیة وإمكانیة الوصول للمدرسة

2) تھیئة البیئة المدرسیة واالجتماعیة 

أ - رفع وعي الطلبة والمعلمین والمجتمع المحلي: عن طریق استخدام أنشطة المحاكاة، وقصص النجاح.

ب - تشكیل الفرق المتخصصة:

• تشكیل الفریق المتعدد التخصصات.

• تشكیل فریق التعلیم الدامج.

ت- تدریب المعلمین والكادر اإلداري.
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3)  تسجیل وقبول الطلبة من ذوي اإلعاقة في المدرسة النظامیة وآلیة تقدیم الخدمات
یمكن التعرف على الطالب ذي اإلعاقة عند تسجیلھ في المدرسة، عندما یكون لدیھ إعاقة ظاھرة (كارتدائھ سماعة، أو 
استعمالھ كرسیًا متحرًكا) أو عندما یكون لدیھ تقریر طبي أو تشخیصي من الجھات المعتمدة لھذه الغایة. ولكن عند وجود 
إعاقة غیر ظاھرة لدى الطالب، فإنھ یصعب التعرف على إعاقتھ أثناء التسجیل، وفي ھذه الحالة ال یمكننا الكشف عن 

الطالب ذي اإلعاقة إال داخل الصف وخالل الفصل الدراسي.
وبناًء على ما سبق، فإن مسار القبول والتسجیل وتقدیم الخدمات للطالب ذو اإلعاقة یختلف حسب حالتھ:  

أ - الحالة األولى: طالب لدیھ إعاقة ظاھرة.
في حال كان لدى الطالب إعاقة ظاھرة، فسیتم اكتشافھا أثناء التسجیل.

• یقوم األھل بتقدیم طلب قبول للمدرسة لتقییم الطالب وتحدید البدیل التربوي المناسب في حال رفض المدرسة ، على 
األھل التوجھ بتقدیم طلب قبول للمدیریة وفي حال رفض المدرسة على األھل التوجھ الى الوزارة لتقدیم طلب قبول 

للمدرسة
• تقوم إدارة المدرسة بإرسال كشف بأسماء الطلبة ذوي اإلعاقات الظاھرة المسجلین لدیھا لمنسق التعلیم الدامج.

• یقوم منسق التعلیم الدامج بالتواصل مع ولي أمر الطالب للحصول على الموافقة الخطیة إلجراء تقییم شامل من قبل 
الفریق المتعدد التخصصات المتواجد في مدیریة التربیة والتعلیم، وھنا یشرح المنسق لولي األمر ضرورة تقییم الطالب، 
لتحدید جاھزیة الطالب للدمج وما إذا كان بحاجة إلى خدمات إضافیة قد تمكنھ من االنخراط في التعلیم على نحو أفضل، 
وأن طبیعة التقییمات التي ستستخدم تھدف لتسھیل عملیة تحدید أھلیة الطالب للحصول على خدمات التربیة الخاصة 
القراءة مثالً، فسوف یتم  الغرفة الصفیة. وإذا كان لدى الطالب مشاكل في  التي یحتاجھا في  التعلیم  وتحدید متطلبات 
التركیز على تقییمات القراءة، أما إذا كان لدى الطالب مشاكل سلوكیة، فسوف یتم التركیز علیھا أیضاً، فضًال عن أن 

المعلومات التي یقدمھا معلم الصف النظامي مھمة جًدا لتحدید التقییمات الضروریة. 
ویجب أن ینوه المنسق أنھ ال یمكن المباشرة بھذه العملیة دون موافقة خطیة مسبقة من ولي األمر.

• یقوم منسق التعلیم الدامج بإرسال كشف بأسماء الطلبة ذوي اإلعاقات الظاھرة الموافق على تقییمھم من قبل أھالیھم  
التقییم التي ستتم من قبل  إلى مشرف التربیة الخاصة في مدیریة التربیة والتعلیم، والذي بدوره یقوم بتنسیق مواعید 

الفریق المتعدد التخصصات.
• یتم إجراء التقییم من قبل الفریق المتعدد التخصصات، وتحدید جاھزیة الطالب للدمج، بالتشاور مع أھل الطالب وأخذ 
موافقتھم وفي حال كان الطالب جاھز للدمج فسیتم تسجیلھ في المدرسة النظامیة وكتابة تقریر التقییم النفسي التربوي الذي 
یحتوي على نتائج التقییم ومتطلبات الطالب، وإذا كان الطالب غیر جاھز للدمج فسیتم تحدید البدیل التربوي المناسب 

(مدارس متخصصة، صفوف متخصصة) وعلى أثره یتم إعداد خطط انتقالیة تضمن الدمج في المدارس النظامیة.
• یتم تحدید احتیاجات الوصول الغیر متوافرة للطالب في المدرسة من قبل الفریق المتعدد التخصصات، (مثل الخدمات 

التأھیلیة، واألجھزة المساندة، والترتیبات التیسیریة، واألشكال المیسرة، ومعلم ظل/مرافق، وخدمات التمریض).
• توفیر متطلبات الطالب من قبل مدیریة التربیة والتعلیم:

- تكلیف معلم ظل.
- تكلیف الكادر التأھیلي (معالج طبیعي، أو معالج وظیفي، أو معالج نطقي أو اخصائي سمع ،اخصائي التأھیل البصري).

- توفیر األجھزة المساندة، والترتیبات التیسیریة، واألشكال المیسرة.
- تكلیف ممرض.

الجزء الثالث: إجراءات دمج الطلبة ذوي ا�عاقة في المدرسة النظامية
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الجزء الثالث: إجراءات دمج الطلبة ذوي ا�عاقة في المدرسة النظامية

الكوادر  توفیر  یتم  أن  إنما یجب  توافر جمیع ما ذكر أعاله،  الطلبة، وعلیھ ال یشترط  احتیاجات  قد تختلف  مالحظة: 
والخدمات بناء على احتیاجات الطلبة.

التقریر  بإرسال  التخصصات  المتعدد  الفریق  بالنیابة عن  والتعلیم  التربیة  مدیریة  في  الخاصة  التربیة  یقوم مشرف   •
التقییمي التربوي لمنسق التعلیم الدامج. 

• في حال كان الطالب بحاجة إلى خطة فردیة، فسیقوم المنسق بتفریغ محتویات التقریر التقییم النفسي التربوي على 
نموذج الخطة التربویة الفردیة ویقوم بإرسالھا إلى فریق  التعلیم الدامج مع األخذ بعین االعتبار التواصل مع األھل 
وأخذ مالحظاتھم حول روتین الطالب أو األمور التي یجب مراعاتھا أثناء إعداد الخطة وإشراكھم في جمیع القرارات.

• یقوم منسق التعلیم الدامج بعقد اجتماع الخطة التربویة.
• یأخذ منسق التعلیم الدامج موافقة األھل الخطیة على الخطة التربویة.

• یكتب أخصائي التربیة الخاصة الخطة التعلیمیة األكادیمیة بناء على محتویات الخطة الفردیة التي وقع علیھا األھل 
وإرسالھا لمنسق التعلیم الدامج وتنفیذھا. 

• یكتب أخصائیو التأھیل والخدمات المساندة الخطة التأھیلیة بناء على محتویات الخطة الفردیة التي وقع علیھا األھل 
وإرسالھا لمنسق التعلیم الدامج وتنفیذھا. 

• یقوم معلم غرفة المصادر (صعوبات التعلم) بإعداد الخطة التعلیمیة وإرسالھا لمنسق التعلیم الدامج وتنفیذھا. 
• یجب توفیر الخدمات التمریضیة في حال كان ھناك حاجة لذلك من قبل الممرض.

• یجب توفیر خدمات معلم الظل بعد أن یتم تكلیفھ من قبل مدیریة التربیة والتعلیم، في حال كان ھناك حاجة لذلك.
• تدریب الطالب على استعمال األجھزة المساندة، والترتیبات التیسیریة، واألشكال المیسرة.  

• مراقبة تقدم الطالب: تقیّم الخطة التربویة الفردیة عادة في ضوء التقدم والتطور الذي أحرزه الطالب، وبناء علیھ تتم 
أھداف  المطلوب على مستوى  بالتعدیل  التخصصات والقیام  المتعدد  الفریق  الفردیة فصلیًّا من خالل  الخطة  مراجعة 

الخطة أو مستوى الدمج بناء على تطور الطالب.                                         

ب - الحالة الثانیة: طالب لدیھ إعاقة غیر ظاھرة. 
أما في حال لم تكن إعاقة الطالب ظاھرة، فسیتم التعرف على إعاقتھ على األغلب داخل الصف الدراسي، یرجى االطالع 
على النموذج رقم (2)، حیث أنھ بعد مرور بعض من الوقت والمالحظة سیدرك المعلم/ة أن الطالب متأخر عن أقرانھ. 
وسیتم تحدید نموذج أو أسلوب التدخل المناسب ومن قبل الفریق المتعدد التخصصات.(عملیة التعرف وتطویر البرنامج 

التربوي الفردي أو نموذج االستجابة للتدخل)
• عملیة التعرف وتطویر البرنامج التربوي الفردي:

 سیتم تطبیق ھذا المسار في حال عدم توافر الشروط الضروریة لتطبیق نموذج االستجابة للتدخل.
-  إجراءات ما قبل اإلحالة: سیكون معلم الصف النظامي على األرجح ھو أول شخص یالحظ أن الطالب یواجھ صعوبة 

في مواكبة الطلبة اآلخرین في الصف، (یرجى االطالع على النموذج رقم 2).  
وتھدف ھذه الخطوة إلى تجنب التحویل للتقییم المتعدد التخصصات منذ البدایة. وتتكون العملیة من سلسلة من الخطوات 
للمساعدة في تحدید ما إذا كان الطالب لدیھ مشكالت أكادیمیة أو سلوكیة أو اجتماعیة فعًال تعیق عملیة التعلم الخاصة بھ. 

 
-اإلحالة لمنسق التعلیم الدامج:

إذا لم تؤد المحاوالت في الصفوف الدراسیة والمحاوالت من خالل مرحلة "إجراءات ما قبل اإلحالة" السابقة إلى تغییر، 
وأعتقد معلم الصف النظامي أن الطالب قد یكون لدیھ إعاقة تحد من تقدمھ التعلیمي، فعلى المعلم أن یحیل الطالب إلى 
بتلقي  المتعلقة  المرحلة ھو تحدید األھلیة  الھدف من ھذه  إن  التقییم.  بعملیة  للقیام  التنسیق  الدامج بھدف  التعلیم  منسق 

خدمات التربیة الخاصة والخدمات ذات الصلة.
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•  مراحل نموذج االستجابة للتدخل: 
• نموذج االستجابة للتدخل:

أساسیة  ومتطلبات  شروط  وفق  المسار  ھذا  تطبیق  ویتم  تدخل  مستویات  ثالث  من  للتدخل  االستجابة  نموذج  یتكون 
(إجراءات إداریة تنظیمیة تتمثل بتقلیل عدد الطلبة في الصفوف الدراسیة وتوفیر معلم مساند في كل صف). 

- تدریس ذو جودة عالیة، وھو المستوى األول من التدخالت ویتمثل بتقدیم تدریس ذو جودة عالیة في الصف لجمیع 
الطلبة، ومراقبة أدائھم من خالل االمتحانات.

- مراقبة مستوى الطلبة وتكثیف التدخل لمن یكون تحصیلھم باستمرار أقل من أقرانھم، وھو  المستوى الثاني من التدخالت. 
- مراقبة مستوى الطلبة الذین ھم في المستوى الثاني وتكثیف التدخل بشكل أكبر لمن یكون تحصیلھم باستمرار أقل من 

أقرانھم، وھو المستوى الثالث من التدخالت.
-  مراقبة مستوى الطلبة وإحالة أولئك الذین یكون تحصیلھم باستمرار أقل من أقرانھم للتقییم من قبل الفریق المتعدد التخصصات. 
مالحظة: یقدم المعلم المساند الدعم الالزم لمعلم الصف النظامي في التخطیط للحصة وتنفیذھا باالضافة الى دعم جمیع 

الطلبة بمن فیھم الطلبة من ذوي االعاقة
مالحظة: سواًء تم تطبیق نموذج االستجابة للتدخل أم تم تطبیق عملیة التعرف وتطویر البرنامج التربوي، فعلیك اتباع 

الخطوات المذكورة أعاله ابتداًء من التسجیل وانتھاًء بمراقبة تقدم الطالب.

4) الفحص الدوري: وھي الفحوصات الطبیة التي یتم القیام بھا دوریًا في المدرسة للكشف عن المشكالت السمعیة والبصریة
أ - تقوم إدارة المدرسة بالمطالبة بتشكیل فریق من قبل وزارة التربیة والتعلیم بحیث یتضمن الفریق طبیب مختص من 
وزارة الصحة و أخصائیین من مدارس الصم والمكفوفین وغرف معالجة النطق للقیام بالفحص الدوري  .(مالحظة: 

یكون قائد الفریق ھو الطبیب المكلف من وزارة الصحة)
لطالب  الشامل  الطبي  والفحص  والبصر)  السمع  (فحص  الدوري  المسح  بإجراء  المكلف  المدرسیة  الصحة  فریق  یقوم  ب - 
الصفوف المستھدفة في المدارس الحكومیة وبالتنسیق مع اإلدارات المدرسیة، ویقوم الطبیب بجمع نتائج من قبل أعضاء الفریق 
المكلفین وتوثیق نتیجة الفحص الطبي في سجل الطالب المدرسي وفي سجل خدمات الصحة المدرسیة وفي سجل الطبیب الیومي. 
ت - متابعة وتحویل الحاالت المرضیة المكتشفة وفق نوع الحالة ووفق الجھة المحول إلیھا (اختصاص، أو أشعة، أو 

مختبر، إلخ) من قبل الطبیب المكلف من قبل وزارة الصحة
ث - في حال تحویل الطالب إلى المراكز الصحیة الشاملة أو المستشفیات الحكومیة من قبل الطبیب (سیقوم ولي أمر 

الطالب بتحمل التكالیف تبعاً لنوع التأمین الذي یحملھ ولي األمر).
المدرسة  ادارة  تقوم  بقائمة االسماء  المدرسة  إدارة  بتزوید  الطبیب  یقوم  االعاقة  اكتشاف طلبة من ذوي  ج - في حال 

بتحویل االسماء لمنسق التعلیم الدامج.
ح - یقوم منسق التعلیم الدامج بالحصول على الموافقة الخطیة من قبل ذویھم.

خ - یقوم المنسق بدوره بارسال قائمة االسماء للفریق المتعدد التخصصات في مدیریة التربیة والتعلیم المسؤولة

5) إدارة سلوك الطلبة
أ - یبدأ معلم الصف النظامي بتطبیق استراتیجیات اإلدارة الصفیة لضبط سلوك الطلبة في الغرفة الصفیة

ب - في حال استمرار ظھور المشكالت السلوكیة؛ یجب على المعلم إحالة الطالب للمرشد.
المشكالت  الطالب نفسھ وذلك لحل  بالتحدث مع  المرشد بعقد اجتماع مع معلم الصف وولي األمر وسیقوم  ت- یقوم 

السلوكیة للطالب.
ث - إذا استمرت ھذه المشكالت رغم محاوالت المرشد وأخذ الوقت الكافي، فسیقوم معلم الصف بإحالة الطالب لمنسق التعلیم الدامج.

ج - والذي بدوره سیعمل على إحالة الطالب إلى أخصائي التربیة الخاصة.
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ح - وذلك لتنفیذ تحلیل السلوك التطبیقي والذي یحتوي بدوره على الخطوات اآلتیة:
• تقییم السلوك الوظیفي من خالل المقابالت والمراقبة: 

- تحدید السلوك المستھدف.
- تحدید المحفزات السابقة.

- تحدید نتائج السلوك.
- تحدید وظیفة السلوك.

•  بناء خطة التدخل/ تعدیل السلوك:
- تحدید مخطط فرضیة السلوك.

- تحدید السلوك/یات البدیلة.
- اختیار استراتیجیات التدخل التي من شأنھا تعزیز السلوكیات البدیلة.

- تطبیق االستراتیجیات. 
• المتابعة وإعادة التقییم.

إشراك أولیاء األمور
وھي عملیة مستمرة في جمیع مراحل دمج الطالب ذوي اإلعاقة.  

الجزء الثالث: إجراءات دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في المدرسة النظامیة

مالحظة: یوجد أسفل كل إجراء مخطط انسیابي یوضح الخطوات الرئیسة، والجھة المنفذة لھذه الخطوات، وكما وقد تم 
توحید ألوان الخطوات والجھات المنفذة لھا لتسھیل قراءة المخطط االنسیابي.
وفیما یأتي توضیح لإلجراءات التي یتعین اتباعھا لدمج الطلبة ذوي اإلعاقة:-

1) تھیئة البنیة التحتیة وإمكانیة الوصول للمدرسة  
وھي تتضمن التعدیالت البیئیة لمختلف أنواع اإلعاقة وفقًا  لكودة متطلبات البناء لألشخاص ذوي اإلعاقة، إذ تعد ھذه 

الخطوة من متطلبات الدمج، ولكن عدم توافرھا ال یعني عدم قبول الطالب من ذوي اإلعاقة في المدرسة.

2) تھیئة البیئة المدرسیة واالجتماعیة 
إن من عوامل نجاح التعلیم الدامج ھو بناء ثقافة التغییر في المدرسة والمجتمع وتقبل فكرة االختالف والتنوع، والتي تتم 

عن طریق رفع الوعي بأھمیة التعلیم الدامج وقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في البیئة المدرسیة عن طریق:- 
أ . رفع وعي الطلبة والمعلمین والمجتمع المحلي: عن طریق استخدام أنشطة المحاكاة، وقصص النجاح.

- تنفیذ جلسات رفع الوعي على مستوى المجتمع المحلي من قبل مدیریة التربیة والتعلیم.
- تسھیل تنفیذ جلسات رفع الوعي على مستوى المدرسة من قبل إدارة المدرسة.

- تنفیذ جلسات رفع الوعي على مستوى المدرسة من قبل منسق التعلیم الدامج.
والذي یتضمن تقدیم حصص توعیة داخل الصفوف لدعم الطلبة من ذوي اإلعاقة واطالعھم على مفھوم اإلعاقة والتعلیم الدامج 

(مثال في حال وجود تنمر) باإلضافة لعقد جلسات لتوعیة األھالي والمجتمع المحلي ببرامج الدعم المعمول بھا في المدرسة.
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یرجى االطالع على النموذج رقم (1) (دلیل رفع الوعي باإلعاقة)، مع مراعاة اختیار أنشطة تتناسب مع ثقافة وأعمار 
الطلبة المستھدفین من جلسات رفع الوعي.

ب. تشكیل الفرق المتخصصة (الفریق المتعدد التخصصات، وفریق التعلیم الدامج):
• تشكیل الفریق المتعدد التخصصات:

وھو الفریق الذي یتم تعیینھ على مستوى مدیریة التربیة والتعلیم وھو الفریق المعني بتقدیم  التقییم النفسي التربوي للطلبة 
من ذوي اإلعاقة، وتحدید متطلباتھم.

** سیكون أعضاء الفریق من موظفي وزارة التربیة والتعلیم الحالیین، والذین یتم تكلیفھم بالمھام الموكلة لھم حسب 
عضویتھم في الفریق، وسیتم التنسیق مع وزارة الصحة لتوفیر أخصائیي التأھیل.

شروحات إضافیة للفریق المتعدد التخصصات ومھامھ:- 
 :(Multi Disciplinary Team) أعضاء ومھام الفریق المتعدد التخصصات

• مھام الفریق المتعدد التخصصات: 
- إجراء التقییمات التربویة للطلبة ذوي اإلعاقة. 

- إصدار التقاریر التربویة التقییمیة للطالب.

• أعضاء الفریق المتعدد التخصصات:
1. مدیر التربیة والتعلیم: 

وھو الذي یقوم بتشكیل الفریق المتعدد التخصصات ومتابعة عملھ من خالل مشرف التربیة الخاصة.

إدارة المدرسة

منسق التعلیم الدامج

تنفیذ جلسات رفع وعي
على مستوى المدرسة

تنفیذ جلسات رفع وعي
على مستوى المجتمع المحلي

تسھیل تنفیذ جلسات رفع الوعي
على مستوى المدرسة

رفع وعي الطلبة والمعلمین والمجتمع المحلي

مدیریة التربیة
والتعلیم
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2. مشرف التربیة الخاصة:
وھو الذي یدیر الفریق المتعدد التخصصات وینسق مھام أعضاء الفریق المتعلقة بالتقییم ویقوم بكتابة التقاریر ومراقبة 
االحتیاجات وإرسالھا للوزارة لضمان توفیرھا للطلبة من ذوي اإلعاقة في حال عدم قدرة مدیریة التربیة والتعلیم على 

توفیرھا، فضًال عن تحویل كافة الطلبة للتشخیص والمتابعة والتقییم. 
المھام: 

• التنسیق لعقد التقییم للطلبة من ذوي االعاقة .
• تحویل الطلبة من ذوي اإلعاقة إلى مدارس قریبة  لدمجھم .

• إقامة العالقات مع المؤسسات والجمعیات واإلعالن عن توفر خدمات الدمج للطلبة ذوي اإلعاقة في المدارس.
• كتابة تقریر التقییم النفسي التربوي بالتعاون مع الفریق متعدد التخصصات  وتحدید احتیاجات الطالب (یرجى االطالع 

على النموذج رقم 8).
• تنفیذ جلسات رفع الوعي على مستوى المجتمع المحلي (یرجى االطالع على النموذج رقم (1).

• إرسال احتیاجات الوصول الغیر متوافرة للطلبة في المدرسة مثل (التأھیل واألجھزة المساندة) لوزارة التربیة والتعلیم.
• إرسال تقریر التقییم النفسي التربوي لمنسق التعلیم الدامج في المدرسة.

لما ھو مخطط لھ من خالل  • المتابعة المستمرة لفریق التعلیم الدامج والتأكد من تنفیذ الدمج على نحو صحیح، وفقاً 
حضور الجلسات والحصص الصفیة ومراجعة التقاریر. 

• التنسیق مع أصحاب االختصاص لتوفیر/تكلیف المعالجین/أخصائیي التأھیل لتقدیم الجلسات التأھیلیة.
• حضور اجتماعات الخطة التربویة الفردیة وفق ما تقتضي الحاجة، وبما یتناسب مع جدول زیاراتھ. 

• المتابعة والتقییم المستمر لعملیة التشخیص وتسجیل الطالب والمتابعة مع الفریق المتعدد التخصصات.

3. أخصائي علم نفس تربوي: 
ویعد وجوده مھماً جداً لعملیة تقییم الطلبة، فضًال عن مراقبة االحتیاجات، وتقدیم الدعم والمشورة لفریق التعلیم الدامج 

بناًء على احتیاجات الطلبة.
• إجراء التقییمات التربویة مع الفریق المتعدد التخصصات.

• التعاون مع فریق التقییم التربوي إلصدار التقریر التقییمي.
•  المساھمة في إعداد الخطة الفردیة. 

• المساھمة في وضع الخطط العالجیة للطلبة.
• متابعة تقدم الطلبة من ذوي اإلعاقة.

• إعادة التقییم، ومتابعة التحسن، وكتابة التوصیات.

4. أخصائیو التأھیل (فریق منتدب من قبل وزارة الصحة):
- تقییم ومراقبة االحتیاجات وإعداد الخطط العالجیة كل وفق اختصاصھ.
- متابعة المدارس وتقدیم الدعم والمشورة للمعالجین المتواجدین فیھا.   
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وفي حال عدم قدرة الوزارة على توفیر أخصائیي التأھیل في المدارس، سیكون ما یلي من ضمن دور أخصائیو التأھیل 

في مدیریة التربیة والتعلیم: 

- إعداد الخطة التعلیمیة المتعلقة بالجانب التأھیلي (عالج نطقي، وعالج طبیعي، وعالج وظیفي). 

- إرسال الخطط المعدة لمنسق التعلیم الدامج.

- تنفیذ الجلسات التأھیلیة. 

وفیما یأتي تفصیل مھام كل أخصائي: - 
أ - أخصائي اضطرابات النطق واللغة: 

ھذه  وإن  والنطق،  التواصل  اضطرابات  وعالج  بتقییم  للقیام  یؤھلھ  اختصاص  ذو  شخص  ھو  النطق  أخصائي  إن 

االضطرابات تشمل االضطرابات النطقیة، واضطرابات الصوت والرنین، واضطرابات الطالقة الكالمیة وتأخر النطق 

والدیسارثیرثا،  واألبراكسیا،  األفیزیا،  مثل:  العصبي  المنشأ  ذات  واللغویة  النطقیة  والمشكالت  الطلبة،  عند  واللغة 

ومشكالت النطق واللغة المترافقة مع بعض األمراض، وإن األصل ھو وجود معالج في المدرسة وفي ھذه الحالة، سیقوم 

المعالج المتواجد في مدیریة التربیة والتعلیم بالمھام التالیة فقط:

- تقییم وتشخیص حاالت االضطرابات التواصلیة.

- تقدیم المحاضرات التوعویة للطلبة، واألھالي، والعاملین فیما یتعلق باضطرابات التواصل وكیفیة دعمھا في المدرسة. 

- اعادة التقییم ومراقبة ومتابعة التقدم  وكتابة التوصیات للطلبة الذین لدیھم اضطرابات اللغة والنطق.

وفي حال لم یتم تعیین معالج في المدرسة، سیقوم المعالج المتواجد في مدیریة التربیة والتعلیم باآلتي، فضًال على ما تم 

ذكره أعاله:

- المشاركة بشكل فاعل في اجتماع الخطة التربویة الفردیة في حال كان ھناك حاجة من قبل الطالب  للمعالج 

- إعداد الخطة العالجیة الفردیة التي تدعم قدرات الطالب التواصلیة في المواقف التعلیمیة.(یرجى االطالع على النموذج رقم 10).

- إجراء الجلسات العالجیة الفردیة والجماعیة.

- تدریب الطالب وذویھ على أھداف الخطة العالجیة.

- دمج استراتیجیات تعزیز التواصل ضمن التعلیم العام واألنشطة االجتماعیة.

ب. أخصائي السمع:

إن أخصائي السمع ھو شخص ذو اختصاص یؤھلھ لتقییم وعالج السمع والتمییز السمعي والتأھیل لما بعد زراعة القوقعة وبرمجة 

السماعات الطبیة والتدریب على استخدامھا.
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وسیقوم أخصائي السمع بالمھام التالیة:
- تقییم وتشخیص الطلبة من ذوي المشكالت السمعیة.

- اعادة التقییم و مراقبة ومتابعة التقدم في كتابة التوصیات الذین لدیھم مشكالت سمعیة. 
- تقدیم المحاضرات التوعویة للطلبة، واألھالي، والعاملین فیما یتعلق باضطرابات السمع والوقایة منھا وآلیة التعامل 

معھا وأثرھا على اضطرابات التواصل، وكیفیة دعمھا في المدرسة.
وفي حال لم یتم تعیین معالج في المدرسة سیقوم المعالج المتواجد في مدیریة التربیة والتعلیم بالتالي فضال على ماتم 

ذكره أعاله.
- المشاركة بشكل فاعل في اجتماع الخطة التربویة الفردیة في حال كان ھناك حاجة من قبل الطالب  للمعالج 

مع  وبالتعاون  السمعیة  بالجوانب  یتعلق  فیما  التواصل،  في  مشكالت  لدیھم  الذین  للطلبة  العالجیة  الخطط  وضع   -
اختصاصي النطق في حال وجود مشكالت لغویة ونطقیة. . (یرجى االطالع على النموذج رقم 10).

- إجراء الجلسات العالجیة الفردیة والجماعیة للطلبة الذین ھم بحاجة للتأھیل السمعي.
- تقدیم التأھیل السمعي اللفظي للطلبة بعد زراعة القوقعة.

التواصل ضمن  تعزیز  إستراتیجیات  السمع.دمج  بمشكالت  یتعلق  فیما  العالجیة  الخطة  الطالب وذویھ على  تدریب   -
التعلیم العام واألنشطة االجتماعیة.

تدریب الطالب على استعمال المعینات السمعیة (السماعات ،نظام الحلقة،....)

ت. أخصائي التأھیل البصري :
استخدام  خالل  من  بصریاً  وتأھیلھم  وظیفیاً،  البصریة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تقییم  عن  المسؤول  األخصائي  ھو 

التكنولوجیا المساندة والمھارات التعویضیة التي تمكنھم من العیش بصورة آمنة ومنتجة.
وفي حال تم تعیین معالج في المدرسة، سیقوم المعالج المتواجد في مدیریة التربیة والتعلیم بالمھام التالیة فقط:

- تقییم وتشخیص الطلبة ذوي اإلعاقة البصریة وظیفیاً.
- اعادة التقییم ومراقبة ومتابعة حالة التقدم عند الشخص الذي لدیھ إعاقة بصریة وكتابة التوصیات.

- تقدیم المحاضرات التوعویة للطلبة، واألھالي، والعاملین فیما یتعلق باإلعاقة البصریة. 

وفي حال لم یتم تعیین معالج في المدرسة، سیقوم المعالج المتواجد في مدیریة التربیة والتعلیم بالتالي فضًال على ما 
تم ذكره أعاله:

- المشاركة بشكل فاعل في اجتماع الخطة التربویة الفردیة في حال كان ھناك حاجة من قبل الطالب لالخصائي
- إعداد الخطة الفردیة التي تدعم قدرات المتأثرین من اإلعاقة البصریة. . (یرجى االطالع على النموذج رقم 10).

- إجراء الجلسات العالجیة الفردیة والجماعیة.
- تدریب الطالب وذویھ على أھداف الخطة العالجیة.

- تدریب الطالب على استعمال المعینات البصریة (المكبرات،المكبرات االلكترونیة،...)
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ھـ. المعالج الوظیفي:
الجسم،  والمحافظة على وظائف أعضاء  وتأھیل  قدرات  بتقییم وعالج ورفع   (OT) الوظیفي  العالج  یُعنى أخصائي 
الطلبة ذوي  إلى مساعدة  الوظیفي  العالج  الدقیقة، ویھدف اختصاصي  بالمھارات  العالقة  الحركیة منھا، ذات  خاصة 

اإلعاقة على االستقاللیة.                                                                                          
المھام:

في حال تم تعیین معالج في المدرسة، سیقوم المعالج المتواجد في مدیریة التربیة والتعلیم بالمھام التالیة فقط:
- تقییم المھارات االستقاللیة، ونشاطات الحیاة الیومیة والوظائف الحركیة والعضلیة الدقیقة عند الطلبة ذوي اإلعاقة.

- تقییم وتشخیص الصعوبات ذات العالقة بالوظائف الحیویة الناتجة عن اإلصابات، أو األمراض في مرحلة الوالدة أو 
المكتسبة مثل: وظائف تناول الطعام، والعنایة بالذات، والكتابة، والقراءة.

- تقییم قدرة الطالب على المشاركة في النشاطات الیومیة المختلفة.
- إعادة التقییم، ومتابعة التحسن، وكتابة التوصیات.

- تقدیم المحاضرات التوعویة للطلبة واألھالي والعاملین فیما یتعلق بأھمیة العالج الوظیفي، وكیفیة تنفیذه في نطاق 
المدرسة والمنزل.

وفي حال لم یتم تعیین معالج في المدرسة، سیقوم المعالج المتواجد في مدیریة التربیة والتعلیم باآلتي فضًال 
على ما تم ذكره أعاله:

- المشاركة بشكل فاعل في اجتماع الخطة التربویة الفردیة في حال كان ھناك حاجة للمعالج من قبل الطالب
- إعداد الخطة الفردیة التي تدعم مشاركة الطالب في البرنامج األكادیمي. (یرجى االطالع على النموذج رقم 10).

نتیجة  تأثرت  والتي  االستقاللیة،  وإعادة  وتعزیز  وتحسین  بتطویر  یتعلق  فیما  وذویھم  اإلعاقة  ذوي  الطلبة  إرشاد   -
اإلصابة، أو المرض، أو االضطرابات النفسیة.

- تدریب الطلبة ذوي اإلعاقة على تحقیق المھارات االستقاللیة.
والقدرات  واإلدراك،  الدقیقة،  الحركیة  المھارات  بتنمیة  والمتعلقة  التقییم  نتائج  على  القائمة  العالج  أھداف  وضع   -

المعرفیة، ومدى الحركة.
- تطبیق الخطط العالجیة باستخدام اإلجراءات واألدوات المناسبة.

یتفق مع  بما  لتعدیلھا  المناسبة  التوصیات  المنزلیة، وكتابة  البیئة  وتقییم  للطالب  المناسبة  والمعینات  األدوات  تحدید   -
حاجات الطالب.

- تدریب الطالب على استعمال االدوات والمعینات المناسبة.

و. المعالج الطبیعي:
یقوم أخصائي العالج الطبیعي بمساعدة الطلبة الذین لدیھم مشكالت في وظائف األعضاء الحركیة، عن طریق تأھیلھا، 

أو تحسین حركتھا، أو التخفیف من آالمھا والوقایة أو الحد من تفاقمھا. 
وفي حال تم تعیین معالج في المدرسة، سیقوم المعالج المتواجد في مدیریة التربیة والتعلیم بالمھام التالیة:

- تقییم الوظائف الحركیة والعضلیة والعصبیة الكبیرة عند الطلبة.
- إعادة التقییم، ومتابعة التحسن، وكتابة التوصیات.

- تقدیم المحاضرات التوعویة للطلبة، واألھالي، والعاملین فیما یتعلق بأھمیة العالج الطبیعي وكیفیة تنفیذه في نطاق 
المدرسة والمنزل.
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وفي حال لم یتم تعیین معالج في المدرسة، سیقوم المعالج المتواجد في مدیریة التربیة والتعلیم باآلتي فضًال 
على ما تم ذكره أعاله:

- المشاركة بشكل فاعل في اجتماع الخطة التربویة الفردیة في حال كان ھناك حاجة للمعالج من قبل الطالب 
- إعداد خطة العالج القائمة على نتائج التقییم والمتعلقة بالمھارات الحركیة للطلبة الذین لدیھم ضعف. . (یرجى االطالع 

على النموذج رقم 10).
- تقییم بیئة الطالب الصفیة والوظیفیة، والعمل على تعدیلھا بما یتفق مع حالة الطالب الحالیة.

- تدریب الطلبة ذوي اإلعاقة على تطویر المھارات الحركیة.
- تطبیق الخطط العالجیة باستخدام اإلجراءات واألدوات المناسبة.

-  تحدید األدوات والمعینات المناسبة للطالب مثل: الكرسي المتحرك، والسریر، وكرسي الحمام المناسب المخصص 
لذوي اإلعاقة.

- تدریب الطالب على استعمال االدوات والمعینات الحركیة المناسبة.

5- مسؤول وحدة جودة التعلیم والمساءلة: 
المساءلة: وھي مجموعة من العملیات واإلجراءات التي تقوم بھا الوحدة لتحدید مدى تحقق معاییر ومؤشرات فاعلیة 
عقد  المعاییر عن طریق  تلك  تحقق  مدى  بمتابعة  المسؤول  الشخص  یُعنى  لذا  التعلیم،  جودة  لتحسین  وكفاءتھ  النظام 

زیارات دوریة للمدارس.

تابع.. تھیئة البیئة المدرسیة\ تشكیل الفرق المتخصصة
• تشكیل فریق التعلیم الدامج:

إن فریق التعلیم الدامج ھو الفریق الذي یتم تشكیلھ في المدرسة من أجل التنسیق بین مقدمي الخدمات، وتقدیم الخدمات 
المختلفة للطلبة فضًال عن متابعة تقدمھم، إذ أن التعلیم الدامج ھو ثمرة عمل فریق شامل ومتكامل، وال یمكننا إنجازه عن 
التعلیم الدامج،  طریق معلم تربیة خاصة أو معلم صف وحده، ویجب أن یتكون الفریق من: مدیر المدرسة، ومنسق 
المختص  التأھیل  فریق  المساند وعضو  والمعلم  النظامي،  والمعلم  الخاصة،  التربیة  التربوي، واختصاصي  والمرشد 
في  طبیعي  معالج  لوجود  حاجة  ھناك  یكن  لم  إن  أنھ  أي  للطلبة،  الوصول   احتیاجات  على  (بناء  الطالب  أمر  وولي 
المدرسة، فال یتعین تعیین معالج طبیعي)، ویتم تعدیل بطاقات الوصف الوظیفي للكادر بما یتناسب مع المھام المتعلقة 

بالتعلیم الدامج.

فریق التعلیم الدامج:
فریق التعلیم الدامج:

:(School Inclusion Team (SIT مسؤولیات وأدوار العاملین في المدرسة الدامجة
في الوضع المثالي، ینبغي توافر األدوار والمھام اآلتیة كي یتم تقدیم تعلیم فعال لجمیع الطلبة: -

1. مدیر المدرسة: إن مدیر المدرسة ھو الشخص الذي یقوم بتشكیل وترأس فریق التعلیم الدامج ومتابعة عملھ من خالل 
منسق التعلیم الدامج.

ویعد دور اإلدارة المدرسیة دوًرا قیادًیا وداعًما إلنجاح برامج التعلیم الدامج من خالل تذلیل العقبات التي قد تحول دون 
حدوث التغییر المطلوب، ویتمثل دور اإلدارة بـ:  

أ - قبول وتسجیل الطلبة من ذوي اإلعاقة في المدرسة 
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ب - تشكیل فریق التعلیم الدامج على مستوى المدرسة
ت - إرسال قائمة بأسماء الطلبة من ذوي اإلعاقة لمنسق التعلیم الدامج.

.Open Emis ث - متابعة إدخال بیانات الطلبة ذوي اإلعاقة على نظام وزارة التربیة والتعلیم
ج - نشر ثقافة تقبل واحترام االختالف والتنوع والفروقات الفردیة بین الطلبة

ح - تسھیل إجراءات الفحص/المسح الدوري (السمعي، البصري). 
خ - استالم قائمة االسماء المكتشفین من خالل الفحص/المسح الدوري من قبل الطبیب المختص وتحویل االسماء لمنسق 

التعلیم الدامج.
د - تسھیل تنفیذ جلسات رفع الوعي للمعلمین والطلبة داخل المدرسة.

ذ - تسھیل إجراء التعدیالت البیئیة المناسبة.
ر - متابعة وتنسیق مھام األشخاص المسؤولین عن التعلیم الدامج. 

ز - إرسال احتیاجات الكادر المدرسي التدریبیة إلى مدیریة التربیة والتعلیم.

2. منسق التعلیم الدامج أو (معلم التربیة الخاصة): تخصص المنسق یجب أن یكون تربیة خاصة  وھو نائب رئیس 
الفریق والذي ینسق أعمال فریق التعلیم الدامج وینسق لعملیة الدمج للطلبة من ذوي اإلعاقة، كما وینسق مع الفریق 

المتعدد التخصصات المتواجد في مدیریة التربیة والتعلیم.
في حال عدم القدرة على تعیین منسق التعلیم الدامج ومعلم التربیة الخاصة في المدرسة في آن واحد یقوم منسق التعلیم 

الدامج بمھامھ باالضافة الى مھام اخصائي التربیة الخاصة 
أ - تنفیذ جلسات رفع الوعي على مستوى المدرسة للمعلمین والطلبة وفق االحتیاجات، یرجى االطالع على نموذج رقم (1).

ب - استالم قائمة بأسماء الطلبة من ذوي اإلعاقة من قبل إدارة المدرسة المسجلین لدیھا 
ت - استالم قائمة بأسماء الطلبة الذین ھم بحاجة للتقییم من قبل معلم الصف 

المتعدد  للفریق  االسماء  وتحویل  الدوري  المسح  خالل  من  اعاقات  لدیھم  أن  تبین  الذین  الطلبة  اسماء  استالم  ث - 
التخصصات للتقییم بعد الحصول على موافقة ذویھم

ج - االحتفاظ بقوائم أسماء الطلبة المدموجین في المدرسة التي یتم الرجوع إلیھا من قبل مشرف التربیة الخاصة في 
مدیریة التربیة والتعلیم ومدیر المدرسة واألھل وأي جھات أخرى ذات عالقة.

(یرجى  التخصصات  المتعدد  الفریق  قبل  التقییم من  بعملیة  للقیام  األمور  أولیاء  موافقة خطیة من  الحصول على  ح - 
االطالع على النموذج رقم 7).

خ - ارسال قائمة باسماء الطالب من ذوي االعاقة للتقییم من قبل الفریق المتعدد التخصصات.
د - تنسیق مواعید للتقییم من قبل الفریق المتعدد التخصصات

ذ - استالم تقریر التقییم النفسي التربوي من مشرف التربیة الخاصة في مدیریة التربیة والتعلیم بالنیابة عن الفریق المتعدد 
التخصصات.

ر - إعداد الخطة التربویة الفردیة باالعتماد على تقریر الفریق المتعدد التخصصات وإرسالھا إلى فریق التعلیم الدامج 
(یرجى االطالع على نموذج رقم 9).

ز - عقد اجتماع لمناقشة الخطة التربویة الفردیة وأخذ موافقة األھل وفریق التعلیم الدامج علیھا.
س - استالم الخطط التعلیمیة من أعضاء فریق التعلیم الدامج

ش - عقد اجتماعات دوریة مع فریق التعلیم الدامج لمتابعة تقدم الطلبة.
ص - المتابعة والتأكد من تقدیم الخدمات للطلبة من قبل فریق التعلیم الدامج. 
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ض - الحرص على أن یتضمن الملف التراكمّي للطالب كافة الوثائق المتعلقة بھ (مثل التقریر والخطط). 
ط - االطالع على جلسات التأھیل والمعالجین واألمور التي یتعین مالحظتھا: مدة الجلسة/ونوع الجلسة/وعدد الطلبة،  

یرجى االطالع على النموذج رقم (6).
ظ - تنسیق اجتماعات دوریة مع أھالي الطلبة لمناقشة الخطط التربویة والتعلیمیة واألھداف التي تم إنجازھا مع الطالب 

بحضور فریق التعلیم الدامج، یرجى االطالع على النموذج رقم 5.
التعلیمیة  االستراتیجیات  على  التدریب  مثل  الضروریة  التدریبات  من  المدرسي  الكادر  باحتیاجات  اإلدارة  إعالم  ع - 
المناسبة وأسالیب التعلم للطلبة ذوي اإلعاقة، (وضع خطط تدریبیة  وتطویریة لكادر التربیة الخاصة بھدف رفع مستوى 

الخدمات المقدمة).
غ - العمل مع المعلمین على تكییف وإعداد االختبارات التحصیلیة واالمتحانات الیومیة بالتعاون مع معلم التربیة الخاصة.
الطلبة  یتناسب مع حاجات  بما  التقییم  أسالیب  الیومیة وتعدیل  التحصیلیة واالمتحانات  ف - االطالع على االختبارات 

بالتعاون مع معلم التربیة الخاصة.
ق - التأكد من دمج الطلبة ذوي اإلعاقة باألنشطة الترفیھیة الالصفیة، على سبیل المثال، الطالب مع أقرانھم والتركیز 

على مجاالت القوة الخاصة بھم.
ك - متابعة المعلمین للتأكد من تطبیق استراتیجیات الدعم للطلبة من ذوي اإلعاقة داخل غرفة الصف وذلك من خالل 

حصص المشاھدة. یرجى االطالع على النموذج رقم (3).
الذین لدیھم مشكالت سلوكیة ولم یتمكن المرشد المدرسي من توفیر حلول لھا، ھذا یتضمن  المتابعة على الطلبة  ل - 
استالم األسماء، وأخذ موافقة األھالي على إجراء التقییم الالزم داخل المدرسة باالضافة الى وضع الخطط العالجیة 

وتنفیذھا من قبل أخصائي التربیة الخاصة
م - إعداد التقریر الشھري(یرجى االطالع على نموذج 4)

3. المرشد المدرسي: یقدم الدعم الالزم للطلبة الذین یظھرون مشاكل سلوكیة لم تتمكن اإلدارة الصفیة من حلھا. 
و - المشاركة في اجتماعات الخطة التربویة الفردیة بصورة دوریة وتقدیم الدعم النفسي ألسر  الطالب ذوي اإلعاقة.

ي - استالم إحاالت من قبل معلم الصف النظامي لطالب لدیھم مشاكل سلوكیة
أ - عقد اجتماع مع معلم الصف وولي األمر الطالب الذي یوجد لدیھ مشاكل سلوكیة وعقد جلسات فردیة لدعم الطالب 

نفسھ وذلك لحل المشكالت السلوكیة التي یظھرھا.

4. معلم / أخصائي التربیة الخاصة: یقدم معلم التربیة الخاصة خدمات الدعم األكادیمي للطلبة من ذوي اإلعاقة داخل 
وخارج الحصة الصفیة.

 كما ویعمل مع باقي الكادر التدریسي لضمان وصول الطالب ذي اإلعاقة إلى أعلى المستویات الممكنة من التعلم.
في حال عدم القدرة على تعیین منسق التعلیم الدامج ومعلم التربیة الخاصة في المدرسة في آن واحد یقوم منسق 

التعلیم الدامج بمھامھ باالضافة الى مھام اخصائي التربیة الخاصة 

أ - المشاركة بشكل فاعل في اجتماع الخطة التربویة الفردیة.
ب - العمل مع المعلم النظامي على اكتشاف النقاط التي ھي بحاجة إلى تحسین لدى الطالب.

ت - كتابة الخطة التعلیمیة األكادیمیة بناء على محتویات الخطة الفردیة التي وقع علیھا األھل وإرسالھا لمنسق التعلیم 
الدامج وتنفیذھا. (یرجى االطالع على النموذج رقم 10).

ث - المشاركة في تدریس المنھاج المخطط لھ من خالل جلسات الدعم األكادیمي الفردیة والجماعیة للطالب من ذوي 
االعاقة الذین تم تحدید انھم بحاجة لجلسات الدعم األكادیمي من قبل الفریق متعدد التخصصات.
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ج - إدخال التحدیثات التي توضح مدى تحقق األھداف على الخطة التعلیمیة
ح - التعاون مع المعلم المساند في وضع اقتراحات وابتكار وسائل تعلیمیة لیتم استخدامھا أثناء التدریس باالضافة القتراح 

ومتابعة تنفیذ إجراءات تكییف البیئة الصفیة وتعدیلھا. 
خ - تقییم السلوك الوظیفي للطلبة من ذوي االعاقة الذین تم احالتھم من قبل منسق التعلیم الدامج نتیجة الستمرار المشاكل 

السلوكیة بعد تدخل المرشد ویكون ذلك من خالل المقابالت والمراقبة
د - بناء خطة التدخل/تعدیل السلوك وتنفیذھا

الصفیة وتلبیة  البیئة  الطلبة داخل  لكافة  تعلیم ذي جودة عالیة  تقدیم  المسؤول عن  الشخص  النظامي: وھو  المعلم   .5
احتیاجات الطلبة من ذوي اإلعاقة بما یتواءم مع متطلباتھم. 

فضًال عن مھامھ الرئیسة یقوم المعلم بالعمل مع باقي الكادر التدریسي لتقدیم الخدمات المناسبة للطالب ذي اإلعاقة 
داخل الصف النظامي. 

أ - المشاركة بشكل فاعل في اجتماع الخطة التربویة الفردیة
ب - المشاركة والتعاون مع أعضاء فریق التعلیم الدامج لتلبیة الحاجات التعلیمیة للطلبة.

ت - تعلیم كافة الطلبة دون استثناء تعلیًما نوعیًّا. 
ث - جمع المعلومات یالحظ أن الطالب قد یواجھ صعوبة في مواكبة الطلبة اآلخرین في الصف (یرجى االطالع على 
النموذج رقم (2)). وتھدف ھذه الخطوة إلى تجنب التحویل للتقییم الذي یقوم بھ الفریق المتعدد التخصصات منذ البدایة. 

وتتكون العملیة من سلسلة من 
ج - تسھیل المشاركة الفعالة للطلبة من خالل تكییف أسالیب التدریس بما یتناسب ویستجیب لمتطلبات الطلبة والفروقات الفردیة.

ح - التنویع في طرق واستراتیجیات التعلیم والتقییم لتحدید أنماط التعلم المختلفة.
خ - القیام بدور نشط في تقییم الطلبة والتعرف على من قد یكون لدیھ إعاقة (یرجى االطالع على نموذج رقم 2)

د - تطبیق التعلیم المتمایز لالستجابة إلى متطلبات جمیع الطلبة.
ذ - تطبیق التعلیم المتعدد المستویات (نموذج االستجابة للتدخل ) في حال توفر الشروط الالزمة لالستجابة إلى متطلبات 

جمیع الطلبة.
ر - تكییف االمتحانات بما یتناسب مع المنھاج ومستوى الطالب ذي اإلعاقة.

ز - االحتفاظ بدور بارز في تنفیذ المنھاج والتخطیط للتعلیم، واتخاذ القرارات مع معلمي التربیة الخاصة ومقدمي الخدمات 
المساندة لتكییف وتعدیل المنھاج، والتعلیم بطریقة تضمن مشاركة الطلبة ذوي اإلعاقة في األنشطة الصفیة االعتیادیة.

س - تسھیل التفاعل بین الطلبة ذوي اإلعاقة وأقرانھم من الطلبة من غیر ذوي اإلعاقة، من خالل تعلیمھم المھارات 
االجتماعیة والشخصیة، وتطبیق دعم السلوك اإلیجابي.

ش - التعاون في إدارة عمل المعلمین المساندین وتوجیھھم من خالل مناقشة خصائص الطلبة والبرامج التعلیمیة والحاجة إلى الدعم. 
ص - تنفیذ استراتیجیات اإلدارة الصفیة المناسبة لضبط سلوك الطلبة وتحویل الطلبة الذین ما زال لدیھم مشاكل سلوكیة 

لمنسق التعلیم الدامج بالرغم من تطبیق ھذه االستراتیجیات 
ض - االستمرار في مراقبة سلوك الطلبة الذین تم إحالتھم لمنسق التعلیم الدامج الذي بدوره سیحیل الطلبة للمرشد التربوي، 
وفي حال استمرار المشاكل السلوكیة ال بد من إبالغ منسق التعلیم الدامج إلعادة إحالة الطلبة ألخصائي التربیة الخاصة.

یجب أن یكون تخصص معلم الصفوف من (الصف األول إلى الصف الثالث): معلم صف، ویجب أن یكون تخصص معلم 
الصفوف من الرابع فما فوق: معلم مبحث (مربي صف، معلم عربي، معلم ریاضیات، معلم مادة تخصص (حسب الحاجة)).

6. المعلم المساند: یقوم المعلم المساند بتقدیم الدعم الضروري للطلبة داخل البیئة الصفیة، وتقوم العالقة بینھ وبین معلم 
الصف النظامي على التعاون المستمر في تخطیط وتنفیذ الحصة مع أخذ متطلبات تعلیم الطلبة من ذوي اإلعاقة في 
الحسبان، ویقوم المعلم المساند مع باقي الكادر التدریسي بتقدیم كافة الخدمات المناسبة للطالب ذي اإلعاقة داخل الصف 

النظامي، وفیما یلي مھامھ
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وفيما يلي مهامه:
أ - المشاركة بشكل فاعل في اجتماع الخطة التربوية الفردية.

ب - العمل مع الطلبة ضمن مجموعات، ويقصد بالمجموعات هنا مجموعات الطلبة، إذ يتم تقسيم الطلبة داخل الصف 
وفق قدراتهم واهتماماتهم التعليمية. ويتمثل عمل المعلم المساند بتحفيز العمل وتسهيل التعلم لهؤالء الطلبة بمشاركة معلم 

الصف النظامي. 
ت - مساعدة المعلم النظامي في كافة أوجه العملية التعليمية و تجهيز أوراق العمل والوسائل التعليمية.  

ث - العمل مع جميع الطلبة. 
ج - توثيق مالحظات حول التقدم المحرز بشكل يومي ودقيق، والقيام بجمع البيانات، وإعداد سجالت الحضور وإكمال 

جميع األوراق المطلوبة في الوقت المناسب.
ح - إعداد خطة واضحة األهداف وإعداد األنشطة ومواعيدها، بالتنسيق مع المعلم النظامي.

خ - المشاركة في التخطيط إلعداد الدروس مع المعلم النظامي.
  

7. األخصائيون والمهنيون ذوي العالقة (فريق التأهيل):
 إن أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها التعليم الدامج هو العمل بروح الفريق. حيث يمثل جميع أعضاء فريق التعليم الدامج 
تخصًصا مختلفًا ذا عالقة بتعليم ودعم الطلبة ذوي اإلعاقة، ومن هذه التخصصات العالج الطبيعي، والعالج الوظيفي، 

والعالج النطقي والتأهيل السمعي والبصري، ويتم تعيينهم في المدرسة وفق الحاجة لذلك.
مالحظة:( المهام مذكورة في اخصائيي التأهيل في الفريق المتعدد التخصصات)

8. ولي أمر الطالب ذي اإلعاقة:
يلعب ولي األمر دوًرا مهًما جًدا في فريق التعليم الدامج، إذ أنه ال يمكننا البدء في تنفيذ التقييم، وإعداد الخطة التربوية 
الفردية وتقديم الخدمات المختلفة دون موافقته، خاصة وأن المعلومات التي يوفرها ولي األمر مهمة جًدا سواء أكان ذلك 
البيئات  الطالب وشخصيته وحاجاته في  الخدمات، ألنها تمثل وجهة نظر قيمة عن سلوك  تقديم  أو  التقييم  في مرحلة 
المختلفة، فضًال عن أن متابعة أولياء األمور ألبنائهم في المدرسة والمنزل تزيد من فاعلية الخدمات المقدمة، وتحقق 

نتائج أفضل على مستوى الطلبة أنفسهم. 
ويتمثل دور ولي األمر بالتالي:

أ - الموافقة على تسجيل أبنائهم في المدرسة والموافقة على إجراء التقييمات الضرورية وتقديم التدخالت من قبل الفريق 
المتعدد التخصصات وفريق التعليم الدامج، (يرجى االطالع على النموذج رقم 7). 

ب - الحضور والمشاركة في اجتماع مناقشة الخطة التربوية الفردية مع فريق التعليم الدامج، إذ تعد الخطة التربوية وثيقة 
هامة لحصول الطالب على حقوقه داخل المدرسة سواًء كانت أكاديمية أو خدمات تأهيلية أو أجهزة مساندة أو غيرها من 

الجوانب االجتماعية والسلوكية، إلخ.
المعلمين  مع  المستمر  والتواصل  واألهل  المدرسة  بين  تعقد  التي  الدورية  االجتماعات  في  والمشاركة  الحضور  ت - 

واألخصائيين وتزويدهم بالتغذية الراجعة فيما يتعلق بأداء أبنائهم. 
ث - متابعة أداء أبنائهم في حل الواجبات واألنشطة المدرسية في المنزل والتي يرسلها معلمي الطالب. 

ج - تزويد فريق الدمج المدرسي بأي معلومات أو مالحظات مستجدة عن حالة الطالب.
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ح -  مشاركة الرأي بالنسبة لسلوك الطالب وشخصيته في البيئات األخرى غير التعليمية ومتابعة تطبيق البرنامج.
خ - المشاركة في اجتماعات المرشد المدرسي في حال وجود مشاكل سلوكية لدى الطالب، وتزويد المرشد بالمعلومات 

الالزمة وتنفيذ النصائح واالستراتيجيات من قبل المرشد في المنزل
د - تزويد أخصائي التربية الخاصة بالمعلومات الالزمة إلعداد خطط تعديل سلوك في حال استمرار ظهور المشاكل 

السلوكية بعد تدخل المرشد 

الطبية  العناية  توفير  هي  الممرض  مهمة  فإن  متخصصة،  لخدمات  الطالب  حاجة  حال  في  الممرض/الممرضة:   .9
والصحية للطلبة، وتدريب الطلبة على مهارات النظافة الشخصية والعناية الشخصية.

10.  معلم الصحة المدرسية: يتم تدريب معلم صحة مدرسية على تقديم الخدمات الصحية للطالب. 
11.  معلم الظل: هو الشخص الذي يقوم بمرافقة الطالب وتقديم الدعم والمساعدة والحماية أثناء ممارسة مهارات الحياة 
اليومية عند الحاجة فقط، وتُقدم هذه الخدمة لمن هم بحاجة لها من ذوي اإلعاقة وتقرر حسب مرحلة الدمج. ونود أن ننوه 
هنا أن التعاون بين معلم الظل وأخصائيي التأهيل هو أمر مهم جداً، لضمان تقليل اعتماد الطالب على معلم الظل ولكي 

يصبح أكثر استقاللية قدر اإلمكان.

ت- تدريب المعلمين والكادر اإلداري:
العناصر الرئيسة  الدامج هو من  التعليم  التعليمية واإلدارية في المدرسة في مجال  استناًدا إلى أن رفع كفاءة الكوادر 
والمهمة لضمان نجاح تنفيذ الدمج على أرض الواقع، فإنه ال بد من تأهيل وتدريب معلمي الصف النظاميين والكوادر 

التعليمية واإلدارية األخرى على كفايات الدمج، ويجب أن يتضمن البرنامج التدريبي المواضيع اآلتية: 
• مظاهر اإلعاقة واستراتيجيات الدعم.

• التعليم المتمايز.
• اإلدارة الصفية، وتحليل السلوك الوظيفي وتعديل السلوك التطبيقي. 

3)  تسجيل وقبول الطلبة ذوي اإلعاقة في المدرسة النظامية وآلية تقديم الخدمات
يمكن التعرف على الطالب ذي اإلعاقة عند تسجيله في المدرسة، عندما يكون لديه إعاقة ظاهرة (كارتدائه سماعة، أو 
استعماله كرسيًا متحرًكا) أو عندما يكون لديه تقرير طبي أو تشخيصي من الجهات المعتمدة لهذه الغاية. ولكن عند وجود 
إعاقة غير ظاهرة لدى الطالب، فإنه يصعب التعرف على إعاقته أثناء التسجيل، وفي هذه الحالة ال يمكننا الكشف عن 

الطالب ذي اإلعاقة إال داخل الصف وخالل الفصل الدراسي.
وبناًء على ما سبق، فإن مسار القبول والتسجيل وتقديم الخدمات للطالب ذو اإلعاقة يختلف حسب حالته:  

أ - الحالة األولى: طالب لديه إعاقة ظاهرة.
في حال كان لدى الطالب إعاقة ظاهرة، فسيتم اكتشافها أثناء التسجيل.

• يقوم األهل بتقديم طلب قبول للمدرسة لتقييم الطالب وتحديد البديل التربوي المناسب في حال رفض المدرسة ، على األهل 
التوجه بتقديم طلب قبول للمديرية وفي حال رفض المدرسة على األهل التوجه الى الوزارة لتقديم طلب قبول للمدرسة

• تقوم إدارة المدرسة بإرسال كشف بأسماء الطلبة ذوي اإلعاقات الظاهرة المسجلين لديها لمنسق التعليم الدامج.
• يقوم منسق التعليم الدامج بالتواصل مع ولي أمر الطالب للحصول على الموافقة الخطية إلجراء تقييم شامل من قبل 
الفريق المتعدد التخصصات المتواجد في مديرية التربية والتعليم، وهنا يشرح المنسق لولي األمر ضرورة تقييم الطالب، 
لتحديد جاهزية الطالب للدمج وما إذا كان بحاجة إلى خدمات إضافية قد تمكنه من االنخراط في التعليم على نحو أفضل، 
وأن طبيعة التقييمات التي ستستخدم تهدف لتسهيل عملية تحديد أهلية الطالب للحصول على خدمات التربية الخاصة 
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وتحديد متطلبات التعليم التي يحتاجها في الغرفة الصفية. 
وإذا كان لدى الطالب مشاكل في القراءة مثالً، فسوف يتم التركيز على تقييمات القراءة، أما إذا كان لدى الطالب مشاكل 
سلوكية، فسوف يتم التركيز عليها أيضاً، فضًال عن أن المعلومات التي يقدمها معلم الصف النظامي مهمة جًدا لتحديد 

التقييمات الضرورية. 
ويجب أن ينوه المنسق أنه ال يمكن المباشرة بهذه العملية دون موافقة خطية مسبقة من ولي األمر.

نصائح لمنسق التعليم الدامج عند التحدث مع ولي األمر: 
- إبقاء المناقشة في إطار الودية ويجب أن تكون مناقشة داعمة. 

- تجنب تشخيص حالة الطالب.
- شرح المشكالت التي يراها منسق التعليم الدامج عند الطالب في الصف.

- السؤال عما إذا كان أولياء أمر الطالب يالحظان هذه المشكالت في المنزل أيًضا. 
- استخدام لغة وصفية وواقعية وتجنب استخدام لغة تنطوي على الُحكم على الطالب.

- اإلقرار بحق أولياء األمور في أن يشعروا بالقلق، والتأكيد على الصفات اإليجابية للطالب.
"إنني أعلم أن هذا األمر مثير للقلق، ولكن من خالل مالحظتي أرى أن هذا الطالب يحاول جاهًدا لكي يحقق األهداف، 

إنه متعاون، لنجد مًعا طرقًا لدعمه".

• يقوم منسق التعليم الدامج بإرسال كشف بأسماء الطلبة ذوي اإلعاقات الظاهرة الموافق على تقييمهم من قبل أهاليهم  
التقييم التي ستتم من قبل  إلى مشرف التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم، والذي بدوره يقوم بتنسيق مواعيد 

الفريق المتعدد التخصصات.
• يتم إجراء التقييم من قبل الفريق المتعدد التخصصات، وتحديد جاهزية الطالب للدمج، بالتشاور مع أهل الطالب وأخذ 
موافقتهم وفي حال كان الطالب جاهز للدمج فسيتم تسجيله في المدرسة النظامية وكتابة تقرير التقييم النفسي التربوي الذي 
يحتوي على نتائج التقييم ومتطلبات الطالب، وإذا كان الطالب غير جاهز للدمج فسيتم تحديد البديل التربوي المناسب 

(مدارس متخصصة، صفوف متخصصة) وعلى أثره يتم إعداد خطط انتقالية تضمن الدمج في المدارس النظامية.
يحتوي التقرير على النقاط التالية:

- التعديالت والتكييفات (التعديالت على المنهاج، والبيئة الصفية، وأدوات التقييم، واستراتيجيات التدريس، إلخ).
- الخدمات المساندة/التأهيلية: (سلوكية، أو نطقية، أو وظيفية، أو طبيعية، إلخ).

- األجهزة المساندة التي يحتاج إليها الطالب (مثل الكراسي المتحركة، أو العكازات، أو المعينات السمعية، أو المكبرات، إلخ).
- الترتيبات التيسيرية التي يحتاج إليها الطالب (التكنولوجيا المساندة مثل قارئات الشاشات، ومحول النص إلى كالم، 

ووسائل التواصل البديلة، إلخ).
- األشكال الميسرة التي يحتاج إليها الطالب

• يتم تحديد احتياجات الوصول الغير متوافرة للطالب في المدرسة من قبل الفريق المتعدد التخصصات، (مثل الخدمات 
التأهيلية، واألجهزة المساندة، والترتيبات التيسيرية، واألشكال الميسرة، ومعلم ظل/مرافق، وخدمات التمريض).

• توفير متطلبات الطالب من قبل مديرية التربية والتعليم:
- تكليف معلم ظل.
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- تكليف الكادر التأهيلي (معالج طبيعي، أو معالج وظيفي، أو معالج نطقي أو اخصائي سمع ،اخصائي التأهيل البصري).
- توفير األجهزة المساندة، والترتيبات التيسيرية، واألشكال الميسرة.

- تكليف ممرض.
الكوادر  توفير  يتم  أن  إنما يجب  توافر جميع ما ذكر أعاله،  الطلبة، وعليه ال يشترط  احتياجات  قد تختلف  مالحظة: 

والخدمات بناء على احتياجات الطلبة.
التقرير  بإرسال  التخصصات  المتعدد  الفريق  بالنيابة عن  والتعليم  التربية  مديرية  في  الخاصة  التربية  يقوم مشرف   •

التقييمي التربوي لمنسق التعليم الدامج. 
• في حال كان الطالب بحاجة إلى خطة فردية، فسيقوم المنسق بتفريغ محتويات التقرير التقييم النفسي التربوي على 
نموذج الخطة التربوية الفردية ويقوم بإرسالها إلى فريق  التعليم الدامج مع األخذ بعين االعتبار التواصل مع األهل 
وأخذ مالحظاتهم حول روتين الطالب أو األمور التي يجب مراعاتها أثناء إعداد الخطة وإشراكهم في جميع القرارات.

اآلتية،  العناصر  الفردية على  التربوية  الخطة  التربوي، وتشتمل  التقييمي  التقرير  التربوية في ضوء  الخطة  تكتب 
يرجى االطالع على النموذج رقم (9) فيما يتعلق بالخطة التربوية الفردية:

- معلومات عامة: االسم، وتاريخ الميالد، والمدرسة، والصف، نوع االعاقة ، وتاريخ البدء في التنفيذ، 
- نقاط القوة والمجاالت التي تحتاج إلى تطوير (يتم اختيار المجال من الخيارات المتاحة مسبقًا).

- األهداف السنوية واألهداف قصيرة المدى بعبارات قابلة للقياس.
- البديل التربوي المناسب الدمج داخل الصف النظامي طوال الوقت، أو الدمج داخل الصف النظامي مع قضاء جزء من 

الوقت في غرفة المصادر،.تلقي خدمات في غرف صفية خاصة 

• يقوم منسق التعليم الدامج بعقد اجتماع الخطة التربوية.
• يأخذ منسق التعليم الدامج موافقة األهل الخطية على الخطة التربوية.

• يكتب أخصائي التربية الخاصة الخطة التعليمية األكاديمية بناء على محتويات الخطة الفردية التي وقع عليها األهل 
وإرسالها لمنسق التعليم الدامج وتنفيذها. 

• يكتب أخصائيو التأهيل والخدمات المساندة الخطة التأهيلية بناء على محتويات الخطة الفردية التي وقع عليها األهل 
وإرسالها لمنسق التعليم الدامج وتنفيذها. 

• يقوم معلم غرفة المصادر (صعوبات التعلم) بإعداد الخطة التعليمية وإرسالها لمنسق التعليم الدامج وتنفيذها. 
• يجب توفير الخدمات التمريضية في حال كان هناك حاجة لذلك من قبل الممرض.

• يجب توفير خدمات معلم الظل بعد أن يتم تكليفه من قبل مديرية التربية والتعليم، في حال كان هناك حاجة لذلك.
• تدريب الطالب على استعمال األجهزة المساندة، والترتيبات التيسيرية، واألشكال الميسرة.  

• مراقبة تقدم الطالب: تقيّم الخطة التربوية الفردية عادة في ضوء التقدم والتطور الذي أحرزه الطالب، وبناء عليه تتم 
أهداف  المطلوب على مستوى  بالتعديل  التخصصات والقيام  المتعدد  الفريق  الفردية فصليًّا من خالل  الخطة  مراجعة 

الخطة أو مستوى الدمج بناء على تطور الطالب.
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ب - الحالة الثانية: طالب لديه إعاقة غير ظاهرة. 
أما في حال لم تكن إعاقة الطالب ظاهرة، فسيتم التعرف على إعاقته على األغلب داخل الصف الدراسي، يرجى االطالع 
على النموذج رقم (2)، حيث أنه بعد مرور بعض من الوقت والمالحظة سيدرك المعلم/ة أن الطالب متأخر عن أقرانه. 
وسيتم تحديد نموذج أو أسلوب التدخل المناسب ومن قبل الفريق المتعدد التخصصات.(عملية التعرف وتطوير البرنامج 

التربوي الفردي أو نموذج االستجابة للتدخل)
• عملية التعرف وتطوير البرنامج التربوي الفردي:

 سيتم تطبيق هذا المسار في حال عدم توافر الشروط الضرورية لتطبيق نموذج االستجابة للتدخل. 

-  إجراءات ما قبل اإلحالة:
سيكون معلم الصف النظامي على األرجح هو أول شخص يالحظ أن الطالب يواجه صعوبة في مواكبة الطلبة اآلخرين 

في الصف، (يرجى االطالع على النموذج رقم 2).  
وتهدف هذه الخطوة إلى تجنب التحويل للتقييم المتعدد التخصصات منذ البداية. وتتكون العملية من سلسلة من الخطوات 
للمساعدة في تحديد ما إذا كان الطالب لديه مشكالت أكاديمية أو سلوكية أو اجتماعية فعًال تعيق عملية التعلم الخاصة به. 

-  إرشادات لمعلم الصف النظامي فيما يتعلق بإجراءات ما قبل اإلحالة: 
• التعرف على اهتمامات الطالب ومتابعة سلوكه ومدى التزامه بتعليمات الغرفة الصفية، والتأكد من أن التعليم الذي 

يقدمه المعلم يلبي متطلبات الطلبة باختالف أنماط التعلم الخاصة بهم.
• جمع المعلومات لمعرفة مستوى أداء الطالب مقارنة بأقرانه في الغرفة الصفية، من خالل المالحظة واالختبارات غير 

الرسمية والتغذية الراجعة المتعلقة بأدائه من قبل المعلمين اآلخرين. 
• االطالع على ملف الطالب (قد يحتوي على عالمات الطالب خالل السنة والحالة الصحية واألدوية أو العالجات التي يستخدمها).

• التحدث مع الطالب، حيث أن الطلبة هم فقط من يستطيعون تحديد ما هو األسهل واألصعب بالنسبة لهم.
• التحدث مع والدي الطالب للتعرف على اهتماماته ونقاط القوة والضعف الخاصة به من وجهة نظر األهل.

• طلب المساعدة من أعضاء فريق التدخل اآلخرين عند الحاجة.
• تطبيق الطرق المختلفة من التدخالت قبل التحويل إلى التربية الخاصة، وتوثيق نتائجها ومشاركة النتائج مع أعضاء الفريق.

 
-  اإلحالة لمنسق التعليم الدامج:

إذا لم تؤد المحاوالت في الصفوف الدراسية والمحاوالت من خالل مرحلة "إجراءات ما قبل اإلحالة" السابقة إلى تغيير، 
وأعتقد معلم الصف النظامي أن الطالب قد يكون لديه إعاقة تحد من تقدمه التعليمي، فعلى المعلم أن يحيل الطالب إلى 
بتلقي  المتعلقة  المرحلة هو تحديد األهلية  الهدف من هذه  إن  التقييم.  بعملية  للقيام  التنسيق  الدامج بهدف  التعليم  منسق 

خدمات التربية الخاصة والخدمات ذات الصلة.
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متطلبات اإلحالة:
عندما يطلب المعلم تقييًما للطالب، فيجب أن يتأكد من تضمين معلومات محددة عن سبب طلب إحالة الطالب إلى خدمات 

تعليمية خاصة وكذلك جميع المجاالت التي تحتاج إلى تطوير. وقد يكون من المفيد للمعلم العمل مع معلم التربية الخاصة 

أو األخصائي النفسي المدرسي. وإذا كان يعتقد على سبيل المثال أن الطالب لديه صعوبة في القراءة أو أن لديه مشكالت 

سلوكية تحتاج إلى معالجة، فعلى المعلم أن يطلب تقييم كال المجالين. ويجب أن يقدم الوثائق التي تشير إلى أن الطالب 

لديه إعاقة (وثائق طبية، أو نفسية، أو صحية).
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نقاط مهمة:
- إن معلم الصف النظامي هو أول شخص يستطيع مالحظة متطلبات الطالب للقيام بالمساعدة، وتحديد ما إذا كان 

الطالب بحاجة إلى اإلحالة للتقييم. 
- ال يعد كل طالب بحاجة إلى مساعدة أنه مؤهل للحصول على خدمات التربية الخاصة.

- إن إشراك أولياء األمور والطالب هو أمر مهم في عملية اإلحالة.

إن الوثائق التالية تعد من الوثائق المفيدة جدًا والتي يكون من الضروري أن يشتمل عليها ملف إنجاز الطالب: 
-  نماذج من أعمال الطالب: توضح جوانب الضعف عند الطالب، مثل الجوانب التعليمية والسلوكية والمعرفية. 
- أمثلة توضح أعمال الطالب مقارنة مع أعمال أقرانه في الصف: هذا سوف يساعدك على وصف المستوى 
األدائي للطالب، وإن هذه المقارنة تساعد الفريق المتعدد التخصصات في تحديد المشاكل التي يعاني منها الطالب.
- قائمة بالتدخالت المتبعة وطرق تنفيذها: قم بتقديم قائمة بطرق التدخالت وأساليب التدريس المختلفة التي قمت 

بها لتحسين أداء الطالب، لتظهر جهودك المبذولة.
- قائمة باألدوات المستخدمة: كن قادًرا على وصف األدوات والمواد المختلفة التي استخدمتها مع الطالب. وإذا 
والقصص  الصوتية  كالتسجيالت  استخدمتها  التي  المواد  بوصف  فقم  القراءة،  في  مشكالت  الطالب  لدى  كان 
وتشكيل الحروف باستخدام المعجون. وإذا كان الطالب يواجه مشكالت في االختبارات، فقم بوصف كيفية قيامك 
بتكييفها (مثل تصغير النصوص القرائية بطريقة تسمح له باإلجابة عن أسئلة الفهم واالستيعاب التي تليها، وال 

تنس وضع نسخة من االمتحان الذي قمت بتكييفه).
- معلومات عن التدخالت ونتائجها: إن الفريق المتعدد التخصصات أو الفريق المدرسي بحاجة إلى رؤية أدلة 
ومعلومات عن التدخالت التي قمت بها لمحاولة تحسين أداء الطالب، لذا ال بد من توثيق الطرق الناجحة وغير 
الناجحة التي استخدمت معهم، حيث أن بعض مشاكل الطلبة معقدة، لذا يحتاج الفريق إلى وثائق تساعد في تحديد 

نقاط الضعف واقتراح التدخالت المناسبة.

- نموذج االستجابة للتدخل:
أساسية  ومتطلبات  شروط  وفق  المسار  هذا  تطبيق  ويتم  تدخل  مستويات  ثالث  من  للتدخل  االستجابة  نموذج  يتكون 

(إجراءات إدارية تنظيمية تتمثل بتقليل عدد الطلبة في الصفوف الدراسية وتوفير معلم مساند في كل صف).
• تدريس ذو جودة عالية، وهو المستوى األول من التدخالت ويتمثل بتقديم تدريس ذو جودة عالية في الصف لجميع 

الطلبة، ومراقبة أدائهم من خالل االمتحانات.
• مراقبة مستوى الطلبة وتكثيف التدخل لمن يكون تحصيلهم باستمرار أقل من أقرانهم، وهو  المستوى الثاني من التدخالت. 
• مراقبة مستوى الطلبة الذين هم في المستوى الثاني وتكثيف التدخل بشكل أكبر لمن يكون تحصيلهم باستمرار أقل من 

أقرانهم، وهو المستوى الثالث من التدخالت.
• مراقبة مستوى الطلبة وإحالة أولئك الذين يكون تحصيلهم باستمرار أقل من أقرانهم للتقييم من قبل الفريق المتعدد التخصصات. 

الخطوات  اتباع  فعليك  التربوي،  البرنامج  وتطوير  التعرف  عملية  تطبيق  تم  أم  للتدخل  االستجابة  نموذج  تطبيق  تم  مالحظة: سواًء 
المذكورة أعاله ابتداًء من التسجيل وانتهاًء بمراقبة تقدم الطالب.



36

مسار تقديم الخدمات للطلبة من ذوي ا�عاقة: 

النهاية

تدريب الطالب على استعمال
األجهزة المساندة، الترتيبات
التيسيرية، واألشكال الميسرة

تحديد احتياجات الطالب غير
المتوفرة في المدرسة (تأهيل، أجهزة

تمريض،مرافق،...

توفير احتياجات الطالب

تكليف
ممرض

تكليف
الكادر

التأهيلي

تكليف
معلم
ظل

توفير األجهزة المساندة
،الترتيبات التيسيرية،

واألشكال الميسرة

التقييم المستمر
ومراجعة الخطط

وتحديثها

توفير
معلم ظل

توفير
الخدمات

التمريضية

كتابة الخطة التعليمية
وإرسالها للمنسق
وتنفيذها/الجانب

التأهيلي

ارسال تقرير التقييم
لمنسق التعليم

الدامج

كتابة الخطة التربوية
الفردية وارسالها الى
فريق التعليم الدامج

عقد اجتماع الخطة
الفردية

اخذ موافقة األهل
الخطية على الخطة

التربوية

كتابة الخطة التعليمية
وارسالها للمنسق
 وتنفيذها/الجانب

األكاديمي

إحالة لمنسق
التعليم الدامج

في حال عدم
استجابة الطالب

للتدخالت

اجراءات ما
قبل االحالة

عملية التعرف
وتطوير
البرنامج
التربوي

نموذج
االستجابة
للتدخل

تحديد نموذج
التدخل

المناسب

(2)
أطفال

معرضيين
لخطر الفشل

الدراسي

مراقبة
مستوى
الطالب
وتكثيف
التدخل

(Tier 3)

مراقبة
مستوى
الطالب
وتكثيف
التدخل

(Tier 2)

تدريس ذو
جودة عالية
(Tier 2)

موافقة خطية من األهل
للتقييم النفسي والتربوي من قبل

فريق متعدد التخصصات

ارسال قائمة بأسماء
األطفال ذوي االعاقة
لمنسق التعليم الدامج

الحصول على
الموافقة عن

طريق المدرسة

الحصول على
الموافقة عن

طريق المديرية

الحصول على
الموافقة عن

طريق الوزارة

تحويل الطالب
لمدرسة
قريبة

في حال كان
لدى الطفل

اعاقة ظاهرة

ارسال قائمة األسماء لمشرف التربية الخاصة في
المديرية وذلك لتحديد مواعيد التقييم من

قبل الفريق متعدد التخصصات

تقييم من قبل فريق متعدد
التخصصات

تحديد
جاهزية

الطالب للدمج
باالتفاق مع

األهل
جاهز للدمج

تحديد البديل التربوي
المناسب ( مدارس

متخصصة
صفوف متخصصة)

 تسجيل في
المدرسة

غير
جاهز للدمج

البداية

تقديم الدعم الالزم
لمعلم الصف في
تخطيط وتنفيذ
الحصة ودعم 

الطلبة من ذوي 
االعاقة 

في كل مستويات 
التدخل 

كتابة الخطة التعليمية
 للطلبة من ذوي

صعوبات التعليم وارسالها
الى المنسق وتنفيذها

إدارة المدرسة ممرض

فريق الصحة المدرسية

معلم مساند

مالحظة: في حال عدم توفر أخصائي تربية خاصة يقوم منسق التعليم الدامج بأعمال أخصائي التربية الخاصة.
ضرورة احالة الطلبة من ذوي االعاقة ممن ال يمتلكون بطاقة تعريفية للتشخيص الرسمي ليتم  إصدار بطاقة تعريفية تتضمن حصول الطالب على الخدمات الخاصة

بأشخاص ذوي االعاقة.

في حال رفض
المدرسة للتسجيل

في حال رفض
المديرية للتسجيل

اجراء
خطط

انتقالية
العادة

التسجيل في
المدرسة



مالحظة: إن أكبر مستفيد مما هو مذكور أدناه هو معلم الصف النظامي.

يمثل نموذج االستجابة للتدخل نموذجاً/برنامًجا أكاديميًا مصمًما لبناء وتحسين مهارات الطلبة المعرضين للخطر في 
المجاالت األكاديمية والسلوكية الضرورية للسماح لهم بتحقيق التوقعات المتعلقة بالمستوى المحدد للصف الدراسي.

ويتم اللجوء إلى استخدام وتطبيق هذا النموذج بصورة عملية في المدرسة من خالل إجراءات إدارية تنظيمية تتمثل 
بتقليل عدد الطلبة في الصفوف الدراسية وتوفير معلم مساند في كل صف. 

1. ما هو نموذج االستجابة للتدخل Response To Intervention RTI؟  
 يشير نموذج االستجابة للتدخل (RTI) إلى تقديم خدمات واستراتيجيات تعليمية نوعية، حيث تكون فائدتها مثبتة للطلبة 

من خالل البحث العلمي، وهي ترصد مدى استجابة الطلبة للتغيرات في التعليم.
إن هذه العملية هي طريقة جديدة للوقاية من وعالج مشكالت التحصيل األكاديمي المختلفة التي قد يواجهها الطلبة سواًء 

أكان لديهم إعاقة أم ال، وذلك من خالل:
أ. تحديد الطلبة الذين لديهم نقاط بحاجة إلى تحسين.

ب.تحديد المشكالت التي يواجهها الطلبة.
ت.تحديد أسباب المشكالت التي يواجهها الطلبة من خالل تطبيق مقاييس األداء األكاديمي والمتابعة في الصف.

ث.وضع خطة إجرائية تحتوي على االستراتيجيات والتدخالت المثبتة بالبحث العلمي.
ج.تطبيق الخطة.

ح. قياس مدى نجاح الخطة من خالل رصد تقدم الطلبة لتحديد ما إذا كانت التدخالت ناجحة أم ال. وإذا كان التدخل غير 
ناجح، فيتعين استخدام تدخل مختلف ومراقبته للتأكد من فاعليته.

ويهدف هذا النموذج إلى تحسين تحصيل الطلبة، ويعمل على التقليل من عمليات اإلحالة لبرامج التربية الخاصة.
ويعتمد تنفيذ التدخالت على عمل الفريق. ويشير مصطلح "التدخل" إلى االستراتيجيات والتقنيات و/أو البرامج المحددة 

المستخدمة فضًال عن إرشادات المعلم في الفصل الدراسي النظامي لتحسين أداء الطالب.

:RTI 2.  مميزات وخصائص نموذج االستجابة للتدخل ـ
 أ.الكشف والتعرف المبكر، لتحديد الطلبة الذين يواجهون مشكالت أكاديمية وسلوكية ويكون التدخل وفق الحاجة.

ب. الوقاية والحد من المشكالت األكاديمية والسلوكية ومنع تفاقمها.
ت. تقليل نسبة اإلحالة إلى التشخيص وبرامج التربية الخاصة.

ث. التركيز في برنامج التدخل، على الجوانب األكاديمية والسلوكية واالجتماعية وتحسين البيئة الصفية. 
ج. القيام بعمل اختبارات أسبوعية لقياس مستوى التقدم، وللمساهمة في تقييم وتكييف أساليب التعليم.

 :RTI 3.المكونات األساسية لنموذج االستجابة للتدخل
يقدم هذا النموذج استراتيجيات تعليمية مستندة لألدلة العلمية وفق ثالثة مستويات من التدخل (يرجى الرجوع إلى الشكل 

الموجود في الصفحة 21)، وتكون المكونات على النحو اآلتي:
أ. ثالثة مستويات من التدخل.

ب.طرق تعليمية تستند فاعليتها لألدلة العلمية.
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مراجع وشروحات إضافية ل�جراء الثالث: 



4. التقييم وإعادة التقييم.
:RTI افتراضات أثناء تنفيذ نموذج االستجابة للتدخل 

أ. يتلقى الطلبة تعليًما أساسيًا عالي الجودة من قبل معلمين مؤهلين في إطار تعليمهم العام.
ب.يتم تطبيق مستويات التدخل الثالثة من قبل المعلم النظامي والمعلم المساند، ويتدخل معلم التربية الخاصة عندما يفشل 

الطالب في تحقيق المستوى الثالث وعندما تتم إحالته للتقييم.
ت. يتم تقييم جميع الطلبة بمقاييس موثوقة وفعالة ومتكاملة في المجاالت األكاديمية.

ث. يقوم معلمو التعليم النظامي بدور نشط في تقييم الطلبة في هذا المنهج، ورصد تطور الطلبة استناًدا إلى أسلوب التقييم 
. (Curriculum Based Measurement) المبني على المنهاج

ج.يقوم معلمو المدرسة بتطبيق التدخالت المستندة لألدلة والبحث العلمي لمعالجة المشكالت التي يواجهها الطلبة.
ح. مراقبة مستمرة ألداء الطالب (تتم بشكل أسبوعي).

خ. يستخدم معلمو المدرسة بيانات مراقبة التقدم لتحديد فاعلية التدخالت والتعديالت الضرورية.

:(RTI) 5 مستويات نموذج االستجابة للتدخل
يتكون نموذج االستجابة للتدخل من ثالثة مستويات، ويكون هدف التدخل في المستويات الثالثة هو تحديد الطلبة الذين 
يعانون من المشكالت التعلمية بدقة ومنع تفاقم المشكالت األكاديمية. وتتزايد مّدة التدّخل وكثافته من مستوى إلى آخر، 

ويتم االنتقال من مستوى إلى آخر بالترتيب بناًء على مدى تقدم الطالب واستجابته للتدخل.

مالحظة: لتوضيح المستويات الثالثة من التدخل سيتم تمثيل النسب لكل مستوى على شكل هرم حيث تشير قاعدة 
العالية وهم%80 من الطالب، ويعبر المستوى  التدريس ذو الجودة  الذين يستفيدون من  الطلبة  الهرم إلى غالبية 
الثاني من الهرم عن الطلبة الذين ال يستفيدون من تدخالت المستوى األول وهم%20 من الطالب، وإن النسبة القليلة 
والتي تكون على رأس الهرم تمثل الطلبة الذين لم يستفيدوا من تدخالت المستوى األول والمستوى الثاني والتي تمثل 

%5 من الطالب فقط.

أ. نموذج االستجابة للتدخل
المستويات المتبعة في نموذج االستجابة للتدخل.

مالحظة: يرجى االطالع على استراتيجيات التدريس الفعالة، ودعم الطلبة من ذوي اإلعاقة في الصف النظامي.
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• (المستوى األول من التدخل) Tier 1: ويعرف أيضاً باسم تعليم الصف العام، إذ أنه يستهدف جميع طالب الصف، 
ويلبي متطلبات أغلبية الطلبة، ويتمثل بتقديم تدريس ذو جودة عالية من خالل تقديم منهج دراسي قوي وطرق تدريس 

خالل  من  أدائهم  ومراقبة  النظامي  الصف  داخل  النجاح  على  الطلبة  قدرة  رفع  على  يساعد  مدرسي  ونظام  فعالة 

االمتحانات.

- يقدم هذا المستوى من التدخل لجميع الطلبة في الصفوف النظامية. 

- الحد األدنى لتقديم التدخل هو (6 8-) أسابيع.

- إن معلم الصف النظامي مسؤول عن تنفيذ وتقديم هذا التدخل. 

• أهداف التدخل في هذا المستوى:
أوًال: تدريس جميع الطلبة بكفاءة عالية لرفع مستواهم األكاديمي، وذلك عن طريق استخدام استراتيجيات وطرق تدريس 

أثبتت الدراسات والبحوث العلمية فاعليتها داخل الصف النظامي.

ثانيًا: تقييم مدى فاعلية االستراتيجيات وطرق التدريس المستخدمة مع الطلبة من خالل (االختبارات األسبوعية المبنية 

على المنهاج، وأوراق العمل واألنشطة المدرسية التي يقوم بتصميمها المعلم، ويتعين التنويه هنا إلى أن هذا المستوى 

يكون فعاالً مع األغلبية العظمى من الطلبة أي (85-80 %)، ويمكن أن ينتقل ما نسبته (%20-15) إلى المستوى الثاني، 

وحينما ال يحقق ما يزيد على 20 % منهم المطلوب، فإن هذا داللة على ضعف البرنامج واالستراتيجيات المستخدمة 

مع الطلبة، ويجب هنا على المعلم إعادة تقييم وتصميم البرنامج.

 Tier 2 المستوى الثاني من التدخل•
يقوم المعلم النظامي في هذا المستوى بتقديم دعم إضافي للطلبة الذين لم يستجيبوا لتدخالت المستوى األول على نحو 

شكل  على  التدخل  تقديم  ويتم  الدراسي.  مستوى صفهم  توقعات  لتلبية  إضافي  دعم  إلى  بحاجة  يكونون  والذين  جيد، 

مجموعات صغيرة أو بصورة فردية عند الضرورة، ويتعين استخدام استراتيجيات مختلفة وأكثر تركيزاً وأكثر تكراراً 

من تلك التي استخدمت في المستوى األول، ويجب االستمرار في تقييم الطلبة

أسبوعيًا لمراقبة تحسن مهاراتهم.  

-يستهدف هذا المستوى الطلبة الذين لم يستجيبوا لتدخالت المستوى األول. 

-الحد األدنى لتنفيذ التدخل في هذا المستوى هو 8-6 أسابيع (30 دقيقة/جلسة).

-إن معلم الصف النظامي والمعلم المساند هما المسؤوالن عن تنفيذ وتقديم التدخل.
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إن الطلبة الذين يظهرون استجابة لتدخالت هذا المستوى وينجحون بسد الفجوة التي ظهرت بين مستواهم التحصيلي 
لم يظهروا استجابة كافية  الذين  الطلبة  أما  التدخل.  المستوى األول من  إلى  ومستوى زمالئهم في الصف، سيعودون 

لتدخالت هذا المستوى، فإنهم سينتقلون للمستوى الثالث.
ويجب أال تزيد نسبة الطلبة الذي ال يستجيبون لتدخالت هذا المستوى عن %5، وإن أي نسبة أعلى من هذه النسبة، 
فتكون داللة على ضعف البرنامج واالستراتيجيات المستخدمة مع الطلبة، ويجب هنا على المعلم إعادة تقييم وتصميم 

البرنامج. 

أساليب واستراتيجيات ذات جودة عالية لتلبية متطلبات الطلبة ذوي اإلعاقة، والتي يمكن استخدامها في مستوى التدخل 
األول والثاني من قبل معلم الصف النظامي:

يرجى االطالع على النموذج رقم (2)
    التعليم المنظم: وهو النهج الذي يُبني على المعرفة السابقة للطلبة، والذي يعرض الجديد من المعلومات بطريقة 

منهجية. 
    التعليم المنهجي: يتعين أن تسترشد التعليمات بالمناهج الدراسية، وأن تستخدم استراتيجيات مثل التعليم المباشر، 
والتعليم الصريح، وفي حين أن المعلومات في كل هذه األساليب تقدم بصورة واضحة ومنهجية استخدام لغة يمكن لكل 
طالب أن يفهمها. وعند تنفيذ التعليم المنهجي، ينبغي على المعلم البدء في كل درس عن طريق تقديم لمحة عامة للطلبة 
عن المحتوى الذي سيتم تدريسه، واألهداف التعليمية للدرس، والتوقعات والمخرجات التعليمية. ويتعين ربط كل مكون 
من مكونات الدرس بالدرس السابق (أي معرفة الطالب السابقة) وما الذي سيتم تناوله الحقاً (أي المعرفة الجديدة) قبل 
المضي قدًما إلى الموضوع الذي يليه، ومراجعة ما تم تعلمه، كما ويجب أن يُطلب من الطلبة اإلجابة عن أسئلة قصيرة 
على شكل مجموعات صغيرة أو على شكل أزواج أو على نحو فردي، ويقوم المعلم بتقديم التغذية الراجعة ومراقبة 

تقدمهم حتى وصولهم إلى اإلتقان. 
    التعليم الصريح: وهو نهج تدريسي فعال يجذب انتباه الطالب إلى المهارة والنشاط أو المفهوم، ويعد هذا األسلوب 
مفيًدا بالنسبة للطلبة الذين يواجهون صعوبة في تعلم المفاهيم الجديدة ضمن تطبيقات هذا األسلوب، وينبغي على المعلم 
أال يفترض من الطالب أن يتعلم المفاهيم بطريقة مباشرة، فعلى سبيل المثال: لن يتمكن الطالب من تحديد مفهوم الكلمة 
دون أن يقوم المعلم بتقديم مرادفات لها والتي يفهمها الطالب باإلضافة إلى تحليل الكلمة إلى المقاطع المكونة لها (الفك 

والتركيب).
     استراتيجيات التعلم الفعالة: سيتمكن المتعلم الفعال من استخدام العديد من استراتيجيات التعلم مثل التلخيص والتفسير 
التوحد واإلعاقة  التعلم واضطراب طيف  الطلبة ذوي صعوبات  للفهم، إال أن  الذاتية  القراءة والمراقبة  الذاتي وإعادة 
الذهنية سيواجهون مشكالت في استخدام هذه االستراتيجيات، لذا يتعين على المعلم أن يركز على استعمال استراتيجيات 

متنوعة تناسب متطلبات جميع الطلبة. 
     مراعاة أنماط التعلم المختلفة للطلبة: سيتعلم بعض الطلبة بشكل أفضل من خالل االستماع إلى النصوص والتعليمات 
والشروحات والمفاهيم، وسيتعلم بعضهم اآلخر عن طريق إكمال مهمة بطريقة حركية، وبعضهم اآلخر عن طريق 
عرض فيديو أوعرض مسرحي أو لعب األدوار، لذا فإنه سيتعين على المعلم الذي سيقوم بالتدريس الفعال أن يوظف 
استراتيجيات تعلمية تلبي األنماط التعليمية المختلفة التي يحتاجها الطلبة. ويتعين على المعلمين أن يقوموا بشرح المفاهيم 
والنماذج  والصور  الحركية،  األلعاب  للحصر،  ال  المثال  سبيل  على  خالل  من  ومتنوعة،  ومفهومة  مناسبة  بطرق 

والمجسمات، والتسجيالت الصوتية واألغاني والموسيقى.



      الممارسة والتكرار: سيستفيد جميع الطلبة، بما في ذلك أولئك الذين لديهم صعوبات تعلم، أو إعاقة ذهنية أو اضطراب 
طيف التوحد، من التعرض لتعلم المهارات والمفاهيم من خالل ممارسة هذه المهارات على نحو متكرر، ومع ذلك، فإن 

الطلبة ذوي اإلعاقة في كثير من األحيان سيكونون بحاجة إلى مزيد من التكرار قبل إتقان المفهوم بصورة تامة.
     التقييم التكويني (مراقبة التقدم واإلتقان): إن التقييم المستمر لتعلم الطلبة هو األسلوب األكثر فاعلية في معرفة ما 
تم  الذي  التعليمي  فاعلية األسلوب  تقييم  له، ويمكننا هذا األمر من  قُدم  الذي  التعليمي  المحتوى  قد فهم  الطالب  إذا كان 
استخدامه. ومن الممكن أن يكون أسلوب التقييم بسيطًا وغير رسمي، وذلك من خالل توجيه األسئلة للطالب لقياس مستوى 
الفهم أو من الممكن أن يكون أسلوب التقييم رسمياً حيث يتضمن استخدام طرق معيارية، مثل أسلوب التقييم المستند إلى 

المنهاج لقياس الطالقة في القراءة الشفوية، أو القراءة والفهم، أو الرياضيات، ويتعين أن يتلقى الطالب تقييًما عادًال.
     تحليل المهمة Task Analysis: يعد أسلوب تحليل المهمة أحد األساليب المفيدة في تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة، 
ويشمل هذا األسلوب تجزئة المهمة إلى الخطوات التي تتكون منها وترتيبها على نحو متسلسل، ويتضمن أسلوب تحليل 
المهمة توجيه الطالب نحو تأدية المهمة خطوة بخطوة إلى أن يستطيع تأديتها بنجاح بشكل كامل. وبشكل عام، يشتمل 

أسلوب تحليل المهمة على الخطوات اآلتية:
1. تحديد وتعريف المهمة التعلمية (الهدف السلوكي).

2. تجزئة المهمة التعليمية إلى الخطوات المكونة لها وتعليمها للطالب حسب الترتيب المنطقي لها.
3. تقييم أداء الطالب للمهمة لتحديد الخطوات التي يستطيع القيام بها قبل البدء بتدريبه.

4. البدء بتعليم الطالب واالنتقال من خطوة إلى أخرى وعلى نحو متسلسل.
     استراتيجية التعليم متعدد الحواس: تركز هذه االستراتيجية على استخدام الطالب لحواسه المختلفة أثناء التعلم، إذ 
يتوقع من هذه العملية التعليمية أن تكون أكثر فاعلية عندما يستخدم المعلم استراتيجيات توظف عدة حواس لدى الطلبة، 
Fer-) وتعتمد هذه االستراتيجية بصورة كبيرة على التعامل مع الوسائل التعليمية بصورة مباشرة، وتعد طريقة فرنالد
التي تسمى بأسلوب (VAKT) من األمثلة على هذه االستراتيجية إذ تتكون هذه الطريقة من خمس خطوات   (nald

لتفعيل عمليات القراءة، والكتابة، باستخدام حواس متعددة، وهي:

    يقول المعلم للطالب: سوف تتعلم الكلمات بطريقة جديدة، وهذه الطريقة ستكون ناجحة جًدا ....... ثم يشجع الطالب 
على اختيار الكلمة التي يرغب في تعلمها، ويقوم بمناقشة المعنى المحتمل للكلمة مع الطالب.

    يقوم المعلم بكتابة تلك الكلمة بخط كبير على ورقة، ويقرأ المعلم الكلمة المكتوبة على الورقة، ومن ثم يعيد قراءتها 
ويتتبع الكلمة بإصبعه. 

    يجهز المعلم نماذج تحتوي على كلمة جديدة، يقرأ المعلم الكلمة الجديدة ويتتبعها بإصبعه أمام الطالب، ثم يقوم بتتبع 
مقاطعها أثناء قراءتها بصوت عال، ثم يقرأها ويتتبع الكلمة بإصبعه، ومن ثم يطلب المعلم من الطالب إعادة ما تم القيام 

به أمامه إلى أن يتقن الطالب قراءة الكلمة الجديدة.
     يستمر الطالب في تتبع الكلمة الجديدة إلى أن يشعر بالراحة والثقة في أنه يستطيع كتابة الكلمة باسترجاعها من ذاكرته 

ودون أخطاء.
     يكتب الطالب الكلمة باسترجاعها من ذاكرته دون أن ينظر إلى النسخة األصلية، فإذا كانت الكتابة غير صحيحة فسيتم 

إعادة مرحلة التتبع، ومرحلة القراءة أثناء التتبع. 
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     في حال تمكن الطالب من كتابة الكلمة الجديدة باسترجاعها من ذاكرته بشكل صحيح 3 مرات، فستوضع ورقة الكلمة 

في ملف لالستفادة منها فيما بعد، ويفضل أن تكون الكلمات مرتبة حسب األاحرف الهجائية في الملف.

     يجب طباعة الكلمة الجديدة خالل 24 ساعة وعرضها على الطالب، حتى يتمكن الطالب من الربط بين الكتابة بخط 

اليد، والخط المطبوع.

*- استراتيجية تعليم األقران: وهو أسلوب يقوم به األفراد بتعليم بعضهم البعض، كأن يقوم بعض الطالب بتعليم من هم 

أقل منهم عمًرا أو أقل منهم في التحصيل األكاديمي  .

خطوات تنفيذ استراتيجية تعليم األقران: 

1- تحديد الطالب الذين يحتاجون إلى تدريس خاص من قبل األقران.

2- تهيئة المدرسة إلستراتيجية تعليم األقران، بحيث تكون هناك قناعة تامة من قبل مدير المدرسة والمعلمين بأن تعليم 

األقران لن يخل بأنشطة المدرسة أو الصف الدراسي.

3- تحديد الوقت لتعليم األقران. 

4- تصميم الدروس التي سيقوم األقران بتدريسها.

5- تدريب الطالب الذين سيقومون بتعليم زمالئهم. 

6- الحفاظ على اندماج الطالب والمعلم بالعملية.

  Teir 3 المستوى الثالث للتدخل

وهو ما يسمى بالتدخل المكثف، وفيه يتم تقديم أعلى درجة من التدريس والتدريب على نحو فردي لرفع مستوى تطور 

الطالب الذي ال يظهر استجابة لتدخالت المستوى األول والثاني. وتمتد التدخالت المكثفة إلى مدة تصل إلى 6 8- أسابيع، 

ويكون التدخل بصورة يومية لمدة ال تقل عن 50 دقيقة.  وعندما ال يستجيب الطالب للتدخل المكثف، فسيتم تحويله للتقييم 

من قبل الفريق المتعدد التخصصات. 

إن معلم الصف النظامي والمعلم المساند هما المسؤوالن عن تنفيذ وتقديم التدخل.تدخل.
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التقييم

إعطاء الطالب فرصة لإلجابة 

نسبة اإلجابات الصحيحة

تركيز التعليم

التوقعات سلوكية

المراجعة والتكرار

تصحيح األخطاء

عوامل تنظيمية

الوقت المحدد للتعليم

حجم المجموعة

مدة التدخل

فريق التدخل

عوامل التقييم

مستوى التقييم

تكرار مراقبة التحسن

المستوى الثالثالمستوى الثاني

30 دقيقة، من 5-3 مرات أسبوعيًا.

من -5 8 طالب.

من 8-6 أسابيع.  

معلم الصف النظامي والمعلم المساند. 

المستوى الثاني. 

تقييم فردي. 

أسبوعيًا.

50 دقيقة، 5 مرات أسبوعيًا.

من 3-1 طالب.

من 8-6 أسابيع.

معلم الصف النظامي والمعلم المساند. 

المستوى الثالث. 

تقييم فردي.

أسبوعيًا.

سجل  مراجعة  يشمل  رسمي  غير  تقييم 
فضًال  والمقابلة،  والمالحظة،  الطالب، 

عن االختبارات األسبوعية.

تقييم غير رسمي يشمل مراجعة سجل 
والمقابلة،  والمالحظة،  الطالب، 

واالختبارات األسبوعية.

إجابات  من   80% أن  من  التأكد  يجب 
بالمواد  يتعلق  فيما  صحيحة  المجموعة 
الجديدة، و%90 فيما يتعلق بالمواد القديمة.  

إجابات  من   80% أن  من  التأكد  يجب 
الطالب صحيحة فيما يتعلق بالمواد الجديدة، 

و%90 فيما يتعلق بالمواد القديمة.  

لعالج  للسلوك  الوظيفي  التقييم  استخدام 
وضبط سلوك الطلبة من خالل خطط فردية.

تلبي  عالجي  تدخل  برامج  استعمال 
المتطلبات الفردية للطالب.

تركيز إضافي على المحتوى األساسي وبرنامج التدخل 
استعراض  في  الوقت  من  المزيد  وقضاء  العالجي 

المفاهيم ومراجعتها والسماح للطلبة بالممارسة.

واإلثرائية  األساسية  المناهج  استخدام 
ومراجعة المواد للطلبة، ويجب التركيز هنا 

على االحتياجات على مستوى المجموعة.

لضبط  الصفية  اإلدارة  على  التركيز 
المشكالت السلوكية لدى الطلبة.

مراجعة المفاهيم األساسية التي تم تدريسها 
.Teir 1 في المستوى األول

تصحيح الخطأ مباشرة.تشجيع الطلبة على تصحيح األخطاء .

من 12-8 إجابة في الحصة.من 8-6 إجابات في الحصة.
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أجهزة التكنولوجيا المساندة/الترتيبات التيسيرية التي يستخدمها األشخاص ذوو اإلعاقات المختلفة: 

ا�عاقة السمعية:

 :  (loop system) نظام الحلقة

السماعات الطبية: 

االتصال المرئي:
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تطبيقات تحويل النصوص إلى تسجيل صوتي لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية: 

تطبيقات وأجهزة التسجيل وتحويل الكالم إلى نصوص مكتوبة (كالترجمة في األفالم) أو إلى لغة اإلشارة:  



تطبيقات تحويل النصوص إلى تسجيل صوتي لألشخاص ذوي اإلعاقة البصرية: 

تطبيقات التدقيق اإلمالئي:

تطبيقات إلكترونية للغة اإلشارة:

46
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ا�عاقة البصرية: 

العصا البيضاء: 

الماسحات الضوئية:     

أجهزة وتطبيقات تكبير الصور والنصوص وتغيير التباين، وتكبير حجم خط المناهج: 
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الكتب اإللكترونية الناطقة:

طابعات برايل:     

الهواتف الذكية ومميزاتها في سهولة إمكانية الوصول:

تطبيقات التدقيق اإلمالئي: 



تطبيقات تحديد المواقع ونظم المعلومات الجغرافية:

   

:(QR) األدوات واألجهزة المنزلية الُمعرفة ببطاقات برايل أو رموز االستجابة السريعة

األجهزة واألدوات المساعدة على التنظيم (المفكرة اإللكترونية الصوتية): 

49
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ا�عاقة الحركية:    

األدوات المساندة الطبية (الكراسي المتحركة، والمشايات والعكازات):

أجهزة التحكم بالكمبيوتر باستخدام حركة العين:    

المصاعد:  
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عربة تسلق/صعود الدرج (يدوية/كهربائية): 

المركبات المجهزة الستخدام ذوي اإلعاقة الحركية:  

أجهزة التحكم باستخدام البلع:

أجهزة األلواح الذكية واألجهزة اللوحية:  
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صعوبات التعلم:

المفكرة اإللكترونية (المفكرات والملفات المنظمة):

المفكرات الصوتية:   

الدعم في حل المسائل الحسابية والكتابية من خالل التطبيقات التعليمية اإللكترونية:     

اآلالت الحاسبة المحمولة أو (تطبيقات الحاسبات الرقمية والبيانية):
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تطبيقات التدقيق االمالئي:  

الكتب اإللكترونية/الكتب المسجلة صوتيا:  

القلم الناطق للقراءة:   

تطبيقات قراءة النصوص: 
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الكتب التفاعلية: 

أقالم التسجيل الصوتي:   
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4) الفحص الدوري
طریق  عن  وذلك  المدرسة،  أطفال  لكل  طبي  فحص  بعمل  القیام  ھو  الدامج  التعلیم  في  الفضلى  الممارسات  من  إن 
الفحوصات الدوریة التي تقوم بھا وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربیة والتعلیم، إذ یضاف إلى الفحوصات التي 
تقوم بھا وزارة الصحة فحوصات السمع والبصر من خالل استعمال طرق سھلة وبسیطة إلجراء الفحص وتسھیل عملیة 

إحالة الطلبة الذین ھم بحاجة إلى تشخیص طبي أدق بناء على النتائج.
ولفحص القدرات البصریة، یمكننا قیاس حدة اإلبصار من خالل استعمال لوحة (لیا) أو لوحة (c) أو لوحة (E)، (یرجى 

االطالع على النموذج رقم 11).

أما بالنسبة لفحص السمع، فإنھ یمكننا استخدام تطبیق ذكي (Hearing Test) یتم من خاللھ عمل قیاس مبدئي للقدرة 
على سماع حدة وشدة الصوت، (یرجى االطالع على النموذج رقم 12).

ویجب على الطبیب والكادر الذي یتم تشكیلھ من قبل وزارة الصحة القیام بإجراء ھذه الفحوصات من خالل الزیارات 
التي یقومون بھا للمدارس.

خطوات الفحص (الفحوصات الطبیة الدوریة):
أ - تقوم إدارة المدرسة بالمطالبة بتشكیل فریق من قبل وزارة التربیة والتعلیم بحیث یتضمن الفریق طبیب مختص من 
وزارة الصحة و أخصائیین من مدارس الصم والمكفوفین وغرف معالجة النطق للقیام بالفحص الدوري  .(مالحظة: 

یكون قائد الفریق ھو الطبیب المكلف من وزارة الصحة)
الشامل  الطبي  والفحص  والبصر)  السمع  الدوري (فحص  الفحص  بإجراء  المكلف  المدرسیة  الصحة  فریق  یقوم  ب - 
لطالب الصفوف المستھدفة في المدارس الحكومیة وبالتنسیق مع اإلدارات المدرسیة، ویقوم الطبیب بجمع نتائج من قبل 
أعضاء الفریق المكلفین وتوثیق نتیجة الفحص الطبي في سجل الطالب المدرسي وفي سجل خدمات الصحة المدرسیة 

وفي سجل الطبیب الیومي. 
ت - متابعة وتحویل الحاالت المرضیة المكتشفة وفق نوع الحالة ووفق الجھة المحول إلیھا (اختصاص، أو أشعة، أو 

مختبر، إلخ) من قبل الطبیب المكلف من قبل وزارة الصحة
ث - في حال تحویل الطالب إلى المراكز الصحیة الشاملة أو المستشفیات الحكومیة من قبل الطبیب (سیقوم ولي أمر 

الطالب بتحمل التكالیف تبعاً لنوع التأمین الذي یحملھ ولي األمر).
المدرسة  ادارة  تقوم  بقائمة االسماء  المدرسة  إدارة  بتزوید  الطبیب  یقوم  االعاقة  اكتشاف طلبة من ذوي  ج - في حال 

بتحویل االسماء لمنسق التعلیم الدامج.
ح - یقوم منسق التعلیم الدامج بالحصول على الموافقة الخطیة من قبل ذویھم.

خ - یقوم المنسق بدوره بارسال قائمة االسماء للفریق المتعدد التخصصات في مدیریة التربیة والتعلیم المسؤولة
مالحظة: یجب مالحظة الطلبة الذین یشتبھ أن لدیھم إعاقة، ویجب إحالتھم إلى التشخیص الرسمي وذلك بھدف الحصول 
على البطاقة التعریفیة الخاصة بذوي اإلعاقة لضمان حصولھم على الخدمات مثل (خدمات التأھیل، واألجھزة الطبیة 

المساندة، ومعلم الظل، واإلعفاء طبي، والترتیبات التیسیریة المعقولة، إلخ).
د. یقوم فریق متعدد التخصصات بتقییم الطالب ویتم إكمال الخطوات بناء على مسار تقدیم الخدمات ص 35
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5) إدارة سلوك الطلبة
أ - یبدأ معلم الصف النظامي بتطبیق استراتیجیات اإلدارة الصفیة لضبط سلوك الطلبة في الغرفة الصفیة

ب- وفي حال استمرار ظھور المشكالت السلوكیة لدى أحد الطلبة؛ یجب على المعلم أن یقوم بإحالة الطالب للمرشد التربوي.

ت- یقوم المرشد التربوي بعقد اجتماع مع معلم الصف وولي األمر والتحدث مع الطالب نفسھ وذلك لحل المشكالت السلوكیة.
ث- إذا استمرت ھذه المشكالت رغم محاوالت المرشد التربوي وأخذ الوقت الكافي لحلھا، یقوم معلم الصف بإحالة 

الطالب لمنسق التعلیم الدامج.
ج- والذي بدوره یعمل على إحالة الطالب إلى أخصائي التربیة الخاصة.

ح- وذلك لتنفیذ تحلیل السلوك التطبیقي والذي بدوره یحتوي على الخطوات اآلتیة:
• تقییم السلوك الوظیفي من خالل المقابالت والمراقبة: 

- تحدید السلوك المستھدف.
- تحدید المحفزات السابقة.

- تحدید نتائج السلوك.
- تحدید وظیفة السلوك.

•  بناء خطة التدخل/ تعدیل السلوك:
- تحدید مخطط فرضیة السلوك.

- تحدید السلوك/یات البدیلة.
- اختیار استراتیجیات التدخل التي من شأنھا تعزیز السلوكیات البدیلة.

- تطبیق االستراتیجیات وھذا یتم من خالل كامل الفریق (فریق التعلیم الدامج).
• المتابعة وإعادة التقییم: 

المطالبة بتشكیل الفریق
الطبي بین وزارة التربیة
والتعلیم ووزارة الصحة

توثیق نتیجة الفحص في
سجالت الطالب من خالل
الطبیب المختص الذي

ھو رئیس الفریق

متابعة وتحویل الحاالت
المكتشفة الى فحص طبي

متخصص من خالل الطبیب
المختص الذي ھو

رئیس الفریق

اجراء الفحص الدوري

یقیم الطفل من قبل فریق
متعدد التخصصات

تقوم ادارة المدرسة
بتحویل االسماء

لمنسق التعلیم الدامج.

یحول الطفل للتقییم من قبل
فریق متعدد التخصصات في

المدیریة

في حال
اكتشاف طلبة

من ذوي االعاقة
یتم تزوید إدارة
المدرسة بقائمة

 االسماء

إدارة المدرسة

منسق التعلیم الدامج

فریق الصحة المدرسیة

المسح الدوري (الفحص الطبي)

مالحظة: - یرجى إكمال الخطوات بناء على مسار تقدیم الخدمات صفحة 35

            - یقوم الطبیب بتوثیق نتیجة الكشف في سجل الطالب المدرسي وسجل خدمات الصحة المدرسیة وسجل الطبیب الیومي
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إدارة سلوك الطلبة:

شروحات ومالحق إضافیة لإلجراء الخامس (إدارة سلوك الطلبة):

احالة الطالب للمرشد تطبیق استراتیجیات
اإلدارة الصفیة

نھایة التدخل

احالة لمنسق التعلیم
الدامج

أخذ موافقة ولي األمر
على التقییم لبناء  خطة
تعدیل وإدارة السلوك

احالة الطالب الى
أخصائي التربیة

الخاصة

بناء خطة التدخل

المتابعة
والتقییم

عقد اجتماع مع معلم
الصف وولي األمر لمناقشة
المشكالت السلوكیة للطالب

ھل استمرت
المشاكل السلوكیة

؟

ھل استمرت
المشاكل السلوكیة

بعد تنفیذ استراتیجیات
االدارة

الصفیة؟

نعم

ال

نعم

ال

المرشد معلم الصف النطامي أخصائي التربیة
الخاصة

منسق التعلیم
الدامج

- تحدید مخطط فرضیة السلوك.

- تحدید السلوك/یات البدیلة.

- اختیار استراتیجیات التدخل التي من شأنھا تعزیز السلوكیات البدیلة.

- تطبیق االستراتیجیات من خالل فریق التعلیم الدامج

تقییم السلوك الوظیفي

- تحدید السلوك المستھدف.

- تحدید المحفزات السابقة.

- تحدید نتائج السلوك.

- تحدید وظیفة السلوك.

1. االدارة الصفیة

أ- تعریف اإلدارة الصفیة:

تشیر اإلدارة الصفیة إلى مجموعة واسعة من المھارات والتقنیات التي یستخدمھا المعلمون إلبقاء الطلبة في حالة نظام 

وانتباه وإنتاج أكادیمیًا خالل الحصة الدراسیة. عندما یتم تنفیذ استراتیجیات اإلدارة الصفیة على نحو فعال، وسیتمكن 

المعلمون من تقلیل السلوكیات التي تعیق تعلم الطلبة باإلضافة إلى زیادة السلوكیات التي تسھل أو تعزز التعلم بشكل 

عام، وفي حین أن المعلمون الفاعلون یمیلون إلى إظھار مھارات فعالة في اإلدارة الصفیة، إال أن السمة الممیزة للمعلم 

الذي ال یمتلك الخبرة الكافیة أو الذي یمتلك فاعلیة أقل ھي فصل دراسي غیر منظم وطالب غیر منتبھین أو غیر منتجین 

أكادیمیاً.   

إن األصل في اإلدارة الصفیة ھو تطبیق جمیع االستراتیجیات واألسالیب التي تساعد على زیادة فاعلیة التعلم لدى الطلبة 

وإدارة سلوكھم، إذ یمكن أن یشكل سلوك الطلبة تحدیًا للمعلم، مما یستدعي التخطیط للتعامل مع ھذا األمر، ویتطلب ذلك 

كثیًرا من الوقت والجھد، ومع ذلك سوف یحتاج المعلم إلى اتباع قواعد ومبادئ محددة لغایات التعامل مع تلك التحدیات 

وتطویر خطط وتدخالت سلوكیة لمساعدة الطلبة في الوصول إلى تحقیق متطلبات التعلم. 
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تعریف السلوك: یعرف السلوك بأنھ كافة األفعال واألنشطة الـتي تـصدر عـن الفـرد، وذلـك بكـل مـا ینجم مـن خالل 
تفاعل الفرد مع بیئتھ وعلى نحو متواصل ومتغیر في الوقت نفسھ، تبًعا لنمو الفرد في جمیع الجوانب.

وتعد اإلدارة الصفیة عنصًرا ھاًما في جعل البیئة الصفیة بیئة آمنة ومرحبة ودامجة ویسھل وصول الطلبة لكل ما فیھا 
ألنھا تلعب دوًرا مھًما في ضمان استجابة الطلبة لعملیة التعلم بفاعلیة، ومن الخطوات المھمة التي ال بد من اتخاذھا لجعل 

المدرسة مدرسة دامجة ھي أن تقوم جمیع الصفوف بتطبیق اإلدارة الصفیة.
فضًال عن أن اإلدارة الصفیة مھمة جًدا لضبط سلوك الطلبة، فھي الخطوة المثالیة لحل المشكالت السلوكیة وتقلیل تحویل 

الطلبة من ذوي المشكالت السلوكیة لخدمات التربیة الخاصة.

أسئلة مھمة یتعین على المعلم االنتباه لھا بوصفھا جزًءا من اإلعداد والتحضیر للصفوف (اإلدارة الصفیة):
- ھل الغرفة الصفیة منظمة تنظیًما جیًدا؟

- ھل یستطیع الطلبة تحدید مادتھم بسھولة؟
- ھل یساعد ترتیب الغرفة الصفیة على تنقل الطلبة بسھولة؟

- ھل یمكننا التقلیل من المشتتات السمعیة والبصریة؟
- ھل یوظف المعلم وقت الطلبة على نحو فعال حین انتھائھم من األنشطة والواجبات داخل الصف؟

ب- استراتیجیات اإلدارة الصفیة: 
أن یتفق المعلم مع الطلبة على القواعد الصفیة وااللتزام في اتباع ھذه القواعد وتنفیذ نتائجھا مثًال " عندما تضع قاعدة 

رفع األیدي لإلجابة، فال تستجب للطالب الذي یصرخ لإلجابة ألنك تعزز بذلك عنده ھذا السلوك".
- نشر جدول زمني بصري للمھام واألنشطة الیومیة وااللتزام بھ.

- أن یقوم المعلم بقضاء بعض الوقت في بدایة العام الدراسي لشرح إجراءات الصف ومن األمثلة على ذلك: عند االنتھاء 
من عملك، یمكنك إحضار ورقة العمل إلى مكتبي، وعند االنتھاء من الحصة، قم بوضع الكتب والدفاتر وإخراج المواد 
فیھ  للطلبة  الذي یمكن  المنزلیة، والوقت  الواجبات  لتسلیم  الجلسة، ووضع روتین  لبدء  التالي، ووضع روتین  للدرس 
الحصول على مساعدة المعلم، وماذا یفعلون عند االنتھاء من الواجب (ھل یجلسون في أماكنھم ویعملون بھدوء أو یمكنھم 

القیام بواجبات إضافیة أو القراءة على سبیل المثال)، وكیف یتم االستعداد لمغادرة المدرسة في نھایة الیوم أیًضا.
- التخطیط إلدارة الحصة الصفیة: مثال 5 دقائق لبدء الدرس، و5 دقائق في النھایة إلنھاء الدرس واالستعداد للدرس 

التالي، وتحدید مقدار الوقت الضروري لشرح الدرس والوقت الضروري لتنفیذ األنشطة.
- توظیف التعزیز اإلیجابي للتقدم األكادیمي والسلوكي الذي یحرزه الطالب.

- ضع بعین االعتبار طریقة وقوفك: عند إعطاء تعلیمات، حافظ على الوقوف بثقة أمام الطلبة، ارفع رأسك وافرد كتفیك 
وقف باستقامة من أجل جذب انتباه الطلبة. 

- التنفس المنخفض، التنفس البطيء بھدوء. كن حذًرا إذا كنت تحبس أنفاسك في المواجھات مع الطلبة تنفس! والحظ ما 
إذا كان الطالب ھو من یحبس أنفاسھ.

- خصص أماكن معینة لألغراض المختلفة، مثًال خصص مكانًا في مقدمة الصف لتقدیم التعلیمات لیتمكن جمیع الطلبة 
من رؤیتھا، وخصص مكاناً آخر لتقف فیھ كونك معلًما وذلك للتنویھ بضرورة االنضباط والتوقف عن الحدیث.
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- اعتمد نظاًما غیر لفظي مثًال:

لتنظیم عمل المجموعات، بدًال من أن تقول المعلمة "بدأ الواجب" یمكنھا أن ترفع بطاقة خضراء، وبدًال من أن   

تقول اقترب موعد انتھاء الواجب یمكنھا أن ترفع بطاقة صفراء، وبدًال من أن تقول ضعوا األقالم أو انتھى الواجب 

یمكنھا أن ترفع بطاقة حمراء.

ضبط الصف، فمثًال بدًال من أن تقول توقفوا عن الحدیث الجانبي، یمكنھا أن ترفع بطاقة حمراء أو أن ترفع یدھا   

للتعبیر عن طلب الھدوء، أو أن یقوم الطلبة برفع أیدیھم والتوقف عن الحدیث.

البطاقة  یرفعوا  أن  بعد طرح وشرح كل مفھوم  الطلبة  المعلمة من  أن تطلب  یمكن  الراجعة،  للتغذیة  بالنسبة   

الحمراء إذا كان ھذا المفھوم غیر واضح وبحاجة إلى إعادة أو شرح إضافي، وأن یرفعوا البطاقة الخضراء إذا كان ھذا 

المفھوم واضًحا وال یحتاج إلى إعادة أو شرح إضافي. 

للتواصل، یمكننا تشجیع الطلبة على طرح أسئلة على المعلم من خالل رفعھم لبطاقة حمراء.  

- اجذب انتباه الطلبة في بدایة الحصة بطریقة بصریة. على سبیل المثال یمكنك في بدایة الدرس كتابة لغز على نحو 

معكوس على السبورة حتى ینظر إلیھ الطلبة عند دخولھم إلى الصف من باب إثارة االھتمام. سوف یشجعھم ذلك على 

الجلوس في أماكنھم بسرعة، وبدء التركیز على العمل؛ األمر الذي یعني بأن المعلم لیس مضطًرا لمواصلة إخبار الصف 

الغرفة  الموجودة في الصف؛ فالحركة السریعة في جمیع أنحاء  الطاقة  بأماكنھم، فكر في مستوى  الجلوس  أن علیھم 

یمكنھا أن تنشط الطلبة وتزید من تركیزھم في الحصة.

- یجب على سلوكیاتك وتصرفاتك كونك معلًما أن تعكس كلماتك. على سبیل المثال: كن ھادئًا عندما تطلب من اآلخرین 

الھدوء.
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• المتابعة وإعادة التقییم:

الطابور الصباحي:                                                           

الحصص الدراسیة:                                                          

االستراحة:                                  

استئناف الحصص واألنشطة المدرسیة ثم المغادرة إلى المنزل:      



2. تعدیل السلوك التطبیقي: 
وھو علم یشتمل على التطبیق المنظم لمجموعة من القوانین والمبادئ العلمیة المستندة إلى نظریات التعلم وعلم السلوك 

اإلنساني بھدف تحسین السلوكیات المھمة اجتماعیًا إلى درجة كبیرة.  
ولقد ساد مصطلح تحلیل السلوك التطبیقي على مصطلح تعدیل السلوك، ألن المصطلح األخیر یوحي بالتركیز على 

محاولة تغییر السلوك دون توضیح التفاعل بین ھذا السلوك والبیئة ذات العالقة. 
ویسعى تحلیل السلوك التطبیقي إلى تحلیل العالقة الوظیفیة بین السلوك المستھدف والبیئة، ومن ثم تطویر  سلوكیات 

بدیلة تؤدي الوظیفة نفسھا التي تؤدیھا السلوكیات المراد تحسینھا.
الخطوات:

أ- تقییم السلوك الوظیفي من خالل المقابالت والمراقبة/المالحظة: 
Functional Behavio-) لتقییم المشكالت السلوكیة المختلفة التي یظھرھا الطلبة، فسیتم استخدام تقییم السلوك الوظیفي

 :(ral Assessment FBA
إن تقییم السلوك الوظیفي ھو عملیة جمع معلومات على نحو شمولي للتعرف على مسببات المشكالت السلوكیة لدى 
المادیة  بالبیئة  متعلقة  معلومات  جمع  حتى  أو  وجودھا،  استمراریة  في  تسھم  التي  السلوكیات  ھذه  ونتائج  الطلبة، 
واالجتماعیة المحیطة بالطالب والتي قد تسھم في ظھور ھذه المشكالت السلوكیة أیًضا. وتعد ھذه المعلومات مھمة جًدا 

لفھم طبیعة المشكالت السلوكیة ومسبباتھا فضًال عن رفع فاعلیة التدخالت لحل ھذه المشكالت السلوكیة.
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مثال للقواعد الصفیة:



• المخرجات األساسیة لتقییم السلوك الوظیفي الشامل:
یعد تقییم السلوك الوظیفي مكتمًال، إذا تحققت فیھ المخرجات اآلتیة:

- وصف واضح للسلوكیات غیر المرغوبة، بما في ذلك صورة وتسلسل السلوكیات التي تحدث مًعا عادة.
- تحدید األحداث، واألوقات، والمواقف التي تسبق السلوكیات غیر المرغوبة والتي تتنبأ بحدوثھا أو عدم حدوثھا، خالل 

الروتین الیومي للطالب.
- تحدید النتائج المترتبة على حدوث ھذه السلوكیات.

ما  أي  السلوك)،  وظیفة  ھنا  (ونعني  السلوك  بقاء  استمراریة  على  تحافظ  التي  المخرجات/المحفزات  تحدید   -
الوظیفة/الھدف الذي حققھ ھذا السلوك للطالب؟

- القیام بعمل "بیانات موجزة" ”Summary Statements“ والتي تحتوي على فرضیة أو أكثر من فرضیة وتتضمن 
على  تحافظ  التي  والمخرجات/المحفزات  السلوكیات،  ھذه  بھ  تحدث  الذي  للموقف  للسلوكیات، ووصفاً  محدًدا  وصفًا 

استمراریة ھذه السلوكیات في ھذه المواقف المحددة.
- جمع المعلومات "المالحظة المباشرة" والتي من شأنھا دعم الفرضیات التي تم وضعھا.

• من طرق جمع المعلومات لتقییم السلوك الوظیفي:

الذین یعرفونھ على نحو جید (الذین یكونون على  التحدث مع الشخص نفسھ "إن أمكن" و/أو األشخاص  المقابلة:   -

اتصال مباشر معھ، ویعرفون عنھ معلومات كثیرة)، (یرجى االطالع على النموذج رقم 13).

تتم المقابلة مع الشخص نفسھ "إن أمكن" و/أو األشخاص الذین یعرفونھ على نحو جید (الذین یكونون على اتصال مباشر 

معھ، ویعرفون عنھ معلومات كثیرة) مثل (األم، أو األب، أو معلم الصف، إلخ). وتتم عملیة جمع المعلومات في المقابلة 

لفھم أنماط السلوكیات غیر المرغوب فیھا التي یظھرھا الطالب، بھدف تحدید وحصر المتغیرات التي یمكنھا أن تؤثر 

في السلوك غیر المرغوب فیھ. 

وفي حین أن الطالب یتعرض خالل یومھ للمئات من األحداث والمواقف، فھنا یأتي دور المقابلة في تحدید أي من ھذه 

المواقف مرتبطة بالسلوك غیر المرغوب فیھ للطالب.

مع من نعقد المقابلة:  

یتم عقد المقابالت مع نوعین من المجموعات؛ األولى تشمل األشخاص الذین یعرفون الطالب و/ أو یعملون معھ مثل 

(المعلمین، أو المعالجین، أو األھل، إلخ)، والمجموعة الثانیة ھي الطالب نفسھ – إن أمكن. 

مالحظة: إن نموذج مقابلة الطالب بسیط ویحتاج لوقت قصیر لیتم إنجازه.  

وتعتمد مقابلة الطالب على عوامل عدة: رغبتھ، وحضوره، وقدرتھ على الخوض في نقاش معقد.
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وقت المقابلة:  

یختلف وقت المقابلة من شخص آلخر، ولكن المتوسط یتراوح ما بین 45 إلى 90 دقیقة (عند مقابلة شخصان یعمالن 

بشكل مباشر مع الطالب).

أمور ھامة یتعین أن تؤخذ في الحسبان عند إجراء المقابلة:

الروتین الیومي للطالب.  

فمثًال، عند الحدیث عن سلوك الطالب في المدرسة، یمكنك أن تسأل ما ھو روتینك الیومي في الصف؟، وكیف یدخل 

الطلبة إلى الغرفة الصفیة؟، وما ھي األنشطة الصباحیة التي تقومون بھا؟ وما ھي االستراتیجیات التعلیمیة التي یستعملھا 

المعلم؟ وكیف یتم االنتقال من نشاط إلى آخر في الحصة؟ وكیف یتم االنتقال من حصة إلى أخرى؟ وكیف ینتقل الطلبة 

من غرفة إلى غرفة (مثًال: مختبر الحاسوب أو مختبر العلوم أو غرفة المصادر)؟ وماذا یحصل أثناء االنتقال؟ وماذا 

یحصل أثناء فترة االستراحة؟

استخدم ھذه األسئلة وغیرھا من األسئلة، لتتمكن من فھم أي من ھذه األحداث تعد األبرز بالنسبة للطالب خالل    

روتینھ الیومي.

ولكن، ما الفرق؟

عندما نقول إن عال تعض بكثرة، فنحن نعزو المشكلة إلى عال وأنھ یتعین علینا أن نغیر عال، ولكن عندما نقول إن عال 

تعض یدھا عند وضع طعام ال تحبھ أمامھا، وتتوقف عن ذلك عند إزالتھ، فنحن نفترض ھنا أن المشكلة في السیاق، وأن 

علینا تغییر السیاق.

مالحظة: یحدث تغییر السلوك من خالل تغییر البیئة أو المحفزات السابقة وال یحدث عند محاولة تغییر الشخص نفسھ.

جوانب المقابلة:   

وصف السلوك (شكلھ، وتكراره، وشدتھ، ومدة دیمومتھ).   

العوامل البیئیة والمادیة المؤثرة في السلوك.   

تحدید المحفزات السابقة (التي قد تسبق ظھور السلوك).   

تحدید نتائج السلوك.   

تحدید وظائف السلوك.   

تحدید جدوى السلوك.   

تحدید البدائل السلوكیة المتوافرة.   
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تابع: طرق جمع المعلومات لتحلیل السلوك الوظیفي:
-  المالحظة المباشرة (مراقبة السلوك): مراقبة الشخص في الظروف الطبیعیة على مدى فترة زمنیة ممتدة، ویجب أن 
یتم مراقبة السلوك على مدى فترة زمنیة تتراوح بین (5-2 أیام)، وفي كافة األوقات المدرسیة مثًال، وفي جمیع الحصص 
واالستراحات أو (من 10 - 15 مرة)، حیث أن مراقبة سلوك الطالب لفترة زمنیة مناسبة سیساعدك على تحدید األمور 

اآلتیة:
عدد مرات حدوث السلوك غیر المرغوب فیھ.   

السلوكیات غیر المرغوب فیھا التي تحدث مًعا.   
التي  والمدة  السلوك،  یحدث  ومتى  مستمًراً،  أو  متكرر)،  (أي  مرات  لعدة  أم  واحد  لمرة  السلوك  كان  إذا  ما    
یستغرقھا حدوث ھذا السلوك في أوقات مختلفة من الیوم، على سبیل المثال قد یتبین لك أن السلوك یحدث بعد وقت 

االستراحة مباشرة، أو خالل شرح الدرس، أو خالل دروس محددة مثل دروس اللغة العربیة.
ما الذي یحدث فوًرا قبل وبعد سلوك الطالب: ماذا یفعل المعلم؟ وماذا یفعل الطلبة اآلخرون؟ حدد برأیك وظیفة    

السلوك، لماذا یفعل الطالب ما یفعلھ؟
األوقات التي تزداد وتقل فیھا فرص حدوث السلوك.   

حاول مراقبة یوم الطالب ألكبر فترة زمنیة ممكنة، وقم بجمع أكبر كمیة من المعلومات.  -
قم باستخدامھا في حال تكرار حدوث السلوك من 20-15 مرة.  -

یتم جمع المعلومات لحین الوصول إلى نمط واضح من تكرار السلوك.  -
تساعد في تحدید السلوك األكثر أھمیة واألكثر تكراًرا.  -

یفضل استمرار المراقبة المباشرة من 2 - 5 أیام.
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وظیفة السلوك النتائج السلوك السوابق

علي یصرخ

المعلم یقول ”ال
تصرخ“ ویأخذ

علي للوقت
المستقطع

علي یحاول
لفت االنتباه /
تجنب المھمة

المعلم یقول
”اجلس یا علي“

بعداثناءقبل

مثال مثال مثال مثال

نموذج (السوابق، السلوك، النتائج)



• تحدید السلوك المستھدف.مثال

• تحدید المحفزات السابقة.
مثال

• تحدید نتائج السلوك.
مثال
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اسم السلوك

الصراخ

رمي األغراض

قرص وخدش الطلبة اآلخرین

ضرب الُدرج

المناداة

خدش ذراعھ

كیف یحدث؟ (ماذا یفعل الطالب)

استعمال كلمات بذیئة /الشتم.

رمي الكتب والقلم والمسطرة على الحائط.

اإلمساك بید/ذراع الطالب وقرصھ/خدشھ.

ضرب الُدرج بید مفتوحة أو مغلقة.

التلفظ باسم المعلمة باستمرار.

یقوم بغرز أظافره في ذراعھ وتحریك یده إلى أعلى وأسفل باستمرار.

ماذا یحدث قبل السلوك.

الظروف/األحداث المؤدیة إلى ھذا السلوك.

مھام غیر مفضلة أو صعبة/مقاطعة المھام المفضلة بالنسبة لھ.

یرید الطالب شیًئا معیًنا مثل (كرة).

 عدم انتباه المعلمة لھ أثناء عمل المجموعات.

ماذا یحدث بعد السلوك.

الظروف/ األحداث الالحقة.

تعفیھ المعلمة من النشاط.

تعطیھ المعلمة ما یرید.

تسألھ المعلمة عما یرید.



• تحدید وظیفة السلوك.

ب- بناء خطة التدخل/ تعدیل السلوك:
عند تحدید المشكلة ووقت حدوثھا، یتم بناء خطة الدعم وذلك الستبدال السلوكیات غیر المرغوب فیھا لدى الطلبة بأخرى 

مرغوب فیھا، (خطة تعدیل السلوك).
 

القواعد العامة:
یتعین أن تتضمن الخطة التغییرات الضروریة في بیئة الطالب واألفراد الموجودین من حولھ، ولیس فقط التغییرات على 

السلوك المستھدف، (مكان الجلوس، وطریقة إعطاء التعلیمات، واألدویة، إلخ).

ویتعین أن تعتمد في بناء الخطة على المعلومات التي تم الحصول علیھا من تقییم السلوك الوظیفي للطالب.

أحرص على البدء بـ "فرضیة السلوك"، فذلك یسھل علیك عملیة بناء الخطة.

irrelevant، ineffi- ویتعین التركیز على جعل السلوك غیر المرغوب فیھ سلوكاً غیر فعال وغیر مجد وغیر ذا صلة
.cient، ineffective

وقد تستطیع جعل السلوك غیر المرغوب فیھ سلوكاً غیر ذا صلة "irrelevant"، وذلك من خالل معالجة المحفزات 
السابقة.

قم باختیار سلوك بدیل مقبول اجتماعیًا وذي جدوى بالنظر إلى تحقیق "وظیفة السلوك"، والذي یفوق جدوى السلوك 
.inefficient غیر المرغوب فیھ لجعلھ سلوكاً غیر مجد

.ineffective في بعض األحیان یتم تجاھل السلوك غیر المرغوب فبھ لجعلھ سلوكاً غیر فعال
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خطوات تصمیم خطة الدعم:  
128، ملخص فرضیة  الصفحة  إلى  الرجوع  یرجى  إضافیة،  أمثلة  (للحصول على  السلوك  تحدید مخطط فرضیة   •

السلوك).

مثال على مخطط فرضیة السلوك:
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الحدث بعید المدى
الذي یؤدي إلى

المشكلة السلوكیة 

الحدث السابق
للسلوك غیر
المرغوب فیھ

(الحدث الذي یسبق
حدوث السلوك غیر

المرغوب فیھ مباشرة
ویؤدي إلى تنبئنا

بحدوث السلوك غیر
المرغوب فیھ،
ویمكننا تسمیتھ

أیضًا بالحدث السابق)

المشكلة السلوكیة
(السلوك غیر
المرغوب فیھ)

الحدث الالحق
للسلوك

وظیفة السلوك

عندما نطلب من
الطالب أن یكمل

مھامًا صعبة أو غیر
مرغوب فیھا مثل حل

مسألة حسابیة،
أو قراءة نص غیر

مألوف.

یصرخ ویشتم ویقوم
برمي األغراض.

الھروب من المھام.إعفاءه من المھام.

عندما یلعب زمیل
لھ بلعبة یرغب

الطالب باللعب فیھا.

یقرص أو
یخدش زمیلھ.

یحصل على اللعبة
التي یریدھا.

یأخذ اللعبة التي
یرغب باللعب فیھا.

تزداد فرصة حدوث
المشكلة السلوكیة
في حال عدم تناول

اإلفطار.

 غیر متوافر.
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• تحدید السلوك/یات البدیلة.
مثال من الحصة: "أن یرفع محمد یده لطلب المساعدة في حال كانت المھمة صعبة أو بحاجة للتوضیح".

وننوه ھنا أنھ ال بد من اختیار استراتیجیات التدخل التي من شأنھا أن تعزز السلوكیات البدیلة والتي تجعل السلوك غیر 
المرغوب فیھ عدیم الصلة، والجدوى، والفاعلیة.

مبادئ رئیسیة في تعدیل السلوك:
- التعزیز Reinforcement: زیادة احتماالت تكرار االستجابة بإضافة محفزات إیجابیة بعد حدوث السلوك (تعزیز 

إیجابي) أو إزالة محفزات سلبیة بعد حدوث السلوك (تعزیز سلبي).
- العقاب: Punishment تقلیل احتماالت تكرار االستجابة في المستقبل عن طریق إضافة محفزات غیر مرغوب فیھا 

لدى الطالب بعد حدوث السلوك (عقاب إیجابي)، أو إزالة محفزات مرغوب فیھا لدى الطالب (عقاب سلبي).
- الحرمان Extinction: إضعاف الـسلوك مـن خـالل الحرمان من المعـززات الـتي تحافظ على استمراریتھ.

-  ضبط المحفز Stimulus Control: تعزیز الـسلوك عن طریق توفیر محفز معـین، وعـدم تعزیـزه عن طریق توفیر 
محفزات أخـرى ممــا یقــوي حــدوث الـسلوك بتوافر النـوع األول مـن المحفزات ویقللـھ بتوافر النوع الثاني منھا.

تعزیز  خالل  من  بذلك  الطالب  تعلیم  ویتم  غیرھا.  دون  محددة  لمحفزات  االستجابة   :Discrimination التمییز   -
االستجابة عن طریق توفیر المحفز المناسب واالمتناع عن تعزیزھا عن طریق توفیر المحفز غیر المناسب.

- التعمیم Generalization: القیام بأداء االســتجابة الــشرطیة الــتي یــتم تعلمھــا في موقف معین في المواقف األخرى 
المشابھة لھ.

- النمذجة Modeling: قیام شخص ما بأداء السلوك المرغوب فیھ بھدف تشجیع الشخص الذي یراقبھ على تقلیده لھ.
- التشكیل Shaping: تعلیم سلوك جدید من خالل تعزیز االستجابات التي تقترب تدریجیًا من السلوك النھائي المطلوب.
- تحلیل المھمة Task analysis: تجزئة السلوك المعقد إلى األجزاء المكونة لھ لتحقیق الھدف السلوكي المرغوب فیھ.

إرشادات عامة
- توفیر سلوكیات بدیلة للسلوك غیر المرغوب فیھ، والتي تحقق لھ حاجاتھ بدًال من السلوك غیر المرغوب فیھ.

- عدم الطلب من الطالب باستخدام أوامر ال تتناسب مع إدراكھ وقدراتھ.
- إن عملیة تعدیل السلوك ھي عملیة یتشارك فیھا جمیع األشخاص الذین یتعاملون مع الطالب بشكل مباشر.

- یتعین توحید وتثبیت إجراءات تعدیل السلوك بین األطراف المعنیة.
- التكلم بھدوء مھما كانت الحالة.

- أخذ مسافة مناسبة أثناء التكلم مع الطالب.
- بناء عالقة ثقة بین الطالب والشخص الذي یقوم بتعدیل السلوك.

- عدم اإلفراط في التعزیز.
- عدم اإلفراط في الحرمان (العقاب).

-  تقدیم المعزز مباشرة بعد االنتھاء لزیادة الثقة وللتأكید على أن ھذا التعزیز قد قُدم بناء على سلوكیات إیجابیة قام بھا 
الطالب، وخوفاً من القیام بسلوكیات سلبیة في حال كان ھناك تأخر في تقدیم التعزیز.    



استراتیجیات عند 

حدوث السلوك 

البدیل

استراتیجیات عند 

حدوث السلوك غیر 

المرغوب فیھ

استراتیجیات 

التدخالت لتعدیل 

السلوك غیر 

المرغوب فیھ

تدریب محمد على 

طلب المساعدة إذا 

كان بحاجتھا.

إعطاء محمد مسألة 

أقل صعوبة.

تأكد من أن محمد 

قد تناول وجبة 

خفیفة.

استراتیجیات لتعدیل 

المحفزات السابقة

استراتیجیات لتعدیل 

العوامل المساعدة

تجاھل السلوك عند 

حدوثھ.

تعزیز محمد إذا 

طلب المساعدة.

تعزیز محمد إذا قام 

بحل المسألة 

الحسابیة (مع 

المساعدة التي تم 

تحدیدھا).

تعمیم المھارة في 

المنزل والمدرسة.

دعم األقران (الطلب 

من زمیل محمد 

القیام بمساعدتھ).

استخدام أسالیب 

محسوسة.

• تطبیق االستراتیجیات. 

ت- المتابعة وإعادة التقییم:

إشراك أولیاء األمور
تعد األسرة مصدًرا ھاًما للمعلومات بسبب معرفتھا الكبیرة للطالب وبشكل أكثر من أي شخص آخر فضالً عن تأثیرھا 

فیھ وبتفاعلھ في البیت والمدرسة والمجتمع. وینبغي أن یُنظر إلى األسر على أنھا جزء ال یتجزأ من الفریق.  وتحتاج أسر 

التزّود  إلى  بحاجة  وھم  الدمج.  برامج  فعالیات  في  للمشاركة  الكاملة  الفرص  لھم  تتاح  أن  إلى  اإلعاقة  ذوي  الطلبة 

بالمعلومات فیما یتعلق بتعلیم وأداء أبنائھم في المدرسة.  

وتشمل مشاركة األسر في برنامج الطالب واألنشطة المختلفة من خالل كونھا جزء من فریق التعلیم الدامج، المشاركة في 

التقییم وفي تطویر الخطة التربویة الفردیة، واألنشطة التطوعیة، وتقییم فاعلیة البرامج التربویة، وتقدیم التغذیة الراجعة.
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مالحق وشروحات إضافیة لإلجراء السادس:

مشاركة أولیاء أمور الطلبة من ذوي اإلعاقة ومن غیر ذوي اإلعاقة في التعلیم الدامج: 
یلعب األھل دوًرا حیویًا في تعلیم الطلبة ذوي اإلعاقة من خالل العمل التشاركي مع المعلمین ومقدمي الخدمة اآلخرین 

(فریق التعلیم الدامج)، وتؤثر اتجاھاتھم بصورة كبیرة في نجاح أو فشل ھذه العملیة، حیث أن دور األھل یبدأ بتسجیل 

أبنائھم في المدرسة ویستمر من خالل المتابعة مع المدرسة ومتابعتھم في المنزل، ویشتمل ھذا على الموافقة على إجراء 

التقییمات الضروریة.

إن مشاركة األھل في برنامج التعلیم الدامج یبني عالقات إیجابیة بین أولیاء األمور والطلبة، ویشجع السلوكیات الجدیدة، 

ویزید الرضا الذاتي والتفاؤل لألھل وأطفالھم والمعلمین. إن إشراك األسرة ھو المكون الرئیسي الذي یؤدي إلى نجاح 

عملیة التعلیم الدامج، ومن الضروري أیضا إشراك أولیاء أمور الطالب من غیر ذوي اإلعاقة في التعلیم الدامج من 

خالل تعزیز دورھم في بناء ثقافة التقبل والدعم لدى أطفالھم تجاه أقرانھم من ذوي اإلعاقة.

ومن األمثلة علیھا، إشراك األھل في االجتماعات الدوریة التي یعقدھا المعلمون لمناقشة أداء أبنائھم ومشاركة الخبرات 

المتعلقة بدعم الطلبة ذوي اإلعاقة لتعم الفائدة بین األھل. 

ونقاط ضعفھم  قوتھم  ونقاط  یكرھون،  وما  یحبون  ما  یعرفون  إنھم  أطفالھم.  یعرفون  من  خیر  ھم  األمور  أولیاء  إن 

المتعدد  الفریق  مع  المعلومات  ھذه  مشاركة  وتمثل  یواجھونھا.  التي  والتحدیات  وقدراتھم  ورغباتھم  ومتطلباتھم 

التخصصات وفریق التعلیم الدامج معلومات ال تقدر بثمن.

"لدى األسر في جمیع أنحاء العالم النوع نفسھ من اآلمال واألحالم ألبنائھم، وإن أسر الطلبة ذوي اإلعاقة ال تختلف عن 

أسر الطلبة اآلخرین. ویتمثل دور المدرسة بدعم األسر في تحقیق تلك اآلمال واألحالم ".

ویتعین أن یشعر األھل بالترحیب واالحترام والثقة. ویتعین تقدیم الدعم والتدریب المستمر لھم، وتسھیل وصولھم إلى 

المعلومات والتشاور وخلق بیئة مدرسیة صدیقة إلشراك األھل في التعلیم الدامج.

المبادئ الرئیسة إلشراك األھل:
•  تعد مشاركة األسرة مھمة في حیاة الطلبة ذوي اإلعاقة. 

•  وجود عالقة إیجابیة بین األھل والمدرسة یؤثر إیجابیًا على مواقف الطلبة وإنجازاتھم في التعلیم.

• تكون الشراكات بین المدرسة واألسرة أكثر فاعلیة عندما: (أ) یتم توفیر سیاسات نشطة لألسر للمشاركة، مثل عقد 

اجتماعات دوریة و(ب) یفھم كل من المعلمین واألسر دورھم ویحترم كل منھم دور اآلخر.

•  یعد إشراك األھل أحد أھم مبادئ الجودة بل یعد أكثر أھمیة في حالة التعلیم الدامج. 
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من األدوار المھمة التي یتعین على المدرسة والمعلمین إشراك األھل فیھا ما یأتي: 

• التشاور مع األھل حول حالة أبنائھم ذوي اإلعاقة.

• إشراك األھل في تخطیط وتطویر وتنفیذ البرامج التعلیمیة والتأھیلیة. 

• تزوید األھل بمعلومات دوریة عن حضور الطالب وسلوكھ وتقدمھ في المدرسة.

• تزوید األھل بتقاریر فصلیة حول فاعلیة البرامج المقدمة.

• أخذ موافقة األھل على تسجیل أبنائھم في المدرسة وإجراء التقییمات الضروریة من قبل الفریق المتعدد التخصصات.

• إشراك األھل لحضور اجتماع مناقشة الخطة التربویة الفردیة مع فریق التعلیم الدامج، حیث أن الخطة التربویة تعد 

وثیقة مھمة لحصول الطالب على حقوقھ داخل المدرسة سواًء أكان من (الجانب األكادیمي، أو الخدمات التأھیلیة، أو 

األجھزة المساندة، أو الجوانب االجتماعیة والسلوكیة ... إلخ). وننوه ھنا إلى أنھ من المھم جًدا أن یفھم أولیاء األمور أن 

من حقھم فھم ومراجعة وتغییر األھداف المكتوبة في الخطة التربویة والتأكد من شمول الخطة واألھداف لجمیع متطلبات 

الطالب. 

وفي حال لم تكن األھداف مناسبة للطالب، أو وجدھا األھل أعلى من قدرات أبنائھم، أو أنھا غیر شاملة لحفظ حقھم على 

نحو شامل، فسیطلبون تعدیلھا أو تغییرھا أو عدم الموافقة علیھا من خالل رفض التوقیع علیھا مثًال. 

IEP وخطة تعدیل  الفردیة  التربویة  تقییم الخطة  قد تساعد اإلجابة عن األسئلة اآلتیة األھل على فھم والموافقة على 

السلوك:

- ھل األھداف محددة بوضوح؟

- ھل األھداف عملیة وواقعیة وقابلة للقیاس والتحقیق؟

- ھل تعزز األھداف االندماج األكادیمي واالجتماعي للطالب في جمیع الجوانب؟

- ھل األھداف وظیفیة ومناسبة للعمر؟

- ھل ستمّکن ھذه األھداف الطالب من التطور؟

- ھل ھناك أھداف طویلة المدى وقصیرة المدى ومحددة بفترة زمنیة لتحقیقھا؟

- ھل یتضمن البرنامج التربوي الفردي قائمة بالخدمات اإلضافیة المطلوبة، مثل عالج النطق واللغة/العالج المھني 

باألجھزة الطبیة المساندة/خطة سلوكیة عند الحاجة؟

- ھل تحقق الخدمات المدرجة في الخطة المصلحة الفضلى البني/ابنتي ؟

- كیف سیتم قیاس أو تقییم تقدم ابني/ابنتي، ومن الشخص المسؤول عن ذلك؟

- كیف سنعرف متى سیتم الوصول إلى تحقیق األھداف؟

-  ھل ثمة موعد لمراجعة الخطة على نحو دوري لمتابعة التقدم؟
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"أولیاء االمور بحاجة 

إلى المھنیین والمھنیین 

بحاجة إلى أولیاء 

االمور. اما االطفال فھم 

بحاجة للجمیع
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نصائح لألھل للمشاركة في االجتماعات مع فریق التعلیم الدامج في المدرسة: 

على الفریق أن یشجع األھل على:

-  أن یطلبوا من جمیع المعنیین تقدیم أنفسھم وتوضیح دورھم.

- أن یطرحوا األسئلة ویعبروا عن آرائھم.

-  أن یكونوا منفتحین على األفكار الجدیدة.

-  أن یستخدموا مھارات التواصل الجید.

-  القیام بأخذ مالحظات دقیقة، أو أن یطلبوا من شخص آخر القیام بذلك، على سبیل المثال معلم الظل.   

-  التأكد من أن المعلومات المقدمة لھم من قبل المھنیین مفھومة وواضحة.

-  أن یكونوا حازمین وغیر عدوانیین.

-  أن یقوموا بتلخیص المناقشة ومراجعة القرارات المتخذة.

-  التأكید على أھمیة قرارھم، لذا یجب تشجیعھم على التعبیر عن رأیھم بحریة والتأكید على أنھ لن یتم اتخاذ أي قرار 

دون موافقتھم.  

-  أن یتذكروا أنھ لدیھم الحق في التفكیر في الطلبات قبل اتخاذ القرار. 

مسؤولیات فریق التعلیم الدامج تجاه أھالي الطلبة ذوي اإلعاقة:

إن مھمة فریق التعلیم الدامج ھي تزوید األھل بمعلومات حول مسؤولیاتھم تجاه أبنائھم من خالل االجتماعات الدوریة، 

ومن ھذه المسؤولیات: 

-  إعالم األھل بسیاسات المدرسة وبرامجھا وقواعدھا وأنظمتھا.

-  مناقشة األھل والتشاور معھم بخصوص مشكالت أبنائھم.

- تزوید األھل بالمالحظات والتغذیة الراجعة تجاه أداء أبنائھم والتأكید على االستجابة لھا.

- إشراك األھل بمراقبة تقدم أو عدم تقدم الطالب في الجوانب األكادیمیة والسلوكیة واالجتماعیة من خالل متابعة أبنائھم 

في المنزل وتزوید المدرسة بالتغذیة الراجعة.

- إشراك األھل برفع الوعي المجتمعي بالتعلیم الدامج من خالل (المشاركة باألنشطة، ومشاركة التجارب الشخصیة، 

ومناقشة قضایا التعلیم الدامج مع األھالي اآلخرین).



إدارة السلوك في أوقات األزمات: 
- في ظل حدوث األزمات مثل جائحة كورونا، ستقوم المدارس باتباع اإلجراءات التي تقرھا وزارة التربیة والتعلیم 
یرجى االطالع على  الكمامة،  وارتداء  االجتماعي  والتباعد  العامة  السالمة  إجراءات  ذلك  في  بما  الدامجة،  للمدارس 

النموذج رقم (14): نموذج إدارة السلوك في التعامل مع األزمات  (كوفید 19).
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قائمة المالحق

• یحتوي ھذا الجزء على المالحق التالیة: 

-  النموذج رقم 1: دلیل رفع الوعي

- النموذج رقم 3: نموذج التقریر الشھري لمنسق التعلیم الدامج.

- النموذج رقم 4: نموذج اجتماع األھالي.

- النموذج رقم 5: نموذج مشاھدة الجلسات التأھیلیة.

- النموذج رقم 6: نموذج موافقة ولي أمر الطالب على إجراءات التقییم.

- النموذج رقم 7: نموذج الخطة التربویة الفردیة. 

- النموذج رقم 9: تقریر التقییم النفسي التربوي.

- النموذج رقم 2: نموذج حصص مشاھدة للطلبة ذوي اإلعاقة في الصف النظامي

- الملحق  رقم 8: دلیل مؤشرات التعرف على الطالب ذوي اإلعاقة في الغرفة الصفیة.

- النموذج رقم 10 : نموذج الخطة التعلیمیة الفردیة.

- النموذج رقم 11 : نموذج مسح البصر.

- النموذج رقم 12 نموذج مسح السمع.

- النموذج رقم 13 : نموذج المقابلة السلوكیة.

- النموذج رقم 14 : نموذج إدارة السلوك في التعامل مع األزمات (كوفید 19).

الجزء الرابع: المالحق



دليل رفع الوعي

مالحظة: لقد تم اعتماد نفس األلوان لكل أعضاء الفریق في الدلیل.

مالحق اإلجراء الثاني 

یتم تطبیق ھذا الدلیل من قبل منسق التعلیم الدامج أو أخصائي التربیة الخاصة 

الملحق رقم (1): دلیل رفع الوعي 

نشاط رفع وعي المجتمع المحلي والمدرسي بعملیة الدمج.

مالحظة: 

المجتمع  الوعي على مستوى  بعقد جلسات رفع  والتعلیم  التربیة  المتواجد في مدیریة  الخاصة  التربیة  یقوم مشرف   -

المحلي، وھذا یشمل أھالي وأفراد المجتمع المدني، ویتم عقد النشاط في مدیریة التربیة والتعلیم.

-  یقوم منسق التعلیم الدامج بعقد أنشطة رفع الوعي على مستوى المدرسة لألھالي.

- عند اختیار األنشطة، یرجى مراعاة أعمار األشخاص الذین سیتم مخاطبتھم وثقافة المجتمع حتى یتم اختیار األنشطة 

المناسبة، مع العلم أن األنشطة اآلتیة تناسب (األطفال من عمر 6 سنوات حتى 18 سنة، والبالغین من جمیع األعمار).

- ال یشترط تنفیذ األنشطة المذكورة أدناه جمیعھا.

النشاط رقم 1: یسأل المیسر عن ماھیة اإلعاقة ومفھومھا، ثم یقوم بجمع ھذه التعریفات من المشاركین من خالل توقعاتھم 

ویقوم بتوجیھھم من خالل المحاور األساسیة لتعریف اإلعاقة.

ما ھي اإلعاقة:

إن االستنتاج النھائي ھو (قصور طویل األمد في الوظائف الجسدیة أو الحسیة أو الذھنیة أو النفسیة أو العصبیة، یحول 

نتیجة تداخلھ مع العوائق المادیة والحواجز السلوكیة دون قیام الشخص بأحد نشاطات الحیاة الرئیسة، أو ممارسة أحد 

الحقوق، أو إحدى الحریات األساسیة بشكل مستقل). ویعد القصور قصوراً طویل األمد، إذا كان ال یتوقع زوالھ خالل 

مدة ال تقل عن (24) شھًرا من تاریخ بدء العالج أو إعادة التأھیل.  

األسباب الرئیسة لحدوث اإلعاقة:

أوًال: أسباب ما قبل الوالدة (وراثیة جینیة عضویة، أو بسبب األدویة، أو التعرض لألشعة، إلخ).

ثانیًا: أسباب أثناء الوالدة (مثل: نقص األكسجین، أو خطأ طبي، إلخ).

ثالثًا: أسباب ما بعد الوالدة وتمتد إلى نھایة عمر اإلنسان (أسباب بیئیة مكتسبة، إلخ).

1 قانون األشخاص من ذوي اإلعاقة رقم 20 لعام 2017.



 أنواع اإلعاقة:
یسأل المیسر عن أنواع اإلعاقة ویقوم بتلخیصھا على النحو اآلتي:

• اإلعاقة الذھنیة2 : 
(اضطراب النمو الذھني): وھو اضطراب یبدأ خالل فترة التطور، ویشتمل على العجز في األداء الذھني والتكیفي في 

مجال المفاھیم والمجاالت االجتماعیة والعملیة. 
ویجب أن تتحقق المعاییر الثالثة التالیة إلثبات الحالة: 

والتعلم  والُحكم،  التجریدي،  والتفكیر  والتخطیط،  المشكالت،  وحل  التفكیر،  مثل  الذھنیة:  الوظائف  في  القصور   -
األكادیمي، والتعلم من التجربة، والتي أكدھا كل من التقییم السریري واختبار الذكاء المعیاري الفردي. 

- إن القصور في وظائف التكیف یؤدي إلى الفشل في تلبیة المعاییر التطوریة واالجتماعیة والثقافیة المتعلق باستقالل 
الشخصیة والمسؤولیة االجتماعیة. ودون الدعم الخارجي المستمر، یحد العجز في التكیف من األداء في واحد أو أكثر 
من أنشطة الحیاة الیومیة مثل التواصل، والمشاركة االجتماعیة، والحیاة المستقلة في بیئات متعددة، مثل البیت والمدرسة 

والعمل والمجتمع. 
- بدایة ظھور العجز الذھني والتكیفي خالل فترة النمو.

 
• ذوي اإلعاقة البصریة3 :

إن الطالب ضعیف البصر ھو من یعاني من فقدان الرؤیة إلى درجة یتطلب فیھا خدمات التربیة الخاصة والدعم (االتجاه 
من  (أقل  مكفوفین  یكونوا  أن  إما  البصریة  اإلعاقات  ذوو  الطلبة  وإن  إلخ).  تكبیر،  وأجھزة  برایل  وطریقة  والحركة 
من  نوع  (مع  مبصرون جزئیاً  أنھم  أو  للنظر)،  أفضل تصحیح  إجراء  بعد  الفضلى  العین  في  رؤیة  درجة   20/200

المشكالت البصریة التي تتطلب تلقي خدمات التربیة الخاصة والخدمات ذات الصلة).

• ذوي اإلعاقة السمعیة:
فقدان السمع الكلي (الصمم) أو الجزئي (الضعف السمعي) مما یحد من قدرة الفرد على استخدام حاسة السمع في تعلم 

اللغة والتواصل مع اآلخرین.

• ذوي اإلعاقة الحركیة4 :
وھم األشخاص الذین یعانون من أنواع مختلفة من القصور أو االضطراب الجسمي أو الصحي مما یحد من قدرتھم على 

استخدام أجسامھم بشكل طبیعي أو التحمل الجسدي أو القدرة على التنقل بشكل مستقل.

. DSM5 2 معاییر
3 المجلس األعلى لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة. معاییر المدارس الدامجة والدلیل اإلجرائي لتطبیقات واستخدام المعاییر. (األردن، 2014).

4 الخطیب والحدیدي، جمال ومنى،: مدخل إلى التربیة الخاصة. الطبعة األولى. المملكة األردنیة الھاشمیة، عمان: (دار الفكر، 2012).



• اضطراب طیف التوحد5 :
وھو عجز ثابت في التواصل والتفاعل االجتماعي في سیاقات متعددة، في الفترة الراھنة أو كما یثبت عن طریق الفترة 

السابقة وذلك من خالل ما یلي، (إن ھذه األمثلة ھي أمثلة توضیحیة ولیست شاملة):
التعامل العاطفي، ویتراوح، على سبیل المثال، من األسلوب االجتماعي الغریب، وفشل األخذ والرد في  - عجز في 
المحادثة، إلى تدني المشاركة في االھتمامات والعواطف أو االنفعاالت، ویمتد إلى عدم البدء في أو الرد على التفاعالت 

االجتماعیة.
-  العجز في سلوكیات التواصل غیر اللفظیة المستخدمة في التفاعل االجتماعي.

- العجز في تطویر العالقات المحیطة.

•  صعوبات التعلم6 : 
اضطراب في واحدة أو أكثر من العملیات السیكولوجیة األساسیة الالزمة لفھم اللغة، أو القراءة، أو الكتابة، أو التھجئة، 
أو الحساب، أو االنتباه، أو اإلدراك، أو التذكر، والتي تتجلى على ھیئة صعوبات في تعلم القراءة والكتابة والحساب وال 

تعزى ھذه االضطرابات إلى إعاقة أو حرمان بیئي ثقافي.

• ذوي اإلعاقة السمعیة7 :
فقدان السمع الكلي (الصمم) أو الجزئي (الضعف السمعي) مما یحد من قدرة الفرد على استخدام حاسة السمع في تعلم 

اللغة والتواصل مع اآلخرین.  
الفرد على سماع األصوات  وحیث أن ھذه المشكالت تحول دون أن یقوم الجھاز السمعي بوظائفھ أو تقلل من قدرة 
إلى  ینتج عنھا ضعف سمعي،  التي  والمتوسطة  البسیطة  الدرجات  السمعیة في شدتھا من  اإلعاقة  فتتراوح  المختلفة، 
الدرجات الشدیدة جًدا والتي ینتج عنھا صمم، وتستخدم وحدة قیاس خاصة تسمى: (دیسیبل) نسبة للعالم (غراھام بیل) 

لقیاس حّدة السمع.

• اضطرابات التواصل (االضطرابات الكالمیة واللغویة)8 :
تعریف اضطراب التواصل (االضطرابات الكالمیة واللغویة): ھي أخطاء في الكالم أو عجز في اللغة مما یحد من قدرة 

الفرد على التواصل مع اآلخرین بشكل طبیعي. 
وإن أنواع اضطراب التواصل ھي:
1- اضطرابات اللغة/التأخر اللغوي.

2- اضطرابات النطق.
النشاط رقم 2: مناظرة فیما یتعلق بالدمج:

.  DSM55 معاییر
 6الخطیب والحدیدي، جمال ومنى،: مدخل إلى التربیة الخاصة. الطبعة األولى. المملكة األردنیة الھاشمیة، عمان: (دار الفكر، 2012).
7الخطیب والحدیدي، جمال ومنى،: مدخل إلى التربیة الخاصة. الطبعة األولى. المملكة األردنیة الھاشمیة، عمان: (دار الفكر، 2012).
8الخطیب والحدیدي، جمال ومنى،: مدخل إلى التربیة الخاصة. الطبعة األولى. المملكة األردنیة الھاشمیة، عمان: (دار الفكر، 2012).



سیقوم المیسر بعرض دراسة الحالة اآلتیة على الحضور وتوجیھ األسئلة التي تلیھا لھم والخوض في نقاش جماعي 

معھم. 

دراسة حالة: 

إن حسن طالب من ذوي اإلعاقة الجسدیة ویعاني من شلل دماغي. إن عمره 10 سنوات، ومن

السمات الواضحة إلعاقتھ ھي وجود شد في الطرف العلوي والسفلي من الجھة الیمنى كما

ھو واضح في الصورة. وبسبب ھذه اإلعاقة فإن حسن یعاني من خلل في التوازن باإلضافة

 إلى ضعف في التآزر البصري الحركي مما یؤدي إلى ضعف التركیز الخاص بھ فیما یتعلق

بالكتابة، حیث یكتب بخط غیر واضح.   

باإلضافة إلى أنھ یواجھ صعوبات حركیة حیث أنھ ال یستطیع الركض ویحتاج لمساعده أثناء

صعود ونزول الدرج. كما وأنھ یعاني أیضًا من صعوبات نطقیة تسبب صعوبة في فھم كالمھ،

 مما یؤثر على تواصلھ مع اآلاخرین وفھم ما ھو مطلوب.

إن الشعر والكتابة من ھوایات حسن، ومع مرور الوقت اضطر أھل حسن أن یغیروا مكان سكنھم وبناء على ذلك، فقد 

قرروا أن ینقلوه لمدرسة أخرى، بدأ حسن دوامھ في مدرستھ الجدیدة لمدة أسبوع ثم طلب حسن من أھلھ أن یتوقفوا 

عن إرسالھ للمدرسة. استغرب أھل حسن من طلبھ على الرغم من أنھ كان متحمسًا في البدایة ویعتبر من الطلبة 

النشیطین، وعندما سألوه عن السبب أجاب: إن طالب صفھ یسخرون من طریقة مشیھ وكالمھ وال یسمح لھ المعلمون 

بالمشاركة مع الطالب اآلخرین في األنشطة لعدم فھمھم لكالمھ، مما أدى إلى حزن حسن وعدم رغبتھ بالذھاب إلى 

المدرسة.

أ - في ضوء الموقف السابق، تأمل األسئلة اآلتیة؟ 

- لماذا ال یرید حسن الذھاب إلى المدرسة النظامیة؟ 

- كیف یمكننا أن نساعد حسن في الصف؟  

- كیف یمكننا أن نساند حسن إذا كان فرداً من أفراد عائلتنا؟ 

- من یؤید دمج حسن في المدرسة؟ 

ب - یطلب المیسر من الحضور االنقسام إلى مجموعتین: مجموعة تؤید الدمج ومجموعة ال تؤید الدمج، ثم یوجھ األسئلة 

اآلتیة للمجموعتین للقیام بمناظرة فیما یتعلق بالدمج.



1. ما ھو الدمج؟
• من ھو الشخص الذي ُیدمج؟

• من المسؤول عن الدمج؟

2. لماذا نقوم بالدمج؟
• ماذا یحصل لو لم نقم بالدمج؟

• من المستفید من الدمج؟

3. ھل ثمة معاییر یتعین توافرھا عند القیام بعملیة الدمج؟
• ھل ثمة قانون متعلق بالدمج؟

• ھل ثمة خصائص معینة یجب أن تتوافر في الطالب نفسھ؟
• ھل ثمة مھارات معینة یتعین توافرھا في المعلمین؟

• ھل ثمة معاییر معینة یتعین توافرھا في المدرسة لنجاح عملیة الدمج؟

4. من الشخص الذي ُیدمج في المدرسة؟ 
• ال یمكننا القیام بالدمج إال للطالب ذوي اإلعاقات البسیطة. صح أم خطأ؟

• ھل یمكننا دمج جمیع الطالب ذوي اإلعاقات الجسدیة/السمعیة/اضطرابات النطق واللغة من الدرجة المتوسطة؟
• ھل یمكننا دمج حاالت اإلعاقة الشدیدة؟

• ماذا عن اإلعاقات الذھنیة؟

5. ما رأیك في تسجیل الطالب ذي اإلعاقة في مدارس خاصة لذوي اإلعاقة؟
• ما رأیك بدمج الطالب ذي اإلعاقة في مدرسة نظامیة؟

• ما رأیك بتشكیل صفوف خاصة للطلبة من ذوي اإلعاقة داخل المدارس النظامیة؟
• ھل التعلیم المنزلي ھو الحل األمثل؟

• ماذا یجب على األھل أن یفعلوا إذا لم یتمكنوا من تحمل تكالیف مدرسة خاصة؟

6. ھل ستنجح البیئة الصفیة في تنمیة مھارات وقدرات الطالب ذي اإلعاقة؟
• ھل سیؤدي دمج الطالب ذي اإلعاقة في الصف إلى اكتساب الطلبة من غیر ذوي اإلعاقة سلوكیات سلبیة؟ 

• ھل سیستفید الطالب ذي اإلعاقة من الدمج؟
• ھل ثمة طرف خاسر/متضرر؟
• ما ھي البیئة الصفیة المثالیة؟

7. ھل یوجد فوائد إیجابیة للدمج؟
• ھل یوجد آثار سلبیة للدمج؟

• ھل تعود فوائد الدمج على الطالب ذي اإلعاقة وحده؟



8. ھل ثمة معیقات لعملیة الدمج؟ 
• كیف یمكننا تسھیل وإنجاح العملیة؟

9. من ھو الشخص المعني أو المسؤول عن عملیة الدمج؟ 
• عند حدوث حادث أو مشكلة في المدرسة لطالب ذي إعاقة، من الذي سوف ُیحاَسب؟ األھل أم المعلم أم اإلدارة؟

• إذا أسيء إلى طالب ذي إعاقة، فإلى أین یجب أن یتوجھ األھل لتقدیم شكوى؟
• كیف نضمن حق الطالب ذي اإلعاقة في المدرسة؟

• ما دور وزارة التربیة والتعلیم؟

10. ھل تحتاج عملیة الدمج إلى شخص مختص؟
• ھل یمكننا االعتماد على المعلمین لإلشراف على عملیة الدمج؟

• ما دور األھل في عملیة الدمج؟

11. ھل یتعین أن ُیعطى معلم الصف الحق في اتخاذ قرار رفض دمج طالب معین؟
• ھل یمكن لألھل الضغط على المعلم لقبول الطالب في الصف؟

• ھل ثمة ُأسس یجب أن ُیستند علیھا التخاذ القرار؟

12. ھل یحق ألھالي الطلبة من غیر ذوي اإلعاقة، معارضة دمج طالب ذي إعاقة في مدارس أبنائھم؟  
• ھل یتعین إعطاء الطالب أم األھل حق القرار؟
• ھل تستطیع اإلدارة المساعدة في إقناع األھل؟

• ھل تتفرد وزارة التربیة والتعلیم باتخاذ القرار؟ 

13. ھل یعمل الدمج على كشف نقاط الضعف للطالب ذي اإلعاقة؟
• ھل ثمة نقاط قوة للطالب ذي اإلعاقة یمكننا كشفھا خالل عملیة الدمج؟

• ھل ثمة نقاط قوة للطلب من غیر ذوي اإلعاقة في الصف یمكننا كشفھا خالل عملیة الدمج؟
• ھل ثمة نقاط قوة لمعلم الصف یمكننا كشفھا خالل عملیة الدمج؟

14. ھل یمكن للبیئة الصفیة التي تحتوي على طالب ذي إعاقة أن تكون بیئة تنافسیة؟
• ھل یسمح بأن یتنافس جمیع الطلبة في الصف؟



ج- یوجھ المیسر سؤاًال للحضور:
ما ھو تعریف التعلیم الدامج، حسب ما تعتقدون؟ 

ثم یأخذ تعریفات مختلفة ویعرض التعریف النھائي اآلتي:
إن التعلیم الدامج ھو تأمین وضمان حق جمیع الطلبة ذوي اإلعاقة في الوصول، والحضور والمشاركة والنجاح في 
مدرستھم النظامیة المحلیة، ویتطلب التعلیم الدامج بناء قدرات العاملین في المدارس الموجودة في األحیاء والعمل على 
إزالة الحواجز والعوائق المادیة التي قد تحول دون وصول، وحضور ومشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل تقدیم 

تعلیم نوعي لجمیع الطلبة وتحقیق اإلنجازات التعلیمیة في ھذا المجال .
د- یلخص المیسر اإلرشادات اآلتیة للحضور:

إرشادات للبالغین للتعامل مع الطلبة من ذوي اإلعاقة (سواء كانوا أبنائھم أم ال): 
• استخدم لفظ "طالب ذو إعاقة" أو طالب لیس لدیھ إعاقة. وال تستخدم لفظ طالب سلیم وغیر سلیم، أو لفظ عادي أو غیر عادي.

• اسأل الطالب ذي اإلعاقة إذا كان بحاجة إلى المساعدة أو العون قبل المسارعة بتقدیمھا. 
• لدى الطالب ذو اإلعاقة متطلبات تزید عن الطالب الذي لیس لدیھ إعاقة، فمثًال: قد یكون بحاجة إلى العكاز للتنقل، أو 

سماعة یضعھا على أذنھ كي یسمع ما حولھ، إلخ.
• تقبل الطالب كما ھو.

• قدم الدعم والتعزیز اإلیجابي للطالب ذي اإلعاقة وشجعھ على إنجاز المھمات الموكلة إلیھ. 
• وفر فرصاً یتمكن الطالب من خاللھا من تحقیق نجاحات صغیرة، من خالل تقسیم المھام لخطوات أصغر باإلضافة 

إلى استعمال التكرار لزیادة ثقة الطالب بنفسھ. 
• عدل المھام الصفیة والمدرسیة بحیث تكون مریحة وآمنة وفق احتیاجات الطالب.

• تحدث مع الطالب على نحو فوري ومباشر إلشعاره باالھتمام واالحترام.
• استخدم أسلوب التعزیز للحفاظ على السلوك الصحیح.

• زود الطالب بتغذیة راجعة عن تحسنھ فیما یتعلق بالسلوك أو المھارات.

النشاط رقم (3): یقوم المیسر بتوزیع دراسة الحالة على الحضور: 
اقرأ النص اآلتي:

"في حوار بین أم علي وأم أحمد بخصوص تسجیل األوالد في المدرسة، كانت أم أحمد تشكو من أن إدارة المدرسة 
رفضت تسجیل أحمد في المدرسة. وكان رد فعل أم علي أنھ من حق المدرسة أن تقوم بذلك، ألن لدى أحمد إعاقة حركیة 
إلى  للوصول  باستقاللیة  والتنقل  المدرسة وحده  إلى  الذھاب  الصعب علیھ  المتحرك، وسیكون من  الكرسي  ویستخدم 
الصف، خاصة إذا كان الصف في الطوابق العلیا. لذا من األفضل لھ أن یبقى في المنزل، إن التعلیم بالنسبة لھ ھي عملیة 

متعبة ال داعي لھا ال سیما أنھ لن تكون لدیھ فرصة للعمل في 

9 https://unesdoc.unesco.org/in/rest/annotationSVC/DownoadWater markedAttachment/attach_im-

port_58fc96e5-0c90-4f99-9859-3f43127961d8?_=265773eng.pdf



المستقبل، ثم أضافت أم علي أن أحمد ال یستطیع التواصل أو التعبیر عن نفسھ بسبب اضطرابات النطق التي لدیھ حتى 
أن ابنھا علي أصبح یقلد بعض الكلمات والحركات التي یقوم بھا أحمد وال ترید أن یتأثر ابنھا بھ، فمن األفضل أن ال 

یجتمعا مجدًدا ".

أ- ینوه المیسر إلى التالي:
بعد قراءة النص السابق، یرجى التصویت باستخدام البطاقات الحمراء أو الخضراء على ما یلي:

"لجمیع الطلبة الحق في تلقي التعلیم".
"تمنع اإلعاقة الطالب من تلقي التعلیم في المدرسة النظامیة".

ب- ثم یوجھ المیسر األسئلة اآلتیة للحضور:
من خالل النقاش الجماعي، یرجى اإلجابة عن األسئلة اآلتیة:

- برأیك، ما ھي حقوق أحمد؟
- ما ھي الطریقة التي من الممكن أن تضمن حصول أحمد على حقوقھ؟ 

- ھل أنت مع حصول أحمد على كامل حقوقھ في المجتمع أم ال) بما فیھا حقھ بااللتحاق في المدرسة)؟
- بعد مناقشة الحالة السابقة، یجب على المیسر أن یؤكد على حقوق الطلبة ذوي اإلعاقة بتلقي التعلیم في المدرسة، وأن 

البیئة المحیطة وتوجھات األشخاص ھي األمور التي تعیق الطلبة من ذوي اإلعاقة.
ج- ینوه المیسر للقانون:

نھایة  األھالي في  الحقوق على  الطلبة ذوي اإلعاقة، ویجب توزیع نسخة من  المرفق كامل حقوق  الجدول  یوجد في 
النشاط.

انطالقًا من إیمان قیادتنا بحقوق كافة أفراد المجتمع واألفراد ذوي اإلعاقة على نحو خاص، والتزاًما بالتوجھ العالمي 
لحقوق اإلنسان، فقد صدر قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 31 لسنة 2007 وقد ُعّدل لیصبح أكثر شمولیة 

وتفصیالً "قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 20 لسنة 2017".  
األردني  والدستور  اإلسالمیة  العربیة  القیم  من  اإلعاقة  ذوي  المواطنین  تجاه  الھاشمیة  األردنیة  المملكة  فلسفة  تنبثق 
واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمبادئ واألحكام المنصوص علیھا في االتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة.
ویحتوي القانون رقم 20 لسنة 2017 على 52 بنًدا تضمن حقوق األفراد ذوي اإلعاقة في جمیع نواحي حیاتھم المختلفة 
ووجودھم االجتماعي في المجاالت المختلفة منھا - على سبیل المثال ال الحصر – الصحة، والتعلیم والتعلیم العالي، 
الجمركیة  واإلعفاءات  البیئیة،  والتسھیالت  المؤسسیة،  والرعایة  االجتماعیة  والحمایة  والعمل،  المھني  والتدریب 

والضریبیة، والحیاة العامة والسیاسیة، والریاضة والثقافة والترویح وغیرھا.
ویجب االطالع على محتویات القانون لما یحمل من قدر كبیر من األھمیة، سواًء أكان من قبل الشخص ذي اإلعاقة لكي 
یتعرف على حقوقھ المضمونة بموجب القانون ولكي یطالب بھا أو من قبل مقدمي الخدمات المختلفة وأسر األشخاص 
ذوي اإلعاقة لمعرفة ھذه الحقوق ومنحھا وتسھیل الحصول علیھا للفرد ذي اإلعاقة أو من قبل أفراد المجتمع، لمعرفة 

حق األفراد ذوي اإلعاقة وااللتزام بتزویدھم بالفرص والخدمات والتقبل وتسھیل دمجھم

غیرموافق
موافق

غیرموافق
موافق



قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
بعض من مواد القانون رقم (20) لسنة 2017:

(المادة 5):

ال یجوز حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من حقوقھم أو حریاتھم أو تقیید تمتعھم بھا أو ممارستھم ألي منھا، وال یجوز 

تقیید حریتھم في اتخاذ قراراتھم على أساس اإلعاقة أو بسببھا.

وال تحول اإلعاقة بذاتھا دون افتراض أن الشخص الئقاً صحیاً للعمل والتعلم والتأھیل وممارسة جمیع الحقوق والحریات 

المقررة، بمقتضى أحكام ھذا القانون أو أي تشریع آخر متى كان مستوفیاً للشروط الضروریة.

المادة (17):

یُحظر استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعلیمیة على أساس اإلعاقة أو بسببھا، وإذا تعذر التحاق الشخص ذي اإلعاقة 

بالمؤسسة التعلیمیة لعدم توافر الترتیبات التیسیریة المعقولة أو األشكال المیسرة أو إمكانیة الوصول، فعلى وزارة التربیة 

والتعلیم إیجاد البدائل المناسبة بما في ذلك ضمان التحاق الشخص بمؤسسة تعلیمیة أخرى.

وال یجوز حرمان الطالب ذي اإلعاقة من دراسة أي مبحث أكادیمي أو ترسیبھ أو ترفیعھ تلقائیًا على أساس إعاقتھ أو 

بسببھا.

(المادة 18):

على وزارة التربیة والتعلیم وبالتنسیق مع المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة القیام بما یلي:

- تضمین السیاسات العامة واالستراتیجیات والخطط والبرامج التعلیمیة ومتطلبات التعلیم لألشخاص ذوي اإلعاقة، بما 

یحقق تمتعھم التام بحقھم في التعلیم والوصول لجمیع البرامج والخدمات والمرافق والمؤسسات التعلیمیة، وقبول ودمج 

الطلبة ذوي اإلعاقة في المؤسسات التعلیمیة. 

- توفیر الترتیبات التیسیریة المعقولة واألشكال المیسرة في المؤسسات التعلیمیة الحكومیة، والتحقق من توفیرھا في 

المؤسسات التعلیمیة الخاصة، بما في ذلك توفیر أسئلة االمتحانات للطلبة ذوي اإلعاقة الذھنیة وتمكینھم من اإلجابة علیھا 

بلغة مبسطة، ومنحھم وقتًا إضافیًا في االمتحانات وأي تسھیالت ضروریة أخرى، ومراجعة المناھج الدراسیة وتضمینھا 

مباحث تُعرف بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزز قبولھم باعتبارھم جزًءا من طبیعة التنوع البشري.

- وضع خطة وطنیة شاملة لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المؤسسات التعلیمیة بالتنسیق مع المجلس األعلى لحقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة والجھات ذات العالقة على أن یبدأ العمل على تنفیذھا خالل مدة ال تتجاوز سنة من تاریخ نفاذ 

أحكام ھذا القانون وال یجب أن یتجاوز استكمال تنفیذھا (10) سنوات.

- تطبیق المعاییر المنصوص علیھا في المادة (19) من ھذا القانون في المؤسسات التعلیمیة الحكومیة واإلشراف على 

تطبیقھا في المؤسسات التعلیمیة غیر الحكومیة، وتوفیر إمكانیة الوصول في المؤسسات التعلیمیة الحكومیة والتحقق من 

التزام المؤسسات التعلیمیة غیر الحكومیة بتوفیرھا، وعدم منح ترخیص ألي مؤسسة تعلیمیة خاصة ما لم توفر إمكانیة 

الوصول.

10  المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.



(المادة 19):
الخاصة  المعاییر  التربیة والتعلیم، وضع  المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبالتنسیق مع وزارة  على 

بالتشخیص التربوي ومعاییر تطویر المناھج، وطرق تدریسھا للطلبة ذوي اإلعاقة في المؤسسات التعلیمیة، وتدریب 

الكوادر علیھا وتأھیلھم، وفقًا للضوابط التالیة:

- تحقیق الحد األعلى للمستوى األكادیمي للطلبة ذوي اإلعاقة بما یكفل وصولھم إلى مراحل تعلیم أعلى، وتوفیر الحد 

األعلى من البیئة التعلیمیة الدامجة للطلبة ذوي اإلعاقة.

- تطبیق األسالیب التربویة الحدیثة في المؤسسات التعلیمیة، بما في ذلك برامج التربیة الخاصة للطلبة ذوي اإلعاقة 

األكادیمیة  قدراتھم  وتنمیة  الدمج،  تحقیق  البرامج  تلك  غایة  تكون  أن  على  المتعددة،  اإلعاقات  ذوي  والطلبة  الذھنیة 

واالجتماعیة، وتعزیز استقاللھم الفردي إلى الحد الممكن.

 - تحقیق االستخدام األمثل للترتیبات التیسیریة المعقولة واألشكال المیسرة، بما في ذلك الوسائل التعلیمیة المھیأة وطرق 

التواصل الفعال والعالج الوظیفي.

- وضع آلیات لتقییم المعاییر وأسالیب متابعة تطبیقھا وطرق تحدیثھا بما یضمن استمرار فاعلیتھا وتطورھا.

لالطالع على القانون بشكل مفصل، یرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني للمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي 
.http://www.hcd.gov.jo/ar اإلعاقة

إجراءات قبلیة: 
- یقوم مشرف التربیة الخاصة المتواجد والذي یعمل في مدیریة التربیة والتعلیم بعقد جلسات رفع الوعي على مستوى 

المجتمع المحلي وھذا یشمل أھالي وأفراد المجتمع المدني ویتم عقد النشاط في مدیریة التربیة والتعلیم.

-  یعقد منسق التعلیم الدامج أنشطة رفع الوعي على مستوى المدرسة لألھالي والطلبة.

- یرجى عند اختیار األنشطة مراعاة األعمار وثقافة المجتمع مع العلم أن األنشطة اآلتیة تناسب البالغین والطلبة.

- ال یشترط تنفیذ جمیع األنشطة المذكورة أدناه.

- یتعین أن نفصل بین الطلبة والبالغین في أنشطة رفع الوعي.



النشاط رقم -1 أنشطة المحاكاة
یطلب میسر الجلسة من المشاركین تجربة األنشطة اآلتیة:

أ- صعوبات التعلم:
1. یوجھ المیسر األسئلة اآلتیة للحضور، للقیام بالنقاش الجماعي:

• ھل سبق أن تعاملتم مع طالب لدیھ صعوبة في فھم التعلیمات؟ 

• من منكم یعرف طالباً ال یستطیع أن یفھم األشیاء أو یتذكرھا بسھولة؟ وكیف یتعامل الطلبة اآلخرین مع ھذا الطالب؟

2. اللعب ولعب األدوار:
لعبة استیعاب األوامر (شیكاتیت): 

دقیقتین. وأنھ في خالل  بعد  الغرفة ویعود  أنھ سیخرج من  لھ  التطوع، ویوضح  المشاركین  أحد  المیسر من  • یطلب 

الدقیقتین سیتفق الحضور على التعلیمات التي سیعطیھا أفراد المجموعة للمتطوع عند عودتھ. حیث أن كلمة (شیكاتیت) 

ھي كلمة ال معنى لھا ویتفق الحضور على معنى خاص بھم لھذه الكلمة.

الغرفة مثل كرسي فارغ، وطاولة، وقلم وقارورة ماء موضوعان على  الدقیقتین یتم تحضیر عدة أشیاء في  • خالل 

األرض، ونافذة مفتوحة، ولوح مكتوب علیھ كلمة شیكاتیت. ویتم االتفاق على أن كلمة (شیكاتیت) معناھا (اجلس).

• ومن ثم یتفق المیسر مع مجموعة من الحضور على إعطاء عدة تعلیمات للمتطوع مثل: ارفع القلم عن األرض، واغلق 

النافذة، وامسح السبورة، ثم یطلب منھ أحد الحضور (شیكاتیت)!! وعندما ال یستجیب الشخص یغضب المیسر ویكرر 

الطلب مرة أخرى بنبرة حادة، ویستمر في إعادة الطلب من المتطوع ویؤنبھ لعدم معرفتھ بھذه الكلمة السھلة التي یعرف 

معناھا جمیع الحضور.

• بعد انتھاء اللعبة یناقش المیسر مع المتطوع أمام المشاركین األسئلة اآلتیة:
1. كیف شعرت عندما لم تفھم ما طلبتھ منك؟

2. ھل كان من الصواب أن أقوم بالصراخ؟  ولماذا؟

3. إلى أي درجة تتشابھ مشكلتك في عدم فھم الكلمة مع مشكلة بعض الطلبة الذین لدیھم صعوبات تعلم؟ 

2- لعبة سرعة التشتت:
دقائق.   5 القصة خالل  وقراءة  الكرسي  على  الجلوس  المشاركین  أحد  من  ویطلب  وقصة،  كرسیًا  المیّسر  یُحضر   •

ویتطوع شخص آخر من الحضور لضبط ساعة إیقاف (عداد) لتحدید انتھاء الوقت.

• أثناء قراءة القصة یقوم أحد المشاركین بالمناداة على زمیلھ، ویقوم آخر بتشغیل موسیقى بصوت عال جًدا ویقوم آخر 

بالسیر بسرعة ویصطدم بالمتطوع. وفي النھایة یأتي شخص آخر ویسلط ضوءاً ساطًعا أمام عیني المتطوع.
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• یُطلب من المتطوع في النھایة تلخیص القصة التي قرأھا للحضور.

بعد انتھاء اللعبة یناقش المیسر مع المتطوع أمام المشاركین األسئلة اآلتیة:

1. كیف شعرت أثناء محاولتك لقراءة القصة؟

2. ھل كان من السھل قراءة القصة واستیعابھا؟

3. ما المشتت الذي كان من أكثر المشتتات إزعاجاً بالنسبة لك؟

4.  ما الدعم الذي كنت بحاجة إلیھ من المیسر وزمالئك؟

5.  إلى أي درجة تتشابھ مشكلتك في عدم القدرة على التركیز مع مشكلة بعض الطلبة الذین لدیھم صعوبات تعلم؟ 

3- لعبة الذاكرة: 

یضع المیسر 24 صورة (12 زوج) على الطاولة ویطلب من أحد المتطوعین مطابقة الصور بأقل وقت ممكن. ویقوم 

المیسر بحساب الوقت المطلوب إلنھاء المھمة.

یعید المیسر اللعبة ولكن مع زیادة عدد الصور إلى 48 صورة (24 زوج). 

وبعد انتھاء اللعبة یناقش المیسر مع المتطوع أمام

المشاركین األسئلة التالیة: 

1. ھل شعرت أن الوقت كافي ألداء ھذه المھمة بنجاح؟ 

2. ھل كان من السھل مطابقة عدد كبیر من الصور؟ 

3. ما الدعم الذي كنت بحاجة إلیھ من المیسر وزمالءك؟ 

4. إلى أي درجة تتشابھ مشكلتك في عدم القدرة على التذكر

مع مشكلة بعض الطلبة الذین لدیھم صعوبات تعلم؟ 

مالحظة: یجب أن تكون الصور متشابھة إلى حد كبیر جًدا وثمة صعوبة بالتمییز بینھم.

- یشرح المیسر للمشاركین كیف أن الطالب الذي لدیھ صعوبات تعلم قد ال یستطیع تذكر الصور والكلمات في الوقت 

نفسھ، وقد ال یستطیع التمییز بینھا.



ب- اضطرابات النطق واللغة:

1. النقاش الجماعي:
• بوجھ المیسر األسئلة اآلتیة للحضور:

- من یعرف طالباً ال یستطیع أن یتكلم جیًدا؟
- كیف یتعامل الناس مع ھذا الطالب؟

- ما ھو شعورك لو كانت لدیك المشكلة نفسھا؟ 

2. اللعب ولعب األدوار:
• لعبة من غیر كالم، البدء بتمثیل أشیاء بسیطة مثل (بدي أشرب مي)، ثم التدرج نحو أمور أصعب مثل وین غرفة 

المعلمات، إلخ.

           بدي أشرب مي

           وین غرفة المعلمات

          أضعت قلمي أو كتابي

تغییر  أو  إبدال  مثل: حذف،  لغویة عدة  أخطاء  البطاقة على  (تحتوي  بطاقة  مكتوبة على  الحضور جملة  أحد  یقرأ   •
باألصوات) ویحاول اآلخرون تلخیص ما قالھ.

جرث مدینة أدنیة. یكتنھا قرابة اعبییین وواحد اف من اثل 153 أفل نثمة یقتتون المحاظفة. تعبد عن العاثمة مععععان 
حولي ابعین وثمنمیة كم ثمال. تقع جرث في الجزء الثملي من الممكة األدنیة الھاثمیة. یمكن الوثول الھا من مّعان 
عبري الجنوبي أو الثقري، ومن عجلون من الغب، ومن اربد الثمال من. وتقع جرث واد أخضر تجري فیھو المیاه. 

وكانت آثارھا ویزول محججة الزائرین ومحط نظااار الرحالین والثیاح والعمماء.

جرش ھي مدینة یقطنھا قرابة 41500 نسمة من أصل 153 ألف نسمة یقطنون المحافظة. 
إنھا تبعد عن العاصمة عّمان حوالي 48 كم إلى الشمال. تقع جرش في الجزء الشمالي من المملكة األردنیة الھاشمیة، 
ویمكننا الوصول إلیھا من عّمان عبر المدخل الجنوبي أو الشرقي، ومن عجلون من الغرب، ومن إربد من الشمال. وتقع 
جرش في واد أخضر تجري فیھ المیاه. وكانت آثارھا وما تزال محجة الزائرین ومحط أنظار الرحالین والسیاح والعلماء. 



• یقوم المیسر دائًما بإجراء نقاش بعد االنتھاء من األنشطة بطرح أسئلة مثل:
- ھل وجدت أن تفسیر شيء دون القدرة على الكالم أمر صعب؟

- كیف كان شعورك عندما لم یفھم علیك أحد؟
- ماذا حاول اآلخرون أن یفعلوا لیساعدوك على إیصال المعلومة؟

- ما الدعم الذي یمكن أن تقدمھ لطالب لدیھ صعوبة في التعبیر عن نفسھ من خالل الكالم؟ 
ج. اإلعاقات الحركیة/ الجسدیة: 

1. النقاش الجماعي:
دور المیسر: تشجیع المشاركین على التحدث عن أطفال آخرین لدیھم إعاقات حركیة عن طریق طرح األسئلة اآلتیة:

- ھل تعرفون أو تعاملتم مع أطفال لدیھم قصور في المشي أو الركض أو اللعب؟
- لماذا ال یستطیع ھذا الطالب أن یقوم باألشیاء التي یستطیع اآلخرون القیام بھا؟

- ما ھو شعورك إذا كانت لدیك مشكلة مشابھة؟ وكیف تحب أن یعاملك اآلخرون؟ 

2. اللعب ولعب األدوار:
- یسأل المیسر المشاركین إذا ما صادفوا أي أشخاص لدیھم قصور في استعمال أیدیھم، ثم یطلب من 6 أشخاص التطوع 

للنشاط الالحق.
- یطلب المیسر أن یجرب المشاركون بعض األنشطة اآلتیة بعد ربط أیدیھم أو أرجلھم من جھات مختلفة (مثال: ربط 

الكتف مع الذراع/ربط األصابع/ربط الساعد مع الذراع/ ربط الركبة/ربط قطعة خشب أو كرتونة تحت الحذاء :

-1 الكتابة.
-2 تعبئة ماء في كأس.

-3 تزریر األزرار.
-4 المشي.
-5 القفز.

- القیام باستخدام وتجربة األجھزة المساندة (مثل، كرسي متحرك، أو عكازة). 

•یقوم المیسر بإجراء نقاش بعد االنتھاء من لعب األدوار بطرح أسئلة مثل:
- ھل كان من السھل القیام بالنشاط؟

- كیف كان شعورك عندما لم تستطع القیام بالنشاط دون مساعدة؟
- ماذا توقعت من اآلخرین عندما كانوا یشاھدونك؟

- كیف سیكون رد فعلك عندما تجد طالباً أو شخًصا ذو إعاقة یحاول القیام بالنشاط نفسھ؟ وكیف یمكنك أن تقدم المساعدة؟



د- اإلعاقة السمعیة:
• مالحظة: إن اإلعاقة السمعیة تشمل ضعاف السمع، والصم ویمكننا محاكاة ذلك من خالل استخدام سدادات أذن أو 

سماعات تصدر أصوات أثناء تحدثنا مع المتطوع الذي یلعب دور شخص لدیھ إعاقة سمعیة.
• یسرد المیسر قصة على المشاركین ویكون من بینھم مشارك قد سدت أذناه بسماعات، وبعد انتھاء القصة یسأل المیسر 

أسئلة للمشاركین ومن ضمنھم المشارك الذي لم یستطع أن یسمع القصة.

• یقوم المیسر بإجراء نقاش بعد االنتھاء من اللعب بطرح أسئلة مثل:
- ھل وجدت االستماع إلى القصة سھًال؟

- ھل فھمت حول ماذا تدور القصة؟
- كیف كان شعورك عندما لم تستطع سماع الحوار الذي یدور من حولك؟

- كیف سیكون رد فعلك عندما تجد طالباً أو شخًصا ذو إعاقة یحاول القیام بالنشاط نفسھ؟ وكیف یمكنك أن تقدم المساعدة؟

ھـ- اإلعاقة البصریة:
مالحظة: إن اإلعاقة البصریة تشمل المكفوفین وضعاف البصر، ویمكننا استعمال غطاء العین لمحاكاة كف البصر أو 

نظارة ملصق علیھا كیس بالستیك أو یتم تجلیدھا لمحاكاة ضعف البصر.  

1. النقاش الجماعي:
دور المیسر: تشجیع المشاركین على التحدث عن أطفال آخرین لدیھم إعاقات بصریة عن طریق طرح األسئلة اآلتیة:

- ھل تعرفون طالباً ال یستطیعون الرؤیة؟
- ھل یستطیع ھذا الطالب أن یقوم باألشیاء التي تستطیعون القیام بھا؟

- كیف یتعامل معھ الطلبة اآلخرون، ھل یعاملونھ بلطف ویسمحون لھ باللعب معھم أم ال؟
- ما ھو شعورك إذا كنت تعاني أنت من مشكلة مشابھة؟ وكیف سترغب أن یعاملك اآلخرون؟ 

2. اللعب ولعب األدوار: 
• لعبة االستكشاف: یتم تغطیة أعین أحد أو مجموعة من المشاركین ویطلب منھم التنقل واستكشاف المكان.

• لعبة الرؤیة المشوشة: یتم تحضیر نظارة تعمل على تشویش الرؤیة عن طریق وضع مواد تجعل الرؤیة صعبة علیھا، 
لیتم تغطیة عیون أحد المشاركین بھا: مثل الصق شفاف، أو ألوان، ویطلب من المشارك أن یقرأ من الكتاب أو من على 

السبورة.
• لعبة التعرف على األشیاء من خالل اللمس والشم.

• یقوم المیسر بإجراء نقاش بعد االنتھاء من اللعب بطرح أسئلة على المتطوعین مثل:
ھل كانت األنشطة سھلة أم صعبة، ولماذا؟

- كیف كان شعورك عندما لم تستطع القیام باألنشطة المطلوبة؟
- كیف سیكون رد فعلك عندما تجد طالباً أو شخًصا ذو إعاقة یحاول القیام بالنشاط نفسھ؟ وكیف یمكنك أن تقدم المساعدة؟



النشاط رقم 2: یتم طباعة صور لجمیع أنواع اإلعاقة ثم تغطیة الصور ویطلب من الطلبة اختیار إحداھا، ثم یفتح 
الطالب الصور ویقوم بوصف ما یراه، بعد ذلك یقوم المیسر بكتابة الكلمات التي استخدمھا الطلبة لوصف الصور 

وتصحیح المصطلحات الخاطئة:



نموذج حصص المشاهدة ل�طفال من ذوي ا�عاقة

النموذج رقم (3)

إن النموذج التالي ھو مثال لنموذج ُمقترح یقوم بتعبئتھ منسق التعلیم الدامج أو أخصائي التربیة الخاصة أثناء 
حصص المشاھدة للطلبة من ذوي اإلعاقة في الصف النظامي. 

نموذج المشاھدة لمعلم الصف النظامي  

اسم المعلم: ___________________________________________________________                                                                                          

التخصص :  __________________________________________________________

اسم المقّیم : ___________________________________________________________

الصف: ______________________________________________________________

التاریخ: _____________________________________________________________

المدرسة:_____________________________________________________________                                                                                 

عدد الطلبة من ذوي اإلعاقة : ________________________________________________
                                                                                                                                                         
نوع اإلعاقة : __________________________________________________________



جیدممتاز
الضعیفمقبولجیدجداً

المالحظاتینطبق بنود التقییم

التحضیر:

اإلدارة
الصفیة: 

استراتیجیات
التعلیم:

سبیل  (على  الصف  داخل  المادیة  بالبیئة  االھتمام 
المثال: تقلیل المشتتات/واإلضاءة المناسبة/ وتجنب 

االزدحام الصفي). 

الوسائل المستخدمة تناسب أھداف الحصة.

استخدام أسالیب تدریس متعددة الحواس.   

(مراعاة  المتمایز  التعلیم  استراتیجیات  استخدام 
الفروقات الفردیة).

الصوت واضح ومسموع.

وضوح اللغة.

األوامر واضحة ومفھومة.

مع  مسبقاً  علیھا  االتفاق  تم  واضحة  قواعد  وجود 
الصف.

توزیع وقت الحصة على نحو مناسب.  

إشراك الطلبة في األنشطة الصفیة. 

تقسیم الطلبة إلى مجموعات:
1. إعطاء الوقت الكافي.

2. وجود روتین واضح لترتیب البیئة الصفیة.

3. اختیار المكان المناسب لجلوس الطالب.

4. التأكد من وضعیة الجلوس الصحیحة.

5. عدد الطلبة في المجموعة الواحدة.

6. وضوح التعلیمات. 

7. توزیع األدوار داخل المجموعة.

8. تحدید األھداف الفردیة وأھداف المجموعة.

القدرة على التصرف عند وقوع األزمات مثل   .9
إصابات  أو  سكري،  غیبوبة  أو  صرع،  (نوبة 

وحوادث).



جیدممتاز
الضعیفمقبولجیدجداً

المالحظاتینطبق بنود التقییم

قواعد
خاصة

للطلبة ذوي
اإلعاقة: 

القدرة على التعامل مع األجھزة المساندة.

الغرفة  داخل  للطالب  المناسبة  التعدیالت  عمل 
وألوان  حجم  استخدام  المثال:  سبیل  (على  الصفیة 

خط مناسبة/لوح مائل لتسھیل الكتابة، إلخ).

المساعدة (مع ذكر نوع المساعدة).

التحدیات:  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________

التوصیات:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________



النموذج رقم (4)

التربیة  أخصائي  أو  الدامج  التعلیم  منسق  بتعبئتھ  یقوم  الذي  الشھري  للتقریر  مقترح  مثال  ھو  التالي  النموذج  إن 
الخاصة في المدرسة.

اسم المعلم/ة:_______________________________________________________________

تاریخ تسلیم التقریر:__________________________________________________________

عدد الطلبة والجلسات الفردیة:____________________________________________________

أسماء الطلبة المنسحبین وسبب االنسحاب:

   -                                                                           -
-                                                                           -
-                                                                           -

عدد الجلسات المتوقفة وسبب توقفھا:

   -                                                                           -
-                                                                           -
-                                                                           -

التقرير الشهري لمنسق التعليم الدامج 

عدد الطلبة الفعلي:
الطلبة الجدد خالل

ھذه الفترة:
الطلبة المنسحبون

من البرنامج: 
طلبة تم تخریجھم
خالل ھذه الفترة:

عدد الطلبة المستفیدین من الجلسات:عدد الجلسات الفعلي:عدد الجلسات الكلي:



مالحظات ھامة حول أداء الطلبة في غرفة المصادر (تقدم، أو تراجع أو ثبات في المستوى):
                                                                       -

                                                                          -
                                                                      -

-

مالحظات من المعلمین حول أداء الطلبة داخل البیئة الصفیة (إیجابي أو سلبي) واقتباس حرفي "لمالحظاتھم" مع 
ذكر التوصیات المقدمة:    

                                                                       -
                                                                          -

                                                                      -
-

التواصل مع األھل: (ُیرفق تقریر الجلسة الفردیة).

• عدد االجتماعات الفردیة: 

حضور حصص المشاھدة للمعلمین المدربین: (یرفق تقریر الجلسة الفردیة).

• عدد الحصص الصفیة التي تم حضورھا:_____________________________________________
• عدد المعلمین الذین تم حضور الحصص الخاصة بھم:_____________________________________
• عدد األطفال الموجودین في غرفة المصادر والمدموجین داخل ھذه الصفوف:______________________

حضور الجلسات التأھیلیة: (یرفق تقریر الجلسة الفردیة).

•عدد الجلسات التأھیلیة التي تم حضورھا:_____________________________________________ 

المسح البصري: (یرفق نتائج فحص البصر).



• عدد الطلبة المستفیدین من المسح البصري لھذا الشھر:___________________________________

المسح السمعي: (یرفق نتائج الفحص).

•عدد الطلبة المستفیدین من المسح السمعي لھذا الشھر:____________________________________

أنشطة ومالحظات/ اقتراحات أخرى: ________________________________________________

قصص نجاح: (طالب تم تحقیق أھدافھم على نحو كلي أو جزئي وأثر ذلك على نحو كبیر في تحصیلھم وتفاعلھم في 
المدرسة).

یرجى إرفاق صورة من نموذج مشاھدة تدریب المعلمین، وحضور الجلسات التأھیلیة، وحضور اجتماعات األھالي، 
والمسح البصري والمسح السمعي.



نموذج اجتماع ا�هالي

النموذج رقم (5)

إن النموذج التالي ھو مثال مقترح لنموذج اجتماع األھالي الذي یقوم بتعبئتھ منسق التعلیم الدامج أو أخصائي التربیة 
الخاصة كملخص لالجتماع:

نموذج اجتماع األھالي:

خالل اجتماع األھالي المنعقد مع الفریق الذي یقدم الخدمات داخل المدارس، یرجى كتابة المالحظات الُمعطاة من قبل 
الفریق إن وجدت:

• األھداف التي تحققت حتى تاریخ انعقاد االجتماع:

• مالحظات معلم التربیة الخاصة:

• مالحظات معلم الصف:

• مالحظات معالج النطق واللغة:

مالحظات أخصائي السمع:



• مالحظات المعالج الوظیفي:

• مالحظات المعالج الطبیعي:

• مالحظات أخصائي التأھیل البصري:

• مالحظات المرشد التربوي:

• مالحظات منسق التعلیم الدامج:

• مالحظات األھالي:

توقیع فریق الدمج المدرسي:                                             منسق التعلیم الدامج:

معلم التربیة الخاصة:                                                      المعلم النظامي: 

المرشد التربوي:                                                           األخصائیون:

توقیع األھالي:                                                              توقیع وختم اإلدارة المدرسیة:



نموذج مشاهدة الجلسات التأهيلية

النموذج رقم (6)

إن النموذج التالي ھو مثال مقترح لنموذج مشاھدة الجلسات التأھیلیة الذي یتم تعبئتھ من قبل منسق التعلیم الدامج 
أو أخصائي التربیة الخاصة: 

اسم معلم التربیة الخاصة/ منسق التعلیم الدامج:__________________________________________

اسم الطالب:________________________________________________________________

اسم الُمعالج:________________________________________________________________

نوع الجلسة: _______________________________________________________________

تاریخ الجلسة:______________________________________________________________

1. ھل یتفاعل الطالب مع الُمعالج خالل الجلسة/یرجى توضیح ذلك؟

2. ھل یستخدم الُمعالج أسلوب التعزیز خالل الجلسة؟ یرجى ذكر نوع التعزیز؟

3. ھل یستخدم الُمعالج وسائل متنوعة للتأھیل خالل الجلسة؟ یرجى ذكر نوع الوسیلة وما الھدف منھا؟



النموذج رقم (7)

إن النموذج التالي ھو مثال مقترح لموافقة ولي أمر الطالب على إجراء الفریق المتعدد التخصصات للتقییم، ویقوم 
منسق التعلیم الدامج أو اخصائي التربیة الخاصة بالتواصل مع ولي األمر للموافقة على التوقیع وتوقیع النموذج. 

نموذج موافقة ولي األمر:________________________________________________________

الفریق  إجراء  على  الطالب/الطالبة:___________________________________  أمر  ولي  أنا  أوافق 

المتعدد التخصصات لطرق التقییم الضروریة لتحدید أھلیة تلقي ابني/ابنتي لخدمات التربیة الخاصة والذي یتضمن:

- عمل التقییمات الضروریة وكتابة تقریر التقییم - مع تسلیم نسخة منھ لألھل.  

- اختیار البدیل التربوي المناسب للطالب في المدرسة النظامیة، باإلضافة إلى أن یتم توضیحھ من قبل الفریق المتعدد 

التخصصات. 

- كتابة الخطة التربویة الفردیة (خالل مدة أقصاھا 30 یوم من صدور التقریر).

- حضور اجتماع الخطة التربویة الفردیة األولي والمتكرر.

- حضور اجتماعات أولیاء األمور التي تعقد بشكل دوري.

توقیع ولي األمر:_____________________________________________________________

التاریخ:__________________________________________________________________

توقیع مدیر المدرسة:__________________________________________________________

نموذج موافقة ولي أمر الطالب ذوي ا�عاقة على
إجراء الفريق المتعدد التخصصات للتقييم



الخطة التربوية الفردية

النموذج رقم (9) ھو مثال مقترح لخطة تربویة فردیة یستخدمھا منسق التعلیم الدامج أو اخصائي التربیة الخاصة. 

نموذج الخطة التربویة الفردیة:

االسم:________________________________ المدرسة:_____________________________

تاریخ المیالد:___________________________ الصف:_______________________________

نوع اإلعاقة:________________________________________________________________

تاریخ بدء التنفیذ:_________________________ تاریخ االنتھاء: _________________________

تحدید مستوى األداء الحالي:

البدیل التربوي المناسب:

الدمج داخل الصف النظامي طول الوقت

الدمج داخل الصف النظامي مع قضاء جزء من الوقت في غرفة المصادر

المجاالت:
1- المجال المعرفي األكادیمیة (ویشتمل على مھارات ماقبل الكتابة والمھارات اإلدراكیة والقراءة والكتابة والحساب)

2- المجال السلوكي واالنفعالي
3- المجال الجسدي والحركي (ویشتمل على المھارات الحركیة الكبیرة والدقیقة)

4- المجال الحسي (السمعي والبصري)
5- المجال اإلستقاللي

یرجى اختیار المجال ان أمكن من
المجاالت المذكورة أعاله

مواطن القوة:
الجوانب التي بحاجة

إلى تحسین:
الھدف طویل المدى:



األعضاء المشاركون (فریق الخطة التربویة):

العضو:

ولي األمر:
معلم الصف النظامي: 

المعلم المستند:
معلم التربیة الخاصة: 

أخصائي العالج الوظیفي:
أخصائي العالج الطبیعي:
أخصائي النطق واللغة: 

آخصائي السمع:
مدیر المدرسة: 

المرشد التربوي: 
منسق التعلیم الدامج:

أخصائي التأھیل البصري:
المساعد الشخصي:

الممرض:

ھل ھو من
ضمن الفریق
الضروري
لخدمة ھذا

الطالب
(نعم/ال):

االسم:
تاریخ

التوقیع:
التوقیع:



الملحق رقم (2)  

دلیل مؤشرات التعرف على الطلبة الذین قد یكونون من ذوي اإلعاقة داخل الغرفة الصفیة (یستخدم من قبل معلم 

الصف النظامي). 

دلیل مؤشرات التعرف على الطلبة الذین قد یكونون من ذوي اإلعاقة داخل الغرفة الصفیة:

إن النموذج التالي یحتوي على عالمات قد تشیر إلى احتمالیة وجود أحد أنواع اإلعاقة لدى الطلبة. إن ھذه األداة لیست 

مصممة للتشخیص، وقد ال تكون جمیع المؤشرات المذكورة ظاھرة على الطالب، إال أنھا تعطي مؤشراً على أن الطالب 

بحاجة لمتابعة وتشخیص من قبل المختصین.

ویتم استخدام ھذا النموذج من قبل المعلم النظامي حیث یقوم بمالحظة العالمات الفارقة لدى الطلبة ذوو اإلعاقة وتطبیق 

استراتیجیات أثناء التدریس تھدف إلى توفیر تعلیم ذو جودة عالیة، وفیما یلي توضیح لھذه االستراتیجیات:  

1-استراتیجیات خاصة للتعامل مع كل نوع من أنواع اإلعاقة على حدة كما ھو مبین في الجداول اآلتیة: 

اسم المدرسة: 

اسم المعلم/ة: 

الصف:

الفترة الزمنیة  من:                   إلى:    



مظاھر مؤشرات اإلعاقات
المعرفیة  األكادیمیة

إجراءات أثناء 
التدریس

البیئة
والمصادر

اسم
الطالب

مشكالت في التناسق البصري الحركي.

مثل: عدم القدرة على الكتابة على السطر. 

األحرف  بین  مناسبة  مسافة  توافر  وعدم 

والكلمات).

الكتابة (قد یكون كبیرا جًدا، أو  حجم خط 

صغیًرا جًدا، أو ذا أحجام مختلفة في الكلمة 

أو الجملة نفسھا).

أو  السبورة  عن  النسخ  على  القدرة  عدم 

الكتابة على السبورة. 

الكلمات  بین  التمییز  على  القدرة  عدم 

في  یؤثر  مما  جاد)  (عاد،  مثل،  المتشابھة 

كتابة الطالب. 

عدم القدرة على ربط أجزاء الحروف مع 

بعضھا بعًضا عند القراءة والكتابة.

وغیر  مرتبة  غیر  بطریقة  األحرف  رسم 

صحیحة.

عدم القدرة على تمییز األحرف التي تكتب 

فوق السطر أو تحت السطر. 

المسافات بین األحرف والكلمات واألسطر 

غیر صحیحة.

االتجاھات  بین  التمییز  على  القدرة  عدم 

(الیسار والیمین): مثالً یقوم الطالب بكتابة 

الكلمات بالعكس (دار – راد).

عدم القدرة على فھم الكلمات التي تعبر عن 

االتجاھات مثل (فوق، أو تحت، أو أمام، أو 

خلف، أو أعلى، أو أسفل).

كبیرة  حركیة  أنشطة  استخدام    .1
مثل:  بصریًا  حركیًا  تآزًرا  تتضمن 
(رمي الكرة إلى ھدف محدد، أو رمي 
داخل  القفز  أو  السلة،  داخل  الكرة 

حلقات كبیرة إلخ).
البصري  التآزر  مھارات  تنمیة   .2
الحركي من خالل أنشطة ھادفة مثل: 
بالخیط،  الخرز  إدخال  (أنشطة 
فوق  المكعبات  من  قطع  وتركیب 

بعضھا البعض).
استخدام  على  الطالب  تشجیع   .3
لترك  واإلصبع  والعیدان،  المسطرة، 

مسافات بین الكلمات.
4.  تشجیع الطالب على الكتابة على 

أسطر بارزة وواضحة.
استخدام  على  الطالب  تشجیع    .5

األصبع للمتابعة خالل القراءة.
یتعین  السبورة،  على  الكتابة  عند   .6
آثار  من  وخلّوھا  نظافتھا  من  التأكد 

الكتابة السابقة إلیجاد تباین واضح.
7. وضع عالمة (طوابع أو إشارات)؛ 

لتحدید اتجاه الكتابة.
8.  وضع صور، أو ألوان، أو رموز 
األغراض  وضع  مكان  على  تدل 
الغرفة  في  الرفوف  داخل  واألدوات 

الصفیة.
9.  رسم نقطة على الید الیمنى مثًال؛ 
الید  بأنھا  الیسرى  عن  لتمییزھا 

المستخدمة للكتابة أو العكس.
10. استخدام نھج متعدد الحواس.

11. یستطیع المعلم استخدامھا؛ لتقسیم 
أنشطة  وعمل  لمجموعات  الطلبة 

المنھجیة.
وانتباه  تركیز  مدى  من  التأكد   .12

الطالب أثناء تعلّم المھارة. 
13. التجزئة: تقسیم المعلومة المعطاة 
وعرض  أصغر  وحدات  إلى  للطالب 
معلومة واضحة ومحددة في كل مرة. 
أو  كلمة  إنشاء  االختصارات:    .14
من  األول  الحرف  من  تتكون  عبارة 

كل جملة یتم حفظھا.
أو  الیومیة  لألنشطة  خطة  عمل   .15
والشھریة  األسبوعیة  األنشطة  وضع 

على التقویم.
أعتاد  التي  باألشیاء  االحتفاظ    .16
أماكن  في  استعمالھا  على  الطالب 
محددة ومعروفة في البیت والمدرسة.

• توفیر متطلبات الترتیبات التیسیریة التي 
تتضمن الشروط اآلمنة في المدرسة، مثل 
والسمعیة،  البصریة  (المعینات 

وتكنولوجیا التعلیم المساندة).

• تطویر القواعد السلوكیة الصفیة للطلبة.

مع  یتناسب  بما  الصفیة  البنیة  تصمیم   •
احتیاجات الطالب.

والضوضاء  اإلزعاج  مستویات  تقلیل   •
في البیئة الصفیة. 

المساندة  بالتكنولوجیا  الطلبة  تزوید   •
لتنفیذ األعمال الكتابیة. 

األكادیمیة  الحاجات  وتلبیة  إدارة   •
واالجتماعیة واالنفعالیة للطالب على نحو 

توفر لھ الشعور باالحترام.

• توفیر مساحة لحفظ األدوات والوسائل 
الخاصة بالطالب. 

في  الطالب  لمشاركة  فرص  توفیر   •
في  والریاضیة  االجتماعیة  األنشطة 

البیئات اآلمنة.
  

من  یعاني  الذي  للطالب  یکون  قد   •
أو  أدوات  أو  أجھزة  تعلمیة  صعوبات 
التأكد  الضروري  ومن  خاصة،  معدات 
المعلمین   من  وأي  الطالب  لدى  أن  من 
ھذه  إلى  وكاف  آمن  وصول  إمكانیة 
المناسب  التدریب  ذلك  في  بما  األجھزة، 

على استخدام ھذه األجھزة والمعدات. 

والمتطوعین  األقران  من  االستفادة   •
والكادر التدریسي واألخصائیین.

في  المتوفرة  المصادر  إلى  الوصول 
المجتمع وفق الحاجة.
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البدء بالكتابة من الجھة الخاطئة من الدفتر 
أو الورقة أو باالتجاه الخاطئ، (كأن یكتب 
العملیات  إجراء  أو  للیمین،  الیسار  من 

الحسابیة من الیسار إلى الیمین).

وھو  الوسط،  عبور خط  على  القدرة  عدم 
من األسباب التي قد تؤدي إلى الكتابة من 
االتجاه الخاطئ مثالً (تمریر غرض من ید 

لید أخرى). 

على  المنزلیة  الواجبات  كتابة  تذكر  عدم 
مفكرة الطالب.

في  الطالب  تلقاه  الذي  الدرس  نسیان 
الصف.

وتذكر  استرجاع  في  الطالب صعوبة  یجد 
الكلمات،  أو  األعداد  أو  األحرف  شكل 
بشكل  األعداد  أو  األحرف  الطالب  فیكتب 

مختلف في كل مرة.

أكثر  الكلمة  أو  الحرف  فوق  الكتابة  إعادة 
تشكیل  في  التالیة  الخطوة  لتذكر  من مرة؛ 
البدء  بكیفیة  التردد  أو  الكلمة،  أو  الحرف 
بكتابة الحرف أو الكلمة فیكون الخط غیر 

مرتب وغیر واضح. 

عدم القدرة على النسخ أو أخذ وقت طویل 
عند النسخ من السبورة أو من الكتاب على 
الرغم من قدرة باقي الطلبة على فعل ذلك.  

المعلم  یُملي  (عندما  اإلمالء  في  مشكالت 
كلمات للطالب لیقوم بكتابتھا، یقوم الطالب 
غیر  بطریقة  األحرف  بعض  بكتابة 
صحیحة (حذف، أو تكرار، أو إضافة، أو 

إبدال، أو تغییر في رسم الحرف، إلخ).

مشكالت في الحساب كالجمع أو الطرح أو 
من  أكثر  تتطلب  التي  الحسابیة  العملیات 

خطوة.

17. تنشیط ذاكرة الطالب عن طریق 

ألعاب الذاكرة.

18.  توفیر إیماءات وأسالیب واضحة 

تظھر متى یبدأ النشاط ومتى ینتھي.

19. إجالس الطالب في مكان قریب 

من  أي  عن  وبعید  المعلم  من 

المشتتات.

الجماعي،  النشاط  وقت  20.تحدید 

انتھاء  اقتراب  عند  الطلبة  وتنبیھ 

الوقت.

الفردي  النشاط  وقت  21.تحدید 

وتشجیع الطالب على أن یكون مستقًال 

في إدارة الوقت؛ وسؤالھ عن كم من 

إلیھ،  ترجع  أن  قبل  یحتاج  الوقت 

اضطررت  إذا  تنسھ  لم  أنك  وإخباره 

أن تتأخر علیھ.

الیومیة  للنشاطات  جداول  22.عمل 

والنشاط  الدرس،  قراءة  (مثًال، 

إلخ)  الفردي،  والنشاط  الجماعي، 

إشارة  یضع  أن  الطالب  من  وأطلب 

إلى جانب النشاط الذي تم تنفیذه. 

23.عند إعطاء األوامر والتوجیھات، 

وضحھا باستخدام األمثلة.

الطالب  مع  بصریًا  24.التواصل 

عند  دائًما  باسمھ  علیھ  والمناداة 

التحدث معھ.

25. إخباره بما ترید أن یفعل ولیس ما 

ھو ممنوع علیھ فعلھ.

26. توجیھ التعلیمات بطرق مختلفة، 

أو  مكتوبة  أو  سمعیة  أو  شفھیة 

مصورة بصریًّا، أو أن تكون إیمائیة 

األعلى  إلى  الید  رفع  مثل:  حسیة  أو 

عند الطلب منھم الصمت، أو استعمال 

البطاقات المصورة. 

• توفیر متطلبات الترتیبات التیسیریة التي 
تتضمن الشروط اآلمنة في المدرسة، مثل 
والسمعیة،  البصریة  (المعینات 

وتكنولوجیا التعلیم المساندة).

• تطویر القواعد السلوكیة الصفیة للطلبة.

مع  یتناسب  بما  الصفیة  البنیة  تصمیم   •
احتیاجات الطالب.

والضوضاء  اإلزعاج  مستویات  تقلیل   •
في البیئة الصفیة. 

المساندة  بالتكنولوجیا  الطلبة  تزوید   •
لتنفیذ األعمال الكتابیة. 

األكادیمیة  الحاجات  وتلبیة  إدارة   •
واالجتماعیة واالنفعالیة للطالب على نحو 

توفر لھ الشعور باالحترام.

• توفیر مساحة لحفظ األدوات والوسائل 
الخاصة بالطالب. 

في  الطالب  لمشاركة  فرص  توفیر   •
في  والریاضیة  االجتماعیة  األنشطة 

البیئات اآلمنة.
  

من  یعاني  الذي  للطالب  یکون  قد   •
أو  أدوات  أو  أجھزة  تعلمیة  صعوبات 
التأكد  الضروري  ومن  خاصة،  معدات 
المعلمین   من  وأي  الطالب  لدى  أن  من 
ھذه  إلى  وكاف  آمن  وصول  إمكانیة 
المناسب  التدریب  ذلك  في  بما  األجھزة، 

على استخدام ھذه األجھزة والمعدات. 

والمتطوعین  األقران  من  االستفادة   •
والكادر التدریسي واألخصائیین.

في  المتوفرة  المصادر  إلى  الوصول 
المجتمع وفق الحاجة.
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التركیز،  في  وصعوبة  بسھولة  التشتت 
على  والتركیز  االنتباه  على  القدرة  (عدم 

نشاط واحد لمدة 5 دقائق).

التركیز  مھارات  في  ضعف  الطالب  لدى 
واالستماع (عدم االستماع للحدیث).

أو  األوامر  اتباع  علیھ  یصعب 
االستراتیجیات المختلفة.

في  وصعوبة  التنظیم  على  القدرة  عدم 
من  التنقل  مثًال:  والواجبات  المھام  إنجاز 

نشاط إلى آخر دون إنھاء النشاط األول.

(مثل:  المدرسیة  أدواتھ  وتكسیر  فقدان 
األقالم والدفاتر) بشكل متكرر وملحوظ.

یكون الطالب في العادة كثیر النسیان (مثل: 
نسیان األشیاء التي تعلمھا مباشرة، ونسیان 

ما طلب منھ في الحال).

لدى الطالب ضعف وتأخر أكادیمي شدید، 
العربیة  اللغة  مادتي  في  خاصة 

والریاضیات.

الجواب  بین  تطابق  عدم  الطالب  لدى 
العالیة  الجبال  (قراءة،  والمكتوب.  اللفظي 

بدًال من الجبال المرتفعة). 

(مثًال:  الحفظ  في  مشكلة  الطالب  لدى 
األسماء، واألشھر، واألیام، واألحرف).

حذف بعض الكلمات أو أجزاء من الكلمة 
أثناء القراءة.

في  المدونة  غیر  الكلمات  بعض  إضافة 
بعض  أو  الجملة،  إلى  األصلي  النص 
أثناء  الكلمة  إلى  األحرف  أو  المقاطع 

القراءة.

المقاطع  أو  الكلمات  قلب األحرف وقراءة 
المرآة  في  یراھا  وكأنھ  معكوس،  بشكل 

أثناء القراءة.

مجزأة  بطریقة  الدرس  شرح   .27

والمراجعة  اإلعادة  على  والتشجیع 

على نحو مستمر.

28. تجزئة المھام إلى أجزاء أصغر 

ضمن وقت محدد.

29. استخدام ألعاب وتمارین الذاكرة 

قبل البدء بالدرس.

الطالب  شجع  الذاكرة،  لتحفیز   .30

بصوت  المعلومات  إعادة  على 

تعلیمیة  وسائل  واستعمال  مسموع، 

الجداول  مثل،  بصریة  وتنظیمیة 

والصور واأللوان.

على  الجدیدة  الكلمات  عرض   .31

السبورة إلثراء المخزون اللغوي عند 

الطالب.

الكلمات،  صندوق  استعمال   .32

لوضع الكلمات المتشابھة في التھجئة 

واألكثر استخداًما فیھ.

33.  إعطاء الطالب وقتًا إضافیًا وفق 

الحاجة؛ إلنجاز المھمات والنشاطات.

34.  تحدید الكلمات والجمل المفتاحیة 

تحتھا،  خطوط  وضع  أو  باأللوان 

وتشجیع الطالب على قراءتھا.

38. تعلیم الطالب على تذكر الكلمات 

عن طریق الكتابة على الھواء.

39.  سیستفید بعض الطلبة من الكتابة 

الكتابة  أو  األلوان  باستخدام  والقراءة 

على الورق الملون.

تسجیل  على  الطالب  تشجیع   .40

وتدوین المعلومات بطرق مختلفة. 

المشاركة  على  الطالب  تشجیع    .41

لو كان عن طریق اإلجابة عن  حتى 

سبورة صغیرة  على  بالكتابة  األسئلة 

أو عن طریق البطاقات. 
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تصادفھم  حین  الجمل  أو  الكلمات  تكرار 
ذھبت  (مثال:  صعبة  جملة  أو  كلمة 

للمدرسة، القیام بتكرار كلمة ذھبت).

عدم فھم معنى النص وذلك بسبب التركیز 
على القراءة.

عكس األعداد واألحرف؛ وكأنھ یراھا في 
المرآة أثناء الكتابة.

الكلمات  وكتابة  االتجاھات،  في  خلط 
والمقاطع من الیسار.

حذف بعض الحروف من الكلمة، أو كلمة 
من الجملة أثناء الكتابة اإلمالئیة.

كلمة  إضافة  أو  الكلمة  إلى  حرف  إضافة 
ضروریة  غیر  تكون  والتي  الجملة،  إلى 

أثناء الكتابة اإلمالئیة.

االتجاھات  ذات  األعداد  بین  الخلط 
المتعاكسة مثل: (6،2)، و(7،8).

الخانات  في  الموجودة  األعداد  قلب 
المختلفة، مثل (25) إلى (52).

ورمزه  الرقم  بین  الربط  على  القدرة  عدم 
مثل سماع الرقم (9) وكتابة الرقم (8).

القراءة السریعة وغیر الصحیحة. 

القراءة البطیئة جًدا.

القراءة بطریقة غیر منتظمة وغیر متناسقة 
بین األسطر.

یقولھ  ما  فھم  یستطیع  ال  أنھ  علیھ  یظھر 
المعلم.

عدم االستجابة لألوامر اللفظیة. 

جداول  استعمال  على  تشجیعھ   .42

یضع  أن  ویجب  المھمات؛  إنجاز 

إشارة إلى جانب المھمات المنجزة.

یرجى  الواجب،  تصحیح  عند   .43

وضع العالمات بناًء على المحتوى.

بالقدرات  التعزیز  حصر  عدم   .44

التحصیلیة األكادیمیة فقط، ولكن من 

المھم التركیز على إیجابیاتھ. 

ونقاط  الطالب  قدرات  استثمار   .45

الحصة،  داخل  بھ  الخاصة  القوة 

ومحاولة تعزیز ثقة الطالب بنفسھ عن 

طریق التركیز على إیجابیاتھ.

46. المساعدة في تحسین خط الید.

الراجعة  التغذیة  على  الحصول   .47

فھمھ  من  للتأكد  الطالب،  من 

للموضوع.

48. صیاغة الفكرة أو السؤال بطریقة 

أكثر  بشكل  مفھومة  لتصبح  مبسطة؛ 

للطالب.

مھارات  إلى  المھارة  تجزئة   .49

المعلومات  وتبسیط  بسیطة  فرعیة 

واالمتناع  للطالب،  المقدمة  واألوامر 

في  منھ  عدة  استجابات  طلب  عن 

الوقت نفسھ.

الراجعة  التغذیة  على  الحصول   .50

فھمھ  من  للتأكد  الطالب  من 

للموضوع. 

القراءة  مستوى  تعدیل  یمكننا   .51

للطالب ذي اإلعاقة البصریة لتقریب 

المادة المقروءة منھ.

اإلعاقة  ذي  الطالب  إعطاء   .52

الوقت الكافي ألداء المھام المطلوبة.
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األسماء  تذكر  في  صعوبة  الطالب  لدى 
الصحیحة لألشیاء المختلفة.

عن  اإلجابة  في  صعوبة  الطالب  لدى 
األسئلة عندما یكون ضمن مجموعة.                   

اضطراب في االنتباه (ال یركز الطالب عند 
قصیرة  لفترات  وینتبھ  الدرس،  شرح 
تركیزاً  ویمتلك  بسھولة،  إنتباھھ  ویتشتت 
ضعیفاً، ویمكن أن یُظھر نشاطاً زائداً).       

لدى الطالب قصور في العملیات اإلدراكیة 
المختلفة. 

الذاكرة  وباألخص  التذكر،  في  صعوبة 
قصیرة المدى. 

ضعف في تعلم المفاھیم المجردة، وضعف 
القدرة على تعمیم المفاھیم.

في  صعوبة  (لدیھ  القراءة  في  صعوبات 
على  التعرف  مھارات  أو  الكلمات،  قراءة 

الكلمات، أو االستیعاب القرائي).

صعوبات في الكتابة (إنجازه ضعیف فیما 
والتھجئة،  الكتابي،  التعبیر  بمھمات  یتعلق 

والكتابة الیدویة).

الكمي،  التفكیر  في  (صعوبة  الریاضیات 
والحقائق  والفراغ،  والوقت  والحساب، 

الحسابیة).

وتوظیف  التفكیر  على  القدرة  ضعف 
الخبرات السابقة أو المھارات المكتسبة في 

حل المشكالت.

ضعف في القدرة على إدراك العالقات بین 
األشیاء.

التي  باألنشطة  اھتماًما  الطالب  إبداء  عدم 
التركیز  عند  حولھ  من  اآلخرون  بھا  یقوم 

على مھمة معینة.                      

حذف الطالب لبعض الجمل والكلمات أثناء 
القراءة.

لدى الطالب صعوبة في النسخ والنقل عن 
السبورة.

أوراق  متابعة  في  صعوبة  الطالب  لدى 
العمل التي تحتوي على كتابات كثیرة.

جداول  استعمال  على  تشجیعھ   .42

یضع  أن  ویجب  المھمات؛  إنجاز 

إشارة إلى جانب المھمات المنجزة.

یرجى  الواجب،  تصحیح  عند   .43

وضع العالمات بناًء على المحتوى.

بالقدرات  التعزیز  حصر  عدم   .44

التحصیلیة األكادیمیة فقط، ولكن من 

المھم التركیز على إیجابیاتھ. 

ونقاط  الطالب  قدرات  استثمار   .45

الحصة،  داخل  بھ  الخاصة  القوة 

ومحاولة تعزیز ثقة الطالب بنفسھ عن 

طریق التركیز على إیجابیاتھ.

46. المساعدة في تحسین خط الید.

الراجعة  التغذیة  على  الحصول   .47

فھمھ  من  للتأكد  الطالب،  من 

للموضوع.

48. صیاغة الفكرة أو السؤال بطریقة 

أكثر  بشكل  مفھومة  لتصبح  مبسطة؛ 

للطالب.

مھارات  إلى  المھارة  تجزئة   .49

المعلومات  وتبسیط  بسیطة  فرعیة 

واالمتناع  للطالب،  المقدمة  واألوامر 

في  منھ  عدة  استجابات  طلب  عن 

الوقت نفسھ.

الراجعة  التغذیة  على  الحصول   .50

فھمھ  من  للتأكد  الطالب  من 

للموضوع. 

القراءة  مستوى  تعدیل  یمكننا   .51

للطالب ذي اإلعاقة البصریة لتقریب 

المادة المقروءة منھ.

اإلعاقة  ذي  الطالب  إعطاء   .52

الوقت الكافي ألداء المھام المطلوبة.



مظاھر المؤشرات في
البعد السلوكي االنفعالي

إجراءات أثناء 
التدریس

البیئة
والمصادر

اسم
الطالب

كثیرة  بحركات  وقیامھ  الطالب  تململ 
وھو  كثیًرا  التحرك  أو  والقدمین،  بالیدین 

على مقعده (یكون مزعجاً لآلخرین).

ملحوظ  نحو  على  كثیًرا  مقعده  مغادرة 
ودون سبب. 

التكلّم كثیًرا ودون مناسبة، والقیام بمقاطعة 
اآلخرین أثناء حدیثھم. 

یستعجل باإلجابة عن األسئلة (اإلجابة قبل 
انتھاء السؤال، ودون تفكیر أو استئذان). 

یجد صعوبة في انتظار دوره.

یكون متقلب المزاج وعنید.

سریع االستثارة من قبل اآلخرین. 

علیھ  واالنزعاج  اإلحباط  عالمات  ظھور 
في الصف.

یمتلك مھارات اجتماعیة ضعیفة (ال یعرف 
االجتماعیة،  المواقف  في  یتصرف  كیف 
ولدیھ صعوبة في تكوین عالقات اجتماعیة 

أو صداقات مرضیة).

بالقراءة  ویقوم  الطالب،  وتوتر  انزعاج 
بشكل بطيء ومتردد.

یُظھر الطالب العصبیة إذا طُلب منھ القیام 
لخوفھ  أحیانًا؛  الریاضیة  الحركات  بعض 

من السقوط.
 

كثیرة  بحركات  وقیامھ  الطالب  تململ 
وھو  كثیًرا  التحرك  أو  والقدمین،  بالیدین 

على مقعده (یكون مزعجاً لآلخرین).

التكلّم كثیًرا ودون مناسبة، والقیام بمقاطعة 
اآلخرین أثناء حدیثھم. 

یجد صعوبة في انتظار دوره.

العاطفیة  التصرفات  بعض  ظھور 
تُالحظ  ال  والتي  الصف  داخل  واالنفعالیة 
علیھ خارج الصف (عدواني، أو انعزالي، 

أو خجول).

التعلیمات  من  مجموعة  وضع   .1
داخل  الواضحة  واإلجراءات  والقوانین 

الصف بالتعاون مع الطلبة.
لتعدیل  البصریة؛  الوسائل  استعمال   .2
المرور  إشارة  بطاقات  مثل:  السلوك 
(الخضراء؛ للتعزیز، والصفراء؛ للتنبیھ، 

والحمراء؛ للعقاب).
3. التركیز على تصرفاتھم اإلیجابیة بدًال 
من السلبیة واإلیماء لھ بإشارة سریعة أنك 
انتبھت إلیھ، مثالً: عند التركیز في دروسھ 
علیك اإلیماء لھ بإصبعك لتعزیز تصرفھ.

توترك  على  السیطرة  حاول   .4
وانفعاالتك؛ ألن الطالب قد یشعر بھا.

أصدقاء  اختیار  على  الطالب  تشجیع   .5
إجباره  عدم  مع  االھتمامات  نفس  لدیھم 
على ذلك، مثًال: إرسال مالحظات إیجابیة 

مع الطالب إلى أھلھ مكتوبة على دفتره.
مثًال،  التنفس:  تمارین  على  التركیز   .6

الطلب منھ أخذ نفس عمیق من أنفھ.
والقیام  بالوقوف  فترة  كل  لھ  السماح   .7

ببعض التمارین بھدوء.
الصف  مقدمة  في  الطالب  إجالس   .8

بالقرب من المعلم.
9. تقلیل المشتتات. 

التعلیمات  تكون  أن  من  التأكد   .10
واضحة ودقیقة بالنسبة للطالب، (أن تكون 
مكتوبة، أو یتم توضیحھا على نحو جید). 
لجلوس  المناسب  المكان  اختیار   .11
مقدمة  في  یكون  أن  ویفضل  الطالب، 

الصف بالقرب منك.
في  المشاركة  على  الطالب  تشجیع   .12
قدرات  من  تقلل  ال  الصفیة،  النشاطات 

الطالب وال تقلل توقعاتك منھ.
الصحیحة  االستجابات  تعزیز   .13
فوریًا  التعزیز  یكون  أن  ویتعین  للطالب، 
یتم  عندما  فعاالً  التعزیز  ومالئًما. ویكون 

تنویع أشكالھ.
14. التأكید واإلقرار بالمحاوالت الناجحة 
الغیر  المحاوالت  على  التركیز  وعدم 

ناجحة. 
15. تشجیع الطلبة على استخدام المعینات 
ارتداء  (مثل:  بھم  الخاصة  البصریة 

النظارات باستمرار).
في  المشاركة  على  الطالب  تشجیع   .16

النشاطات الصفیة. 
17. تشجیع طالب الصف على االحتفاظ 
باألدوات بشكل منظم ومرتب وحفظھا في 

مكانھا الصحیح.
18.  تنظیم البیئة الصفیة على نحو یسمح 

بالتركیز على المحفزات ذات العالقة.
مع  المستخدمة  المحفزات  تنظیم   .19
الطلبة من ذوي اإلعاقة، من خالل إزالة 
على  وتشجیعھم  المشتتة  المحفزات 

التركیز على المحفزات ذات العالقة.
في  الطالب  جلوس  على  الحرص   21  
المقاعد األمامیة داخل الصف وسؤالھ عن 
الموقع المریح بالنسبة لھ لرؤیة السبورة.

• تحدید مكان وجود الطالب على أن یكون 

بالقرب من  أو  المعلم،  بالقرب من  مقعده 

طالب مساند لھ. 

التشتیت  قلیلة  عمل  مناطق  توفیر   •

وإجراء  ھادئة  دراسة  عملیة  إلجراء 

االختبارات. 

في  للطالب  المشاركة  فرص  توفیر   •

األنشطة االجتماعیة والریاضیة من خالل 

توفیر بیئات آمنة. 

ضبط  في  السلوكیة  القواعد  استخدام   •

عدم  مثل  المدرسیة  أو  الصفیة  البیئة 

بین  السلبي  االحتكاك  بحدوث  السماح 

الطلبة.

البیئة  في  المشتتات  من  التقلیل  ویساعد   

الصفیة الطلبة على البقاء في حالة تركیز 

وتعلم.

والمتطوعین  األقران  من  االستفادة   •

والكادر التدریسي واألخصائیین.

في  المتوفرة  المصادر  إلى  الوصول 

المجتمع وفق الحاجة



مظاھر المؤشرات
الجسدیة والحركیة

إجراءات أثناء 
التدریس

البیئة
والمصادر

اسم
الطالب

في  (صعوبة  ضعیفة  حركیة  قدرات 
القدرات الحركیة الكبیرة وتآزر العضالت 

الدقیقة).

بیئة  داخل  التنقل  في  الطالب صعوبة  لدى 
جدیدة غیر مألوفة بالنسبة لھ.

بیئة  داخل  التنقل  في  الطالب صعوبة  لدى 
تحتوي على المشتتات (البصریة والسمعیة 
باألشیاء  ومعیقات حركیة)، مثًال: یصطدم 

بشكل متكرر.

ونزول  صعود  على  الطالب  قدرة  عدم 
الدرج وحده.

عدم قدرة الطالب على رمي والتقاط الكرة.

یفقد الطالب التوازن بسھولة أثناء األنشطة.

لدى الطالب خلل في أداء واحدة أو أكثر من 
أو  المشي،  (مثًال:  الحركیة  المھارات 

استعمال األصابع، أو التقاط األشیاء). 

المھارات  في  مشكالت  الطالب  لدى 
األزرار،  تزریر  (مثل  الدقیقة  الحركیة 
حنفیة  وفتح  العبوات  وفتح  والسحابات، 

الماء).

من  أكثر  أو  عضو  في  تشوه  الطالب  لدى 
أعضاء الجسم الخارجیة (انحناء في العمود 

الفقري، أو تشوه في كف الید).

من  أكثر  أو  عضو  في  بتر  الطالب  لدى 
أعضاء الجسم الخارجیة. 

استعمال الطالب معینات حركیة.

بذل  بعد  بسرعة  بالتعب  الطالب  شعور 
مجھود حركي بسیط.

1. التأكد من  أن جلسة الطالب ھي جلسة 
صحیة وصحیحة.

من  فترة  بأخذ  للطالب  السماح   .2
االستراحة إذا كان یبذل مجھوداً كبیراً في 

الكتابة.
الكرسي  3. في حال كان طالب یستخدم 
المتحرك، تأكد أن یكون صفھ في الطابق 

األرضي، وأن أبواب صفھ واسعة.
یسھل  بحیث  الصفیة  الغرفة  تنظیم   .4
ترك  ویجب  فیھا  الطالب  وتنقل  جلوس 

مساحٍة بین المقاعد.
لجلوس  المناسب  المكان  اختیار   .5
إلى  الوصول  علیھ  یسھل  بحیث  الطالب 

السبورة.
للمعین  الطالب  وضع  من  التأكد   .6
المكان  في  المساعد)  (الجھاز  الحركي 

المناسب.
7. الطلب من باقي الطلبة المحافظة على 
المعین  حول  الصف  في  األرض  نظافة 

الحركي للطالب ذي اإلعاقة.
8. الطلب من باقي الطلبة عدم استخدام أو 
من  أي  أو  المتحرك  بالكرسي  اللعب 
األجھزة المساندة التي یستخدمھا الطالب. 
9. القیام بعمل التعدیالت المالئمة للطالب 
داخل الغرفة الصفیة (مثل: أوزان لتثبیت 

الید، ولوح مائل لتسھیل الكتابة).
10. تشجیع الطالب على استخدام أدواتھ 
إلى  وإحضارھا  الخاصة  المعدلة 

المدرسة.
من  للطلبة  مناسبة  استراحة  إعطاء   .11

ذوي اإلعاقة الحركیة.
12. تقدیم المساعدة الالزمة للطالب فیما 
یتعلق بمھارات الحیاة الیومیة مثل: ربط 
السحاب  أو  األزرار  تزریر  أو  الحذاء، 
المعلم/المعلم  قبل  من 

المساند/األخصائیین.
الطبیعي  العالج  أخصائي  یقوم   .13
على  والمعلم  الطالب  بتدریب 
الكرسي  من  االنتقال  استراتیجیات 
والعكس،  المدرسي  المقعد  إلى  المتحرك 
بتذكیر  المعلم  یقوم  أن  إلى  باإلضافة 

الطالب بالجلوس بطریقة سلیمة.  
14. تصمیم األنشطة الصفیة والریاضیة 
والترفیھیة بحیث تتالءم مع قدرات الطلبة 

ذوي اإلعاقة. 
15. تجنب تعریض الطالب للتعب الشدید 
إلى  یؤدي  كبیر  عضلي  (كمجھود 

إرھاق).
16. تجنب سحب الطالب من ذراعھ بقوة 

أثناء تقدیم المساعدة لھ.      
17. تشجیع الطالب على استخدام أدواتھ 
إلى  وإحضارھا  الخاصة  الُمعدلة 

المدرسة.

التیسیریة  الترتیبات  متطلبات  توفیر   •

الشروط  تتضمن  التي  الوصول  وإمكانیة 

اآلمنة في المدرسة.

للطالب  الجسدیة  الحاجات  وتلبیة  إدارة   •

بطریقة توفر لھ الشعور باالحترام.

باألجھزة  لالحتفاظ  مساحة  توفیر   •

الخاصة بالطالب. 

في  للطالب  المشاركة  فرص  توفیر   •

األنشطة االجتماعیة والریاضیة من خالل 

توفیر بیئات آمنة. 

الحركیة  اإلعاقة  ذي  للطالب  یکون  قد   •

أجھزة خاصة، ومن الضروري التأكد من 

وصول  المعلمین  من  أي  ولدى  لدیھ  أنھ 

آمن وكاف إلى ھذه األجھزة، بما في ذلك 

ھذه  استخدام  على  المناسب  التدریب 

األجھزة.

ذلك  في  بما  المدرسي  الكادر  تدریب   •

األجھزة  استخدام  على  الطالب  معلمي 

الطبیة الخاصة بالطالب لتلبیة احتیاجاتھ.

والمتطوعین  األقران  من  االستفادة   •

واألخصائیین،  التدریسي  والكادر 

في  المتوفرة  المصادر  إلى  والوصول 

المجتمع وفق الحاجة.



مظاھر المؤشرات الحسیة
(السمعیة، والبصریة)

إجراءات أثناء 
التدریس

البیئة
والمصادر

اسم
الطالب

المعلم  وجھ  تعابیر  في  للتركیز  الحاجة 

یقولھ  ما  فھم  یستطیع  حتى  الشفاه  وحركة 

المعلم.

قدرتھ  تزداد  حتى  المتحدث  نحو  االلتفات 

على الفھم وطلب إعادة الكالم. 

لفھم  كبیر  بشكل  زمالئھ  على  االعتماد 

األوامر والتعلیمات.

استخدام السماعات الطبیة.

مع  بصریًا  التواصل  على  القدرة  عدم 

مباشرة  إلیھ  النظر  أو  المتحدث  الشخص 

عند الحدیث. 

أثناء  مباشرة  وغیر  جانبیة  بطریقة  النظر 

القراءة، أو التركیز على رؤیة شيء معین 

عند الحدیث.

الوجھ  تعابیر  قراءة  الطالب  یستطیع  ال 

والجسد على نحو صحیح.

إغالق الطالب لعینھ عند التعرض للضوء. 

تضیق وترمش عیني الطالب بكثرة.

(حركة  العین  في  رأرأة  الطالب  لدى 

اھتزازیة في العین).

مبالغ  نحو  منھ على  الكتاب  الطالب  یقرب 

فیھ (یالمس أنفھ الورقة) أثناء القراءة رغم 

ارتدائھ لنظارة طبیة.

لیستطیع  األشیاء  لمس  إلى  الطالب  یحتاج 

فھمھا. 

تعمل  الطالب  سّماعات  أن  من  التأكد 
بشكل جید (في حال كان یستخدمھا).

 
التحدث بصوت مسموع، بحیث ال یكون 
تكون  أن  ویجب  منخفًضا؛  أو  مرتفًعا 

سرعة كالمك متوسطة.
 

التأكد من أن الطالب یستطیع رؤیة تعابیر 
وجھ المعلم وحركة الشفاه.

 
تعابیر  لرؤیة  بحاجة  أنھ  للطلبة  الشرح 
الشرح  أثناء  الشفاه  وحركة  الوجھ 

والتواصل.
 

استخدام الطرق المختلفة؛ لتشجیع الطالب 
على التواصل.

 
یسمح  نحو  على  الصفیة  البیئة  تنظیم 

بالتركیز على المحفزات ذات العالقة.
 

الطلبة  مع  المستخدمة  المحفزات  تنظیم   
المشتتة  المحفزات  إزالة  خالل  من 
المحفزات  التركیز على  وتشجیعھم على 

ذات العالقة.
 

الحرص على جلوس الطالب في المقاعد 
األمامیة داخل الصف وسؤالھ عن الموقع 

المریح بالنسبة لھ لرؤیة السبورة.
 

بشكل  اإلضاءة  تكون  أال  على  الحرص 
مباشر على اللوح، بل أن تكون اإلضاءة 

غیر مباشرة. 
إذا كان الطالب لدیھ حساسیة من الضوء، 
فعلیك إجالسھ في مكان بعید عن النافذة، 
أو یمكن تزویده بلوح صغیر من الكرتون 

المقّوى.
 

المعینات  من  الطلبة  احتیاجات  تحدید 
المكبرة،  (العدسات  مثل  البصریة 

والنظارات الطبیة). 
اإلعاقة  ذو  الطالب  أن  التأكد  من  بّد  ال 
یعرف المكان جیًدا (الصف والمدرسة). 

 
یجب أن یساعد الطلبة اآلخرون زمالءھم 

الذین لدیھم مشكالت معینة.
 

أن  والتأكد  كبیر  اللوح بخط  الكتابة على 
الخط واضح بالنسبة للطلبة الذین یعانون 

من ضعف في اإلبصار.
 

قراءة ما ھو مكتوب على اللوح بصوت 
عاٍل.

 
تحضیر وسائل تعلیمیة بارزة مسبقًا.

•  توفیر معدات متخصصة (على سبیل المثال، شریط 
المساندة  وأجھزة  الترددي)،  اإلرسال  ونظام  فیدیو، 

 .(Loop System) السمعیة، مثل نظام الحلقة
• كن على درایة بتأثیر الضوضاء البیئیة على الطلبة 

ذوي اإلعاقة السمعیة.
استخدام  طریق  عن  البیئیة  الضوضاء  من  التقلیل   •
النوافذ  على  الموجودة  على  الصور  تقلیل  أو  الستائر 
أرجل  على  المطاط  استخدام  أو  األرضیات  وأغطیة 

الكراسي حتى ال تصدر اصواتاً. 
• تأكد من أن الطالب منتبھ لك قبل بدایة الدرس، إن أي 
أو أي إشارة بصریة أخرى  الكتف  لمسة خفیفة على 

ستساعد في جذب انتباھھ.
اإلمكان  قدر  وبسیطة  موجزة  التعلیمات  إبقاء   •
وتكرارھا، كرر بالضبط ما قیل دون إعادة الصیاغة.

ال  السبورة.  على  المھمة  والصیغ  الكلمات  اكتب   •
مكتوبة  الصیغ  أو  الكلمات  تكون  أن  بعد  إال  تتحدث 
بشكل كامل على السبورة، وقد قرأھا الطالب ثم التفت 

إلیك.
إذا لزم  إلیھ مباشرة  التحدث  الطالب عند  إلى  • انظر 
وعند  المعلومات.  صیاغة  أعد  أو  وكرر  األمر، 
السبورة  أو  اللوحة  على  المعلومات  اكتب  الحاجة، 

وتأكد من فھم الطالب لھا.
• تعلم أساسیات لغة اإلشارة.

• رتب المقاعد على شكل دائرة أو نصف دائرة، مما 
یسمح للطلبة من ذوي اإلعاقة السمعیة (ضعاف السمع 

أو الصمم) من رؤیة المعلم والطلبة في وقت واحد. 
أمام  تقف  ال   - خلفك  ضوء  أو  وھج  وجود  تجنب   •

النوافذ للتحدث مع الطلبة.
أو  (ضوء  بصریة  بمثیرات  المدرسي  الجرس  ربط 

استخدام مقاطع الفیدیو).
• االنتباه للعوائق التي من المحتمل أن تؤثر في القدرة 
البیئة  في  بتغیرات  القیام  عند  باستقاللیة  التنقل  على 
الصفیة، تذكر أنھ یتعین أن تشرح للطالب أي تغییرات 

في البیئة الصفیة. 
• توفیر مساحة كافیة للتعامل مع المواد الملموسة أو 

التكنولوجیا المطلوبة. 
• أخذ احتیاجات الطالب وتفضیالتھ بعین االعتبار عند 

استخدام السبورات/ألواح الكتابة.
تجنب  الضروریة.  اإلضاءة  بمتطلبات  االھتمام   •

وضع الطالب في مواجھة مصدر ضوء قوي.
• النظر في احتیاجات الطلبة المریحة والتي تتمثل في 
سبیل  (على  المناسبة  الدراسیة  الصف  معدات  توفیر 

المثال سبورة القراءة والكتابة، مكتب/كراسي، إلخ).
والمواد  للمعدات  إضافیة  تخزین  مساحة  توفیر   •

السمعیة.
بصریًا  مزدحمة  غیر  بیئیة  على  الحصول  ضمان 

للمحافظة على المجال البصري.
• االستفادة من المصادر المتاحة المناسبة.

• استخدام التکنولوجیا المساندة. 
التدریس  وفرق  والمتطوعین  األقران  من  االستفادة 

والمتخصصین.
• عند التدریس، یجب تحدید أھداف الدرس، ومراجعة 
الدروس السابقة، وتلخیص الدروس على نحو دوري.  
وتواریخ  والواجبات  األكادیمیة  المتطلبات  تحدید   •

االختبارات بطریقة واضحة. 
لضمان  متكرر  نحو  على  الطالب  اسم  استخدام   •
االندماج في المحادثات، وإشعار الطالب عندما یكون 

من المتوقع منھ أن یجیب عن األسئلة.
• إعطاء شرح شفھي واضح قبل وأثناء وبعد المھمة.

• إذا كان الكتاب یتضمن صوًرا، فقم بوصف الصور 
للطالب بأكبر قدر ممكن من التفصیل.

المھارات  وتعلم  إلتقان  فرًصا  الطالب  إعطاء   •
في  الكامل  االنخراط  من  یتمكن  حتى  الحیاتیة، 

التفاعالت االجتماعیة المدرسیة.
من  مجموعة  إلى  تشیر  والتي  البصریة،  الكفاءة   •
المھارات البصریة المھمة للنجاح في المدرسة، وفي 
المجاالت الریاضیة، والوظیفیة، وأخیًرا یجب االھتمام 

بإكساب الطلبة ھذه المھارات التي تشتمل على 
(إدراك العمق، واأللوان وسرعة التركیز).



النموذج رقم (8): إن النموذج التالي ھو مثال مقترح لتقریر التقییم النفسي التربوي الذي سیقوم بعملھ الفریق
المتعدد التخصصات:

التقریر التقییم النفسي التربوي

اسم الطالب:_____________________________________ تاریخ المیالد:__________________

الجنس: ____________________________ العمر:__________________________________

اسم المدرسة:_______________________________________________________________

اسم ولي أمر الطالب:__________________________________________________________

أسماء أخصائیي التقییم:___________________________________التواقیع:________________

نوع التقییم:                             تقییم أولي                                        إعادة تقییم

تاریخ التقییم:_________________________إجراءات التقییم والنتائج:______________________

ھل الطالب جاھز للدمج

ھل یحتاج الطالب إلى خدمات تربیة خاصة؟      نعم       ال، إذا كانت اإلجابة نعم، فما ھي التدخالت الموصى بھا 
للطالب

نقاط بحاجة إلى تحسین:نقاط القوة:مجال التقییم:

المجال المعرفي األكادیمي (ویشتمل ھذا على مھارات ما قبل 
الكتابة، والمھارات اإلدراكیة، والقراءة والكتابة والحساب).

المجال السلوكي االنفعالي.

المھارات  على  ھذا  (ویشتمل  والحركي  الجسدي  المجال 
الحركیة الكبیرة والدقیقة).

المجال الحسي (السمعي، والبصري).

المجال التواصلي (النطق واللغة).

المجال االستقاللي.

غیر ذلك:

نموذج تقرير التقييم النفسي التربوي

نعم                 ال



ما ھو البدیل التربوي المناسب (الدمج داخل الصف النظامي طوال الوقت، أم الدمج مع قضاء جزء من الوقت في 
غرفة المصادر، االلتحاق في صفوف خاصة لذوي االعاقة، التسجیل في مدارس خاصة لذوي االعاقة).

أشھد أنا الموقع أدناه أن الفریق عرض وشرح ایجابیات وسلبیات كل بدیل من البدائل التربویة المناسبة لي، وقد 
وافقت على البدیل_________________________اسم األھل:_____________________________
التوقیع:____________________________________   التاریخ:________________________

األدوات المساندة (مثل كرسي متحرك، أو عكازة، أو سماعة، أو بیركنز، إلخ).

أجھزة التكنولوجیا المساندة:
.(Alternative Augmentative Communication) نظام التواصل البدیل        

        نظام تحویل الكالم إلى نص.

        نظام تحویل النص إلى كالم.
        معینات بصریة.

        القلم الناطق.
.(Loop System) نظام الحلقة        

الحاجة للتدریب على استعمال الجھاز.

إذا كان الطالب بحاجة لألشكال المیسرة، فیرجى تحدیدھا
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

مواصفات الجھاز:حجم الجھاز:اسم الجھاز:

المسمى (مثًال: األم، أو المعالج الطبیعي، أو الطالب،اسم الشخص:
أو معلم الصف النظامي، إلخ):

نعم/ال:



إذا كان الطالب بحاجة إلى التعدیالت والتكیفات (التعدیالت على المنھاج، والبیئة الصفیة، وأدوات التقییم\، 
واستراتیجیات التدریس، واألدوات المھیئة وتعدیالت األجھزة، إلخ) یرجى تحدیدھا 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

الخدمات المساندة التي یحتاج إلیھا الطالب:
دعم أكادیمي خارج الصف النظامي:  

عدد الجلسات الكلیة.
تعدیل سلوك:  
عدد الجلسات الكلیة.
عالج نطقي:  
عدد الجلسات الكلیة.

عالج وظیفي:  
عدد الجلسات الكلیة.

عالج طبیعي:  
عدد الجلسات الكلیة.

تأھیل بصري:  
عدد الجلسات الكلیة.

تأھیل بصري:  
عدد الجلسات الكلیة.

إرشاد:  
عدد الجلسات الكلیة.

معلم ظل / مساعد شخصي (عادة للطلبة الذین یكونون بحاجة إلى مساعدة في استعمال الحمام أو تناول الطعام):  
خدمات تمریض:   

مالحظات عامة:



نموذج لخطة تعلیمیة الفردیة یتم استخدامھا من قبل أخصائي التربیة الخاصة، ومعلم المصادر، وأخصائیي التأھیل.

إن النموذج رقم (10) ھو مثال مقترح للخطة التعلیمیة الفردیة. 

االسم:_________________________________نوعاإلعاقة:___________________________

المدرسة:__________________________________تاریخ المیالد:_______________________

الصف:___________________________________________________________________

الھدف طویل المدى/التربوي: 

تاریخ البدء:

األھداف التعلیمیة/السلوكیة قصیرة المدى: 

الوسائل التعلیمیة المستخدمة: 

أسلوب التعزیز:

أسالیب التدریس: 

نموذج الخطة التعليمية الفرديةنموذج الخطة التعليمية



نوع التقییم المستخدم (ورقة عمل، شفھي، إلخ):

تاریخ إتقان المھارة: 

مالحظات (األھداف الفرعیة المتبقیة من الھدف التعلیمي األساسي):



نموذج مسح بصري

إن النموذج رقم (11) ھو مثال مقترح لنموذج مسح بصري 

نموذج المسح البصري 

مالحظة: إن األصل في تقییم القدرات البصریة ھو أن یتم عن طریق طبیب عیون في البدایة وھو الشخص الذي یحدد 

درجة اإلبصار عند الطالب، ویتضمن ھذا النموذج فحص للقدرات البصریة تقوم بھ وزارة الصحة والذي یبین مواطن 

ضعف البصر التي قد تساعد المعلم في الكشف األولي للطالب، ویتضمن النموذج مقترحات وتوصیات للمعلم أیًضا من 

أجل مساعدة الطالب، لذلك یتم استخدام ھذه األداة للكشف السریع عن مواطن ضعف البصر، ثم یتم إحالة الطالب 

للتقییم المتخصص، ثم تقدیم التوصیات واألجھزة المناسبة لھ. 

تقییم القدرات البصریة األولي:

االسم:______________________________________المحافظة:_______________________   

المدرسة:____________________________________  العمر_________________________

منسق التعلیم الدامج المسؤول في المدرسة:____________________________________________        

أخصائي التربیة الخاصة الُمقیم للحالة :_______________________________________________

المظاھر  عند  إشارة صح  یرجى وضع  التالیة،  األمور  بصر ھي  لدیھ ضعف  أن  الطالب على  تصنیف  موجبات  إن 

الُمالحظة لدى الطالب:

مالحظة: ال یشترط اجتماع ضعف حدة اإلبصار ونقص المجال البصري لكي نقرر أن الطالب لدیھ ضعف بصر.

النتیجة: ھل لدیھ ضعف بصر؟

ال نعم   

المظاھر

حدة اإلبصار في كلتا العینین تساوي أو تقل عن (0,3).

المجال البصري أقل من 10 درجات.

ارتداء النظارة ال یؤدي إلى اإلبصار بشكل جید وتحسن في حدة اإلبصار. 

العین الیسرى العین الیمنى



مالحظات: یتم استبعاد نتیجة تشخیص الحالة على أنھا ضعف بصر في الحاالت التالیة:

(المكفوفین، وجوانب قصور في عین واحدة، ومشكالت اإلدراك البصري والتآزر البصري الحركي).

ھل یستعمل الطالب أي أجھزة مساندة (نظارة مكبرة، أو مكبر محمول، أو مكبر على حامل، أو مكبر قبة، أو جھاز 

إلكتروني، إلخ).

________________________________________________________________________

تعلیمات إضافیة للتطبیق ولتفسیر النتائج: 

1- یتم إجراء الفحص البصري لكل عین على حدة وكتابة نتیجة الفحص لكل عین: 

(نتیجة العین الیمنى ھي (                    ) ونتیجة العین الیسرى ھي (                    )) 

2-  یفضل استخدام لوحة مرسوم علیھا رموز فحص البصر بحجم M إذ یمثل ((1M الحجم الذي یمكن لشخص لیس 

 Leaلدیھ أي شكل من أشكال القصور البصري رؤیتھ من على بعد متر واحد (مرفق أدناه نموذج إلحدى لوحات لیا

.( (chart

3- یفضل قیاس إمكانیة اإلبصار من على بعد متر ونصف. 

4- یجب أن ُیطلب من الطالب تغطیة إحدى عینیھ وسؤالھ عن األشكال في كل سطر )یتم إجراء االختبار لكل العین على 

حدة).

5- التوقف عند آخر شكل یستطیع رؤیتھ (إذا كان لم یستطع رؤیة معظم األشكال في السطر الواحد مثال 3 أشكال 

خاطئة) یعد السطر الذي قبلھ ھو أكبر حجم یستطیع رؤیتھ ونتیجة المكتوبة بجانبھ ھي حدة اإلبصار الخاصة بھ مثًال 

(25. أو 125.).

6- یعد الطالب بحاجة لتقییم متخصص إذا كانت حدة اإلبصار الخاصة بھ (0.5) أو أقل.

التوصیات:



التوصیات:

المالحظات المجال

اإلضاءة

التباین 

التكبیر

آلیة التنفیذ (التدخل المناسب)  التكیفات الضروریة

یمكننا أن نفكر في زیادة اإلضاءة في الغرفة، 
أو الممرات إن لزم ذلك، وال بد من االبتعاد عن 

استخدام مصابیح الھالوجین. 

أن  على  متضادین  لونین  وجود  ھو:  التباین 
یضمن ظھور الصورة على نحو واضح (مثًال 
الكتابة باللون األسود على سبورة بیضاء، أو 
تكون الصورة سوداء والخلفیة بیضاء، ویعد 
ھذا ذا تباین عال حیث ُیمكننا من الرؤیة على 

نحو أوضح).
مقلمة  من  ابتداًء  شيء  كل  نعدل  أن  ویمكننا 
الطالب ومقعده إلى جدران الصف، واألدراج، 
المدرسة  والممرات  والمخارج،  والمداخل 
في  المستخدمة  واأللوان  اإلنارة،  وكبسات 

الكتابة على اللوح، إلخ.

لیتمكن األطفال 
األكبر سًنا من 
وضع الكتاب 
على المسافة 

البؤریة 
المناسبة.

لیتمكن األطفال 
األكبر سًنا من 
وضع الكتاب 
على المسافة 

البؤریة 
المناسبة.

إذا لم تتوافر األجھزة، فقم بتكبیر الكتب،
إحدى  استخدام  یمكنك  األجھزة  توافرت  وإذا 

األجھزة اآلتیة:

الجھاز

نظارة
مكبرة.

مكبر
محمول.

لحد 12
مرة.

لحد 12
مرة.

التكبیرمالحظات



یحجب  الذي  الساطع  الضوء  ھو:  الوھج 
الرؤیة أو یجعلھا غیر واضحة. 

الغرفة  في  الطالب  موقع  نغیر  أن  یمكننا 
الستائر،  بوضع  نقوم  أن  ویمكننا  الصفیة، 
ویمكننا أن نوفر نظارة فلترة لتخفیف الوھج.

األثاث  ترتیب  في  نفكر  أن  ھنا  ویمكننا 
واألدوات المستخدمة في الصف بطریقة تقلل 
إلى  المعلمة  إرشاد  ویمكننا  االزدحام،  من 
عند  االزدحام  تقلیل  في  االستمرار  من  التأكد 
االمتحانات،  أوراق  توزیع  وعند  السبورة، 
عن  فضًال  الصفیة  الغرفة  جدران  وعلى 
وإخبار  األشیاء  مواقع  تغییر  عن  االمتناع 

الطالب عن تغییرھا في حال كانت ضروریة.

المالحظات المجال

الوھج

االزدحام

التكبیر

آلیة التنفیذ (التدخل المناسب)  التكیفات الضروریة

لألطفال األصغر 
سنًا

وللمھام التي 
تأخذ وقًتا طویًال 
أو إذا كان لدى 
الطالب مشكلة 
في اإلمساك 

بیدیھ.

لألطفال األصغر 
سنًا وللمھام 

التي تأخذ وقًتا 
طویًال أو إذا 

كان لدى الطالب 
مشكلة في 

اإلمساك بیدیھ.

للتكبیر ألكثر من 
12 مرة أو أقل 

من ذلك.

الجھاز

مكبر على
حامل.

مكبر القبة
.(Dome) 

األجھزة
اإللكترونیة.

لحد 12
مرة.

لحد مرتین
فقط.

التكبیرمالحظات



نموذج المسح السمعي

نتائج الفحص، أرجو وضع إشارة √ أمام الخیار المناسب: 

حدة السمع: وھي نوعیة الترددات لألصوات الناعمة والخشنة ویتم قیاسھا (بالھیرتز).
شدة السمع: وھو مقدار أعلى صوت وأقل صوت یستطیع الشخص أن یسمعھ ویتم قیاسھ (بالدیسبل). 

* خالل إجراء المسح یتم تثبیت األجھزة على شدة 40 دیسبل.
مالحظة: إن الھدف من ھذا النموذج ھو القیام بمسح سریع للقدرات السمعیة للطالب وذلك لتأكید أو نفي حاجتھ إلى 

التحویل للتقییم السمعي المتخصص، لذلك، ال یشترط بالفاحص أن یكون متخصًصا. 
. playstoreوالذي یتم تحمیلھ عن طریق (Hearing test ) یتم إجراء المسح باستخدام برنامج

الطالب  إحالة  لیسھل  السریع  للكشف  وُیستخدم  الذكیة،  الھواتف  على  موجود  السریع،  للمسح  برنامج  وھو 
للطبیب/المختص.  

إن النموذج رقم ( 12 ) ھو مثال مقترح لنموذج المسح السمعي.

لم یجتز الفحص Failedاجتاز الفحص Passاألذن

( O )   الیمنى

( X )  الیسرى



إن النموذج رقم (13) ھو مثال مقترح للمقابلة السلوكیة التي یستخدمھا أخصائي التربیة الخاصة أو المرشد التربوي 
لجمع معلومات حول سلوك الطالب.  

نموذج مقابلة التقییم السلوكي:
اسم الطالب:_____________________________العمر:__________      الجنس:_____________
تاریخ المقابلة:________________ الشخص الذي قام بالمقابلة:_____________________________
الشخص الذي تمت مقابلتھ:_________________________عالقتھ بالطالب:___________________

أوًال: وصف السلوكیات غیر المرغوب فیھا
الطالب)،  یفعل  أو (ماذا  السلوك (كیف یحدث؟)  بتعریف شكل  قم  الطالب،  بھ  یقوم  فیھ  1- لكل سلوك غیر مرغوب 

والتكرار (عدد مرات حدوث السلوك في الیوم أو األسبوع)، ومدة استمرار السلوك، وشدة السلوك (مقدار األذى أو 

الضرر الذي ینتج عن السلوك).

(مالحظة: في حالة السلوكیات الخطیرة، فیجب أن یتم التدخل أو المعالجة فوراً ثم تسجیل تكرار حدوث ھذه السلوكیات).

اسم السلوك

الصراخ

رمي األغراض

قرص وخدش

الطلبة اآلخرین

ضرب الُدرج

المناداة

خدش ذراعھ

شكل السلوك
(كیف یحدث)

التكرار (عدد مرات
حدوث السلوك

في الیوم أو األسبوع)

مدة استمرار
السلوك

شدة السلوك (مقدار
األذى أو الضرر

الذي ینتج عن السلوك)

استعمال كلمات بذیئة 
/الشتم.

رمي الكتب والقلم 
والمسطرة على الحائط.

اإلمساك بید/ذراع الطالب 
وقرصھ/خدشھ.

ضرب الدرج بید مفتوحة 
أو مغلقة.

التلفظ باسم المعلمة 
باستمرار.

یقوم بغرز أظافره في 
ذراعھ ویحرك یده ألعلى 

وأسفل باستمرار.

الصوت عال ومزعج.

إتالف أغراضھ.

اإلزعاج للمعلم والطلبة.

یتم سماعھ بسھولة وھو 

مزعج.

یؤدي إلى  النزیف.

التسبب بالنزیف وعالمات 
القرص على  الطلبة 

اآلخرین.

10-5 ثواني.

30-15 ثانیة.

10-5 ثواني.

10-5 ثواني.

10-5 ثواني.

10-5 ثواني.

6-5 مرات في األسبوع.

6-5 مرات في األسبوع.

5-4 في األسبوع.

3-2 مرات في الیوم.

6-5 مرات في الیوم.

10-8 مرات في الیوم.



2. أي من السلوكیات السابقة تحصل عادة بشكل مشترك؟ وھل تحصل ھذه السلوكیات في الوقت نفسھ؟ وھل تحصل 

على نحو متتابع؟ وھل ھي استجابة للوضع نفسھ أو الحالة؟

مثال: الصراخ ورمي األغراض ثم ضرب الدرج والمناداة.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 ثانیا: تحدید العوامل البیئیة المحیطة بالطالب - التي تحصل كجزء من روتینھ الیومي- والتي یتوقع أن یكون لھا تأثیر 
على حدوث السلوك.

1- ما ھي الحالة الصحیة التي لدى الطالب، وھل یتناول أي أدویة وكیف یمكن – باعتقادك - أن تؤثر في سلوكھ؟

 (مثال: الربو، والحساسیة، والتھاب في الجیوب األنفیة، ونوبات الصرع، إلخ). 

 

مثال: مشاكل في الجلد (الطفح الجلدي، والحكة المستمرة)، یبدو أنھ یشعر بالحكة مما یدفعھ إلى خدش ذراعھ، وربما 

یكون ذلك بسبب تناول دواء التیجریتول؟ 

- دواء التیجریتول ((Tegretol ھو دواء لضبط نوبات الصرع، یتناول سمیر 500 ملغ مرتین في الیوم، ویؤدي ھذا 

الدواء إلى الشعور بالعطش، وطلب الماء أو العصیر على نحو متكرر، فضًال عن حدوث حساسیة في الجلد والتي تؤدي 

إلى حكة مستمرة. ولعالج الحساسیة یتم تناول دواء بینیدریل، 50 مغ في الیوم، والذي یسبب النعاس؟

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

2- قم بوصف نمط وطبیعة نوم الطالب واحتمالیة تأثیر ذلك في سلوكھ؟

تناول دواء  النھار بسبب  بالنعاس خالل ساعات  لیلة، وینتابھ شعور  8 ساعات) كل  ینام على نحو جید (حتى  مثال: 

.Benadryl)) البینادریل

................................................................................................................................................

..........................................................................................................................

3- قم بوصف نوع طعام الطالب وأنماط تناولھ، واحتمالیة تأثیر ذلك في سلوكھ؟

مثال: ال توجد مشكالت ملحوظة، لكننا بحاجة لمراقبة وتقلیل تناول الحلویات مثل الشوكوالتة والكوال، وفي كثیر من 

األحیان یرفض الطالب تناول اإلفطار مما قد یسبب مزیداً من المشكالت صباًحا.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................



4- قم بتحدید الروتین الیومي للطالب، وحدد األنشطة التي یستمتع بھا، واألنشطة التي تترافق مع ظھور المشكالت 

السلوكیة:  

الوقت

6:00

7:00

8:00 – 8:45

8:50- 9:35

9:40- 10:25

10:25- 10:45

10:45- 11:30

11:35-12:20

12:25-1:00

1:00

1:30

2:30

3:30

4:30

5:30

6:00

یستمتع النشاط 
یستمتعالوقتالمشكالتالیومي النشاط 

المشكالتالیومي

االستیقاظ، 
وارتداء 
المالبس.

تناول اإلفطار، 
والمشي مع 

األم إلى 
المدرسة.

الوصول إلى 
المدرسة، وبدء 

حصة اللغة العربیة 
الساعة 8.

مادة 
الریاضیات.

مادة العلوم.

فترة 
االستراحة.

مادة الحاسوب.

مادة اللغة 
اإلنجلیزیة.

االجتماعیات.

العودة إلى 
المنزل مشیًا 
برفقة األم.

تبدیل المالبس، 
وتناول طعام 

الغداء.

مشاھدة أفالم 
الكرتون على 

التلفاز.

حل الواجبات.

اللعب مع 
الطلبة في 

الحي.

مساعدة األم 
في تحضیر 
وجبة العشاء.

تناول العشاء.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



المزدحمة  األماكن  من  الطالب  ینزعج  وھل  المدرسة؟  وفي  المنزل  في  بالطالب  المحیطین  األشخاص  عدد  ما   -5
والمزعجة؟

مثال: نحن في المنزل 7 أشخاص، أما في الصف، فالصف مكتظ، إذ یحتوي على 40 طالباً.
لقد اعتاد الطالب على ذلك، ولكنھ یحتاج إلى انتباه المعلمة على نحو مستمر.  یعھد  في الصف تدریس المواد األساسیة 
إلى معلمة واحدة فقط، ومعلمة واحدة للغة اإلنجلیزیة، وال تتواجد المعلمتان في الصف نفسھ في نفس الوقت، ومعلمة 
مساندة متنقلة، أي أنھا ال تمضي وقتھا كلھ في الصف مع الطالب، ویبدو أن الطالب یحب معلمة اللغة اإلنجلیزیة إذ أن 
حصتھا تحتوي على أنشطة تعلیمیة متنوعة، وھي تعرف كیف تتعامل مع الطالب، أما بالنسبة لمربیة الصف فھي ال 
تعرف كیف تتعامل مع الطالب، وتنعتھ بالغبي وأنھ ال ینتمي إلى الصف النظامي عندما تأتي المعلمة المساندة ألخذه إلى 

غرفة المصادر.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

- ثالًثا: ما ھي الظروف/األحداث (المحفزات السابقة) التي تحصل قبل حصول السلوك (مباشرة) والتي ُیتوقع أنھا على 
األغلب ستؤدي إلى ھذا السلوك؟

1- األوقات: ما ھي األوقات التي تحصل فیھا ھذه المشكالت السلوكیة بصورة كبیرة وملحوظة، وما ھي األوقات التي 
تقل فیھا حدوث ھذه المشكالت السلوكیة؟

• متى تزداد؟: مثال: الحصص التي تتطلب قراءة، وحصة الریاضیات، وأثناء حل الواجبات. 
................................................................................................................................................

• متى تقل؟: مثال: الصباح الباكر، وفي االستراحة، وفي حصص مادة اللغة اإلنجلیزیة والحاسوب، وفي المساء.
................................................................................................................................................
2- المكان: على سبیل المثال، ما ھي األماكن التي تحصل فیھا ھذه المشكالت السلوكیة على نحو كبیر وملحوظ، وما 

ھي األماكن التي تقل فیھا حدوث ھذه المشكالت السلوكیة؟
................................................................................................................................................

• أین تزداد؟ مثال: في الصف أثناء حصص مادة اللغة العربیة والریاضیات والمواد التي تحتوي على قراءة.
................................................................................................................................................

• أین تقل؟ مثال: في المنزل والحي.
................................................................................................................................................
-3 األشخاص: مع من أو بوجود من تحصل ھذه المشكالت السلوكیة على نحو كبیر وملحوظ، ومع من أو بوجود من 

یقل فیھا حدوث ھذه المشكالت السلوكیة؟



3- األشخاص: مع من أو بوجود من تحصل ھذه المشكالت السلوكیة على نحو كبیر وملحوظ، ومع من أو بوجود من 

یقل فیھا حدوث ھذه المشكالت السلوكیة؟

• مع من تزداد؟ مثال: ال یبدو أنھا تزداد مع أحد معین.

................................................................................................................................................

• مع من تقل؟ مثال: ال یبدو أنھا تتأثر بحضور شخص معین.

................................................................................................................................................

4- األنشطة: ما ھي األنشطة التي تزید من حدوث ھذه المشكالت السلوكیة، وما ھي األنشطة التي تقلل من حدوث ھذه 

المشكالت السلوكیة؟

• األنشطة التي تزید من حدوثھا: على سبیل المثال، القراءة، والحساب، وعند االنضمام إلى مجموعات في حین یكون 

انتباه ودعم المعلمة الفردي قلیل جًدا.

................................................................................................................................................

• األنشطة التي تقلل من حدوثھا: على سبیل المثال، االستراحة، وعند اللعب مع باقي الطلبة. 

................................................................................................................................................

5- ھل یوجد أحداث أخرى یبدو أنھا تزید من حصول ھذه المشكالت السلوكیة، ولم یتم ذكرھا أعاله؟ (مثل: الطلبات 

المعینة، أو األصوات، أو المالبس، إلخ).

................................................................................................................................................

6- اذكر شیئاً واحداً عندما تقوم بھ یظھر السلوك غیر المرغوب فیھ.

عندما أطلب من الطالب أن یقرأ أربع إلى خمس كلمات مرة واحدة.

رابًعا: ما نتائج السلوك؟ وماذا یحدث بعد السلوك؟

مثال: تصرخ المعلمة، أو تطلب من الطالب الخروج من الحصة، أو تطلب من الطالب أن یتوقف عن القیام بأمر معین.

................................................................................................................................................



وظیفة السلوكماذا یحدث بعد السلوكالسلوكماذا یحدث قبل السلوك

على ماذا
یحصل
الطالب؟

الظروف/األحداث الالحقة الظروف/األحداث المؤدیة
إلى حدوث السلوك

مھام غیر مفضلة أو
صعبة/مقاطعة

المھام المفضلة.

مھام غیر مفضلة أو
صعبة/مقاطعة

المھام المفضلة.

یرید الطالب شیًئا
معیًنا مثل (الكرة).

عدم االنتباه من قبل
المعلمة أثناء عمل

المجموعات.

أثناء عمل المجموعات/عدم
االنتباه من قبل المعلمة
أثناء عمل المجموعات.

خالل الكثیر/جمیع
الظروف/األحداث .

الصراخ.

رمي األغراض.

قرص وخدش

الطلبة اآلخرین.

ضرب الُدرج.

المناداة.

خدش ذراعھ.

تعفیھ المعلمة
من النشاط.

تعفیھ المعلمة
من النشاط.

تعطیھ المعلمة
ما یرید.

تسألھ المعلمة
عما یرید.

تسألھ المعلمة
عما یرید.

الشيء
الذي یریده.

جذب انتباه
المعلمین
واألقران.

جذب انتباه
المعلمین
واألقران.

مقاطعة
المھمة/
المعلم.

مقاطعة
المھمة/
المعلم.

اسم السلوك
ماذا

یتجنب
الطالب؟

- خامًسا: ما ھي وظیفة السلوك؟
من المھم ھنا أن نضع في الحسبان الوصف الدقیق لنتائج السلوك والوظائف التي تخدمھا المشكالت السلوكیة المختلفة، 

إذ أن المشكالت السلوكیة تؤدي وظائف یمكن تقسیمھا على النحو اآلتي:



-سادًسا: ما ھي فاعلیة المشكالت السلوكیة؟

یظھر بعض الطلبة سلوكیات جیدة في مواقف معینة، وسلوكیات غیر مرغوب فیھا في مواقف أخرى، إذ أن الطالب یلجأ 

في بعض األحیان إلى السلوكیات غیر المرغوب فیھا ألنھا األكثر فاعلیة، وإن السلوكیات األكثر فاعلیة ھي:

• السلوكیات التي تحتاج إلى جھد جسدي أقل.

• السلوكیات التي تحتاج إلى تكرارات أقل قبل االستجابة لھا، (نقصد باالستجابة، الجائزة أو المكافأة من وجھة نظر 

الطالب).

• السلوكیات التي تحقق نتائج على نحو أسرع، أي أن الوقت بین السلوك والنتیجة/االستجابة قلیل، (نقصد باالستجابة 

الجائزة أو المكافأة من وجھة نظر الطالب).

مثًال: قد یحتاج الصراخ أو ضرب الرأس إلى جھد أقل بكثیر بالنسبة لبعض الطلبة من استعمال وسائل التواصل المالئمة 

مثل الكالم، أو الغناء، أو استعمال لوح التواصل، فضًال عن أن الصراخ أو ضرب الرأس یجذب االنتباه على نحو أسرع 

بكثیر.

األقل فاعلیة

123اسم السلوك

X

X

X

X

45

األكثر فاعلیة

الصراخ/ رمي
األغراض

قرص وخدش
الطلبة اآلخرین

ضرب
الُدرج/المناداة

خدش الذراع



- سابًعا: البدائل

-  ما ھي السلوكیات المرغوبة البدیلة التي یعرفھا الطالب والتي تحقق نتائج السلوكیات الغیر مرغوبة نفسھا؟

مثال: یستطیع الطالب أن یرفع یده، ویستطیع أن یقول ال أحب ھذا، أو أرید ھذا الشيء.

 ................................................................................................................................................

- طرق التواصل التي یستعملھا الطالب:

أھم  من  تعد  والتي  التواصل  مھارات  االعتبار  بعین  األخذ  فیجب  فیھا،  المرغوب  البدیلة  السلوكیات  في  التفكیر  عند 

المھارات التي یتعین أخذھا بعین االعتبار لدى الطلبة الذین لدیھم مشكالت سلوكیة شدیدة.

1- ما ھي طرق التواصل الرئیسیة التي یستعملھا الطالب مع اآلخرین؟ (قد یتضمن ذلك الكالم، واإلشارة، والتكنولوجیا 

المساندة).

مثال: یتحدث الطالب بكالم غیر واضح ویصعب فھمھ، ویستعمل كلمتین للتعبیر عن معظم األشیاء، ویدمج بین الكالم 

واإلشارة، فأحیانًا یقول كلمة ویؤشر إلى الشيء الذي یریده.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- ما ھي األشیاء التي یحبھا الشخص وتعتبر تعزیًزا لھ؟

والبسكوت  والنقانق،  والبیتزا،  والمكسرات،  والشیبس،  والبیبسي،  والبوظة،  والبسكوت،  الملبس،  مثال:  الطعام:   -1

المالح.

.................................................................................................................

2- األلعاب: مثال: األلعاب على الھاتف المحمول، والجلول، والدمى، واللیجو.

.................................................................................................................

3- األنشطة المنزلیة: مثال: مشاھدة التلفاز، واللعب بالسیارة، ومناولة األم المالبس لنشرھا.

.................................................................................................................

4- أنشطة خارج المنزل: مثال: الذھاب إلى المطاعم، والسباحة.

5- أخرى: مثال: ركوب الباص والسیارة.

.................................................................................................................

- ما ھي السلوكیات (سلوكیات األھل، أو المعلم، او الطلبة، الخ) التي تؤدي إلى النتائج نفسھا المذكورة أعاله؟



- ما ھي االستراتیجیات التي تم استعمالھا سابقًا وكانت مفیدة على المدى القصیر، أو مفیدة على نحو جزئي أو لم تكن 

مفیدة على اإلطالق؟ وماذا یمكننا أن نتعلم منھا؟

اسم السلوك
فترة استمرار السلوك

(متىظھر/كم
أستغرق من الوقت)؟

أثر االستراتیجیةاالستراتیجیة

الصراخ

رمي األغراض

قرص وخدش الطلبة اآلخرین

ضرب الُدرج

المناداة

خدش ذراعھ

2-1 سنة.

2-1 سنة.

6 أشھر.

1 سنة.

2-1 سنة.

6 أشھر.

التجاھل أو التأنیب.

التأنیب وعقاب
الوقت المستقطع.

االعتذار وعقاب
الوقت المستقطع.

التجاھل، أو عقاب
الوقت المستقطع.

التجاھل أو التأنیب
ویتم إخبار الطالب
بضرورة االنتظار.

إخبار الطالب بالتوقف
عن القیام بذلك.

ال تؤثر.

أثر قلیل.

ال تؤثر.

أثر قلیل.

أثر قلیل.

ال تؤثر.



الملخص: (فرضیة السلوك)

الحدث بعید المدى 
الذي یؤدي إلى 

المشكلة السلوكیة 

تزداد فرصة حدوث 
المشكلة السلوكیة في 

حال عدم تناول 
اإلفطار.

ال یوجد معلومات. 

تزداد في حال أن 
االھتمام بھ خالل
الیوم كان قلیًال.

یوجد معلومات.

ال یوجد معلومات.

المشكلة السلوكیة 
(السلوك غیر 
المرغوب فیھ)

یصرخ ویشتم ویقوم 
برمي األغراض.

یقرص أو یخدش 
زمیلھ.

ینادي على المعلمة أو 
یضرب الُدرج.

یحك ویخدش ذراعھ 
كثیًرا.

یصرخ ویشتم.

وظیفة السلوك

للھروب من المھام.

لیأخذ اللعبة التي 
یرغب باللعب فیھا.

للحصول على
االھتمام الذي
یرغب فیھ.

للتخفیف من الحكة. 

لیستمر في الحك.

الحدث الالحق للسلوك

إعفاءه من المھام.

حصل على اللعبة
التي یریدھا.

تسألھ المعلمة عما 
یرید.

تخبره المعلمة أن 
یتوقف عن القیام 

بذلك.

التجاھل.

الحدث السابق للسلوك غیر المرغوب 
فیھ (الحدث الذي یسبق حدوث 

السلوك غیر المرغوب فیھ مباشرة 
ویؤدي إلى تنبئنا بحدوث السلوك غیر 

المرغوب ویمكننا تسمیتھ أیضًا 
الحدث السابق)

عندما نطلب من الطالب أن یكمل مھام 
صعبة أو غیر مرغوب فیھا، مثل حل 
مسألة حسابیة، أو قراءة نص غیر 

مألوف.

عندما یلعب زمیل بلعبة یرغب الطالب 
باللعب فیھا.

خالل عمل المجموعات عندما یكون 
االھتمام بھ من قبل المعلمة قلیل.

خالل أحداث مختلفة عندما یشعر 
بالحكة.

عندما یحك ویخدش ذراعھ وتخبره 
المعلمة أن یتوقف عن القیام بذلك.



نموذج مراقبة السلوك

اسم الطالب:_________________________اسم الُمراقب:______________ التاریخ:___________



1 دلیل العودة للمدارس، وزارة التربیة والتعلیم.

النموذج رقم (14): إدارة السلوك خالل أوقات األزمات (أزمة كورونا)  :

إدارة السلوك خالل أزمة كورونا














