
فعالية المناهج الوظيفية

في تدريب التالميذ

ذوي اإلعاقة الفكرية

لالنتقال للعيش المستقل 

:إعداد مديرة إدارة التربية الخاصة بإدارة التعليم بمحافظة جدة

ماجستير التربية الخاصة 

أخصائي تعليم شامل ومدرب معتمد  

إخالص فيصل صواف. أ





يذ يهدف البرنامج إلى تكوين شخصية التلم

بية ذو اإلعاقة الفكرية وتعزيز الجوانب اإليجا

لديه ليكون قادراً على التكيف االجتماعي

عديد واالعتماد على ذاته من خالل تدريبه على ال

ا من المهارات الوظيفية وممارستها في حياته

ً , اليومية في  فيصبح  عضواً فاعال ومنتجا

.  مجتمعه

: الهدف العام من المنهج 



اكساب التلميذ من ذوي اإلعاقة الفكرية مهارات 1.

.  ه على ذاتهوظيفية حياتية لتعزيز استقالليته واعتماد

لى اكساب التلميذ من ذوي اإلعاقة الفكرية القدرة ع2.

اتخاذ القرار وحل المشكالت والتواصل مع أقرانه

.  ومجتمعه بفعالية

.3 ً .  تأهيل التلميذ شخصياً ومهنياً واجتماعيا

شطة اكساب التلميذ الثقة بذاته من خالل اختيار األن4.

واألهداف المناسبة لقدراته وإمكاناته ومتوافقة مع

.  حاجاته

:األهداف الفرعية للمنهج





لحياتهميدةالمفأووالوظيفية,الزمنيةالطالبألعمارالمناسبةالمناهجتلك"بأنهاالوظيفيةالمناهج

اقةاإلعذويمنللتالميذوالمفيدةالمهمةالمهاراتمنعددعلىالوظيفيالمنهجويحتوي"اليومية

الكتابةومهاراتالحاسبةاآللةواستخدامبالنقودالتعاملومهاراتالوظيفيةالقراءةكمهاراتالفكرية

عنبمعزلمهارةعلىالتدريبيمكنفالمتكاملةمنظومةالوظيفيةالمهاراتوتعتبرالوظيفية

نماذجةبتعبئيتعلقهدفووضعللوظيفةالتحضيرمهاراتعلىالتدريبفعنداألخرىالمهارات

النماذجةوقراءالمجالهذافيالكتابةمهاراتعلىمسبقا  التلميذتدريبيجبهناالتوظيفطلبات

علىيبالتدرأنإلىباإلضافة,ذلكوغيروالراتبكالميزانيةالشخصياالقتصادمفاهيمومعرفة

التدريببيتطلالكتابةمهاراتعلىوالتدريباآلليالحاسبمهاراتفيالمفاتيحلوحةعلىالطباعة

 ً .وهكذاالبصريالحركيالتآزرومهاراتالدقيقةالحركيةالمهاراتعلىمسبقا

مفهوم المنهج الوظيفي
( Switlick,1997/2011وسوتلكSearsوسيرزBradleyبرادلي)عرف



منوذج اتيلور
1969



قوم األسس والمرتكزات التي ي

عليها المنهج الوظيفي

:أوالً 

األسس التنظيمية



تكييفعمالوظيفيةالمناهجلبناءالعالميةالمناهجمنمجموعةعلىالحاليالوظيفيالمنهجيستند

.وتقاليدهاوعاداتهاوأولوياتهاالعربيةالبيئةمتطلباتعلىالمناهجهذه

بناءنماذجإلىالمنهجهذابناءفيالرجوع

ذويلألطفالاليوميةالحياةمهاراتمنهاج

ويهمانونموذجتيلورنموذجمثلاإلعاقة

.وجالسلر

أهدافهدديحمافإنواألعمارالمراحلجميعفيالتالميذجميعالمنهجمنيستفيد

.اليوميةالحياةمهاراتفيالفرديةاحتياجاتهوالتلميذقدراتهي



ً المنهجهذايعتبر األهدافاءاستقللمعلميمكنبحيثاألهدافمحدوديةعلىيعتمدوالفقطمرجعا

ً العملفريقيراهماحسباإلضافةأوعليهبناءاً للتلميذالتعليمية األهداففيردتلمإن,مناسبا

.يةالفردواحتياجاتهالطالبخطةحسبواإلضافةللحذفوقابلةمرنةأنّهابمعنى.المطروحة

إلشراكمرجعيدليلالمنهجهذايكونأنيمكن

دتحديوبالتاليعليهمالمجاالتهذهبعرضاألسرة

مناسبةالوالدينيراهاوالتياألهدافمناألولويات

.ألبنائهملتدريسها

تحديدالعملوفريقالمعلمعلىيسهلالوظيفيللمنهجمرجعيدليلتحديدإن

ونقاطرسميالوغيرالرسميالتقييمنتائجعلىبناًءاالتلميذمنالمرجوةاألهداف

.واالحتياجالقوة



يتدرج
الصعبإلىالسهلمن

اسبتتنمستوياتوفق

فيالزمنيةاألعمارمع

.المختلفةالمجاالت

يغطي
فيمهارات السلوك التكي

التسوق والتواصل 

واالقتصاد الشخصي

الخ.. والعناية بالذات 

يساعد
كثر التلميذ ألن يكون أ

يم قدرة على نقل وتعم

ما تعلمه من 

المهارات الالزمة في 

.  حياته اليومية

يمكن  
ه يمكن تحقيق أهداف

مع ذوي اإلعاقة 

.  الفكرية

يشمل
التدريب المبني على 

المجتمع وعدم االقتصار 

ة على التدريب في البيئ

ج باستخدام نماذ. المدرسية

ل أو خبرات حية  لذلك يسه

.  ويسرع عملية التدريب

بالتدريب على 

المهارات وعدم 

التدريب وفق مجاالت

. محددة ومنفصلة

يتكامل

الوظيفيالمنهجخصائص



قوم األسس والمرتكزات التي ي

عليها المنهج الوظيفي

:ثانيًا

: األسس التطبيقية



من خالل تحديد المحتوى التعليمي والوسائل والتقنيات 

البيئات واالستراتيجيات التدريسية المناسبة والبيئات األساسية و

. الفرعية للتعلم
إلىوصولالويسهلاالستقالليةالمهاراتيعززبشكلالوظيفيةالمناهجاستخداميتم

.معيةالمجتوالمشاركةالمحليالمجتمعإلىالوصولوبالتاليالعامالتعليممناهج

ماذا؟ 

: يعتمد المنهج على تحديد



ةالمناسباألهدافاختيارللمعلميمكن

فهدمثالً يتعدىأنفيمكنللتلميذ

تواحتياجايتناسبالألنهاالستحمام

هذهنأتققديكونالتلميذأنأو,التلميذ

إتقانبالمعلمفيقومجيدبشكلالمهارات

بحسيسبقهالذيأويليهالذيالهدف

.الحاجة

يحددالحاليالوظيفيالمنهج

دقيقكلبشللتلميذالتعليميةالمخرجات

والمهاراتالمجالتحديدخاللمن

تحليلإلىوصوالً األهدافثمومن

ثرأكالتلميذيجعلوبالتالي.المهارة

هومابشأنالقراراتخاذعلىقدرة

.التعليميةالعمليةفيمنهمطلوب



بيتناسبمااألهدافاختيارمراعاةتمت

موادأومناهجفيتطبيقهاوإمكانية

مهارةتطبيقيمكنبحيثالعامالتعليم

زليالمناالقتصادمادةفيالوجباتإعداد

يطالتخطعلىالوظيفيالمنهجيعتمد

المرحلةلتخدموالمجاالتلألهداف

تدائيةاالبالمرحلةمنللتلميذاالنتقالية

الثانويةإلىثمومنالمتوسطةإلى

.المهنية



المجاالتتحتالمهاراتإدراجالمعلميستطيع•

امجالبرنحسبمناسبةتراهاالتيوالموادالمناسبة

علىالتالميذتدريبالمعلميستطيعمثال.اليومي

فيأوالصباحيةالحلقةفيالوقتإدارةمهارة

اضيةالرياألنشطةفيأوالتعاونيالتعليممجموعات

المدرسيةالواجباتحلفيأو



بالنسبةكذلككونتالقدلتلميذالوظيفيةفالمهارةكفردأهدافهمعوالتعاملللتلميذالوظيفيةالمهاراتعلىالتركيز•

.اليوميةحياتهفيممارستهاويمكنهللتلميذمفيدةالمهارةتكونأنهوفالهدف.آخرلتلميذ

.بالمهارةميذالتالواحتفاظاكتسابعلىيؤثرذلكألنالتدريبعناالنقطاعوعدمالمهاراتعلىالمستمرالتدريب•

.التدريبيةالمهارةتحليلأسلوبعلىواالعتمادالمهاراتإتقانلمستوىوالدقيقالمستمرالتقويم•

منالتلميذعمالعاملينجميعمسؤوليةهيبلفقطالصفمعلممسؤوليةليستالوظيفيةالمهاراتعلىالتدريبإن•

.مستمرةتكامليةعمليةعليهافالتدريبواألسرةالحافالتومرافقيومراقبينومعلمينأخصائيين

.وتقويمهافيذهاتنفي ًأيضاوإشراكهمالتلميذلحياةوأهميتهاأولويتهاوتحديدلألهدافالتخطيطفياألسرةإشراك•

.فعاليةأكثرالوظيفيةالمهاراتعلىالتدريبفيمشاركتهالتكونلألسرتدريبيةبرامجتقديم•

منذلكيروغالزائدالشعرإزالةأواالستحمامكمهاراتالمدرسيةالبيئةفيتطبيقهايمكنالأهدافهناكتكونقد•

هنااألسرةاكإشريتملذا,الخصوصيةعلىأيضاالتلميذندربألنناوذلكالشخصيةبالنظافةالمتعلقةالمهارات

.المهارةتجاهليتموالبالتدريب



: معايير المنهج الوظيفي الحالي 

استخدام البرنامج 

:التربوي الفردي

تحدد المهارات الوظيفية 

ج للتلميذ من خالل البرنام

.  ميذالتربوي الفردي لكل تل

:يةاألسرالشراكةتفعيل 

يتم إشراك األسرة 

والطالب بجميع مراحل 

ا إعداد برنامج التلميذ كلم

.  أمكن ذلك

طة إثراء الخبرة العملية وتوظيف األنش

:في الحياة اليومية وتنقسم إلى

الخبرة العملية المدرسية من خالل إعداد . أ

.البيئة االفتراضية للواقع الفعلي

الخبرة العملية المجتمعية من خالل . ب

في التدريب المبني على المجتمع والتدريب

.  الواقع الفعلي



: معايير المنهج الوظيفي الحالي 

امة الربط بين المناهج الع

ا والمناهج الوظيفية كل م

.أمكن ذلك

مراعاة العمر الزمني 

يمية وتقنين الجرعات التعل

في التدريب على 

.المهارات الوظيفية

الشمولية والتكامل في 

التدريب على المهارات 

وربط األنشطة ببعضها 

البعض من خالل تنظيم 

.  المحتوى التعليمي

التخطيط والتقويم 

المستمر للبرامج 

.  التدريبية بالمنهج



وضععندللتلميذالزمنيالعمرمراعاة

فيالتدرجوضرورة,التعليميالبرنامج

فالةالمختلفالمجاالتفيالتعليميالمحتوى

مجاالتفيالبرامجتدريسيتمأنيجب

الجرعاتبنفسوالكمبنفسالمختلفةالتدريس

يستدرفينتدرجأنيجبأنهإالالتركيزمن

أحمد.(النقصانأوبالزيادة)المهارات

.(2010)وجالل
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المنهج الوظيفي والمجال 

المهني للتحضير لسوق 

: العمل 



جتارب
نفخر هبا 











شاكرين لكم مشاركتكم 


