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 مستخلص البحث:   

استهدفت الورقة البحثيةة اقتةحان وذةولص ل ةرا قةحار ةوانةةة ةةرهال ليا ات تيخاةخ  الدخلةة ي  د  ة   
يلتحقيةةةذ  ةةةدا الهةةةدد  ةةةم اسةةةتددا؛ الذةةةرهال الولةةة إ  يقةةةد  ةةةم التولةةة   لةةة    ةةةخر و ةةةحا  ةةة  ةرةةةخ ال ليا 

التغييةةح فةةإ  ةسةةتوتخ   -1 ذث ةةت فةةإ اسةةتبخوخ   حد ةةد   يالتةةإ  ةةداأ وأيا  البحةة    ات تيخاةةخ  الدخلةةة   ةةم
يوسةةخليم  -3 الدخلةةة يوسةةخليم ةوانةةةة الذةةرهال لةةديا ات تيخاةةخ   -2 الدخلةةة الذةةرهال لةةديا ات تيخاةةخ  

فةإ   د   الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة.  م التولة   لة  وتةخاال البحة    ي ةإ  حد ةد  ةسةتوتخ  التغييةح 
ات تيخاةةةخ  الدخلةةةة  يوسةةةخليم   ةةةد   الذةةةرهال لةةةديا ات تيخاةةةخ  الدخلةةةة  يوسةةةخليم ةوانةةةةة الذةةةرهال لةةةديا 

الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة  يوذولص ل ةرا قةحار ةوانةةة ةةرهال ليا ات تيخاةخ  الدخلةة ي  د  ة    ةم 
 التول   ل  ةجذو ة ة  التوليخ  يالبحوث الذقتح ة.

  ةد    -ذةرهال ةوانةةة ال –ةرهال ليا ات تيخاخ  الدخلة   -ات تيخاخ  الدخلة  يا    ل الكلمات المفتاحية
 وذولص ل را القحار. -الذرهال 

Abstract: 

The Research Paper aims to suggest a decision model – making on 

Accommodation and Modification the Special Needs Curriculum; to achieve this 

goal has been used Descriptive Approach, and it began to research procedures to 

reach a Theoretical Framework for Special Needs Curricula, and then prepare 

research tools, Marked by Questionnaires Identify :1. Levels of change in the 

Curriculum for Special Needs, 2. Methods for Accommodation the Curriculum to 

Special Needs, 3.  And Methods for Modification the Curriculum to Special Need. 

Then to reach the Search Results, which resulted in the Identify: 1. Levels of 

change in the Curriculum for Special Needs, 2. Methods for Accommodation the 

Curriculum to Special Needs, 3. Methods for Modification the Curriculum to 

Special Needs, 4.and Model for decision – making on Accommodation and 

Modification the Special Needs Curriculum. Then it reached a set of 

Recommendations and Proposed Researches. 

Keywords: Special Needs - Curricula - Curriculum Accommodation - Curriculum 

Modification - Decision model. 
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 مقترح لصنع القرار" جوالتعديل “نموذ"مناهج ذوي االحتياجات الخاصة بين المواءمة  
 مقدمة:

%( ة   الب التحبية الدخلة  الد   يشخركون فإ ف ول الت  ةيم ال ةخ؛   ةم فقة  ةة  10" وق  ة  )
يم ال ةةخ؛ ةةةا يحتةةخاون  لةة    ةةد   الذةةرهال  فغخلايةةة  ةةالب التحبيةةة الدخلةةة  يذاةةرهم الرجةةخن ي  قةةخن ةةةرهال الت  ةة

 .(Pichla & Others, 2006) .”ةوانةة الذرهال

  سترد ف س ة ةرخ ال ليا ات تيخاخ  الدخلة  ل  ةجذو ة ة  الذبخأئ   إ 

 ل جذيا.التحبية ل جذيا  الت  يم ل تذيز  التذيز  •
 الت  يم  ذ لجذيا الطالب  بذخ فإ للك ليا ات تيخاخ  الدخلة. •
  يذإ اخةا.استي خب اذيا الطالب فإ و خ؛    •
   ول الطالب ال خأل     الت  م  يفحص التح ي  الذتسخيتة. •
 الس إ لتحقيذ التذيز فإ اذا اواوم الاحاةال الت  يذية. •
 تاتذخ إ يال خ  إ يالس وكإ.زتخأة التح ي  األكخأيذإ ل طالب  ياألأان ا •
 الت  يذية الذدت  ة. يجخأ بيئخ     يذية وكثح سهولة لد م اذيا الطالب ية  ذيهم فإ السيخقخ   •
 .(13   2017)وجالن الرحخس   وليو   ذيز الت  يم يضبط  لتذاي  اذيا الطالب ة  الرجخن. •

يالتشةةةةحت خ  يالدسةةةةخ يح التةةةةإ  هةةةةتم بت  ةةةةيم الطةةةةالب ليا ي  ةةةة  الةةةةحوم ةةةةة  لةةةةدير القةةةةواوي  يالقةةةةحارا       
ل ةخ؛ لجذيةا الطةالب  بةر ط الطحتقةة أين ات تيخاخ  الدخلة   ت وو  ةةخ زال لةم  ةتم  ولةي  ةرةخ ال الت  ةيم ا

 لم.ضب  فإ الذرهال  يالذاووخ  الت  يذية  يال رخلح الايئية  يةتط بخ  ي وق خ  الطخ

حتقة ف خلة إليجخأ بيئخ     يذيةة وكثةح سةهولة لةد م اذيةا الطةالب  ية  ذةيهم يت د  غييح الذرهال ال خ؛       
 (Koga, N. & Hall, T., 2013) الذدت  ة.فإ السيخقخ  الت  يذية 

 يبةدين التيييةل ل ذةرهال لة  ياةون  رةخ   حةدع لةدع ب ةةال الطةالب  يت يسةتطيا األ ةحين الرجةخن.        
(Janney & Snell, 2000) 
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ي غييح فخ  ية الذرهال فإ    يم الطالب سوان  الب الت  يم ال خ؛ وي الطالب ليا ات تيخاخ  الدخلة       
 Olen Chak & Renzulliراسة   ويلي   شخ  يرترزلة  يالبحوث التحبوتة ةرهخ أ  و اتت  ال د د ة  الدراسخ  

  Schumm & Vaughn (1991)    ستشةو؛ يفةوا  Olen Chak (1990)  ويلةي   شةخ   (1989)
 Buxton  بخكسةتون Reis, et al (1998)  رتةط يو ةحين  Ebeling et al (1994)و ا يةرال يو ةحت  

 Janney & Snell  اخو  يسير     Johnson (2000)  اووسون  Sparks (2000)  سبخركط  (1999)
 & Moon  ةةون يكخت ةخن  Tieso (2001)   يسةو  Fradd, et al (2001)  فةحاأ يخ ةحين (2000)

Callahan (2001)  كيةرال سةيحس  King – Sears (2001)  يةرال يو ةحين   Hyang & Others 
   (2014 اةد الراةإ )   وجةالن الرحةخس ي شةخ؛ Pichla & Others (2006)  بتشةيال يخ ةحان  (2006)

 (.2017وجالن الرحخس ) وليو 

يلإلسةةهخ؛ فةةإ  حقيةةذ ف سةة ة ةرةةخ ال ليا ات تيخاةةخ  الدخلةةة  يالتحقةةذ ةةة  فخ  يةةة فةةإ    ةةيذهم  يجةةم      
 حد ةةد  لةة  وا ةسةةتوع ةةة  ةسةةتوتخ  التغييةةح فةةإ الذةةرهال يحتةةخص ليي ات تيخاةةخ  الدخلةةة  يةةة   ةةم اسةةتددا؛ 

يل الورقةة البحثيةة الحخليةة ألس وب الذرخسم لهدا التغييح  ة   الل وذولص يسهم فإ لرا قحار  ي و ةةخ  حةخا
 الولول  لي .

  أسئلة البحث

 فإ ضون ةخ ساذ  ا ور  ةشا ة البح  فإ األسئ ة اآل ية 

 ةستوتخ  التغييح فإ الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة ؟ ةخ -1
 يا ات تيخاخ  الدخلة ؟ةخ وسخليم ةوانةة الذرهال لد   -2
 ةخ وسخليم   د   الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة ؟  -3
 ةخ الرذولص الذقتحن ل را قحار ةوانةة الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة ي  د    ؟  -4

 أهداف البحث:

 ةستوتخ  التغييح فإ الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة.  حد د  -1
 خاخ  الدخلة.وسخليم ةوانةة الذرهال لديا ات تي  حد د  -2
 ليم   د   الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة.وسخ  حد د   -3
 اقتحان وذولص ل را قحار ةوانةة الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة ي  د    .  -4
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 أهمية البحث:

ُي ةةد  ةةدا البحةة  اسةةتجخبةت أل ةةد ات جخ ةةخ  البحثيةةة الُذ حةةة  ي ةة  ةرةةخ ال ليا ات تيخاةةخ  الدخلةةة         
 خ ثي  يالقخاذي         يم ليا ات تيخاخ  الدخلة ةذخ   إ ة   قديذ  ةخ ُي يد الب ي ربا و ذيت 

   خر و حا    ةرخ ال ليا ات تيخاخ  الدخلة. .1
 وأيا  لخأقة ي خبتة. .2
وسخليم ةوانةةة الذةرهال   ي ةستوتخ  التغييح فإ الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلةقواام ُةحاذة       .3

 وسخليم   د   الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة.ي لديا ات تيخاخ  الدخلة  
 وذولص ُةحام ل را قحار ةوانةة الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة ي  د   . .4
 فإ ضون اإل خر الر حا يوتخاال البح .ةجذو ة ة  التوليخ  يالبحوث الذقتح ة   .5

 منهج البحث:

 رهال الول إ فإ  م استددا؛ الذ

 يضا اإل خر الر حا ل بح . -1
 .التغييح فإ الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة خاذة بذستوتخ   ل  ق التول  -2
 وسخليم ةوانةة الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة. التول   ل  -3
 وسخليم   د   الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة.التول   ل   -4
 ةوانةة الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة  ي  د   .يضا الرذولص الذقتحن ل را قحار  -5
 البحث:أدوات 

  ذث ت فإ 

 ةستوتخ  التغييح فإ الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة. استبخوة  حد د  -1
 وسخليم ةوانةة الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة. استبخوة  حد د  -2
 وسخليم   د   الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة. استبخوة  حد د   -3
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 مصطلحات البحث:

                                            Special Needs ذوو االحتياجات الخاصة:-1
 ةةةم الطةةةالب الةةةد   يحتةةةخاون  لةةة   قةةةديم بةةةحاةال ي ةةةدةخ   خلةةةة   دت ةةة   ةةة  الطةةةالب ال ةةةخأ ي         

 ةخ؛ ب  ةول الةةدةال  ي شةذ   سةا فئةخ   الذت ةوقي   يليا لة وبخ  الةةت  م  لتذايةرهم ةة  ةرةخ ال الت  ةيم ال
  يليا اضةةةطحابخ  الرطةةةذ ياليةةةال؛  يالتو ةةةد  يليا اإل خقةةةة يليا اتضةةةطحابخ  ال خ  يةةةة ل وي السةةة وكية

 ية   يليا اإل خقة الححكيةل الجسدية.ال ق ية  يليا اإل خقة الب حتة  يليا اإل خقة السذع

                      Special Needs Curriculaحتياجات الخاصة: مناهج ذوي اال -2
بةةوا ال ةةحأا ب ليي ات تيخاةةخ  الدخلةةة فةةإ الاحوةةخةال التح  ةةإ ةرةةخ ال الت  ةةيم ال ةةخ؛  التةةإ  درسةةهخ  ةةال  

(IEP)  يقةةةةد  ت ةةةةحا لتغييةةةةحا  فحأيةةةةة  يقةةةةد ت  ت ةةةةحا  لترخسةةةةم ا تيخاةةةةخ   ةةةة تن الطةةةةالب  ي شةةةةذ  
  ي  ةةةةةد   الذةةةةةرهال Curriculum Accommodation  ةوانةةةةةةة الذةةةةةرهال ةسةةةةةتوتي  رايسةةةةةيي    ذةةةةةخ

Curriculum Modification. 

 Curriculum Accommodation                                 مواءمة المنهج :    - 3

الت  يذيةة   إ  غييحا  الذرهال ال حأية فإ اليي ية التةإ  ةت  م بهةخ الطخلةم  وا فةإ اتسةتحا يجيخ  
ياألأيا  يالتقريخ  يالذواأ الت  يذية  ةة  واة   يجةخأ بيئةة    يذيةة ةحوةة لذوانةةة ا تيخاةخ  الطخلةم   تة  

يةةذ وتةةخاال )ةدحاةةخ ( الةةةت  م ل ذةةخأة الدراسةةية  ي  بةةخ  الةةةتذا  ةةة  الذ ةةخ يم  ي ت ةةذ  ةوانةةةةة يذارةة   حق
ة ل ذةةةرهال  يالذوانةةةةة اليايةةةحة ل ذةةةرهال  ي ةةةإ  الذوانةةةةة البسةةةيطالذةةةرهال  ال ةةةة ةسةةةتوتخ  فحةيةةةة ةتدراةةةة  

 يالذوانةة الُذ قدة ل ذرهال.

  Curriculum Modificationتعديل المنهج :                                   -4

 ةةإ  غييةةةحا  الذةةةرهال ال حأيةةة فةةةإ ةةةةخلا  توقةةا ةةةة  الطخلةةةم    ذةة  وا فةةةإ و ةةةداد ية ةةةخ يح األأان 
يةدحاةةخ  الةةت  م ال حأيةةة  يالتةةإ  دت ةة   ةة  ةدحاةةخ  الةةت  م ل ذةةخأة الدراسةةية  وي فةةإ الذحتةةوع  وي فةةإ 

م ال جةةةون  لةةة  ة ل طخلةةةم  ي ةةةخأة ت  ةةةتالذسةةةتوع الت  يذةةةإ  وي فةةةإ التقيةةةيم  تسةةةتي خب ات تيخاةةةخ  الت  يذيةةة
  ةةةد   الذةةةرهال  ت ب ةةةد  جحتةةةم ةوانةةةةة الذةةةرهال ةةةةا الطةةةالب ليا ات تيخاةةةخ  الدخلةةةة  فةةة لا سةةةخ د  
الذوانةةة   ة  وجةخن الطخلةم  فهةو  لتا لةيط فةإ  خاةةة  لة    ةد   الذةرهال. يتت ةذ    ةد   الذةرهال  ال ةةة 
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ل ذةةةرهال   يالت ةةةد   الُذ قةةةد هال   يالت ةةةد   اليايةةةح ةسةةةتوتخ  فحةيةةةة ةتدراةةةة  ي ةةة   الت ةةةد   البسةةةي  ل ذةةةر
 ل ذرهال.

 Model for decision – making                            نموذج لصنع القرار :     -5

 و شا  ب حا ي   ةسخر ةستوتخ  التغييح الذتدراة فإ الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة  
انةةةة الذةةرهال لةةديا ات تيخاةةخ  شةةد بةة   رةةد لةةرا قةةحار ةو يت سةةح ال القةةخ  بةةي   ةةدي الذسةةتوتخ   يتستح 

 الدخلة وي   د   .

 إجراءات البحث:

 سخر البح  يفذ الدطوا  اآل ية      

 اإل خر الر حا ل بح . -ويتت 

   داأ وأيا  البح . - خويتخ

 وتخاال البح   ي ح ي هخ    خايتخ  ي  سيح خ. - خلثتخ

خ  ح ة. وليخ  البح   يبحو   الذقت -راب ت

    ي  لهدي اإلاحانا  يفيذخ     

 :اإلطار النظري  -أوالا 

ة هوةةةخ   -1 هةةدد  ةةدا الجةةزن  لةة   وضةةيي ةرةةخ ال ليا ات تيخاةةخ  الدخلةةة   يةة   ترةةخيل  
وسةةةخليم  -3ةسةةةتوتخ  التغييةةةح فةةةإ الذةةةرهال لةةةديا ات تيخاةةةخ  الدخلةةةة   -2ةوانةةةةة الذةةةرهال ي  د  ةةة   

 -5  ةةد   الذةةرهال لةةديا ات تيخاةةخ  الدخلةةة  وسةةخليم  -4خلةةة  ةوانةةةة الذةةرهال لةةديا ات تيخاةةخ  الد
 وذخلص لرا القحار لتغييح الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة. يفيذخ   إ  حا للك بشإن ة  الت  ي  
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 مفهومات مواءمة المنهج وتعديله:-1

   ةرهخ الذرهال ي  د    رخ   دة   حت خ  لذوانةة 

ل وي الت ةد ال   سةذي بولةول ةرةخ ال  الذوانةةخ  : Browning (2003) , (2005)تعريـ  بـرونينج  
الت  ةةةيم ال ةةةخ؛ لجذيةةةا الطةةةالب  يفةةة  الذوانةةةةخ  ت ياةةةون  رةةةخ   غييةةةح اةةةدرا فةةةإ التوق ةةةخ  وي الذ ةةةخ يح فةةةإ 
الذسةةتوع الت  يذةةإ  يالذحتةةوع وي ة ةةخ يح األأان  بيرذةةخ  ةةتم التغييةةحا  لتقةةديم فةةحص ةتسةةخيتة ل ةةت  م يل ذ حفةةة  

فخلتغييح وسخسإ ل توق خ  وي الذ خ يح فإ الذستوع الت  يذإ   الت د ال   وةخ  ةتسخيتةالدراسية    ودي يون ال
يالذحتةةةوع وي ة ةةةخ يح األأان  ي ةةةتم التغيةةةحا  لتزيتةةةد الطخلةةةم بداةةةحا     يذيةةةة لا  ة رةةة  يةرتجةةةة قخاذةةةة   ةةة  

  وسخس ا تيخاخ   يقدرا   ال حأية  ي يون ال  ود الدراسية ةدت  ة.

 LATA, BCCASE , BCTF , OIIS , SEAنيـة موعـة الجمييـات التعليميـة الطريطا  مجتعريـ
الذوانةةةخ   يل وي الت ةةد ال   ةةإ التةةإ  ذاةة  اذيةةا الطةةالب ةةة  الح ةةول ال ةةخأل   ةة  الةةت  م  : (2009)

 حةدث  الذوانةةخ    يفحص التح ي  الذتسةخيتة  يالسة إ لتحقيةذ التذييةز فةإ اذيةا اواوةم بةحاةجهم الت  يذيةة
تةةدرتط  يالتقيةةيم  يالذةةواأ الت  يذيةةة ةةة  واةة   يجةةخأ بيئةةة    يذيةةة ةحوةةة غيةةح الذ  ةةم فةةإ اسةةتحا يجيخ  الرةةدةخ يُ  

لذوانةة ا تيخاخ  الطخلم   ت  يذار   حقيذ وتةخاال )ةدحاةخ ( الةت  م ل ذةخأة وي الذقةحر  ي  بةخ  الةتذا  ةة  
اةخ  الةت  م ال حأيةة  يالتةإ  دت ة   ة  ةدح   حدث  ردةخ  تم  غييةح و ةداد يةدحاةخ    الت د ال    وةخ  الذ خ يم

 الت  م ل ذقحر وي الذخأة الدراسية  يللك تستي خب ات تيخاخ  الت  يذية ل طخلم.

الذوانةةةةةخ  يالت ةةةةد ال   ةةةةتم  احائ ةةةةخ   ةةةة  الايئةةةةة   :Pichla & Other (2006)تعري  بيتشال وآخرون  
      الذشةخركة خقخ  لياوووا ةت  ذي  وخاحي   يقخأرتم  يةذخرسخ  التقييم ل طالب ليا اإل يالذرهال  يالت  ي

 برشخط ةا الطالب األ حت  فإ ال  ول الدراسية ل ت  يم ال خ؛ ياألوشطة     ةستوع الذدرسة.

  غيةح كثيةحتا فخلذوانةخ    إ التغييحا  فإ كي ية   ول الطخلم     الذ  وةة ي  بةخ  الةت  م  فخلذوانةةخ  ت
م  احائ ةخ ةة  واة   ةةداأ الطخلةم بح ةول ةتسةخي ذحتوع  يةعيخر األأان  فخلتغييحا   تفإ ةستوع الت  يم  يال

ةخ الت د ال   فهإ التغييةحا  فةإ ةةخلا   و    الت  م  ي يخف  ال حص إلظهخر ةخ ي حد  يةخ يستطيا القيخ؛ ب 
يالذثذةةحة ةةةا الطةةالب لتةةوفيح فةةحص ل طخلةةم ل ذشةةخركة ال  خلةةة  توقةةا الطخلةةم لت  ذةة   فةةخلتغييحا   ةةتم  احائ ةةخ 

 الدراسإ  ي احا  الت  م الذدرسإ. األ حت  فإ ال   
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 :Rife (2012)تعري  ري   

  ت ياةةون فيهةةخ  غييةةح اةةدرا فةةإ ة ةةخ يح األأان  يالذسةةتوع الت  يذةةإ  وي الذحتةةوع الذتوقةةا المواءمــات 
 طةالب فةإ ال  ة  الدراسةإ وي الدراسية ي وق خ  األأان ياإل قخن  ةإ و سةهخ لل طخلم    ذ   فذحتوع الذرخ ال  

  إ األ اخ؛ التإ  ذا  الطخلم ة  ال    فخلذوانةخ   

 الولول بشا  وف   لذرهال الت  م ال خ؛. -
    م ي  بخ  التذا  ة  الذحتوع. -
دراسإ وي   ة  ةسةتوع   اية و داد األأان و س  الدا  توقا ون يحقق  الطالب األ حين فإ ال    ال -

 ال  .
يح فإ ب ال ةذخ  ت  ذ  الطخلم )الذحتوع وي ازن ة  الذرهال(. ي إ  غيةح يهخ  غيياون ف  التعديالت: 

ب ال أراة ة خ يح األأان  يالتوق خ  ل طخلم  بخلذقخروة بذخ  و ةط وب ةة  وقحاوة  فةإ و ةط ال  ة  الدراسةإ 
 وي ال  .

 :Penn (2014)تعري  بن 

لتدرتط  يةخ  ةح ب  بهةخ ةة  اسةتددا؛  إ التغييح الذرهجإ ال حأا فإ استحا يجيخ  ا   مواءمة المنهج
  يذيةةةة  ياألأيا   يالتقريةةةخ  )وا  غييةةةح اليي يةةةة التةةةإ  ةةةت  م بهةةةخ الطخلةةةم(  لذسةةةخ دة الطةةةالب   ةةة  الذةةةواأ الت

 ةواكبة وي زتخأة  من ال ذ  الذعيخرا )القيخسإ( الذذخ   ألقحاوهم. 

ا  غييةةح ةةةخ  توقةةا ةةة  الطخلةةم و التغييةةح الذرهجةةإ ال ةةحأا فةةإ و ةةداد الذةةرهال )و ةة   تعــديل المــنهج 
ي قوتذةةة   لتق يةةة  لةةة وبة ي جةةةم  ةةةمن ال ذةةة    ةةة  الطخلةةةم وي زتةةةخأة للةةةك ال ةةةمن   ةةة      ذةةة (  يةحتةةةواي 

 الذت وقي . ي خأة  تم ال جون  ل    د   الذرهال ب د  جحتم ةوانةة الذرهال  فة لا سةخ د  الذوانةةة   ة  وجةخن
 رهال. الطخلم  فهو  لتا ليط فإ  خاة  ل    د   الذ
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 :Basilicato (2014)تعري  باسيليكاتو 

 إ األأيا  يالتقريخ  التإ  سخ د الطالب     ةواكبة  جةم ال ذة  القيخسةية ةذخ  ةة   مواءمة المنهج
  بأقحاوهم  فهإ  غييح فإ كيل  ت  م الطخلم.

 من ال ذة    و التغييحا  فإ الذرخ ال الدراسية ال حأية  التإ  ق   ة  ل وبة ي جم  وتعديل المنهج
 ل طخلم  فهإ  غييح فيذخ  توقا الطخلم    ذ .

  تعري  مواءمة المنهج ، وتعديله على النحو التالية   الل ةخ ساذ يذا  ل بخ ثة 

 ةةةةةت  م بهةةةةةخ الطخلةةةةةم  وا فةةةةةإ ةوانةةةةةة الذةةةةةرهال  ةةةةةإ التغييةةةةةحا  الذرهجيةةةةةة ال حأيةةةةةة فةةةةإ اليي يةةةةةة التةةةةةإ 
   يالذةةةواأ الت  يذيةةة  ةةةة  واةةة   يجةةخأ بيئةةةة    يذيةةة ةحوةةةة لذوانةةةةة اتسةةتحا يجيخ  الت  يذيةةةة  ياألأيا  يالتقريةةخ

اخ  الطخلم   ت  يذار   حقيذ وتخاال )ةدحاخ ( الت  م ل ذخأة وي الذقحر  ي  بخ  التذا  ةة  الذ ةخ يم  ا تيخ
يح   الذرهجيةة ال حأيةةة فةإ ةةخلا  توقةةا ةة  الطخلةةم    ذة  وا فةةإ و ةداد ية ةةخ وةةخ   ةد   الذةةرهال فهةو التغييةةحا

خأة الدراسةةية  وي فةةإ الذحتةةوع  وي فةةإ األأان يةدحاةخ  الةةت  م ال حأيةةة  يالتةةإ  دت ةة   ةة  ةدحاةةخ  الةةت  م ل ذةة
ال جةةون  لةة  الذسةةتوع الت  يذةةإ  وي فةةإ التقيةةيم  يللةةك تسةةتي خب ات تيخاةةخ  الت  يذيةةة ل طخلةةم  ي ةةخأة ت  ةةتم 

ات تيخاةةخ  الدخلةةة  فةة لا سةةخ د  الذوانةةةة   ةد   الذةةرهال  ت ب ةةد  جحتةةم ةوانةةةة الذةةرهال ةةةا الطةةالب ليا 
 يط فإ  خاة  ل    د   الذرهال.    وجخن الطخلم  فهو  لتا ل

 مستويات التغيير في المنهج لذوي االحتياجات الخاصة:-2

يذا   التإ  ةستوتخ  التغييح فإ الذرهال Mcfee & Torrey (1992-1995)اقتحن ةخك   ي ورع  
( كذةخ  ةو ةوضةي بخلجةديل IEP) ال ةحأا التحبةوا الاحوةخةال  فةإالرحةو الذحةدأ  ون   ا  ا تيخاخ  الطخلم    

  التخلإ
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 (1995-1992)(   ةستوتخ   يييل الذرهال لذخك إ ي ورا 1اديل )
 )أ( المنهج كما هو: 

 ةةدا الرةةو  ةةة  الذةةرهال أااذةةخت ُ رسةة   فةةرح  بحخاةةة  لةة  البحةة  فةةإ ةةةرهال الت  ةةيم ال ةةخ؛ 
ربذةخ اكتسةاوا فوااةد ةة  الذشةخركة  s(IEP(إ الاةحاةال ال حأيةة يوتسخنل  لا كخن الطةالب فة

فةإ الذةرهال كذةةخ  ةو  فةةرح  بحخاةة  لةة  ون و ةا فةإ ا تبخروةةخ  لا كةخن الةةت  م قةد  ةةدث  
 دحاخ  )الرتخاال( الذحدأة فإ الذرخ ال القيخسية.فخلذرخ ال كذخ  إ  د م الذ

 
 

ــر   التحـــ
فــي هــذا 
االتجـــــا  
فقـــــــــــــ  
عنـــــــــــــد 
 الضرورة

 نشاط والمنهج:فة داخل نفس ال)ب( أهداف مختل
فخلطخلةةةةم فةةةةإ و ذةةةةخل الاحوةةةةخةال التحبةةةةوا ال ةةةةحأا يذارةةةة  ةشةةةةخركة الطةةةةالب اآل ةةةةحت  فةةةةإ 

الطةةالب اآل ةةحت .  ةةدا  ةةو ةاةةدو األوشةةطة ال ةة ية يليةة  ةةةا و ةةداد    ةةم ةدت  ةةة  ةة  
 الذشخركة الجزاية.

 ي  المواد والطيئات التعليمية:ي)ج( تك
لا الاحوةخةال التحبةوا ال ةحأا   يذيةة ل ةذخن ةشةخركة الطخلةم  غييحا  الذواأ يالايئةخ  الت
 فإ الذرهال التحبوا ال خ؛.

 )د( توفير المساعدة )الططييية(:
الطخلةةم بخلذشةةخركة فةةإ األوشةةطة ال ةة ية فخألف ةة  الذسةةخ دة ةةة  شةةدق خ ةةح قةةد   ةةز؛ 

خ  ل طخلةةم اسةةتددا؛ الةةد م الطاي ةةإ )األقةةحان(  ي لا لةةم ياةة  اسةةتددا؛ أ ةةم األقةةحان ة ذارةةت
فذ  الذذا  استددا؛ أ م الذ  م  يالذسخ د    ياآلبخن  ية  ةم األقةحان  يو  ةخن  يئةة 

الذسةةخ دة الطايعيةةة   درتم بطحتقةةة لةةحيحة لتقةةديمالتةةدرتط  ياآلبةةخن سةةود يحتةةخاون  ةة
 بخإلضخفة  ل  للك   يرخ ون وأ د فإ ات تبخر ةادو الذشخركة الجزاية.

 دلة:)هـ( المناهج الطديلة، المستط
يشيح  لي  فإ ب ال األ يخن بخلذرهال الوظي إ الدا  خأة ةخ  ت ذ  اكتسخب الذهةخرا  

رايسةةإ  يتحتةةخص  لةة  او اخسةة    ةة  الحيخ يةةة  يقةةحار اسةةتددا؛ الذةةرهال الاةةد   ُي ةةد  غييةةح 
الاحوةةةخةال التحبةةةوا ال ةةةحأا   ةةةدا القةةةحار يجةةةةم ون  تدةةةد ب رخيةةةة ب ةةةد يزن كةةة   يجخبيةةةةخ  

 الت  يم ال خ؛.ال الاد    فخلذرهال الاد   قد ل وي قد ت    د فإ يس ايخ  استددا؛ الذره
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 ال ةة ةسةتوتخ  ي ة   ويتت  التغييةحا  فةإ الذةرهال  لة    Janney & Snell (2000)جـاني وسـنيل  يقسةم
 التييي خ  الذرهجية   خويتخ  التييي خ  الت  يذية    خلثتخ  التييي خ  الايئية.

 التكييفات المنهجية: -
 الثة مستويات للتكييفات المنهجية:ا  ثوهن 

 :Supplementary Curriculumالمناهج التكميلية   -أ
 ات  خل  يةهخرا  الدراسة الالزةة ل ذرهال ال خ؛. ت ذ  الذهخرا  اتاتذخةية  يةهخرا   -
 سةةةتدد؛ ةةةةا الطةةةالب ليع لةةة وبخ  الةةةت  م  يليع اتضةةةطحابخ  ال خ  يةةةةل وي السةةة وكية   ي سةةةتدد؛  -

 ل طالب الذت وقي  . وي خت 
 :Simplified Curriculumالمناهج المبسطة  -ب

  غييح ةستوع ال  وبة وي  شذ   دأات وق  ة  األ داد. -
 : Alternative Curriculumهج الطديلة المنا -ج

 ةةةدرتط الذهةةةةخرا  الوظي يةةةةة  بخإلضةةةةخفة  لةةةة  الذهةةةخرا  اتاتذخةيةةةةة  يةهةةةةخرا  ات  ةةةةخل  يالذهةةةةخرا   -
 الححكية.

 ب ليع اإل خقخ  الشد دة. ل طال ة يدة -
ةاةةدو الذشةةخركة الجزايةةةة   ةة  الةةةحوم ةةة  ون الطخلةةةم ت يذاةة  ون يشةةخر  فةةةإ كةة  اخوةةةم ةةة  اواوةةةم  -

 الرشخط  يلي  يذا  ل طخلم ون  تذتال  ت  م ةذخ ي    .
 :Instructional Adaptationsالتكييفات التعليمية  -

  رخ  ةستوتخن ة  التييي خ  الت  يذية  ي    
  إ الطحتقة التإ  تم بهخ  حا الذواأ الت  يذية.: Instructional Stimulusالتحفيز التعليمي  -أ
  إ الُذدحص الذط وب ة  الطخلم.: Student Responseاستجابة الطالب  -ب
  إ   د   بيئة الط   فإ  ال ة وشيخن : Ecological Adaptationsالتكييفات الطيئية  -

 د الط   فإ ال   .غييح ةق   ةثخل  Whereو   -و
   ياوأ فوال  فإ الجديل الزةر  ل ح ق.Whenةت  -ب 
    زتخأة وسبة البخلغ لالط  .Whoة  -ص
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ةسةةتوتخ  التغييةةحا  الذحوةةوب فيهةةخ   Schumm & Vaughn (1991)شــوو وفــوجن يلقةةد  ةةدأ       
 ياألق  رغبة فيهخ ة  ياهة و ح الذ  ذي  فيذخ   إ 

 لمعلمين:فيها من وجهة نظر االتغييرات المرغوب 
  إ التغييحا  التإ  ح ب  بخلتيييل اتاتذخ إ يال خ  إ لدع الطخلم  ةث  

 الت زتز يالتشجيا. وفيح  -
  قخةة  القة شد ية ةا الطخلم. -
  شحا  الطخلم فإ اذيا األوشطة ال  ية. -

 التغييرات األقل رغبة فيها من وجهة نظر المعلمين:
 لتدطي  يالذرهال يالتقوتم  ةث  م  غييحا  فإ  احانا  ا إ التغييحا  التإ  تط 

  يييل  ط   وت ة الذدع. -
 ضب  التح يم ال يزتقإ ل    . -
  يييل الذواأ الت  يذية ال خأية. -
 استددا؛ الذواأ الت  يذية الاد  ة. -
  يييل الدراخ  )ال  ود( يالتدرص ال  إ. -
ةسةتوتخ   غييةح الذةرهال  لة   ذسةة ةسةتوتخ   Pichla & Others (2006)  بيتشـال وآخـران يقسةم      

خ لتأ يح خ     الذرهال ال خ؛  وضحهخ الجديل التخلإ    ب ت
 (2006)(: مستويات تغيير المنهج لطيتشال وآخران 2جدول )
 المستوى صفر:
 بدون تغيير

اذيةةةةةةةةا الطةةةةةةةةالب يقوةةةةةةةةةون بةةةةةةةةةر ط 
 الذهخ؛.

بةةةدين  غييةةةح فةةةإ ةعيةةةخر 
ال    فهإ و سهخ لية  

 يا د.
األدنــى : الحــد 1المســتوى 

ــن التغييـــــرات بالفصـــــل  مـــ
 الدراسي.

اذيةةةةةةةةا الطةةةةةةةةالب يقوةةةةةةةةةون بةةةةةةةةةر ط 
الح ةةةةةةول   ةةةةةة  الذهةةةةةةخ؛  بخسةةةةةةتثرخن 

ب ةةةال الةةةد م اإلضةةةخفإ وي الت زتةةةز 
 )الحد األأو  ة  الذوانةخ (.

بةةةدين  غييةةةح فةةةإ ةعيةةةخر 
ال ةة  فهةةإ و سةةهخ ليةة  

 يا د.
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ــتوى  : تغييــــــــرات 2المســــــ
 الفصل الدراسي.

 اذيةةةةةةةةةا الطةةةةةةةةةالب  ت  ذةةةةةةةةةون و ةةةةةةةةةط
ا  غييةحا  الذحتوع األسخسإ  ةخ  ةد 

فةةةةةةةةإ كي يةةةةةةةةة    ذهةةةةةةةةخ وي ا تبخر ةةةةةةةةةخ 
 )ةوانةخ  ة قدة(.

ل ةةةةةةةةة  ربذةةةةةةةةةخ ةعيةةةةةةةةةخر ا
ياون في   غييةح سةطحإ 

 )بسي (.

: بعـــــــــــ  3المســـــــــــتوى 
 التغييرات للمنهج.

ب ةةةةةةةةال الطةةةةةةةةالب يقوةةةةةةةةةون بذهةةةةةةةةخ؛ 
لةةةةةغيحة وي ةتشةةةةةخبهة  يليةةةةة    ةةةةة  
 ةستوع وق  )ةوانةخ  ي  د ال (.

ةعيةةةةةةةةةخر ال ةةةةةةةةة  ربذةةةةةةةةةخ 
ن قخام     األ داد ياو 

ال حأيةةةةةةةةةةةةةةةةة يالذشةةةةةةةةةةةةةةةةخركة 
 ال  ية.

: تغييرات كطيرة 4المستوى 
 في المنهج. 

يقةةةةو؛ الطةةةةالب بجةةةةزن ةتشةةةةخبهة ةةةةة  
الذةةةةةةةةرهال ال ةةةةةةةةخ؛ )ةوانةةةةةةةةةخ  كايةةةةةةةةحة 

 ي  د ال (.

ةعيخر ال ة  قةخام   ة  
األ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداد ال حأيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 يالذشخركة ال  ية.
: تغييرات كطيرة 5المستوى 
 في المنهج.

ة شةةطة بد  ةةة ةت  قةةيقةةو؛ الطةةالب بأو
بةةةةةةةخلذرهال ال ةةةةةةةخ؛ )ةوانةةةةةةةةخ  كايةةةةةةةحة 

 ي  د ال (.

ةعيخر ال ة  قةخام   ة  
األ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداد ال حأيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 يالذشخركة ال  ية.
 
 أساليب مواءمة المنهج لذوي االحتياجات الخاصة وتعديله:-3
   يبةحيويرال  Ebeling, Deschenes, Sprague (1994) ا  ذ ك  ةة  ابي يةرال يأيسشةرز يسةاحا       

Browning (2005)  يةحكةةز الذ  وةةةخ  ي ةةدرتم اآلبةةخن بشةةذخل يتيةةة كخريليرةةخ  North Carolina's 
Parent Training & Information Center (PTI) ( 2014  يوجةالن الرحةخس ي شةخ؛  اةد الراةإ   )

 فإ  حد د وسخليم  غييح الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة فإ  س ة وسخليم  ي   
 المدخالت:  -أ

 الذ يرخ  الب حتة ...  لخ.ي شيح  ل   غييح  حتقة التدرتط  التإ  ت  م بهخ الذت  م  كخستددا؛  
 المخرجات:  -ب

ي شيح  ل   غييح  حتقة استجخبة الذت  م لطحتقة التدرتط  كخلسةذخن ل طخلةم بختسةتجخبة ال   يةة وكثةح  
 ة  الذاتوبة ......  لخ.
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 الوقت:  -ج
وقةت وي   ذةخ؛ الذهذةة وي ات تبةخر  ةثة   السةذخن ب الذتةخن الذد ةق ل ةت  م  ُ شيح  ل   غييةح الوقةت  

  ضخفإ إلكذخل الذهذة وي ات تبخر وي الذشحي  ....... الخ.
 الصعوبة :  -د

ُ شيح  ل   غييح ةستوع الذهخرة  يوو  الذشا ة وي القوا د الدخلة بخليي ية وي الذد   الدع  رجز بهخ  
 ن بخستددا؛ اآللة الحخسبة لح  الذشاال  الحتخضخ ية .......  لخ.الذت  م ال ذ   كخلسذخ

 مستوى الدعم :  -ه
ُيشيح  ل  زتخأة ةقدار الذسةخ دة الشد ةية لذةت  م ةةخ  ةثة     يةي  األلةدقخن  األقةحان  وي الذدرسةي   

 الذسخ د   ....... الخ.
 الحجم :  -و

 م    ذهةةةةخ وي   ذخةهةةةةخ  ةثةةةة    ق يةةةة   ةةةةدأ ُيشةةةةيح  لةةةة   غييةةةةح  ةةةةدأ ال رخلةةةةح التةةةةإ  توقةةةةا ةةةةة  الذةةةةت  
 اتاتذخةية التإ  ت ي      الذت  م    ذهخ فإ ك  ةحة.راسخ  ة ط حخ  الد 

 درجة المشاركة : -ز
ُ شةةيح  لةةة  ال خ  يةةةة التةةإ يشةةةخر  بهةةةخ الذةةةت  م فةةإ الذهذةةةة  ف ةةةإ الجغحافيةةةخ  ا ةة   خلةةةم يذسةةةك اليةةةحة  

 األرضية  بيرذخ يشيح األ حين  ل  الذوقا.
 ألهداف الطديلة :ا -ح

ت  م الذتوق ةةة و رةةخن اسةةتددا؛ و ةةط الذةةواأ الت  يذيةةة  ي رةةدةخ  ةةتم يُ شةةيح  لةة   غييةةح األ ةةداد يوةةوا ال الةة 
استدداةهخ بشا  ري يرإ  ف إ الجغحافيخ ُيحدأ الطخلم ولوان الةديل   ة  الدحتطةة  بيرذةخ ُيحةدأ األ ةحين ةوقةا 

 ك  أيلة ياسم ال خلذة.
 المنهج الطديل : -ط

 ةةداد ال حأيةةة ل ذةةت  م  ف ةةإ و رةةخن أرس ال غةةة ُيشةةيح  لةة   قةةديم    ةةيم يةةةواأ    يذيةةة ةدت  ةةة لتحقيةةذ األ 
   ت  م الطخلم ةهخرا  استددا؛ أيرة الذيخي ةا ياوأ ةسخ دة.

ةجذو ةة وسةخليم لذوانةةة الذةرهال ي  د  ة   Pichla & Others (2006)بيتشـال وآخـران  كذخ  دأ  
 خركة ال  ية  ي   كذخ     الذحتوع كخل  و؛ يالتخرتخ ياتقت خأ لت زتز الت  م يالذشفإ ال د د ة  ةجخت  
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 .  ديت  الذال  خ . 1
 . استيذخل   ييرخ  ال    الدراسإ.2
 .  احان ات تبخر. 3
 . الذخأة الت  يذية ل قحانة. 4
 .  بقخن الطالب فإ الذهذة.5
 . ا   الطالب ةهتذي . 6
 قت الذحدأ.  .  كذخل ال ذ  فإ الو 7
 . ا   الطالب ةر ذي .8
 ةم  حد ةةد وسةةخليم  غييةةح : Grand Valley State Universityوفــى جامعــة والرــة جرانــد فــالى       

ال  ةة  الدراسةةإ  ةة   حتةةذ  ةةأليل و ةةخ؛ ةةة  ةسةةتوتخ  )الذوانةةةخ  يالت ةةد ال ( األكخأيذيةةة ي ةةإ  تةةحاين بةةي  
 ( ي إ 5 (  ل  األكثح   د الت )رقم1 د؛ الت د   )رقم 

 الرهخية الذ تو ة ) خأة ت   د  (.استحا يجيخ  الس ال لا  -1
 استحا يجيخ  التر يم الب حع.  -2
 استحا يجيخ  اإلاحان الذغ ذ.  -3
 استحا يجيخ  ات تيخر.  -4
 استحا يجيخ  و مل ت )ة دلة ادات لذ  م الطالب( . -5

 North Carolina's Parentوحـدد مركـز المعلومـات وتـدريب ا بـاء بشـمال والرـة كارولينـا 
Training & Information Center (PTI)  ةجذو ةةة وسةةخليم لتغييةةح ف ةةول الةةدةال ل طةةالب ليا
 ات تيخاخ  الدخلة   لا كخن الطخلم ي خوإ ةشا ة فإ 

 ا بخ  التوايهخ .   -1
 اتوتبخي ل ي ذخ  الذطاو ة يال   ية.  -2
 التر يم. -3
 البقخن فإ الذهذة. -4
 و خ . ال ذ  فإ ةجذ -5
 ال ذ  الذستق .  -6
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 التدكح.  -7
 القحانة يال هم . -8

 وسخليم  غييح الذرهال فإ الت  يذخ  التخلية  Penn (2014)بن ي دأ  
  يييل اتستحا يجيخ  الت  يذية.   -1
  روتا ةجذو خ  الت  يم.  -2
و ةةة ةترو ةةة ةةة  ية لذجذاسةةتددا؛ ةجذو ةةة ةترو ةةة ةةة  الذةةواأ الت  يذيةةة ل ةةدريس لتيييةةل الذرةةخ ال الدراسةة -3

 الذت  ذي .
  روتا أراة   قيد ةحتوع الذرهال  رد ال حيرة . -4
  غييح الطحتقة التإ ُ قيم ة خرد الطالب ة  ةحتوع الذرخ ال. -5

 ةجذو ة وسخليم لتغييح ال    الدراسإ ي إ  Barton (2014)باترون  ياقتحن
   د   الج وس. -1
 التح يز الب حع. -2
   د   الت ييرخ . -3
  ال حا.     د  -4
وسةخليم  غييةح ال  ةة  الدراسةإ التةةإ يذاة  ون  سةةتدد؛ ةةا  ةةالب  O'Neill (2014)أونيــل  يواذة    

  يكةدلك ةةا Individualized Educational Plansالتحبيةة الدخلةة وتيجةة  ططهةم الت  يذيةة ال حأيةة 
  الب الت  يم الر خةإ الد   ي خوون ة  ب ال ال  وبخ   ي إ 

 الج وس.وف  ية  -1
 د د الوقت.ذ  -2
   د ال  ات تبخر. -3
  .  م الرقخط ) ق ي  الذهخ؛(  -4
  ة   New Zealand Ministry of Educationوزارة التربية والتعليم بنيوزيلنـدا يلقد وسةحأ   

ةوق هخ اإلليتحيوإ ةجذو ة ة  وسخليم الد م الذشتحكة  يالتقريةخ  لذسةخ دة ال حتةذ الذدرسةإ فةإ  ة  ةشةا ة 
 الطالب ليا ات تيخاخ  الدخلة  ي دي األسخليم  إ يخ  لد م استحا يج وي   ذيم
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 الذ خأر الت  يذية ال  ية يالذدرسية الذشتحكة. -1
 استحا يجيخ  التدرتط . -2
  ييي خ  الذرهال )الاحوخةال الي   وي الجزاإ(. -3
   د   الذواأ الت  يذية.  -4
   د   الايئة الذخأية. 5

  غييح التدرتط فيذخ      ليم وسخ Brown (2014)بروان   ي دأ  
 و د الذال  خ  . -1
  ذد د الوقت ل ت ييرخ . -2
 استددا؛ األاهزة اإلليتحيوية. -3
 ات تبخرا  الش هية. -4

 نماذج صنع القرار لتغيير المنهج لذوي االحتياجات الخاصة:-4
 لقةحار لت ةذيم   ةكددا؛ وذةولص لةرا اةخ  وي   د ال ( يجم استناو لت ذيم التغييحا  الذرهجية  )ة

التغييحا  الذرهجية  يللك ة  قا  فحتذ لتحد د ةةخ  لا كةخن الطخلةم بحخاةة  لة   غييةح الذةرهال و؛ ت  ي لة  وا 
ةسةةتوع فةةةإ ةسةةةتوتخ  التغييةةح يحتةةةخص  ي رةةةخ  ال د ةةد ةةةة  الرذةةةخلص لةةذذهخ ال د ةةةد ةةةة  البةةخ ثي  ةةةة  وشةةةهح خ 

 الرذخلص التخلية 
 Udvari – Solner (1994)-                                                     :أودفاري سولنيرنموذج  

 يتتيون ة  ست ةحا   يذا   وضيحهخ فيذخ      
 . دراسة هيكل التعليم: 1

 ة  يسةةتطيا الطخلةةم الذشةةخركة ب خ  يةة فةةإ الةةدرس أين   ةةد    ةةا  حقيةةذ و ةةط الذدحاةةخ  ال ةةحيرتة -و
 الالزةة ل تح ي ؟

    ةشخركة ال-ب 
 زتد ةا  غيح التح يبخ  الت  يذية ية  التح يبخ  التق يدية  ل  م   خل

 الذجذو خ  الت خيوية. -

 الذجذو خ  ال غيحة. -

 ةسخ دة اآلبخن. -
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 ةسخ دة األقحان. -

    ةشخركة الطخلم  زتد ةا  غيح شا  وي  رسيذ الدرس؟  -ص

 الذوضوةية.الو دا  الايريةل  -

 الت  م الت خيوإل يبختكتشخد. -

 جحتاية.الدريس الت -

 الدريس الذجتذعية. -

    ةشخركة الطخلم يفهذ   زتد ةا  غيح  ولي  الت  يم وي وسخليم التدرتط؟.-أ 

 :دراسة متطلبات ومييار تقويم المهمة  -2
    يحتخص الطخلم  يييل و داد الذرهال؟  -

 ضب  ة خ يح األأان. -

 السح ة.ضب   -

 و ط الذحتوع  يلي  وق    قيدات. -

 ة.ايقخ  يظي يةل يةبخشح ةحتوع ةشخب  يلي  بتط -

 ضب  ةعيخر التقوتم وي و خ؛ )الدراخ (. -

 ضب   قريخ  )وسخليم( اإلأارة. -

 دراسة بيئة التعلم :  -3

    التغييحا  فإ بيئة ال    وي ةوقا الدرس يذا  ون  شذ  الذشخركة ال  خلة؟  -

 لايئيةل ال يزتخاية.التح يبخ  ا -

 القوا د اتاتذخةية. -

 ةوقا الدرس. -

 التعلم: ة مواد دراس -4

     رخ   خاة لذواأ    يذية ةدت  ة ل ذخن الذشخركة ال  خلة؟ -

 و ط الذحتوع يلي  بتغييح فإ الحجم  ال دأ  الشا  )الترسيذ(. -

 ةواأ    يذيةل يواهزة  ضخفية وي ةدت  ة. -
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 بوضا ةدت   فإ الذد ال .ةواأ    يذية  سذي  -

 ةواأ    يذية  سذي بوضا ةدت   فإ الذدحاخ . -

 ةواأ    يذية  ق   ةستوع التجحتد ل ذ  وةخ . -

 دراسة هيكل الدعم:  -5

     رخ   خاة ل ذسخ دة الشد ية ل ذخن الذشخركة ال  خلة؟ -

 ة  األقحان وي ةدرب الت  يم ال خ؛. -

 ة  ةيسح الد م. -

 ة  الذ خلال الر سإ. -

   الذسخ د   شب  الذهريي .ة -

 ة  األ حت . -

 تي تعزز المشاركة والتفاعل: ترتيب األنشطة الطديلة ال -6
     رخ   خاة ألوشطة ةدت  ة لت ذيذهخ ي قديذهخ ل طخلم يلذجذو ة لغيحة ة  األقحان؟  -

 فإ ال    الدراسإ. -

 فإ الايئخ  الت  يذية ال خةة األ حع. -

 .الايئةفإ الذجتذا القخام      -

 :BCCASE, LATA, SEA, OIIS, BCTF (2009)   نموذج مجموعة الجمييات الطريطانية-

 يالدع  وضي ةسخر قحار التغييح سوان ةوانةة وي   د   ل ذرهال   يتوضح  الشا  التخلإ       
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 BCCASE, LATA,SEA,OIIS, BCTF, (2009)نقالا عن:  ( : نموذج مسار قرار تكيي  المنهج للجمييات الطريطانية1شكل )
 

بعض  فيهل يتقدم الطالب بصعوبة 

 المقررات أو المواد الدراسية
التكييفات  استخدامب المواصلة مع تعليم مختلف

لمفاهيم التعلم  لعالمياوالتصميم 

 تعمل جزئياً مع الطالب التيواالستراتيجيات 

 محاولة استراتيجيات مختلفة ومراقبة

 هل أظهر الطالب تحسن؟

التشاور مع اآلخرين، مراجعة معلومات 

إجراء المزيد من  فيالتقييم، الشروع 

 التقييمات، جمع أفكار عن التكييفات

 هل أظهر الطالب تحسن؟

مع اآلخرين، هل الطالب يتطلب  التشاور

داف/ مخرجات فردية غير الموجودة أه

 لمقرر أو المادة الدراسية؟ل

 :مسار قرار التكييف أو التعديل

هذا الدددليل يعكددع العمليددة التعاوتيددة التدد  

تحديد ما إذا كان الطالددب  فيربما تستخدم 

 يحتاج تكييفات أو تعديالت.

 :كالتالي هيأساسيات العملية 

دأ أن يددددتعلم الطددددالب بطددددر  المبدددد-
 متتوعة وبمعدالت مختلفة.

يتعهدددددد المعلمدددددين بتمدددددايز التعلددددديم -
 كممارسة أفضل.

الطالب الذين يحتاجون تكييفات أو -
فيهددا فقددط  يحتاجوتهاتعديالت ربما 

بعدددددض المدددددواد الدراسدددددية أو  فدددددي
 المقررات.

تعديالت مخرجددات الددتعلم للطددالب -
ربمددددا تكددددون حددددل قصددددير المددددد  

خرجددددددات المقددددددرر أو لالتتقددددددال لم
ً  المادة  .أيتما كان ذلك ممكتا

 أيوالمقررات أو المواد الدراسية  أي فيالتعديالت 

 مخرجات تعلم؟

راقب الخطة داخل 

 التربويدورة البرتامج 

  الفردي

هل هذه خطة 

 قصيرة المد 

العودة إل   فيدرج أهداف المساعدة أ

مخرجات التعلم للمقرر أو المادة 

ا كان ممكتا( وراقبها الدراسية )إذ

 الفردي التربويضمن دورة البرتامج 

 العادية

 ال

 تعم

 تعم

 ال

 ال

 تعم

 تعم

 ال تعم
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  Abell (2014)نموذج أبيل -
  يليةة  ةةةا 1994ويأفةةخرا سةةولريح ل ةةرا قةةحار   ةةذيم التغييةةحا  الذرهجيةةة  ي ةةو يشةةب   لةة   ةةد كايةةح وذةةولص 

  احان ب ال الت د ال  البسيطة فإ شحن ةحا    الست  ي و     الرحو التخلإ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ,Abell, K.N., 2014) )نقالا عن:( : نموذج صنع القرار لتصميم التكييفات المنهجية ألبيل2شكل )

 
 

 

 

 

 يدراسة الهيكل التتظيم .1

Examine the Structure of the 

Instruction 

 دراسة المتطلبات .2

 ومعيار تقويم المهمة 

Examine the Demands and 

Evaluation Criteria of the Task 

 دراسة بيئة التعلم. 3

Examine the Learning 

Environment 

 دراسة مواد التعلم .4

Examine the Materials for 

Learning 

 دراسة هيكل الدعم .5

Examine the Support Structure 

تعزز  التيترتيب األتشطة البديلة  .6

 والتفاعل ةالمشارك

Arrange Alternate Activities 

that Foster Participation and 

Interaction 
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 ثانياا : إعداد أدوات البحث
 تمثلت أدوات البحث في:

 ةستوتخ  التغييح فإ الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة. استبخوة  حد د  -1

 وسخليم ةوانةة الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة. استبخوة  حد د  -2

 وسخليم   د   الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة. استبخوة  حد د   -3

 خ   إ يل  ليي ية   داأ   ك األأيا   يذيف
 والثالث، وهى :لإلجابة عن أسئلة البحث: األول والثاني   

 ةستوتخ  التغييح فإ الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة ؟ ةخ -1

 ةخ وسخليم ةوانةة الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة ؟  -2

 وسخليم   د   الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة ؟ ةخ  -3
 

 بخلدطوا  التخلية اتستبخوخ  كأأيا  لجذا الايخوخ   يلقد ةح   داأ اتستبخوخ  البخ ثة استددةت 
 تحديد القوائم: 1-1

 ا تذد  البخ ثة فإ   داأ القواام األيلية لالستبخوخ      الذ خأر التخلية  
 ةةةخر ال د ةةةد ةةةة  اليتخبةةةخ  التحبوتةةةة فةةةإ ةجةةةخل ةرةةةخ ال ليا ات تيخاةةةخ  الدخلةةةة  سةةةاذ  حضةةةهخ فةةةإ اإل .1

 الر حا ل بح .

 تيخاةةةخ  الدخلةةةة  سةةةاذ  حضةةةهخ فةةةإ اإل ةةةخر ال د ةةةد ةةةة  األبحةةةخث التحبوتةةةة فةةةإ ةجةةةخل ةرةةةخ ال ليا ات .2
 الر حا ل بح .

 

 ية   الل الذ خأر السخبقة  ول ت البخ ثة  ل  ال ور الذاداية ل قواام .
 إعداد االستبانات: 2-1

ايةةةة  قخةةةةت ب  ةةةداأ اسةةةتبخوخ  لتحد ةةةد القةةةواام ب ةةةد ون  ولةةة ت البخ ثةةةة  لةةة  القةةةواام فةةةإ لةةةور هخ الذاد 
 اتستبخوخ  بخلدطوا  التخلية ة  يةح   داأ الرهخاي
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 أ ـ بناء االستبانات:
 ةح برخن اتستبخوخ  ب دة  طوا   تم  وضيحهخ فيذخ      

 تحديد الهدف من االستبانات:
لذستوتخ  التغييح فةإ الذةرهال  ة هدد  ل  التول   ل  قخاذة  خبتة يلخأقبالنسبة لالستبانة األولى: و -

 لديا ات تيخاخ  الدخلة.
ألسخليم ةوانةة الذرهال لديا   هدد  ل  التول   ل  قخاذة  خبتة يلخأقةبالنسبة لالستبانة الثانية: و -

 . ات تيخاخ  الدخلة
ديا سةخليم   ةد   الذةرهال لةأل  هدد  ل  التول   ل  قخاذة  خبتة يلةخأقةبالنسبة لالستبانة الثالثة: و -

 .ات تيخاخ  الدخلة
 ة لالستبانات: تحديد المحاور الرئيسة والفرعي 

ــى:  - ب ةةد ون  ولةة ت البخ ثةةة ةةة   ةةالل الذ ةةخأر الذدت  ةةة  لةة  قخاذةةة ةادايةةة بالنســبة لالســتبانة األول
  قخةةت بت ةري هخ  لة   ةدة ةسةتوتخ  رايسةة  بذستوتخ  التغييةح فةإ الذةرهال لةديا ات تيخاةخ  الدخلةة

( ةبةةخرا  ةوز ةةة   ةة  8ة )ةةة  ةسةةتوتخ  فحةيةةة  يكةةخن  اذةةخلإ  ةةدأ الذسةةتوتخ  ال حةيةةيةةةخ  ت ةةذر  
 ةستوتي  رايسيي .

ب ةةد ون  ولةة ت البخ ثةةة ةةة   ةةالل الذ ةةخأر الذدت  ةةة  لةة  قخاذةةة ةادايةةة بالنســبة لالســتبانة الثانيــة:  -
ايسةةةة  يةةةةخ   قخةةةةت بت ةةري هخ  لةةة   ةةةدة وسةةخليم ر بأسةةخليم ةوانةةةةة الذةةرهال لةةةديا ات تيخاةةةخ  الدخلةةة

( ةبةةةخرة ةوز ةةةة   ةةة   ال ةةةة 14سةةةخليم ال حةيةةةة )  يكةةةخن  اذةةةخلإ  ةةةدأ األ ت ةةةذر  ةةةة  وسةةةخليم فحةيةةةة
 وسخليم رايسة.

ــة:  - ب ةةد ون  ولةة ت البخ ثةةة ةةة   ةةالل الذ ةةخأر الذدت  ةةة  لةة  قخاذةةة ةادايةةة بالنســبة لالســتبانة الثالث
م رايسةةةة  يةةةةخ  لةةة   ةةةدة وسةةةخلي قخةةةةت بت ةةةري هخ ،بأسةةةخليم   ةةةد   الذةةةرهال لةةةديا ات تيخاةةةخ  الدخلةةةة

( ةبةةةخرة ةوز ةةةة   ةةة   ال ةةةة 16خن  اذةةةخلإ  ةةةدأ األسةةةخليم ال حةيةةةة ) ت ةةةذر  ةةةة  وسةةةخليم فحةيةةةة  يكةةة
 وسخليم رايسة.
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 صياغة مفردات االستبانة: 
ب د  حد د الذحخير الحايسة  يةخ  ت ذر  ة  ةبخرا  فحةيةة   ةم لةيخوة ةبةخرا  اتسةتبخوخ  فةإ لةورة      

ايةةةة ري ةةةإ فيهةةةخ ةةةةخ   ةةةإ   ةةةد؛ اشةةةتذخل العبةةةخرة   ةةة  وكثةةةح ةةةة  وأان  ييضةةةون العبةةةخرة  يأقتهةةةخ  ةبةةةخرا   احا
 ة  ل  الذحور الحايط.ي حد د خ  ياوتذخن العبخر 

 وضع نظاو تقدير الدرجات:
ا تخر  البخ ثة  حتقة لياح  كأسة وب لتقةد ح الةدراخ    ية   تط ةم اتسةتجخبة   ة   ةدي اتسةتبخوخ        

و ذية ك  ةحور يفذ ةقيخس  ذخسإ  وضي أراة األ ذية     الرحو التةخلإ  )ةهةم اةدات  ةهةم     حد د أراة
( 5ة ليةةة  اسةةةتجخبة  ةهةةةم اةةةدات ) ذيةةةة  ويةةةح ةهةةةم(  يو طيةةةت القيذةةةة الح يذةةةة التخليةةةةتوسةةة  األ ذيةةةة  ق يةةة  األ

( أراةة  يقةد 1)( أراةة  ويةح ةهةم 2( أراخ   ق ية  األ ذيةة )3( أراخ   ةتوس  األ ذية )4أراخ   ةهم )
ن سذي  دا األس وب بحسخب الذتوس  الحسخبإ لي  استجخبة  ياستدحاص الرسبة الذئوتةة  ةة  ياهةة و ةح  اةحا

 الذرخ ال.
 

 وضع تعليمات االستبانات: 
را ت البخ ثة فإ لةيخوة اتسةتبخوخ  ون  يةون ياضةحة يةبخشةحة  ياشةتذ ت   ة  ةةخ   ةإ   حد ةد الهةدد      

كي يةة يضةا ال الةةخ  فةإ الذاةخن الذرخسةم لدراةة األ ذيةة  ي وزتةا الةدراخ   سةم   ة  اتسةتبخوة  ي وضةيي
 أراة األ ذية. 

 ب ـ ضب  االستبانات:
سةةةتبخوخ    ةةة  الذحاذةةةي  ب ةةةد كتخبةةةة ةبةةةخرا  اتسةةةتبخوخ  قخةةةةت البخ ثةةةة ب ةةةحا ال ةةةور الذادايةةةة لال 

ييضا    يذخ هخ فإ لور هخ الذاداية   م  حضهخ      دأ ةة  الذتد  ةي  فةإ الذجةخل لذحاا ةة ةبخرا هةخ 
  رتذةةإ(  يأقةةة فةةإ ضةةون الذ ةةخ يح التخليةةة  ةةةدع اوتذةةخن العبةةخرا  ال حةيةةة ل ذحةةور الةةحايط الذقتةةحن ) رتذةةإل ت

بخرا  )س يذةل ويح س يذة(  ي ضخفة وي  دد وي   د   وا ةحور ة  الذحخير الذحةدأة ييضون ليخوة الع
 يف  ضون خران الذحاذي  ُ دلت القواام  ل  ون و د  شا هخ الرهخاإ. 

 ج ـ صدق االستبانات:
ا تذةةد  البخ ثةةة فةةإ  سةةخب لةةدت اتسةةتبخوخ    ةة  ةةةخ يسةةذ  لةةدت الذحاذةةي   ي ةةم للةةك ب ةةحا  

 ةةة  الذتد  ةةي  فةةإ الذجةةخل ل حاةةم   ةة   ذثيةة  اتسةةتبخوخ  ل هةةدد ةرهةةخ  يةالنةةةة اتسةةتبخوخ    ةة   ةةدأ  

https://ijcte.journals.ekb.eg/


 الثاني العدد                                               المجلة الدولية للمناهج والتربية التكنولوجية           

                             IJCTE                                                                        2021   مارس 
    

 

                                       

  International Journal of Curriculum & Technological Education  
https://ijcte.journals.ekb.eg                                                                Online ISSN: 2735-511X 
 86 

 

العبخرا  ال حةية ل ذحور الةحايط الةدا  رتذةإ  لية   يلقةد قخةةت البخ ثةة بحةدد ي  ةد   ي ضةخفة العبةخرا   بقةخت 
 آلران الذحاذي   ية   رخ يذا  القول  ن اتستبخوخ  لخأقة ي  اط ةخ يض ت لقيخس .

 ت االستبانات:د ـ ثبا
لحسةةةةخب  بةةةةخ  اتسةةةةتبخوخ  اسةةةةتددةت البخ ثةةةةة ة خةةةةة  ول ةةةةخ  يلقةةةةد  حقةةةةذ أراةةةةة ةقاولةةةةة ةةةةة  الثبةةةةخ   

 لالستبخوخ  الثالث  ية   م يذا  ات تذخأ   يهخ فإ الولول  ل  القواام الرهخاية.
 نتائج البحث وتحليلها إحصائياا، وتفسيرها:  -ثالثاا

مــا مســتويات التغييــر فــي المــنهج لــذوي  للبحــث وهــو: " األول. نتــائج اإلجابــة عــن الســ ال 1
 ؟":  االحتياجات الخاصة

"  قخةةةت البخ ثةةة  ةسةةتوتخ  التغييةةح فةةإ الذةةرهال لةةديا ات تيخاةةخ  الدخلةةةب ةةد   ةةداأ "اسةةتبخوة  حد ةةد  
 ذجذةو بتطايذ اتستبخوة      يرة ة   احان الذرةخ ال بذحخف ةة اإلسةاردرتة  يقةد  ةم  سةخب الرسةم الذئوتةة ل

 يةةةحارا  اسةةةتجخبخ  وفةةةحاأ ال يرةةةة   ةةة  ةةةةدع و ذيةةةة الذسةةةتوتخ  ال حةيةةةة الدخلةةةة باةةة  ةسةةةتوع راةةةيط  ي يةةة  
ا تذد  البخ ثة فإ  قد ح خ ل دراخ      و خ؛  ذخسإ  وضي أراة األ ذية  ف ن الرسبة الذئوتة ل ذسةتوتخ  

 الذهذة ل تغييح فإ الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة 
 ر مهم()مييادرجات  4       
        ×                                             =100  =80% 

 درجات )إجمالي درجة األهمية( 5 

يبخسةةةت حاا الرسةةةم الذئوتةةةة لذجذةةةو   يةةةحارا  اسةةةتجخبخ  وفةةةحاأ ال يرةةةة   ةةة  ةةةةدع و ذيةةةة الذسةةةتوتخ  
الرسةةةم الذئوتةةةة لذجذةةةو  التةةةإ اود  ةةةت ال حةيةةةة الدخلةةةة باةةة  ةسةةةتوع راةةةيط  اسةةةتب د  البخ ثةةةة العبةةةخرا  

%( فذةةخ فةةوت ةسةةتوع 80%  يةة   ذثةة  الرسةةبة الذئوتةةة )80 يةةحارا  اسةةتجخبخ  وفةةحاأ ال يرةةة   يهةةخ وقةة  ةةة  
ل ذستوتخ  الحايسة  ي دأ ةخ  ت ذر  ةة   (*) ( ةبخرة  يبدلك  م التول   ل  القخاذة الرهخاية2ةهذتخ  يكخوت )
  تخلإ حهخ الجديل ال( ةبخرا    وض6ةستوتخ  فحةية )

 

 

 

 

 

 

 (1ملحق رقم )  *
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 (3جدول )
 ، وعدد ما تتضمنه من مستويات فرعية، مستويات التغيير في المنهج لذوي االحتياجات الخاصة

 ونسطها المئوية في القائمة النهائية
عــــــــــــــــــــــــــــدد  المستويات الرئيسة و

المســـــــــتويات 
 الفرعية

)%( 

 50 3 مواءمة المنهج. أوالا 
 50 3 تعديل المنهج. ثانياا 

لتغييــــر فــــي المــــنهج لــــذوي مســــتويات اعــــدد  إجمــــالي
 ، ونسطها المئوية.االحتياجات الخاصة

6 100 

 

 بشإن ة  الت  ي   لذستوتخ  التغييح فإ الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلةيفيذخ   إ يل       
 Curriculum Accommodationمواءمة المنهج :                              .1

ــة ا ةةةإ  غييةةةحا  الذةةةرهال ال حأيةةةة فةةةإ        التةةةإ  ةةةت  م بهةةةخ الطخلةةةم  وا فةةةإ اتسةةةتحا يجيخ  الت  يذيةةةة  لكيفيـ
لم   ت  يذار  ياألأيا  يالتقريخ  يالذواأ الت  يذية  ة  وا   يجخأ بيئة    يذية ةحوة لذوانةة ا تيخاخ  الطخ

ثالثـة ال  حقيذ وتخاال )ةدحاةخ ( الةت  م ل ذةخأة الدراسةية  ي  بةخ  الةتذا  ةة  الذ ةخ يم  ي ت ةذ  ةوانةةة الذةره
   ي إ  متدرجة مستويات فرعية

 Simple Accommodation of the Curriculum. المواءمة البسيطة للمنهج :           1-1

  يفيهةةةخ  ةةةدرس الطخلةةةم و ةةةط ةةةةرهال الت  ةةةيم ال ةةةخ؛   يليةةة  فةةةإ الاحوةةةخةال "بـــدون تغييـــرات "  يتط ةةةذ   يهةةةخ    
 أين وية  غييحا . (IEP)التحبوا ال حأا  

يتط ةذ            Significant Accommodation of the Curriculumواءمة الكطيرة للمنهج :  . الم1-2
 (IEP) ط ةرهال الت  يم ال خ؛  فإ الاحوخةال التحبوا ال حأا   يفيهخ  درس الطخلم و"المواءمة الطيئية "     يهخ

 يذية  ي رقسم  ل    يلي  ةا   ول      أ م  ضخفإ   تذث  فإ  احان  غييحا  فإ الايئة الت  
يتحكةةز   ةة   غييةةح ةاةةخن ا ةةوس الطخلةةم فةةإ ال  ةة    يضةةب   :?Where تغييــر فــي المكــان )أيــن؟(  •

 التح يم ال يزتقإ ل    .
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يتحكةز   ة   يجةخأ فوالة  فةإ الجةديل الزةرةإ ل ح ةق  ي غييةح  : ?Whenالجدول )متـى؟(   تغيير في •
 الوقت الذد ق ل ت  م يات تبخر ي  ذخ؛ الذهخ؛.

 يتحكز     ةا ة   درس الطخلم. : ? Whoر في األعضاء أو المجموعات )من؟( تغيي •

                                                            Complex Accommodation of the Curriculum. المواءمــــــة الملعقــــــدة للمــــــنهج : 1-3
ط ةةةرهال الت  ةةيم ال ةةخ؛  فةةإ الاحوةةخةال التحبةةوا   يفيهةةخ  ةةدرس الطخلةةم و ةة"المواءمــة التعليميــة "  يتط ةةذ   يهةةخ

  يلي  ةا   ول      أ ةم  ضةخفإ   تذثة  فةإ  اةحان  غييةحا  فةإ كي يةة التةدرتط  يكي يةة   (IEP)ال حأا  
 يضون الت  م   ي رقسم  ل  

ــي  • ــز التعليمـ ي ةةةإ  غييةةةح فةةةإ الطحتقةةةة التةةةإ  ةةةتم بهةةةخ  ةةةحا الذةةةواأ  :Instructional Stimulusالتحفيـ
 الت  يذية.

 الذط وب ة  الطخلم. ي    غييح فإ الذدحص : Student Responseاستجابة الطالب   •

 

  Curriculum Modificationتعديل المنهج :                                    .2

 توقا ة  الطخلم    ذ  وا فإ و داد ية خ يح األأان يةدحاةخ   ماذا إ  غييحا  الذرهال ال حأية فإ        
 حأية  يالتإ  دت      ةدحاخ  الت  م ل ذخأة الدراسةية  وي فةإ الذحتةوع  وي فةإ الذسةتوع الت  يذةإ  الت  م ال

  لةةة    ةةد   الذةةةرهال  ت ب ةةةد  وعـــادة ال يــتم اللجـــوءوي فةةإ التقيةةةيم  تسةةتي خب ات تيخاةةةخ  الت  يذيةةة ل طخلةةةم  
ذوانةة     وجخن الطخلم  فهو  جحتم ةوانةة الذرهال ةا الطالب ليا ات تيخاخ  الدخلة  ف لا سخ د  ال

 ي    ثالثة مستويات فرعية متدرجة لتا ليط فإ  خاة  ل    د   الذرهال. يتت ذ    د   الذرهال 
 

 Simple Modification of the Curriculum. التعديل البسي  للمنهج :               2-1
  يفيهةخ  ةدرس الطخلةم ةةرهال الت  ةيم   Supplementary Curriculumالمنـاهج التكميليـة يتط ةذ   يهةخ     

  ةا  ضةخفة الذهةخرا  اتاتذخةيةة   يةهةخرا  ات  ةخل   يةهةخرا   (IEP)ال خ؛ فإ الاحوخةال التحبوا ال حأا 
 الدراسة. ي ستدد؛ ةا الطالب ليا ل وبخ  الت  م  يليا اتضطحابخ  ال خ  ية ل وي الس وكية  يالذت وقي .

 

 Significant Modification of the Curriculumهج :            . التعديل الكطير للمن 2-2
  يفيهخ  ةدرس الطخلةم فةإ الاحوةخةال التحبةوا   Simplified Curriculumالمناهج المبسطة هخ يتط ذ   ي    

ةهخ؛ لةغيحة وي ةتشةخبهة ةةا ةةرهال الت  ةيم ال ةخ؛  يلية  ةةا و ةداد    ةم ةدت  ةة  ة  الطةالب   (IEP)ال حأا  
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ةةخ يط ةذ   ية  ةاةدو  "و داد فحأية" " دأ وق  ة  األ داد"  يبخلتخلإ ةحتةوع وقة   ي قيةيم وقة    ي ةواأل حت   
 الذشخركة الجزاية.

 

 Complex Modification of the Curriculum. التعديل الملعقد للمنهج :               2-3
درس الطخلةةم فةةإ الاحوةةخةال التحبةةوا يفيهةةخ  ةة ،Alternative Curriculumالمنــاهج الطديلــة يتط ةةذ   يهةةخ     

الذهةةةةخرا  الوظي يةةةةة  بخإلضةةةةخفة  لةةةة  الذهةةةةخرا  اتاتذخةيةةةةة  يةهةةةةخرا  ات  ةةةةخل  يالذهةةةةخرا   (IEP)ال ةةةةحأا 
الححكية  التإ قد وي قد ت    د فإ ةرهال الت  يم ال خ؛  ي هدد  ل   كسخب  الذهخرا  الحيخ ية  يقد  ة أا  لة  

خقخ  الشد دة وي ةت دأا ع ال  إ ل طخلم(  ي ستدد؛ ةا الطالب ليا اإل  غييح فإ التدرص ال  إ )الذستو 
 اإل خقة  ي إ   كد ةادو الذشخركة الجزاية ل طخلم فإ و د اواوم الرشخط يلتحقيذ التذتا يالت  م بذخ ي    .

 

 يتذا    ديق ةستوتخ   غييح الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة   فإ الشا  التخلإ 
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 أساليب مواءمة المنهج  اابة عن الس ال الثاني للبحث وهو: “منتائج اإلج .2
 ؟":  لذوي االحتياجات الخاصة

 

"  قخةةت البخ ثةة بتطايةذ  وسخليم ةوانةة الذرهال لديا ات تيخاةخ  الدخلةةب د   داأ "استبخوة  حد د  
وتةة لذجذةو   يةحارا  اتستبخوة      يرة ة   احان الذرخ ال بذحخف ة اإلسةاردرتة  يقةد  ةم  سةخب الرسةم الذئ

استجخبخ  وفحاأ ال يرة     و ذيةة األسةخليم ال حةيةة الدخلةة باة  وسة وب راةيط  ي ية  ا تذةد  البخ ثةة فةإ 
األ ذيةةة  فةة ن الرسةةبة الذئوتةةة للسةةخليم الذهذةةة لذوانةةةة   قةةد ح خ ل ةةدراخ    ةة  و ةةخ؛  ذخسةةإ  وضةةي أراةةة

 الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة 
 ار مهم(درجات )ميي 4       
        ×                                     =100  =80% 

 درجات )إجمالي درجة األهمية( 5 
 

وفحاأ ال يرة     ةدع و ذية األسخليم ال حةية يبخست حاا الرسم الذئوتة لذجذو   يحارا  استجخبخ  
لذئوتةةةة لذجذةةةو   يةةةحارا  الدخلةةةة باةةة  وسةةة وب راةةةيط  اسةةةتب د  البخ ثةةةة العبةةةخرا  التةةةإ اود  ةةةت الرسةةةم ا

خ  يكخوةت 80%  ي   ذث  الرسبة الذئوتة )80استجخبخ  وفحاأ ال يرة   يهخ وق  ة   %( فذخ فةوت وسة وبتخ ةهذةت
للسةةخليم الحايسةةة  ي ةةدأ ةةةخ  ت ةةذر  ةةة  وسةةخليم  (*) لةة   لةة  القخاذةةة الرهخايةةة( ةبةةخرا   يبةةدلك  ةةم التو 3)

 ( ةبخرة   وضحهخ الجديل التخلإ 11فحةية )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2ملحق رقم )  *
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 (4جدول )
 ، وعدد ما تتضمنه من أساليب فرعية، أساليب مواءمة المنهج لذوي االحتياجات الخاصة

 ونسطها المئوية في القائمة النهائية
عدد األساليب  األساليب الرئيسة لمواءمة المنهج  و

الفرعية 
لمواءمة  
 المنهج

)%( 

 9 1 أساليب المواءمة البسيطة للمنهج "بدون تغييرات". 1
 72.8 8 ساليب المواءمة الكطيرة للمنهج "المواءمة الطيئية".أ 2
 18.2 2 الملعقدة للمنهج "المواءمة التعليمية".أساليب المواءمة  3

 ،أســاليب مواءمــة المــنهج لــذوي االحتياجــات الخاصــةعــدد  إجمــالي
 ونسطها المئوية.

11 100 

 بشإن ة  الت  ي   اخ  الدخلةسخليم ةوانةة الذرهال لديا ات تيخيفيذخ   إ يل  أل     
 "بدون تغييرات":أساليب المواءمة البسيطة للمنهج  -أوالا 
 .أين وية  غييحا   (IEP)يلي  فإ الاحوخةال التحبوا ال حأا  ال خ؛ أراسة و ط ةرهال الت  يم -

 ثانياا: أساليب المواءمة الكطيرة للمنهج "المواءمة الطيئية":
  :?Where تغيير في المكان )أين؟(  •
  غييح ةاخن ا وس الطخلم فإ ال   . .1

 ال يزتقإ ل    .ضب  التح يم  .2

 مثل:
  وفيح وحفة ة  ذة. ✓

  وفيح كخةيحا رقذية. ✓

  وفيح اهخز  سجي  فيد و. ✓

  وفيح اهخز  حا ال يد و ✓

  وفيح خلة  خسبة. ✓
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  وفيح الذدقذ اإلةالاإ. ✓

  وفيح ة قت. ✓

  وفيح اهخز  حا الايخوخ . ✓

 ة. وفيح الساورة الحقذي ✓

 اإلضخنة الجيدة. ✓

 التدفئة الجيدة. ✓

 الساورة.رئتة  ✓

 ةوقا ةاتم الطخلم. ✓

 ل ذ ادايل ةحاية ة  القوا د ياإلاحانا . ✓

 الحد ة  ال وض . ✓

 استددا؛ بطخقخ  الس و . ✓

السةةةذخن بخسةةةتددا؛ سةةةداأا  األلن يسةةةذخ خ  الةةةحوس لحجةةةم ال وضةةةخن فةةةإ و رةةةخن يقةةةت الدراسةةةة    ✓
 يات تبخر يوأان الذهخ؛ بخل  .

 ال يد و.يئة الذرخخ  رد استددا؛ الت  خز وي وشح ة  ه ✓

 

 : ?Whenتغيير في الجدول )متى؟(  •
  يجخأ فوال  فإ الجديل الزةرإ ل ح ق. -1

  غييح الوقت الذد ق ل ت  م. -2

  غييح الوقت إل ذخ؛ الذهذة. -3

  غييح الوقت لال تبخر. -4

  غييح الوقت إلكذخل الذشحي . -5

 مثل:

  ذرزل.السذخن ل طخلم بأ د التي ي خ  ل ✓

 ال    تستيذخل ال ذ .  طخن يقت  ضخفإ أا   وي  خرص  ✓

 السذخن ل طخلم بأ د استحا خ  ق يحة. ✓
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 : ? Whoتغيير في األعضاء أو المجموعات )من؟(  •
 الذسخ دة ة  شدق خ ح   األقحان وي الذ  م وي الذسخ د   وي اآلبخن فإ األوشطة. .1

 مثل مساعدة الطالب في:

 استددا؛ اليذايو ح. ✓

 اليديتة.اي  اليد فإ و رخن اليتخبة  و  ✓

   ذخ؛ األوشطة. ✓

  ححتك اليحسإ الذتحح . ✓

 ثالثاا: أساليب المواءمة الملعقدة للمنهج "المواءمة التعليمية".
  :Instructional Stimulusالتحفيز التعليمي  •

  غييح فإ الطحتقة التإ  تم بهخ  حا الذواأ الت  يذية. .1

 مثل:

 الت  م بختكتشخد. ✓

 األل خب.  م القخام     الت ✓

 ل م األأيار. ✓

 الدريس التجحتاية. ✓

 األوشطة الحاا ة  ل  الذجتذا. ✓

 استددا؛ الذدططخ  الحسوةية. ✓

 استددا؛ األقال؛ الذ ووة. ✓

 استددا؛ األشح ة القخب ة لإلزالة. ✓

 استددا؛ الوسخا  الب حتة الذدت  ة. ✓

 استددا؛ الطبخ ة. ✓

 استددا؛ اإلشخرا  الب حتة. ✓

   خ .ي  لتديت  الذالاستددا؛ أل ✓

 استددا؛ التجخرب. ✓
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 القيخ؛ بخلح ال  الذيداوية. ✓

   ذي  التدرتبخ  يالداحا  اليديتة ك ذخ وةا  للك. ✓

  قديم الق ق الذس ية يالذذت ة التإ  د م الدرس. ✓

 التيحار ي  خأة ليخوة الرقخط الحايسة فإ الدرس. ✓

  أراص ة خوإ الذ حأا  بشا  ةستذح  وال الدرس. ✓

 ل طخلم.ت تبخر قحانة ا ✓

 القحانة ب و   خل ل طخلم. ✓

  لقخن الذحخضحة فإ فتحا  ق يحة   ةا ياوأ فوال . ✓

   خأة كتخبة فقحا  الرق. ✓

  وفيح ووشطة التدرتم ال ذ إ. ✓

 يضا الطالب فإ ةجذو خ    خيوية. ✓

  وفيح وألة لال تبخرا  . ✓

  وفيح وسخ ة  الذحخضحا . ✓

  :Student Responseاستجابة الطالب   •

 غييح فإ الُذدحص الذط وب ة  الطخلم.  .1

 مثل :

    الذسخا  ال دأية ال حأية ل الزياية فق . ✓

 استددا؛ اهخز ات  خل ل ذشخركة  الل الذرخقشة ال  ية. ✓

 السذخن ب احان ا تبخر القحانة ب و   خل. ✓

 الت ايح    األفيخر بخلحسم بدتت ة  اليتخبة. ✓

  ة  الورقة يالق م.الت ييرخ  بدتت استددا؛ اليذايو ح ليتخبة   ✓

 السذخن بختستجخبة ال   ية وكثح ة  الذاتوبة. ✓

 السذخن بخآللة الحخسبة لذسخا  الحتخضيخ . ✓

 استددا؛ كحاس التوال . ✓
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 أساليب تعديل المنهج  انتائج اإلجابة عن الس ال الثالث للبحث وهو: “م .3
 ؟":  لذوي االحتياجات الخاصة

 
"  قخةةةت البخ ثةةة بتطايةةذ د   الذةةرهال لةةديا ات تيخاةةخ  الدخلةةةوسةةخليم   ةةب ةةد   ةةداأ "اسةةتبخوة  حد ةةد  

اتستبخوة      يرة ة   احان الذرخ ال بذحخف ة اإلسةاردرتة  يقةد  ةم  سةخب الرسةم الذئوتةة لذجذةو   يةحارا  
راةيط  ي ية  ا تذةد  البخ ثةة  استجخبخ  وفحاأ ال يرة     ةدع و ذية األسخليم ال حةية الدخلة با  وس وب 

ح خ ل ةةدراخ    ةة  و ةةخ؛  ذخسةةإ  وضةةي أراةةة األ ذيةةة  فةة ن الرسةةبة الذئوتةةة للسةةخليم الذهذةةة   ةةد   فةةإ  قةةد 
 الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة 

 درجات )مييار مهم( 4       
        ×                                     =100  =80% 

 )إجمالي درجة األهمية(درجات  5 
 

لذجذو   يحارا  استجخبخ  وفحاأ ال يرة     ةدع و ذية األسخليم ال حةية  يبخست حاا الرسم الذئوتة
الدخلةةةة باةةة  وسةةة وب راةةةيط  ياسةةةتب د  البخ ثةةةة العبةةةخرا  التةةةإ اود  ةةةت الرسةةةم الذئوتةةةة لذجذةةةو   يةةةحارا  

خ  يكخوةت 80سبة الذئوتة )%  ي   ذث  الر80استجخبخ  وفحاأ ال يرة   يهخ وق  ة    %( فذخ فةوت وسة وبتخ ةهذةت
للسةةخليم الحايسةةة  ي ةةدأ ةةةخ  ت ةةذر  ةةة  وسةةخليم  (*) ( ةبةةخرا   يبةةدلك  ةةم التولةة   لةة  القخاذةةة الرهخايةةة4)

 ( ةبخرة   وضحهخ الجديل التخلإ 12فحةية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (3ملحق رقم )  *
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 (5جدول )
 ، وعدد ما تتضمنه من أساليب فرعية، أساليب تعديل المنهج لذوي االحتياجات الخاصة

 يةونسطها المئوية في القائمة النهائ
ــاليب  األساليب الرئيسة لتعديل المنهج و ــدد األســ عــ

ــديل  ــة لتعـ الفرعيـ
 المنهج

)%( 

 25 3 أساليب التعديل البسي  للمنهج "المناهج التكميلية". 1
 33.3 4 المبسطة".أساليب التعديل الكطير للمنهج "المناهج  2
 41.7 5 أساليب التعديل الملعقد للمنهج "المناهج الطديلة". 3
 ،أساليب تعديل المنهج لذوي االحتياجات الخاصةعدد    يإجمال

 ونسطها المئوية.
12 100 

 

 بشإن ة  الت  ي   سخليم   د   الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلةيفيذخ   إ يل  أل     
 

 أساليب التعديل البسي  للمنهج "المناهج التكميلية": -أوالا 
 ال خ؛. ضخفة الذهخرا  اتاتذخةية  ل  ةرهال الت  يم  -1

  ضخفة ةهخرا  ات  خل  ل  ةرهال الت  يم ال خ؛. -2

  ضخفة ةهخرا  الدراسة  ل  ةرهال الت  يم ال خ؛. -3

 

 أساليب التعديل الكطير للمنهج "المناهج المبسطة": -ثانياا
  ق ي  و داد ةرهال الت  يم ال خ؛. -1

  بسي  ةحتوع ةرهال الت  يم ال خ؛. -2

  بسي  التقييم فإ ةرهال الت  يم ال خ؛. -3

 ق ي   دأ الذهخ؛ الذط وبة ة  الطخلم.  -4

 مثل :
  دد الذ خ يم ال عبة. ✓

 أراسة  دأ وق  ة  الذ خ يم. ✓
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 أراسة  دأ وق  ة  الذهخرا . ✓

 أراسة  دأ وق  ة  الحقخاذ. ✓

  دأ الذهخ؛ الذط وبة ة  الطخلم. ق ي   ✓
 

 أساليب التعديل الملعقد للمنهج "المناهج الطديلة": -ثالثاا
 ظي ية )الحيخ ية(. درتط الذهخرا  الو  -1

  درتط الذهخرا  اتاتذخةية. -2

  درتط الذهخرا  الححكية. -3

  درتط ةهخرا  ات  خل. -4

  غييح التدرص ال  إ )الذستوع ال  إ( ل طخلم. -5

 مثل: 
 ةهخرا  ال ذ  فإ كخفتيحتخ الذدرسة.   م  ✓

    م كي ية استددا؛ اهخز ات  خل. ✓

 القيخ؛ بغسي  الذالبط. ✓

    م ةهخرا  الطبخ. ✓

 م ةهخرا  استددا؛ أيرة الذيخي ةا ياوأ الذسخ د.    ✓

 يتذا    ديق ةستوتخ   غييح الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة  يوسخليب  فإ الشا  التخلإ 
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النموذج المقترح لصــنع قــرار مواءمــة  اة عن الس ال الرابع للبحث وهو: “منتائج اإلجاب -4
 المنهج لذوي االحتياجات الخاصة وتعديله؟":

خ ل ةرا قةحار ةوانةةة الذةرهال لةديا ات تيخاةخ  لإل  خ ةقتح ةت اخبة     دا السة ال و ةد  البخ ثةة وذولاةت
 وسخسية  يقد ةح   داأي ب دة  طوا  ُ  حا فيذخ   إ الدخلة ي  د     ُة تذدة فإ للك      دة ة خأر 

 مصادر اشتقاق النموذج المقترح: -1
   ةخ   إ ا تذد  البخ ثة فإ يضا الرذولص الذقتحن   

ةستوتخ  التغييح فإ الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة  التإ  م التولة   ليهةخ فةإ ةح  ةة سةخبقة ةة   •
 البح .

لةةةديا ات تيخاةةةخ  الدخلةةةة  التةةةإ  ةةةم التولةةة   ليهةةةخ فةةةإ ةح  ةةةة سةةةخبقة ةةةة  وسةةةخليم ةوانةةةةة الذةةةرهال  •
 البح .

  ليهخ فإ ةح  ة سخبقة ة  البح .وسخليم   د   الذرهال لديا ات تيخاخ  الدخلة  التإ  م التول   •
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ب ةةال وذةةخلص لةةرا قةةحار التغييةةح فةةإ الذةةرهال لةةديا ات تيخاةةخ  الدخلةةة  التةةإ  حضةةت فةةإ اإل ةةخر  •
 الر حا ل بح .

 ةال اليتخبةخ  يالبحةوث التحبوتةة فةةإ ةجةخل ةرةخ ال ليا ات تيخاةخ  الدخلةةة  التةإ  ةم  حضةهخ فةةإ ب •
 اإل خر الر حا ل بح .

 

 :إعداد النموذج المقترح -2
 بناء النموذج المقترح: -أ
  يون  دا الرذولص ة  ست ةحا   رايسة  سر حا لهخ بشإن ة  الت  ي  ت قتخ. 
 المقترح:صالحية النموذج  -ب

ُ حا الرذولص  ب د   داأي ب ورة ةاداية    ة  ةجذو ةة ةة  الذتد  ةي  فةإ الذجةخل  ل تأكةد ةة   
  دأ هخ ب ال اليتخبخ  يالبحوث التحبوتة  ي إ  لال يت   فإ ضون ة خ يح   ذيم وذخلص الذرهال التإ

 يضون الذرطذ يال يح الدع  رط ذ ةر  الرذولص. -1
 ل تطور. يضون األ داد  يقخب ية ة خأر خ -2

 ون  وضي الرذولص ال القة بي  كخفة ةحا   .  -3

 ون  تسم بخلذحيوة بحي  يسذي بخلذحاا ة يالتقوتم يالتطوتح. -4

 ون  تسم بخلبسخ ة فإ ةحا   . -5

    بخلد رخةية.ون  ت -6

 ون  توافح في   ةاخوية التطايذ. -7
 

دال الرذةولص  لة  ون و ةد شةا   الرهةخاإ   يفيذةخ   ةإ  ةحا لهةدا الرذةولص يف  ضةون خران الذحاذةي   ةُ
 بشإن  ة  الت  ي  
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  نموذج مقترح لصنع قرار مواءمة المنهج لذوي االحتياجات الخاصة وتعديله
 "إعداد الباحثة"

(    ةةم   يةة  5الرذةةولص ةةة  سةةت ةحا ةة  رايسةةة ةتتخب ةةة يةتدراةةة ُيجذ هةةخ الشةةا  السةةخبذ ) تيةةون  ةةدا        
    ي  لي  ةح  ة ة  ةحا    الست 

 

( ون  دا الرذولص الذقتةحن ل ةرا قةحار ةوانةةة الذةرهال لةديا ات تيخاةخ  5 ت ي ة  الشا  السخبذ )
 ة يةتدراة  ي   الدخلة ي  د       تيون ة  ست ةحا   ةتتخب 

 والا: المرحلة األولى:أ
     تقد؛ الطخلم ب  وبة فإ ب ال الذواأ الدراسية؟.الس ال التوجيهي األول: 
    تم الذوال ة فإ    يم الطخلم فإ ةرهال الت  يم ال خ؛ ال خأا.ال لا كخوت اإلاخبة  ✓

ــم لا كخوةةت اإلاخبةةة  ✓ ةةة  ةسةةتوتخ  التغييةةح فةةإ المســتوى األول    ةةتم ال جةةون  لةة  نع
 . المواءمة البسيطة للمنهجت تيخاخ  الدخلة   ي و ةرهال ليا ا

 ثانياا: المرحلة الثانية:
    وظهح الطخلم  حسرتخ؟.الس ال التوجيهي الثاني: 
   ي خيأ الطخلم ةوال ة    يم ةرهال الت  يم ال خ؛ ال خأا.نعم لا كخوت اإلاخبة  ✓

خ  التغييح فإ ةرهال ة  ةستوتالمستوى الثاني    تم ال جون  ل  ال لا كخوت اإلاخبة  ✓
 . المواءمة الكطيرة للمنهجليا ات تيخاخ  الدخلة   ي و 

 ثالثاا: المرحلة الثالثة:
    وظهح الطخلم  حسرتخ؟.الس ال التوجيهي الثالث: 
 ال الت  يم ال خ؛ ال خأا.  ي خيأ الطخلم ةوال ة    يم ةرهنعم  لا كخوت اإلاخبة ✓

ة  ةستوتخ  التغييح فإ ةرهال المستوى الثالث      تم ال جون  ل ال لا كخوت اإلاخبة   ✓
 . المواءمة الملعقدة للمنهجليا ات تيخاخ  الدخلة   ي و 

 رابعاا: المرحلة الرابعة:
    وظهح الطخلم  حسرتخ؟.الس ال التوجيهي الرابع: 
 ي خيأ الطخلم ةوال ة    يم ةرهال الت  يم ال خ؛ ال خأا.  نعم  لا كخوت اإلاخبة ✓
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ي تيون ة    الذ  م  ييلإ األةح  لجنة قرار التعديل   تم  يوت  الإلاخبة  لا كخوت ا ✓
   ي أارة الذدرسة  يةوظ إ الد م الت  يذإ.

 : يتم التشاور 
    يحتخص الطخلم   د   ل ذرهال؟. ▪

 .فإ وا ةواأ أراسية يحتخص   د   ل ذرهال؟ ▪
 :مراعاة اعتبارات أخذ قرار تعديل المنهج 

اذيا ةحخيت  التد ال  الت  يذية  ية  وةخ  التقييم الدخلةة بخلطخلةم   يجم     الذدرسة ةحاا ة -
 قا    د   ةدحاخ  الت  م ل طخلم.

 يجم   د   الذرهال ل طالب الد   لم  تذاروا ة  الولول  ل  الذرهال. -

حرا  وي الذواأ الدراسية الدخلة بخلطخلم فإ ل ود أراسية ةباحة يجم ون    د قحارا  الت د   ل ذق -
ال ةة  ال خشةةح  ألن قةةحار الت ةةد     ةة  ةسةةتوع الذةةدارس الثخووتةةة قةةد  ةة أع  لةة   ةةأ يح   ةةول  قاةة 

 الطخلم     شهخأة   ذخ؛ الذح  ة الثخووتة.

 يالت  يذية ل طالب.يجم ون  ترخيل قحار الت د    األ داد الذهرية يالحيخ ية  -

  ة يالت  يذية ل طالب.يجم ون يشذ  قحار الت د    ط  لتحقيذ األ داد  الذهرية يالحيخ ي -

    التعـديل ة  ةستوتخ  التغييح فإ ةرهال ليا ات تيخاةخ  الدخلةة   ي ةو المستوى الرابع  ال جون  ل
 . البسي  للمنهج

ا: المرحلة الخامسة:  خامسا
    وظهح الطخلم  حسرتخ؟.الس ال التوجيهي الخامس: 

   يم ال خ؛ ال خأا.  ي خيأ الطخلم ةوال ة    يم ةرهال التنعم  لا كخوت اإلاخبة ✓

ةةة  ةسةةتوتخ  التغييةةح فةةإ المســتوى الخــامس    ةةتم ال جةةون  لةة  ال لا كخوةةت اإلاخبةةة  ✓
 . التعديل الكطير للمنهجةرهال ليا ات تيخاخ  الدخلة  ي و 

ا: المرحلة السادسة:  سادسا
    وظهح الطخلم  حسرتخ؟.الس ال التوجيهي السادس:  

 ةوال ة    يم ةرهال الت  يم ال خ؛ ال خأا.  ي خيأ الطخلم نعم  لا كخوت اإلاخبة ✓
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ةةة  ةسةةتوتخ  التغييةةح فةةإ المســتوى الســادس ن  لةة     ةةتم ال جةةو ال لا كخوةةت اإلاخبةةة  ✓
 . التعديل الملعقد للمنهجةرهال ليا ات تيخاخ  الدخلة  ي و 

  ا ) لا وةاة   تم ةحا بة الطخلم أا   أيرة الاحوخةال التحبوا ال حأا  إللحخق  بذرهال الت  يم ال ةخ؛ ال ةخأ
 للك(.

 

 العربية واألجنطية: مراجع ال
: المراجع    العربية:أوالا

 

(. " يييةل ةرةخ ال الجغحافيةخ لطةالب التحبيةة 2014وجالن ةجد الرحةخس ي شةخ؛ و ذةد  اةد الراةإ. )سةاتذاح  •
مجلـة الجمييـة التربويـة الدخلة بذحا   الت  يم ال ةخ؛  فةإ ضةون ة ةخ يح  يييةل الذةرهال )أراسةة  خلةة(". 

 . )ك ية التحبية  اخة ة  ي  شذط(. 63    لدراسات االجتماعيةل
 

   مجلـة إبـداعات تربويـة( .  يييل الذرهال لطالب التحبية الدخلةة. 2017رحخس. )  وليو وجالن ةجد ال •
 .رابطة التحبوتي  ال حب. 2 

 المراجع األجنطية:: ا ثانيا 
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 مالحق البحث 

 

 ( 1ملحق )
 

 الفرعيةالمستويات  المستويات الرئيسة و
 الذوانةة البسيطة ل ذرهال "بدين  غييحا ".-1 مواءمة المنهج  أوالا 

 الذوانةة اليايحة ل ذرهال "الذوانةة الايئية".-2
 الذوانةة الُذ قدة ل ذرهال "الذوانةة الت  يذية".-3

 الت د   البسي  ل ذرهال "الذرخ ال التيذي ية".-1 عديل المنهجت ثانياا
 الت د   اليايح ل ذرهال "الذرخ ال الذبسطة".-2
 الت د   الُذ قد ل ذرهال "الذرخ ال الاد  ة".-3
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 ( 2ملحق )
 أساليب مواءمة المنهج لذوي االحتياجات الخاصة 

 

 األساليب الفرعية لمواءمة المنهج جاألساليب الرئيسة لمواءمة المنه و
المواءمــــة البســــيطة للمــــنهج أســــاليب  أوالا 

 "بدون تغييرات".
أراسةةة و ةةط ةةةرهال الت  ةةيم ال ةةخ؛  يليةة  فةةإ -1

 الاحوخةال التحبوا ال حأا.
ــنهج  ثانياا ــرة للمـــ ــة الكطيـــ ــاليب المواءمـــ أســـ

 "المواءمة الطيئية".
 

 الطخلم فإ ال   .  غييح ةاخن ا وس-2  غييح فإ الذاخن )و  ؟(. .1
 ال يزتقإ ل    .ضب  التح يم -3

  يجخأ فوال  فإ الجديل الزةرإ ل ح ق.  -1 .  غييح فإ الجديل )ةت ؟(.2
  غييح الوقت الذد ق ل ت  م. -2
  غييح الوقت إل ذخ؛ الذهذة. -3
  غييح الوقت لال تبخر.-4
 الوقت إلكذخل الذشحي . ح.  غيي-5

يةةةةح فةةةةإ األ  ةةةةخن يالذجذو ةةةةخ  .  غي3
 )ة ؟(.

الذسةةخ دة ةةة  شةةدق و ةةح   األقةةحان وي الذ  ةةم -1
 وي الذسخ د   وي اآلبخن فإ األوشطة.

أســــاليب المواءمــــة اللمعقــــدة للمـــــنهج  ثالثاا
 "المواءمة الطيئية".

 

 غييةةةح الطحتقةةةة التةةةإ  ةةةتم بهةةةخ  ةةةحا الذةةةواأ -1 التح يز الت  يذإ .1
 الت  يذية.

 الذط وب ة  الطخلم. غييح فإ الذدحص -2  استجخبة الطخلم  .1
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 ( 3ملحق )
 أساليب تعديل المنهج لذوي االحتياجات الخاصة 

 

 األساليب الفرعية لتعديل المنهج األساليب الرئيسة لتعديل المنهج و
أســـاليب التعـــديل البســـي  للمـــنهج "المنـــاهج  أوالا 

 التكميلية".
 ضخفة الذهخرا  اتاتذخةية  ل  ةرهال -1
 لت  يم ال خ؛.ا

 ضةةةةخفة ةهةةةةخرا  ات  ةةةةخل  لةةةة  ةةةةةرهال -2
 الت  يم ال خ؛.

 ضةةةةةخفة ةهةةةةةخرا  الدراسةةةةةة  لةةةةة  ةةةةةةرهال -3
 الت  يم ال خ؛.

ــاهج  ثانياا ــنهج "المنـ ــديل الكطيـــر للمـ ــاليب التعـ أسـ
 المبسطة".

  ق ي  و داد ةرهال الت  يم ال خ؛ .-1
  بسي  ةحتوع ةرهال الت  يم ال خ؛ .-2
 الت  يم ال خ؛.تقييم فإ ةرهال  بسي  ال-3
 ق يةةةةةةة   ةةةةةةةدأ الذهةةةةةةةخ؛ الذط وبةةةةةةةة ةةةةةةةة  -4

 الطخلم.
ــاهج  ثالثاا ــنهج "المنـ ــد للمـ ــديل الملعقـ ــاليب التعـ أسـ

 الطديلة".
 ةةةةةةةةةةةةةةةدرتط الذهةةةةةةةةةةةةةةةخرا  الوظي يةةةةةةةةةةةةةةةة  -1

 )الحيخ ية(.
  درتط الذهخرا  اتاتذخةية. -2
  درتط الذهخرا  الححكية. -3
  درتط ةهخرا  ات  خل. -4
ال ةةةةةة إ )الذسةةةةةةتوع لتةةةةةةدرص  غييةةةةةةح ا -5

 ال  إ( ل طخلم.
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