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 يف داون متالزمة ذوي للطالب اخلاصة الرتبية خدمات واقع
 معلميهم وظر وجهة مه السعىدية العربية اململكة

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع خدمات التربية  _ممخصال
الخاصة المقدمة لمطالب ذكم متالزمة داكف في برامج كمعاىد التربية 
الفكرية بالمممكة العربية السعكدية مف كجية نظر معممييـ. كقد 

المالئـ ليذه الفئة، كمدل اشتممت أىدافيا التعرؼ عمى المكاف التربكم 
فاعمية خدمات التربية الخاصة التي يتمقكنيا، إضافة إلى خصائص 

( معممان 83الخدمات التربكية المقدمة ليـ. تككنت عينة الدراسة مف )
في المرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة، كقد تـ استخداـ المنيج الكصفي 

مى أف دمج الطالب التحميمي. أظيرت النتائج اتفاؽ عينة الدراسة ع
ذكم متالزمة داكف في مدارس التعميـ العاـ يساعد عمى إكسابيـ 
ميارات جديدة، يمكف تعميميا إلى مكاقؼ مع أقرانيـ العادييف. كما أف 
دمجيـ في مدارس التعميـ العاـ يساعد عمى إعدادىـ تدريجيان لالنتقاؿ 

 – 11يف )إلى الحياة في المجتمع. كأف المعمميف ممف خبرتيـ ما ب
سنو( يتفقكف عمى استراتيجية الدمج بدرجة أعمى مف الفئات  15

العمرية األخرل لعينة الدراسة. كما بينت النتائج اتفاؽ عينة الدراسة 
عمى فاعمية خدمات التربية الخاصة التي يتمقاىا الطالب ذكك متالزمة 
داكف، مع كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح المعمميف حممة 

. أما مف حيث خصائص الب كالكريكس مقارنة بحممة الماجستير كالدبمـك
الخدمات التربكية المقدمة فقد اتضح أف أبرزىا إتاحة الفرصة لذكم 
متالزمة داكف الكتساب ميارات التكاصؿ كالتفاعؿ االجتماعي 
المناسبة، إضافة لككنيا تقـك عمى الخطة التربكية الفردية. كقد تبيف 

ىؿ البكالكريكس يكافقكف عمى خصائص الخدمات أف المعمميف بمؤ 
 .المقدمة بدرجة أعمى إحصائيان 

متالزمة داكف، التربية الخاصة، معمـ التربية  الكممات المفتاحية:
  .الخاصة، الدمج

 مقدمة. ال1
 (Down Syndrome)أصبح مصطمح متالزمة داكف     

كاسع االنتشار حكؿ العالـ، خصكصان بعد تنامي االتجاىات 
اإليجابية نحك ذكم االحتياجات الخاصة، كالتي أثمرت باستفادة 
أفراد تمؾ الفئة مف الخدمات التي تـ تكفيرىا في الميداف، كتزايد 

أعداد المدارس كالمراكز التي تستقبميـ، إضافة إلى مشاركة 
كالمساىمة في أداء بعض  المجتمع في النشاطات المختمفة

الميف. كقد اىتمت كثير مف الدكؿ كمنيا المممكة العربية 
السعكدية بتعميـ األفراد ذكم االحتياجات الخاصة باعتبارىـ 
مكاطنيف ليـ أحقيتيـ في التعميـ كالتأىيؿ الذم يتناسب مع 
قدراتيـ كخصائصيـ. كتعتبر رعاية ذكم االحتياجات الخاصة 

لتربكية ليـ ضركرة إنسانية كاجتماعية كتقديـ الخدمات ا
كاقتصادية. كتتسـ التربية الخاصة ضمف خططيا التربكية بكجكد 
ما يسمى بالخطة التربكية الفردية التي تعكس اختالؼ خصائص 
فئات التربية الخاصة كالكسائؿ التعميمية التي قد تختمؼ بيف فئة 

التي ليا  كأخرل. كاألفراد ذكك متالزمة داكف ضمف تمؾ الفئات
خصائصيا كسماتيا التي ربما تتطمب استراتيجيات كطرائؽ 
تربكية تختمؼ عف غيرىـ مف الفئات األخرل في ميداف التربية 
الخاصة. كعمى ذلؾ يتفاكت إلحاؽ تمؾ الفئة في الكقت الحاضر 
بنكع المدارس التي يتمقكف فييا الخدمات التربكية. ففي حيف 

ؽ أفراد ىذه الفئة بمدارس كمراكز كجكد تكجيات تربكية ترل إلحا
خاصة بيـ، نمحظ تكجيات أخرل ترل إلحاقيـ بمدارس كمراكز 
ذكم االعاقة الفكرية، في حيف يتـ إلحاقيـ بمدارس التعميـ العاـ 
في الصفكؼ الخاصة بذكم اإلعاقة الفكرية كما ىك الحاؿ في 
. المممكة العربية السعكدية كعدد مف الدكؿ األخرل حكؿ العالـ

كما يكجد أنظمة تربكية تمحؽ أفراد تمؾ الفئة بالمدراس العادية، 
عمى  –كفي الصفكؼ العادية مع أقرانيـ العادييف كما ىك الحاؿ 

في عدد مف أنحاء الكاليات المتحدة األمريكية،  -سبيؿ المثاؿ 
ككندا كعدد مف الدكؿ األكربية كأستراليا كنيكزيمندا، كىذا يحدث 

ذكم متالزمة داكف تتجو لمراكز خاصة بيـ مع كجكد فئات مف 
أك مع ذكم اإلعاقة الفكرية في نفس تمؾ الدكؿ أيضا، كما أشار 

كذكم متالزمة داكف فئة مف فئات  Cohen, et all [1] إلى ذلؾ
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التربية الخاصة الذيف أصبح دمجيـ في المدارس العادية أجندة 
 ].2عالمية كما عبر عنو ]

 مية، كمنيا ما أشار إليو كؿ مفكتتفؽ المصادر العم     
، عمى أف حدكث ىذه الحالة ينتج مف اختالؿ يحدث في [3,4]

المكرثات الصبغية )الكركمكسكمات(، حيث تحدث حالة متالزمة 
(، ككجكد نسخة 21داكف عند انقساـ في الكركمكسـك رقـ )

إضافية لتككف ثالثة كركمكسكمات بدالن مف اثنيف. ليصبح 
 ).46( بدالن مف )47الفئة ) مجمكعيا لدل ىذه

كفي حيف لـ تحدد الدراسات مسببات انقساـ ىذا     
، لكنيا تشير إلى كجكد ارتباط بيف عمر األـ  الكركمكسـك

 Barlow [5]كحدكث حالة متالزمة داكف كفؽ دراسة كؿ مف

Korenberg لكحظ أف تقدـ عمر األـ يزيد مف إمكانية  إذ
مكقع الجمعية األمريكية  إنجاب طفؿ متالزمة داكف. كبحسب

( التزامف بيف إمكانية 1، يكضح الجدكؿ رقـ )[6] لمتالزمة داكف
%( مف 80إنجاب طفؿ متالزمة داكف كعمر األـ، عممان بأف )

( الرتفاع نسبة 35حاالت متالزمة داكف مف أميات دكف عمر )
 .المكاليد أثناء اعمار مبكرة

 1جدول 
مكانية إنجاب متالزمة داون نسبة لعدد حاالت الوالدة  العالقة بين عمر األم وا 

إمكانية حدوث إنجاب متالزمة داون بحسب عدد 
 حاالت الوالدة

 
 عمر األم

إمكانية حدوث إنجاب متالزمة داون بحسب 
 عدد حاالت الوالدة

 
 عمر األم

80 41 2000 20 
50 43 1200 25 
30 45 900 30 
20 47 350 35 
10 49 100 40 

كرغـ دراسات تحتمؿ كجكد اضطرابات في عممية األيض      
لدل الحامؿ أثناء فترة الحمؿ قد تككف سببان في انقساـ تمؾ 

أشارت إلى Olsen and Wiutter [7]  الخمية، إال أف دراسة
 .أف تمؾ مجرد تنبؤات لـ تثبت عمميان 

كتؤكد عدد مف الييئات ذات العالقة، كمنيا برنامج الحمؿ       
[، عدـ كجكد إثبات رسمي لمسبب بيئي أك 8لمتالزمة داكف ]

 نشاط ما يرجع لمكالديف. فيما يتعمؽ بنسبة حدكث الحالة، كيشير
 [9] Bruni( 792أنو يتـ إنجاب طفؿ متالزمة داكف لكؿ )

نسبيان بيف مجتمع كآخر، حيث حالة كالدة، كقد يتفاكت األمر 
أف حالة McGuire and Chicoine [10]  يشير كؿ مف

إنجاب متالزمة داكف في الكاليات المتحدة تحدث مرة لكؿ 
( سنكيان، كيكجد في 6000( حالة كالدة، كأنو يتـ إنجاب )691)

 .( شخص لدييـ متالزمة داكف400000أمريكا ما يقارب )
كف بعدد مف الخصائص الفسيكلكجية يتميز ذكك متالزمة دا      

كالطبية كاالجتماعية كالتربكية. كيتسـ أفراد ىذه الفئة بصفات 
شكمية تتضح في شكؿ الكجو الذم أطمؽ عميو أثناء بدايات 

اكتشاؼ ىذه الحالة مصطمح )المنغكلي( بسبب كجو الشبو مع 
سكاف جميكرية منغكليا، التي لـ تقبؿ إطالؽ تمؾ التسمية، كتـ 

ماد تسمية متالزمة داكف نسبة لمطبيب جكف داكف الذم اعت
اكتشؼ الخمؿ الكركمكسكمي المسبب لحدكث ىذه الحالة عاـ 

كما يتسمكف مف  .Barlow, et al [11] ، بحسب1866
الناحية الجسدية بصغر العينيف كاتصافيا بالشكؿ البيضاكم، 
كككف الكجو مسطحان غالبَا مع صغر األذنيف كمنطقة الدقف 

 .ذلؾ اليديفكك
أما الخصائص الطبية فيي متعددة، يأتي أبرزىا كجكد       

 ثقب صغير في القمب يحدث في معظـ الحاالت كما أشار لذلؾ
[. إضافة لضعؼ عاـ في تناغـ العضالت ككجكد بعض 12]

الجكانب الصحية في الفؾ كاألسناف، كما يترتب عميو مف تكرار 
كنتيجة لتمؾ العكارض Bull [13]  خركج المساف كفؽ ما ذكر

الطبية خاصة ثقب القمب، كانت معدالت األعمار ليذه الفئة ما 
بيف الثالثيف إلى األربعيف عامان، لكنيا مع التقدـ الطبي كزيادة 
العناية بأفراد تمؾ الفئة، كتقدـ عمميات ترقيع ثقب القمب، امتدت 
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 ليوإمار الطبيعية لمبشر حسب ما أشار لتقارب معدالت األع
 ].12]فيكيمانز كككرينبيرغ 

أما الخصائص االجتماعية فإف األفراد ذكم متالزمة        
داكف يتميزكف بسمات إيجابية عديدة، يأتي في طميعتيا رغبتيـ 
في االندماج مع اآلخريف كالتكاجد في المناسبات كاالختالط مع 
 األقارب كاألقراف العادييف. ككذلؾ في ككنيـ أفرادان مسالميف تقؿ
عدكانييـ عف بعض نظرائيـ في المرحمة العمرية كما يشير إلى 

 Olsen [7] كفي ىذا الصدد، أشارت دراسةCohen [14]  ذلؾ

and Winther  إلى عدـ كجكد أثار سمبية لدل أخكة الطفؿ ذك
 .متالزمة داكف

كمف ناحية القدرات العقمية كالتعميمية كالمينية لألفراد ذكم      
فإنيا، بحسب الجمعية الكطنية األمريكية لمتالزمة متالزمة داكف 

[، تندرج ضمف التصنيؼ البسيط إلى المتكسط ضمف 6داكف ]
االعاقات النمائية مف الناحية الفكرية، كأف بعضان منيـ يتجو 
لمفصكؿ العادية في حيف يتجو بعضيـ إلى فصكؿ التربية 

لمرحمة الخاصة. كما أف بعضان مف أفراد ىذه الفئة مف خريجي ا
الثانكية يمتحؽ ببرامج التعميـ الميني لما بعد الثانكية. كأف كثيران 
مف ذكم متالزمة داكف قادر عمى العمؿ، في حيف يحتاج بعض 

 Roberts et [15] منيـ إلى بيئات عمؿ ذات تنظيـ محدد. أما

al  فيعتقد أف القدرات المعرفية لدل ذكم متالزمة داكف تتراكح
لحالة الطبيعية كتتدرج حتى قرب حالة اإلعاقة بيف االقتراب مف ا

%( منيـ في حالة التكسط بيف ذلؾ. 80الفكرية الشديدة، كأف )
، بحسب دراستو أف غالبية ذكم .Abbeduto et al [16] كيرل

 .70إلى  30متالزمة داكف يتراكحكف بيف درجتي الذكاء 
ا كيحتمؿ الباحث أف أفراد تمؾ الفئة مؤىميف ألف يحصمك      

عمى درجات ذكاء أعمى مف تمؾ الدرجات التي يحصمكف عمييا 
مف اختبارات الذكاء السائدة في حاؿ تمقييـ عناية مبكرة، 
كتصميـ اختبارات تركز عمى الذكاء االجتماعي كالسمكؾ التكيفي 
نظران لككف أفراد تمؾ الفئة تتسـ بخصائص اجتماعية كسمككية 

ؿ مراقبة أداء تمؾ الفئة إيجابية بحسب ما تتـ مالحظتو مف خال
 .في بيئاتيـ التعميمية

كفيما يتعمؽ بالخدمات التربكية لذكم متالزمة داكف، تقدـ      
كزارة التعميـ خدمات التربية الخاصة لذكم متالزمة داكف مف 
خالؿ معاىد التربية الفكرية التي يرجع تأسيسيا إلى عاـ 

رية في المدارس ػ(، ككذلؾ مف خالؿ برامج التربية الفك1391)
العادية حيث يتـ تقديـ الخدمات لغالبية فئات التربية الفكرية بما 

 ].17] فييـ الطالب ذكم متالزمة داكف
كيتـ قبكؿ الطالب ذكم متالزمة داكف ضمف شركط       

المقبكليف في برامج التربية الفكرية الذيف ال تزيد درجة ذكائيـ 
( حسب اختبار 69( حسب اختبار )ككسمر(، ك)75عمى )

ستانفكرد بينيو )الصكرة الخامسة التي تتراكح درجة الذكاء لدييـ 
( درجة عمى مقياس القدرات العقمية بحسب الدليؿ 75-55بيف )

ىػ(. 1436، الصادر عف كزارة التعميـ )التنظيمي لمتربية الخاصة
كمف خالؿ مسح إحصائي قاـ بو الباحث، بعد الحصكؿ عمى 

%( مف مدارس مدينة 50كشمؿ ما يقارب )المكافقة الرسمية، 
الرياض، لمتعرؼ عمى أعداد الطالب ذكم متالزمة داكف في 
معاىد كبرامج التربية الفكرية بالمدارس العادية لممرحمتيف 

(، اتضح 35/1436االبتدائية كالمتكسطة، خالؿ العاـ الدراسي )
 أف نسبة الطالب ذكم متالزمة داكف إلى طالب التربية الفكرية
متفاكتة بيف مدرسة كأخرل. فقد كصمت أعمى نسبة تكاجد 

%( مف طالب برنامج التربية 46لمطالب ذكم متالزمة داكف )
%( 12الفكرية في إحدل المدارس، في حيف شكمت أدنى نسبة )

%( مف طالب التربية 23في مدرسة أخرل، بمتكسط عاـ بمغ )
 .الفكرية بمدينة الرياض

 مشكمة الدراسة. 2
تعتبر فئة الطالب مف ذكم متالزمة داكف ضمف فئات      

التربية الخاصة التي تصنفيا غالبية المراجع العممية ضمف فئة 
اإلعاقة الفكرية. كعمى الرغـ مف كجكد خصائص كسمات عديدة 
تميز أفراد ىذه الفئة عف ذكم اإلعاقة الفكرية مف غير ذكم 

معاىد كبرامج متالزمة داكف، إال أنو يتـ عادة إلحاقيـ ضمف 
التربية الفكرية كما ىك الحاؿ في المممكة العربية السعكدية. كما 
تقدـ ليـ المناىج كالبرامج كاألنشطة التي تقدـ لمطالب ذكم 
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اإلعاقة الفكرية في نفس الفصكؿ التي يتمقى زمالئيـ ذكم 
االعاقة الفكرية. كلذلؾ فإف مشكمة ىذه الدراسة تتمحكر في 

مؾ الخدمات التربكية الخاصة التي يتمقاىا التعرؼ عمى كاقع ت
التالميذ ذكم متالزمة داكف في معاىد كبرامج التربية الفكرية 
بالمممكة العربية السعكدية مف كجية نظر معممييـ، كذلؾ مف 
جكانب تشمؿ المكاف التربكم المالئـ ليذه الفئة ككذلؾ خصائص 

امج التربكم كمدل فاعمية تمؾ الخدمات التي يتمقكنيا ضمف البر 
 .المقدـ ليـ

  أسئمة الدراسةأ. 
 :تسعى الدراسة لإلجابة عف األسئمة اآلتية    

ما ىك المكاف التربكم المالئـ لمطالب ذكم متالزمة داكف  (1
 مف كجية نظر معممي التربية الفكرية؟

ما مدل فاعمية خدمات التربية الخاصة التي يتمقاىا الطالب ( 2
 كجية نظر معممي التربية الفكرية؟ذكم متالزمة داكف مف 

ماىي خصائص الخدمات التربكية المقدمة لذكم متالزمة ( 3
 داكف مف كجية نظر معممي التربية الفكرية؟

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف آراء معممي ( 4
الطالب ذكم متالزمة داكف تعزل لمتغيرات المؤىؿ الدراسي، 

 سنكات الخبرة، العمر؟
 الدراسة أهدافب. 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع خدمات التربية      

الخاصة المقدمة لمطالب ذكم متالزمة داكف في برامج كمعاىد 
التربية الفكرية بالمممكة العربية السعكدية مف كجية نظر معممي 
التربية الخاصة العامميف مع ىذه الفئة مف حيث معرفة المكاف 

صائص الخدمات المقدمة كمدل فاعميتيا، التربكم المالئـ، كخ
إضافة إلى التعرؼ عمى الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية نسبة 

 .لمجمكعة مف المتغيرات
 أهمية الدراسةج. 
مف  -في حدكد عمـ الباحث  –تعد الدراسة الحالية     

الدراسات العربية النادرة التي تناكلت خدمات التربية الخاصة 
 .متالزمة داكف المقدمة لمطالب ذكم

إمكانية إسياـ نتائج كتكصيات الدراسة في تحسيف كتطكير  -
خدمات التربية الخاصة المقدمة لذكم متالزمة داكف لما يجعميا 

 .أكثر فاعمية كتحقيقا لألىداؼ المرجكة
مف المؤمؿ أف يستفاد مف نتائج الدراسة في مضمكف البرامج  -

 .األكاديمية التي ُتعد معممي ىذه الفئة
 مصطمحات الدراسةد. 

 :متالزمة داكف
المتالزمة في المغة تعني ما ُيحتمؿ أف يالـز الشخص      

بصفة مستديمة بسبب مجمكعة مف الخصائص كالصفات 
 المحددة. أما كممة )داكف( منسكبة إلى طبيب بريطاني اسمو

(Langdon Down)  اكتشؼ مجمكعة مف الصفات التي تتميز
تنتج مف خمؿ في الصبغة الكراثية بيا ىذه الحالة التي 

( رقـ ) (، بحسب ما 2( بدؿ مف )3(، لتصبح )21)الكركمكسـك
 ].6] التالميذ ذكم متالزمة داكف الجمعية الكطنية لمتالزمة داكف

جرائيان تعرؼ بأنيا تمؾ الفئة مف الطالب الذيف لدييـ حالة       كا 
كبرامج التربية متالزمة المشار إلييا، الذيف يتـ قبكليـ في معاىد 

 .الفكرية التابعة لكزارة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية
 :خدمات التربية الخاصة

تعرؼ إجرائيان بأنيا تمؾ الخدمات المشمكلة بالبرامج ك      
كالمناىج كاألنشطة التربكية المقدمة أثناء اليـك الدراسي في 

رية المقدمة في معاىد التربية الفكرية، ككذلؾ برامج التربية الفك
المدارس العادية التابعة لكزارة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية، 

 .كالتي يتـ قبكؿ التالميذ ذكم متالزمة داكف فييا
 :معممك التربية الخاصة

ىـ المعممكف الذيف يحممكف مؤىالت البكالكريكس، الدبمـك      
 -تخصص إعاقة فكرية  –كالماجستير في التربية الخاصة 

كيتكلكف تنفيذ التدريس كتقديـ الخدمات التربكية لمطالب ذكم 
 .متالزمة داكف في معاىد كبرامج التربية الفكرية

 :معاىد كبرامج التربية الفكرية
معاىد التربية الفكرية التابعة لكزارة التعميـ، كالتي تأسس      

[. أما 18ـ( بحسب كزارة المعارؼ ]1971- 1381أكليا عاـ )
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التربية الفكرية فيي تمؾ المقدمة في فصكؿ خاصة ضمف برامج 
مدارس التعميـ العاـ بالمممكة العربية السعكدية، كالتي يشير 

ق( في منطقة  1411[، أنيا بدأت خدماتيا عاـ )19المكسى ]
الجكؼ ثـ أخذت في االنتشارات في عدد مف المناطؽ اعتبارا 

 ).1416/1417مف العاـ الدراسي )
 السابقةالدراسات . 3

فيما يتعمؽ بالدراسات السابقة ذات الصمة فقد      
دراسة عف كجية نظر المعمميف عف Newton et al   [2]أجرل

الدمج الشامؿ كتطبيقاتو لتعميـ الكبار في البياما. كقد أشارت 
نتائج الدراسة أف المعمميف ال يزالكف بالمفاىيـ السمبية الخاطئة 

التعميـ الشامؿ في الفصؿ العادم. كقد مسبقان عف نجاح تطبيؽ 
أرجع المعممكف األسباب إلى: محدكدية تدريب المعمميف، كعدـ 
مالئمة التجييزات المدرسية، كاتجاىات المعمميف، ككبر حجـ 
الفصؿ مف حيث عدد الطالب، إضافة عمى محدكدية صالح 

 .المبنى المدرسي
ألساسية [ دراسة عف االحتياجات ا20كأجرت بف نادر ]     

ألطفاؿ متالزمة داكف كأساليب إشباعيا مف منظكر مينة الخدمة 
االجتماعية. كتـ تطبيقيا عمى أطفاؿ مدارس جمعية صكت 
متالزمة داكف التابعة لجمعية النيضة النسائية الخيرية 
االجتماعية بمدينة الرياض. كقد تكصمت نتائج الدراسة إلى أف 

ب ذكم متالزمة داكف مف مف أىـ االحتياجات التربكية لمطال
منظكر الخدمة االجتماعية مف خالؿ رأم المعمميف كالعامميف مع 
ىذه الفئة ىك: استمرار التشجيع مف المعمميف، كتفيميـ 
احتياجات ىذه الفئة بما يالئـ التأثير النفسي لإلعاقة، كتعامؿ 
المعممات معو كإنساف لو مشاعر كأحاسيس ليشعر أنو محبكب 

إضافة إلى تكعيتو بنظافتو الشخصية. كما بينت مف األخريف، 
النتائج أف الجانب المعرفي كاالبتكارم لتنمية القدرات العقمية 

 .ليذه الفئة ىك تعمـ األلعاب المفيدة لمارستيا خارج المدرسة
[ دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف 21كما كأجرت الناصر ]     

عية عند أطفاؿ أثر برنامج تدريبي عمى تنمية الكفايات االجتما
ذكم متالزمة دكاف مف كجية نظر أكلياء األمكر. كبينت نتائج 

الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االختباريف القبمي 
كالبعدم، تتعمؽ بأثر البرنامج التدريبي عمى عالقة أطفاؿ ذكم 
متالزمة داكف مع األطفاؿ اآلخريف، كبزيادة ثقتو بنفسو، كبزيادة 

 .مؿ كالتعاكف كالمنافسة مع األطفاؿ اآلخريفركح حب الع
[ التي ىدفت التعرؼ عمى 22كأكضحت دراسة التميمي ]     

كجيات نظر المعمميف نحك األطفاؿ ذكم متالزمة داكف 
كالتكقعات كاالنطباعات السائدة كاالتجاىات نحك الدمج التربكم 
في مرحمة ما قبؿ المدرسة حيث اتضح ضمف نتائجيا أف 

ظر معممي التربية الخاصة كانت أكثر إيجابية مف كجيات ن
كجيات نظر معممي الفصكؿ العادية، كلـ يتضح فركؽ ذات 
داللة إحصائية بيف الفئتيف تجاه دمج األطفاؿ ذكم متالزمة 

 .داكف
دراسة ميدانية عف  Ali & Jelas [23] كقد أجرل كؿ مف     

. كقد أظيرت اتجاىات المعمميف نحك التعميـ الشامؿ في ماليزيا
نتيجة الدراسة اتفاؽ المعمميف نحك التعميـ الشامؿ، كأف الدمج 
يعزز مف التفاعؿ االجتماعي كاالندماج بيف الطالب، كبالتالي 
التقميؿ مف الصكرة النمطية السمبية عف الطالب ذكم 

 .االحتياجات الخاصة
[ دراسة عف اتجاىات المدراء 24أجرل العبدالجبار ]      

ف العاممكف في المدارس العادية بمدينة الرياض. كقد كالمعممك 
اشارت النتائج إلى معارضة أفراد العينة دمج عدد مف فئات 
التربية الخاصة ضمنيـ المعاقيف فكريا. كيجدر التنكيو أف دراسة 
العبدالجبار ىذه قد أجريت قبيؿ انتشار برامج التربية الخاصة 

ية السعكدية التي القت في المدارس العادية في المممكة العرب
 ].19اعتراضا ممحكظا عند بداياتيا كما أشار المكسى ]

[ 24كتزامنان مع دراسة العبدالجبار، أجرل عبد الغفكر ]     
دراسة عف اتجاىات المعمميف كاإلدارييف نحك دمج المعاقيف في 
المدارس العادية شممت كافة محافظات الككيت، كذلؾ قبؿ 

المدرسي. كقد أظيرت النتائج معارضة تطبيؽ برامج الدمج 
شديدة عمى دمج األطفاؿ ذكم اإلعاقات الشديدة كمف ضمنيـ 

 .ذكم االعاقة الفكرية
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[ التي ىدفت إلى معرفة أثر 25كأظيرت دراسة ىاركف ]     
الدمج في تنمية العالقات الشخصية المتبادلة لدل األطفاؿ 

يـ العادييف أثناء ممارسة المتخمفيف عقميان القابميف لمتعمـ مع أقران
بعض األنشطة، كحصص المعب الحر، كفترات تناكؿ الكجبات 
الغذائية كالرحالت، كأشارت نتائج الدراسة إلى استفادة األطفاؿ 
المعاقيف عقميان مف أساليب الدمج بالفصكؿ العادية مع أقرانيـ 
العادييف، حيث نمت لدييـ القدرة عمى تككيف عالقات اجتماعية 

 .بة مع اآلخريف بشكؿ ممحكظمناس
دراسة  Wishart, & Manning [26] كأجرل كؿ مف     

عف اتجاىات المعمميف كاإلدارييف نحك الدمج الشامؿ لألطفاؿ 
يرلندا  ذكم متالزمة داكف في المممكة المتحدة كاسكتمندا كا 
الشمالية. كحيث أشار الباحثاف في تمؾ الدراسة إلى أف دمج 

مة داكف يعزز التفاعؿ االجتماعي كميارات األطفاؿ ذكم متالز 
التكاصؿ لدييـ، إال أف نتائج تمؾ الدراسة أشارت إلى اف 

%( فقط مف عينة الدراسة أبدك ترحيبيـ نحك تدريس ذكم 13)
% مف 96متالزمة داكف في بيئة الدمج الشامؿ. كما أبدل 

 .العينة أف التدريب الميني لـ يعدىـ لمكاجية ىذا التحدم
[ دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى 27] عبد اهللكما أجرت      

 السمكؾ تعديؿ في الجماعي اإلرشاد أسمكب استخداـ فاعمية دلم
 فئة مف داكف بأعراض كالمصابيف عقميان  المعاقيف لدل الالتكافقى
امج اإلرشادم مع نكبينت نتائج الدراسة فاعمية البر  لمتعمـ القابميف

 .الالتكافقية لدل أطفاؿ متالزمة داكفغالبية السمككيات 
[ دراسة لمتعرؼ عمى 28كما أجرل السرطاكم كآخركف ]     

أراء المعمميف كالمديريف في مدينة الرياض حكؿ نمط الخدمة 
التربكية المناسبة لممعكقيف، اشتممت عينة الدراسة عمى المعمميف 

ا يمثمكف كالمدراء العامميف في ميداف التربية الخاصة الذيف كانك 
% مف مجتمع الدراسة. كقد ركزت الدراسة عمى نمط الخدمة 35

التربكية األكثر مالئمة لكؿ فئة مف فئات اإلعاقة )العقمية، 
السمعية، البصرية، الحركية( كما يراىا معممك المدارس االبتدائية 
كمعاىد التربية الخاصة كذلؾ مف حيث التقبؿ أك عدـ التقبؿ 

راسة عمى أثر متغيرات الدراسة عمى تقبؿ لمدمج. كما ركزت الد

المعمميف كالمدراء. كتكصمت النتائج، فيما يتعمؽ باإلعاقة 
العقمية، الذيف يقع ذكم متالزمة داكف ضمنيـ، إلى أف نمط 
الخدمة التربكية المتمثؿ في المراكز النيارية أكثر األنماط 

حيف مناسبة، يميو المراكز الداخمية في الصفكؼ العادية. في 
% مف عينة الدراسة أف تقديـ الخدمة التربكية لممعكقيف 2رأت 

 .مضيعة لمجيد كالماؿ
 & Dyson [29]كما أكضحت نتائج دراسة قاـ بيا كؿ مف     

Kubo ( مف معممي الطالب ذكم اإلعاقة العقمية 76أف )%
البسيطة يركف تقديـ الخدمة التربكية في المدارس العادية دكف 

أشارت نفس الدراسة إلى أف جميع المعمميف أية شركط. كما 
%( الذيف لـ يدرسكا المعاقيف عقميا يؤيدكف تقديـ الخدمات 100)

التربكية في المدارس العادية. كأظيرت نتائج الدراسة أف 
المعمميف الذيف عممكا مع المعاقيف عقميان كانكا أكثر أبداء 

ركرة تكفر لمشركط نحك تقديـ الخدمة في المدرسة العادية مثؿ ض
تييئة البيئة المدرسية قبؿ تقديـ الخدمة  –الخدمات المساندة 

 .التربكية في المدارس العادية
في  Felitler & Dubasik [30] كأخيران أجرل كؿ مف      

% مف معممي المدارس 34الكاليات المتحدة دراسة أكضحت أف 
فكريا، العادية يركف مالئمة تقديـ الخدمات التربكية لممعاقيف 

الذيف يطمؽ عمييـ سابقان )القابميف لمتعميـ( في المدارس العادية، 
% مف العينة اعتبركا أيضان نفس الخيار مالئمان في 56كأف 

المدرسة العادية مع اشتراطيـ التحقؽ مف صالحيتو كمالئمتو، 
% عدـ مالئمة ىذا النكع مف الخدمة في 10في حيف اعتبر 
 .المدرسة العادية

 قة واإلجراءاتالطري. 4
 منهج الدراسةأ. 

تـ في ىذه الدراسة استخداـ المنيج الكصفي التحميمي،       
نظران لمالئمتو ليذا النكع مف الدراسات كالذم يعتمد عمى دراسة 
الظاىرة كما تكجد في الكاقع. كييتـ بكصفيا كالتعبير عنيا كيفيان 

مقدار ىذه أك كميان، فالتعبير الكمي يعطي كصفان رقميان يكضح 
الظاىرة أك حجميا كدرجات ارتباطيا مع الظكاىر المختمفة 
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[. كيعرؼ العساؼ 31األخرل، كما أشار عدس كآخركف ]
[، المنيج الكصفي بأنو منيج يرتبط بظاىرة معاصرة بقصد 32]

 .كصفيا كتفسيرىا
 مجتمع الدراسة وعينتهاب. 

في  تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف العامميف      
معاىد كبرامج التربية الفكرية لممرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة في 

مدينة الرياض. أما عينة الدراسة، فقد تـ اختيارىا بالطريقة 
العنقكدية العشكائية بحسب التكزيع الجغرافي في مدارس مدينة 
الرياض، ككاف عدد االستبانات المستكفية لإلجابات القابمة 

( استبانة. كقد جاء تكزيع عينة الدراسة 83لمتحميؿ اإلحصائي )
 (.2كفؽ متغيراتيا كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ )

 2جدول 
 توزيع عينة الدراسة وفقًا لممتغيرات

 المتغير
 

 المجموع الكمي توزيع العينة الفئة
 النسبة التكرار النسبة التكرار

  %92.8 77 مدرسة نكع المؤسسة
83 

100% 
 %7.2 6 معيد

  %81.9 68 ابتدائي المرحمة
83 

100% 
 %18.1 15 متكسط

  %77.2 64 بكالكريكس المؤىؿ
83 

 
 %9.6 8 دبمكـ 100%

 %10.8 9 ماجستير
 %2.4 2 أخرل

  %10.8 9 29-21 العمر
83 

 
100% 30-39 59 71.1% 

40-49 17 16.9% 
 %1.2 1 فأكثر 50

  %13.3 11 5-1 سنكات الخبرة
83 

 
100% 6-10 34 41.0% 

11-15 29 34.9% 
 %10.8 9 فاكثر 15

%( 92.8) غالبيتيـ أف العينة أفراد تكزيع مف يتضح      
 التربية خدمات كاقع مع يتكافؽ كىذا العادية، المدارس في يعمؿ

 معاىد أعداد تكزيع أف مف[ 19] المكسى أشار كما الخاصة،
%( 93) بمغ قد التربكم المكاف حسب الخاصة التربية كبرامج
%( 81.9) نسبة الجدكؿ يكضح كما. العادية المدارس في ُيقدـ
 طالب تكزيع مع يتكافؽ كىذا االبتدائية، المرحمة في العامميف مف

 نسبة%( 79.10) لغالبا االبتدائية المرحمة في الخاصة التربية
 ].33] كالتعميـ التربية كزارة بحسب االبتدائية، المرحمة لطالب
 الدراسة ج. أداة

 البيانات كطبيعة الدراسة، في المتبع منيج عمى بناء     
 قاـ التي العممية االستبانة تكييؼ بإعادة الباحث قاـ المطمكبة،

 الرسمية، المكافقة عمى الحصكؿ بعد ،[34] العثماف ببنائيا
 لمتالميذ الخاصة التربية خدمات كاقع تقيس دراسة لغرض ككانت
 تكييؼ إعادة تـ كقد. السعكدية العربية المممكة في التكحد ذكم
 الدراسة مكضكع أدبيات مراجعة عمى بناء الحالية الدراسة أداة

 كبما بالمكضكع، الصمة ذات الدراسات تضمنتو كما الحالية
 ذكم لمطالب التربكية الخدمات لقياس تيدؼ ككنيا مع يتالءـ

 البيانات عمى األكؿ جزؤىا في األداة اشتممت. داكف متالزمة
 كاف إذا فيما الخدمة تقديـ مكاف تتضمف المستجيبيف عف األكلية
 كما التعميمية، كالمرحمة فكرية، تربية معيد أك عامة مدرسة
. كالعمر الخبرة سنكات كعدد الدراسي المؤىؿ نكع البيانات شممت

 :رئيسة محاكر ثالثة تضمف فقد الثاني الجزء أما
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 كعدد داكف متالزمة ذكم لمطالب المالئـ التربكم المكاف -
 .أسئمة( 7) اسئمتو

 ذكم الطالب يتمقاىا التي الخاصة التربية خدمات فاعمية -
 .سؤاال( 14) بعدد داكف متالزمة

 داكف، متالزمة ذكم لمطالب المقدمة الخدمات خصائص -
 .سؤاالن ( 13)

 االستبانة أسئمة مف عبارة كؿ أماـ المتاحة الخيارات ككانت     
 أعارض) خمسة مف تتككف إلييا المشار الثالثة المحاكر في

 درجة تحديد تـ كقد(. بشدة أكافؽ أكافؽ، محايد، أعارض، بشدة،
 أكافؽ) لعبارة درجات كخمس( بشدة أعارض) لعبارة كاحدة
 (.بشدة
 الدراسة أداة صدق
 فػم اػػتحكيمي ـػػت دػػػفق الحالية الدراسة أداة صدؽ مف لمتحقؽ     

 بجامعة الخاصة التربية بقسـ تدريس ىيئة عضك( 15) قبؿ
 صياغة كتعديؿ المحكميف بمالحظات كاألخذ سعكد، الممؾ

ضافة العبارات  المحكميف اتفاؽ تجاكز حتى أخرل استبعاد أك كا 
 (.%90) نسبة
 :الدراسة أداة ثبات
عادة االختبار بطريقة األداة ثبات مف التأكد تـ       االختبار، كا 
 استبعاد كتـ الدراسة، مجتمع مف معممان  25 اختيار تـ حيث

 تطبيقيا كتـ. الدراسة عينة مف الحقان  فييا يعممكف التي المدارس
 بيف( بيرسكف) ارتباط معامؿ حساب ثـ أسبكعيف، بفارؽ مرتيف

 االرتباط معامؿ احتساب تـ ثـ(. 0.88) بمغ حيث التطبيقيف
(Alpha) يتضح كما ،(0.87) بمغ حيث االستبانة فقرات بيف 

 (.3) رقـ الجدكؿ مف ذلؾ

 3 جدول
 والمتوسط المحاور، درجة توضح التي( Alpha) االرتباط معامل

 (Alphaمعامل الفا ) العدد المحور
 0.895  المحكر األكؿ
 0.824  المحكر الثاني
 0.896  المحكر الثالث
 0.871  الثبات الكمي
 الدراسة نتائج. 5

 لمطالب المالئـ التربكم المكاف ىك ما: األكؿ السؤاؿ اإلجابة
 الفكرية؟ التربية معممي نظر كجية مف داكف متالزمة ذكم
  المئكية كالنسب التكرارات حساب تـ السؤاؿ ىذا عمى ةػػػػلإلجاب   

 عينة أفراد إلجابات المعيارم كاالنحراؼ الحسابية كالمتكسطات
 داكف، متالزمة ذكم لمطالب المالئـ التربكم المكاف نحك الدراسة

 لكالن  األعمى الحسابي المتكسط حسب الفقرات ىذه ترتيب تـ كما
 :يمي كما منيا،

 4 جدول
 متالزمة ذوي لمطالب المالئم التربوي المكان نحو الدراسة عينة أفراد إلجابات المعياري واالنحراف الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات

 الفكرية التربية وبرامج معاهد العاممين الفكرية التربية معممي نظر وجهة من داون
 ك الفقرات م

& 
% 

المتوسط  درجة الموافقة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

أعارض 
 بشدة

أوافق  أوافق محايد أعارض
 بشدة

يساعد دمج الطالب ذكم متالزمة داكف في  3
مدارس التعميـ العاـ عمى إكسابيـ ميارات 

 اجتماعية جديدة

 1 0.75 4.22 30 44 7 1 1 ؾ

يساعد دمج الطالب ذكم متالزمة داكف في  2
مدارس التعميـ العاـ عمى تعميـ الميارات 

االجتماعية التي تعممكىا في مكاقؼ تعميمية 

 2 0.69 4.07 21 49 11 2 - ؾ
% - 2.4 13.3 59.0 25.3 
% 1.2 1.2 8.4 53.0 36.1 
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منظمة بطريقة فردية إلى مكاقؼ مع أقرانيـ 
 العادييف

يساعد دمج الطالب ذكم متالزمة داكف في  6
مدارس التعميـ العاـ في إعدادىـ تدريجيا 
 لالنتقاؿ الكامؿ إلى الحياة في المجتمع

 3 0.80 4.02 22 45 13 2 1 ؾ
% 1.2 2.4 15.7 54.2 26.5 

يساعد دمج الطالب ذكم متالزمة داكف في  4
مدارس التعميـ العاـ عمى استخداـ الميارات 
األكاديمية التي تعممكىا في مكاقؼ فردية 

 منظمة إلى مكاقؼ مع أفراد عادييف

 4 0.73 3.94 14 54 12 2 1 ؾ
% 1.2 2.4 14.5 65.0 16.9 

يساعد دمج الطالب ذكم متالزمة داكف في  5
مدارس التعميـ العاـ عمى اكتساب ميارات 

 أكاديمية جديدة

 5 0.73 3.89 15 46 21 - 1 ؾ
% 1.2 - 25.3 55.4 18.1 

الصؼ الدراسي الخاص ىك المكاف األمثؿ  1
 لمطالب ذكم متالزمة داكف

 6 1.02 3.73 17 42 11 11 2 ؾ
% 2.4 13.3 13.3 50.5 20.5 

يتمقى الطالب ذكك متالزمة داكف في معاىد  7
التربية الفكرية خدمات أفضؿ مف الممتحقيف 

 في مدارس التعميـ العاـ

 7 1.17 3.33 13 28 20 17 5 ؾ
% 6.0 20.5 24.1 33.7 15.7 

 - 0.84 3.89 المتكسط الحسابي
 الدراسة عينة إجابات تفصيؿ( 4) رقـ الجدكؿ تضمف     
 داكف، متالزمة ذكم لمطالب المالئـ التربكم المكاف لمحكر
 أكافؽ) بدرجة اإلجابات أكثر ككانت. فقرات( 7) مف كالمككف

 ليا الحسابي المتكسط أف حيث ،(3) رقـ الفقرة ،(بشدة
 بالفئة يقع المتكسط كىذا(. 0.75) معيارم بانحراؼ ،(4.22)

 ما تتراكح كالتي الخماسي المتدرج المقياس فئات مف الخامسة
 أفراد بيف بشدة مكافقة عمى يدؿ كىذا(. 5.00 إلى 4.00) بيف

 مدارس في داكف متالزمة ذكم الطالب دمج أف عمى العينة
 تمى. جديدة اجتماعية ميارات إكسابيـ عمى يساعد العاـ التعميـ
 ،(4.07) حسابي كبمتكسط الثانية، بالمرتبة( 2) رقـ الفقرة ذلؾ

 بيف مكافقة ىناؾ أف عمى يدؿ كىذا(. 0.69) معيارم كانحراؼ
 في داكف متالزمة ذكم الطالب دمج أف عمى الدراسة عينة أفراد

 االجتماعية الميارات تعميـ عمى يساعد العاـ التعميـ مدارس
 مكاقؼ إلى فردية بطريقة منظمة تعميمية مكاقؼ في تعممكىا التي
 .العادييف أقرانيـ مع

 كبمتكسط الثالثة، بالمرتبة( 6) رقـ الفقرة جاءت ذلؾ بعد     
 أف عمى يدؿ كىذا(. 0.80) معيارم كانحراؼ( 4.02) حسابي
 ذكم الطالب دمج أف عمى الدراسة عينة أفراد بيف مكافقة ىناؾ

 إعدادىـ في يساعد العاـ التعميـ مدارس في داكف متالزمة
 الفقرة جاءت ثـ. المجتمع في الحياة إلى الكامؿ لالنتقاؿ تدريجيا

 كانحراؼ( 3.94) حسابي بمتكسط الرابعة، بالمرتبة( 4) رقـ
 أف عمى العينة أفراد مكافقة عمى يدؿ كىذا(. 0.73) معيارم
 يساعد العاـ التعميـ مدارس في داكف متالزمة ذكم الطالب دمج
 فردية مكاقؼ في تعممكىا التي األكاديمية الميارات استخداـ عمى

 .عادييف أفراد مع مكاقؼ إلى منظمة
 حسابي بمتكسط الخامسة، بالمرتبة( 5) رقـ الفقرة كجاءت    

 أفراد بيف اتفاؽ داللة كىنا(. 0.73) معيارم كانحراؼ( 3.89)
 في داكف متالزمة ذكم الطالب دمج أف عمى الدراسة عينة

 أكاديمية ميارات اكتساب عمى يساعد العاـ التعميـ مدارس
 بمتكسط السادسة، بالمرتبة( 1) رقـ الفقرة جاءت ثـ. جديدة
 داللة أيضا كىذه ،(1.02) معيارم كانحراؼ( 3.73) حسابي
 الخاص الدراسي الصؼ أف عمى الدراسة عينة أفراد بيف اتفاؽ
 المرتبة كفي. داكف متالزمة ذكم لمطالب األمثؿ المكاف ىك

 كنصيا ،(7) رقـ الفقرة جاءت المحكر نفس مف كاألخيرة السابعة
 الفكرية التربية معاىد في داكف متالزمة ذكك الطالب يتمقى"

 بمتكسط" العاـ التعميـ مدارس في الممتحقيف مف أفضؿ خدمات
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 ىي الفقرة كىذه ،(1.17) معيارم كانحراؼ( 3.33) حسابي
 أفراد بيف حيادية كجكد إلى تشير التي األكؿ المحكر في الكحيدة
 بعض رؤية احتماؿ بسبب ذلؾ تفسير كيأتي. الدراسة عينة

 التربية معاىد في داكف متالزمة ذكم الطالب أف المستجيبيف
 التعميـ مدارس في الممتحقيف مف أكثر خدمات يجدكف الفكرية
 التربية معاىد لككف ليس الحيادية ىذه أف المحتمؿ كمف. العاـ

 قد بؿ العينة، أفراد بعض نظر كجية مف األمثؿ الخيار الفكرية
 بيا كتتكفر الفكرية اإلعاقة لفئات مسبقا مجيزة لككنيا يعكد

 الدمج، تطبؽ التي العامة المدارس مف أكثر المساندة الخدمات
 ].35] القريني بذلؾ أشار كما

 عمى العينة أفراد إلجابات العاـ الحسابي المتكسط بمغ     
 مكافقة ىناؾ أف عمى يدؿ كىذا(. 3.89) المحكر أسئمة كامؿ
 لمطالب المالئـ التربكم المكاف أف عمى الدراسة عينة أفراد بيف
 مع تكافؽ ذلؾ كفي. العادية المدارس ىك داكف متالزمة ذكم

  Cohen, et all [1]اليو أشار ما بحسب السائد التربكم التكجو

 ذكم مجاؿ في السعكدية العربية المممكة في تبنيو يتـ ما كىك
 [29]مف كؿ دراسة عنو اسفرت لما إضافة الفكرية، اإلعاقة

Dyson & Kubo ما مع أيضا المحكر ىذا نتائج تتفؽ كما 
       الدمج أثر أكضحت التي[ 25] ىاركف دراسة لو تكصمت

 المتخمفيف األطفاؿ لدل المتبادلة الشخصية العالقات تنمية في
 .عقميان 

 التربية خدمات فاعمية مدل ما: الثاني السؤاؿ عمى اإلجابة
 نظر كجية مف داكف متالزمة ذكم الطالب يتمقاىا التي الخاصة
 الفكرية؟ التربية معممي
 المئكية كالنسب التكرارات حساب تـ التساؤؿ، ىذا عمى لإلجابة

 عينة أفراد إلجابات المعيارم كاالنحراؼ الحسابية كالمتكسطات
 يتمقاىا التي الخاصة التربية خدمات فاعمية مدل نحك الدراسة
 حسب الفقرات ىذه ترتيب تـ كما داكف، متالزمة ذكم الطالب
 :يمي كما كذلؾ منيا، لكالن  الحسابي المتكسط

 5 جدول
 التي الخاصة التربية خدمات فاعمية مدى نحو الدراسة عينة أفراد إلجابات المعياري واالنحراف الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات

 الفكرية التربية وبرامج معاهد العاممين الفكرية التربية معممي نظر وجهة من داون متالزمة ذوي الطالب يتمقاها
 ك الفقرات م

& 
% 

المتوسط  درجة الموافقة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

أعارض 
 بشدة

أوافق  أوافق محايد أعارض
 بشدة

تنمي خدمات التربية الخاصة ضبط الذات مف  6
 خالؿ التكجيو اإليجابي كبرامج تعديؿ السمكؾ

 1 0.67 3.96 14 55 11 3 - ؾ
% - 3.6 13.3 66.3 16.9 

يعد معممك التربية الخاصة بيئة التعمـ بحيث تشجع  11
عمى مشاركة الطالب ذكم متالزمة داكف في 

 األنشطة المختمفة

 2 0.75 3.96 15 54 11 2 1 ؾ
% 1.2 2.4 13.3 65.0 18.1 

تساىـ مشاركة المعمـ في خدمات التدخؿ في  8
المفظي لذكم متالزمة تحسيف ميارات التكاصؿ 

 داكف

 3 0.67 3.90 13 51 17 2 - ؾ
% - 2.4 20.5 61.4 15.7 

تؤثر مشاركة المعمـ في خدمات التربية الخاصة  3
إيجابيا في الميارات االجتماعية لذكم متالزمة 

 داكف

 4 0.71 3.90 14 50 16 3 - ؾ
% - 3.6 19.3 60.2 16.9 

التربية الخاصة لذكم يبتكر مقدمك خدمات  13
متالزمة داكف نشاطات تشجع الميارات النمائية 

 الظاىرة )مثؿ المعب كاخذ الدكر في المعب(

 5 0.71 3.90 13 53 13 4 - ؾ
% - 4.8 15.7 63.9 15.7 

يختار مقدمك خدمات التربية الخاصة المكاد  12
التعميمية المحسكسة، كالتي ليا عالقة بحياة 

 6 0.79 3.88 15 48 16 3 1 ؾ
% 1.2 3.6 19.3 57.8 18.1 
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 متالزمة داكفالطالب ذكم 
يشجع مقدمك خدمات التربية الخاصة لذكم  14

متالزمة داكف عمى االشتراؾ في أنشطة تسمح 
 بإظيار أكجو القكة لدييـ

 7 0.82 3.87 13 53 12 3 2 ؾ
% 2.4 3.6 14.5 63.8 15.7 

في خدمات التدخؿ في  تساىـ مشاركة المعمـ 9
تحسيف ميارات التكاصؿ غير المفظي لذكم 

 متالزمة داكف

 8 0.68 3.86 9 56 16 1 1 ؾ
% 1.2 1.2 19.3 67.5 10.8 

تنمي خدمات التربية الخاصة السمكؾ االجتماعي  5
عف طريؽ تقديـ نشاطات مثيرة لمطالب ذكم 

 متالزمة داكف

 8 0.68 3.86 11 52 17 3 - ؾ
 13.3 62.7 20.5 3.6 - % مكرر

خدمات التدخؿ تؤدم إلى تغيرات في تعمـ الطالب  10
 بحيث يمكف قياسيا

 10 0.56 3.80 5 57 20 1 - ؾ
% - 1.2 24.1 68.7 6.0 

تنمي خدمات التربية الخاصة السمكؾ االجتماعي  4
كاالستقاللي عف طريؽ تشجيع الخيارات الفردية 

 متالزمة داكفلدل الطالب ذكم 

 11 0.75 3.80 10 52 15 6 - ؾ
% - 7.2 18.1 62.7 12.0 

تساىـ مشاركة المعمـ في خدمات التدخؿ في  7
 تحسيف ميارات الطالب في ارتداء مالبسو

 12 0.88 3.73 12 46 18 5 2 ؾ
% 2.4 6.0 21.7 55.4 14.5 

أعتقد أف خدمات التربية الخاصة الحالية تسّرع  2
نمك الحركات الدقيقة كالكبيرة لدل الطالب ذكم 

 متالزمة داكف

 13 1.09 3.06 4 30 25 15 9 ؾ
% 10.8 18.1 30.1 36.2 4.8 

أنا راض عف خدمات التربية الخاصة التي يتمقاىا  1
 الطالب ذكك متالزمة داكف

 14 1.08 2.71 2 22 20 28 11 ؾ
% 13.3 33.7 24.1 26.5 2.4 

 - 0.77 3.73 المتكسط الحسابي
( الذم يتضمف تفصيؿ إجابات عينة 5يتضح مف الجدكؿ رقـ )

الدراسة عمى المحكر الثاني الخاص بفاعمية خدمات التربية 
الخاصة التي يتمقاىا الطالب ذكم متالزمة داكف، كالمككف مف 

 :( فقرة ما يمي14)
( فقرة بدرجة )أكافؽ(، حيث تراكحت 12جاءت )     

(. كىذه 3.96إلى  3.73المتكسطات الحسابية بيف )
المتكسطات تقع بالفئة الرابعة مف فئات المقياس المتدرج 

(. كفي األخير 4.19، 3.40الخماسي كالتي تتراكح ما بيف )
( مف المحكر، 2، 1جاءت )فقرتيف( بدرجة )محايد(، كىما رقـ )

(، 3.04، 2.71كح المتكسطات الحسابية ليما بيف )حيث تترا
كىذه المتكسطات تقع بالفئة الثالثة مف فئات المقياس المتدرج 

(. كتشير ىذه 3.39إلى  2.60الخماسي كالتي تتراكح بيف )
النتيجة إلى تقارب كجيات نظر أفراد عينة الدراسة نحك فاعمية 

لطالب ذكم خدمات )برامج( التربية الخاصة التي يتمقاىا ا
متالزمة داكف. إف مف أبرز الفقرات التي تعكس فاعمية خدمات 

التربية الخاصة التي يتمقاىا الطالب ذكم متالزمة داكف كالتي 
، 3، 8، 11، 6جاءت بدرجة )مكافؽ(، تتمثؿ في الفقرات رقـ )

 :(، كالتي تـ ترتيبيا تنازليان كما يمي13
ى بيف الفقرات الخاصة ( بالمرتبة األكل6جاءت الفقرة رقـ ). 1

بفاعمية خدمات التربية الخاصة التي يتمقاىا الطالب ذكم 
( كانحراؼ معيارم 3.96متالزمة داكف بمتكسط حسابي )

(. كىذا يدؿ عمى مكافقة بيف أفراد عينة الدراسة عمى أف 0.67)
خدمات التربية الخاصة تنمي ضبط الذات مف خالؿ التكجيو 

 .سمكؾاإليجابي كبرامج تعديؿ ال
( بالمرتبة الثانية بيف الفقرات الخاصة 11جاءت الفقرة رقـ ). 2

بفاعمية خدمات التربية الخاصة التي يتمقاىا الطالب ذكم 
( كانحراؼ معيارم 3.96متالزمة داكف بمتكسط حسابي )

(. كىذا يدؿ عمى مكافقة بيف أفراد عينة الدراسة عمى أف 0.75)
 داد بيئة التعمـ بحيث تشجعمعممك التربية الخاصة يقكمكف بإع

 .عمى مشاركة الطالب ذكم متالزمة داكف في األنشطة المختمفة
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إف مف أبرز الفقرات التي تعكس فاعمية خدمات التربية      
الخاصة التي يتمقاىا الطالب ذكم متالزمة داكف كالتي جاءت 

(، كالتي تـ ترتيبيا 1، 2بدرجة )محايد(، تتمثؿ في الفقرتيف رقـ )
 :ازليان كما يميتن
( بالمرتبة الثالثة عشر بيف الفقرات 2جاءت الفقرة رقـ ). 3

الخاصة بفاعمية خدمات التربية الخاصة التي يتمقاىا الطالب 
( كانحراؼ معيارم 3.04ذكم متالزمة داكف بمتكسط حسابي )

(. كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ حيادية بيف المكافقة كالرفض 1.09)
سة عمى أف خدمات التربية الخاصة الحالية بيف أفراد عينة الدرا

تسّرع نمك الحركات الدقيقة كالكبيرة لدل الطالب ذكم متالزمة 
 .داكف

( بالمرتبة الرابعة عشر بيف الفقرات 1جاءت الفقرة رقـ ). 4
الخاصة بفاعمية خدمات التربية الخاصة التي يتمقاىا الطالب 

راؼ معيارم ( كانح2.71ذكم متالزمة داكف بمتكسط حسابي )
(. كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ حيادية بيف المكافقة كالرفض 1.08)

بيف أفراد عينة الدراسة عمى رضاىـ عف خدمات التربية الخاصة 
 .التي يتمقاىا الطالب ذكم متالزمة داكف

(، كىذا 3.73بمغ المتكسط الحسابي العاـ ليذا المحكر )     
عمى فاعمية خدمات يدؿ عمى مكافقة بيف أفراد عينة الدراسة 

التربية الخاصة التي يتمقاىا الطالب ذكم متالزمة داكف، كذلؾ 

يتمثؿ في ككف خدمات التربية الخاصة تنمي ضبط الذات مف 
خالؿ التكجيو اإليجابي كبرامج تعديؿ السمكؾ، ككذلؾ أف معممي 
التربية الخاصة يقكمكف بإعداد بيئة التعميـ بحيث تشجع عمى 

كم متالزمة داكف في األنشطة المختمفة مشاركة الطالب ذ
إضافة إلى أف مشاركة المعمـ في خدمات التدخؿ تساىـ في 
تحسيف ميارات التكاصؿ المفظي لذكم متالزمة داكف كأف 
مشاركة المعمـ في خدمات التربية الخاصة تؤثر إيجابيان في 
الميارات االجتماعية لذكم متالزمة داكف. كما أف مقدمي 

ية الخاصة لذكم متالزمة داكف يقدمكف نشاطات خدمات الترب
تشجع الميارات النمائية الظاىرة مثؿ المعب كأخذ الدكر في 
المعب، إضافة إلى أنيـ يختاركف المكاد التعميمية المحسكسة، 

 .كالتي ليا عالقة بحياة الطالب ذكم متالزمة داكف
 اإلجابة عمى السؤاؿ الثالث: ما ىي خصائص الخدمات التربكية
 المقدمة لذكم متالزمة داكف مف كجية نظر معممي التربية

 الفكرية؟
لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ حساب التكرارات كالنسب      

المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم إلجابات أفراد 
عينة الدراسة نحك خصائص الخدمات التربكية المقدمة لذكم 

ىذه الفقرات حسب المتكسط  متالزمة داكف، كما تـ ترتيب
 :الحسابي لكؿ منيا، كذلؾ كما يمي

 6جدول 
لذوي  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو خصائص الخدمات التربوية المقدمة

 التربية الفكرية العاممين في معاهد وبرامج التربية الفكرية متالزمة داون وجهة نظر معممي
 ك الفقرات م

& 
% 

المتوسط  درجة الموافقة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

أعارض 
 بشدة

أوافق  أوافق محايد أعارض
 بشدة

تعطي خدمات التدخؿ الفرصة لذكم  8
متالزمة داكف الفرصة لتعمـ ميارات 

 المناسبةالتكاصؿ 

 1 674. 3.88 10 57 12 4 - ؾ
% - 4.8 14.5 68.7 12.0 

تعطي خدمات التدخؿ الفرصة لذكم  6
متالزمة داكف لتعمـ ميارات التفاعؿ 

 االجتماعي المناسبة

 2 716. 3.80 7 58 13 4 1 ؾ
% 1.2 4.8 15.7 69.9 8.4 

تقـك خدمات التدخؿ المقدمة لذكم  2
عمى الخطة التربكية متالزمة داكف 

 الفردية

 3 836. 3.77 12 47 19 3 2 ؾ
% 2.4 3.6 22.9 56.6 14.5 
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تساعد خدمات التدخؿ عمى تنظيـ  3
البيئة التعميمية لمتالميذ ذكم 

 متالزمة داكف

 4 799. 3.76 9 52 17 3 2 ؾ
% 2.4 3.6 20.5 62.6 10.8 

تعطي خدمات التدخؿ الفرصة لتعمـ  5
الميارات األكاديمية المناسبة لذكم 

 متالزمة داكف

 5 721. 3.75 7 53 19 3 1 ؾ
% 1.2 3.6 22.9 63.8 8.4 

تعطي خدمات التدخؿ لذكم  7
متالزمة داكف الفرصة لتعمـ ميارات 

 مساعدة الذات المناسبة

 6 708. 3.72 6 53 20 3 1 ؾ
% 1.2 3.6 24.1 63.9 7.2 

التدخؿ المبكر  تستعمؿ خدمات 12
أسمكبي تدريس المجمكعات 

 كالتدريس الفردم

 7 711. 3.71 8 47 24 4 - ؾ
% - 4.8 28.9 56.6 9.6 

يساىـ التعديؿ السمككي المستخدـ  11
في تحسيف السمكؾ النمطي لدل 

 الطالب ذكم متالزمة داكف

 8 679. 3.70 3 58 17 4 1 ؾ
% 1.2 4.8 20.5 68.9 3.6 

تعطي خدمات التدخؿ بدائؿ لمسمكؾ  9
غير المناسب لدل ذكم متالزمة 

 داكف

 9 811. 3.63 7 46 24 4 2 ؾ
% 2.4 4.8 28.9 55.4 8.4 

تساعد خدمات التدخؿ المبكر  13
المستخدمة عمى تعميـ السمكؾ عند 

 التعامؿ مع ذكم متالزمة داكف

 10 687. 3.57 3 47 27 6 - ؾ
% - 7.2 32.5 56.6 3.6 

تعطي خدمات التربية الخاصة ذكم  10
متالزمة داكف التماريف البدنية 

 المناسبة

 11 878. 3.54 9 37 29 6 2 ؾ
% 2.4 7.2 34.9 44.6 10.8 

تستخدـ خدمات التدخؿ مقاييس  4
مقننة لمتابعة التقدـ التعميمي لدل 

 ذكم متالزمة داكف

 12 837. 3.34 3 35 35 7 3 ؾ
% 3.6 8.4 42.2 42.2 3.6 

تقـك خدمات التدخؿ المقدمة لذكم  1
متالزمة داكف عمى دليؿ المنيج 

 التعميمي

 13 942. 3.10 2 26 40 8 7 ؾ
% 8.4 9.6 48.3 31.3 2.4 

 - 0.77 3.64 المتكسط الحسابي
 الدراسة عينة إجابات تفصيؿ( 6) رقـ الجدكؿ يكضح      
 بخصائص كيتعمؽ فقره،( 14) مف كالمككف الثالث المحكر عمى

. داكف متالزمة ذكم الطالب يتمقاىا التي الخاصة التربية خدمات
 متكسطاتيا تراكحت ،(أكافؽ) بدرجة فقرة( 11) جاءت لقد

 الفئة ضمف تقع كجميعيا(. 3.88 إلى 3.54) بيف الحسابية
 جاءت حيف في الخماسي، المتدرج المقياس فئات مف الرابعة
 المتكسطات تتراكح حيث ،(محايد) بدرجة( 1 ،4) الفقرتاف
 تقع المتكسطات كىذه ،(3.34 ،3.10) بيف ليما الحسابية

 ما تتراكح كالتي الخماسي المتدرج المقياس فئات مف الثالثة بالفئة

 كجيات تقارب إلى النتائج ىذه كتشير ،(3.39 إلى 2.60) بيف
 لذكم المقدمة الخدمات خصائص نحك الدراسة عينة أفراد نظر

 .داكف متالزمة
 الخدمات خصائص تعكس التي الفقرات أبرز مف إف     

 تتمثؿ ،(مكافؽ) بدرجة جاءت كالتي داكف متالزمة لذكم المقدمة
 تنازليان  ترتيبيا تـ كالتي ،(7 ،5 ،3 ،2 ،6 ،8) رقـ الفقرات في
 :يمي كما
 الخاصة الفقرات بيف األكلى بالمرتبة( 8) رقـ الفقرة. 1

 بمتكسط داكف متالزمة لذكم المقدمة الخدمات بخصائص
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 أف عمى يدؿ كىذا(. 0.67) معيارم كانحراؼ( 3.88) حسابي
 التدخؿ خدمات أف عمى الدراسة عينة أفراد بيف مكافقة ىناؾ
 ميارات لتعمـ الفرصة داكف متالزمة لذكم الفرصة تعطي

 .المناسبة التكاصؿ
 الخاصة الفقرات بيف الثانية بالمرتبة( 6) رقـ الفقرة. 2

 بمتكسط داكف متالزمة لذكم المقدمة الخدمات بخصائص
 أف عمى يدؿ كىذا(. 0.72) معيارم كانحراؼ( 3.80) حسابي
 التدخؿ خدمات أف عمى الدراسة عينة أفراد بيف مكافقة ىناؾ
 التفاعؿ ميارات لتعمـ داكف متالزمة لذكم الفرصة تعطي

 .المناسبة االجتماعي
 لذكم المقدمة الخدمات خصائص تعكس التي الفقرات أبرز إف 

 الفقرتيف في تتمثؿ ،(محايد) بدرجة جاءت كالتي داكف متالزمة
 :يمي كما تنازليان  ترتيبيما تـ كالتي( 1 ،4) رقـ
 الفقرات بيف عشر الثانية بالمرتبة( 4) رقـ الفقرة جاءت. 3

 داكف متالزمة لذكم المقدمة الخدمات بخصائص الخاصة
 يدؿ كىذا(. 0.84) معيارم كانحراؼ( 3.33) حسابي بمتكسط

 عينة أفراد بيف كالرفض المكافقة بيف حيادية ىناؾ أف عمى

 لمتابعة مقننة مقاييس تستخدـ التدخؿ خدمات أف عمى الدراسة
 .داكف متالزمة ذكم لدل التعميمي التقدـ

 الفقرات بيف عشر الثالثة بالمرتبة( 1) رقـ الفقرة جاءت. 4
 داكف متالزمة لذكم المقدمة الخدمات بخصائص الخاصة
 يدؿ كىذا(. 0.94) معيارم كانحراؼ( 3.10) حسابي بمتكسط

 عينة أفراد بيف كالرفض المكافقة بيف حيادية ىناؾ أف عمى
 داكف متالزمة لذكم المقدمة التدخؿ خدمات أف عمى الدراسة

 .التعميمي المنيج دليؿ عمى تقـك
 إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ: الرابع السؤاؿ عمى اإلجابة

 لمتغيرات تعزل داكف متالزمة ذكم الطالب معممي آراء بيف
 العمر؟ الخبرة، سنكات الدراسي، المؤىؿ

 :الدراسي المؤىؿ متغير باختالؼ الفركؽ: أكالن 
 معممي آراء بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عمى لمتعرؼ
 الخاصة التربية خدمات كاقع نحك داكف متالزمة ذم الطالب
 السعكدية العربية المممكة في داكف متالزمة ذكم لمطالب
 تحميؿ اختبار استخداـ تـ الدراسي المؤىؿ متغير باختالؼ
 مف يتضح كما كذلؾ ،(one way ANOVA) األحادم التبايف
 (.7) رقـ الجدكؿ خالؿ

 7 جدول
 الخاصة التربية خدمات واقع نحو الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات بين لمفروق( One Way ANOVA) األحادي التباين تحميل نتائج

 الدراسي المؤهل متغير باختالف السعودية العربية المممكة في داون متالزمة ذوي لمطالب
 مجموع المجموعات األبعاد

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

المكاف التربكم المالئـ لمطالب ذكم 
 متالزمة داكف

 535. 734. 272. 3 817. بيف المجمكعات
 371. 78 28.944 داخؿ المجمكعات

  81 29.761 المجمكع
فاعمية خدمات التربية الخاصة التي 

 الطالب ذكم متالزمة داكفيتمقاىا 
 030. 3.130 522. 3 1.565 بيف المجمكعات
 167. 78 13.002 داخؿ المجمكعات

  81 14.567 المجمكع
خصائص الخدمات المقدمة لذكم 

 متالزمة داكف
 013. 3.852 913. 3 2.738 بيف المجمكعات
 237. 78 18.248 داخؿ المجمكعات

  81 20.987 المجمكع
( أنو ال تكجد ىناؾ فركؽ ذات 7يتضح مف الجدكؿ رقـ )       

( فأقؿ بيف متكسطات 0.05داللة إحصائية عند مستكل )
استجابات أفراد عينة الدراسة نحك المكاف التربكم المالئـ 

لمطالب ذكم متالزمة داكف باختالؼ متغير المؤىؿ الدراسي، 
(، كىي قيمة أكبر مف 0.535ة مستكل الداللة )حيث بمغت قيم

 .( أم غير دالة إحصائيان 0.05)
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في حيف يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات       
استجابات أفراد عينة الدراسة نحك كالن مف )فاعمية خدمات 
التربية الخاصة التي يتمقاىا الطالب ذكم متالزمة داكف، ككذلؾ 
خصائص الخدمات المقدمة لذكم متالزمة داكف( باختالؼ 
لة متغير المؤىؿ الدراسي، حيث بمغت قيمة مستكل الدال

( كىي قيمة أقؿ مف 0.013، 0.03لممحكريف عمى التكالي )
( أم دالة إحصائيان. كلمعرفة اتجاه الفركؽ كلصالح أم 0.05)

 فئة مف فئات متغير المؤىؿ الدراسي، تـ استخداـ اختبار شيفيو
(Schefft) ( 8كذلؾ كما يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ.) 

 8جدول 
لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو كاًل من )فاعمية خدمات التربية الخاصة التي يتمقاها  (LSD) اختبار أقل فرق معنوي

 الطالب ذوي متالزمة داون، خصائص الخدمات المقدمة لذوي متالزمة داون( باختالف متغير المؤهل الدراسي
المتوسط  ن المؤهل الدراسي المحور

 الحسابي
دبموم معهد 
 معممين

بكالوريوس 
 تربية خاصة

دبموم تربية 
 خاصة

ماجستير 
 تربية خاصة

 أخرى

فاعمية خدمات التربية 
الخاصة التي يتمقاىا 
الطالب ذكم متالزمة 

 داكف

     - - - دبمـك معيد معمميف
  *0.04  -  3.71 64 بكالكريكس تربية خاصة
   -   3.60 8 دبمـك تربية خاصة

  -    3.01 6 ماجستير تربية خاصة
 -     3.54 5 أخرل

خصائص الخدمات 
 المقدمة

 لذكم متالزمة داكف 

     - - - دبمـك معيد معمميف
  **0.01  -  3.78 64 بكالكريكس تربية خاصة
   -   3.74 8 دبمـك تربية خاصة

  -    3.35 6 ماجستير تربية خاصة
 -     3.54 5 أخرل

(، كالذم ُيبيف نتائج المقارنات 8يتضح مف الجدكؿ رقـ )       
البعدية لمتكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحك فاعمية 
خدمات التربية الخاصة التي يتمقاىا الطالب ذكم متالزمة داكف 
 باختالؼ متغير المؤىؿ الدراسي، حيث يتضح أف تمؾ الفركؽ
جاءت بيف المعمميف ممف مؤىميـ الدراسي بكالكريكس كالمعمميف 
ممف مؤىميـ الدراسي ماجستير، كذلؾ لصالح المعمميف ممف 

(، كتشير 3.71مؤىميـ الدراسي بكالكريكس بمتكسط مكافقة )
النتيجة السابقة إلى أف المعمميف ممف مؤىميـ الدراسي 

مات التربية بكالكريكس يكافقكف بدرجة أكبر عمى فاعمية خد
 .الخاصة التي يتمقاىا الطالب ذكم متالزمة داكف

( نتائج المقارنات البعدية 8كما يبيف الجدكؿ رقـ )      
لمتكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحك خصائص 
الخدمات المقدمة لذكم متالزمة داكف باختالؼ متغير المؤىؿ 

معمميف ممف الدراسي، حيث يتضح أف تمؾ الفركؽ جاءت بيف ال
مؤىميـ الدراسي بكالكريكس كالمعمميف ممف مؤىميـ الدراسي 
ماجستير، كذلؾ لصالح المعمميف ممف مؤىميـ الدراسي 

(، كتشير النتيجة السابقة إلى 3.78بكالكريكس بمتكسط مكافقة )
أف المعمميف ممف مؤىميـ الدراسي بكالكريكس يكافقكف بدرجة 

 .لذكم متالزمة داكف أكبر عمى خصائص الخدمات المقدمة
 :ثانيان: الفركؽ باختالؼ متغير سنكات الخبرة

لمعرفة ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف        
آراء معممي الطالب ذم متالزمة داكف نحك كاقع خدمات التربية 
الخاصة لمطالب ذكم متالزمة داكف في المممكة العربية 

الخبرة تـ استخداـ اختبار  السعكدية باختالؼ متغير سنكات
، كذلؾ كما (one way ANOVA) تحميؿ التبايف األحادم

 (.9يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )
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 9جدول 
التربية الخاصة لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقع خدمات  (One Way ANOVA) نتائج تحميل التباين األحادي

 لمطالب ذوي متالزمة داون في المممكة العربية السعودية باختالف متغير سنوات الخبرة
 مجموع المجموعات األبعاد

 المربعات
درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة ف متوسط المربعات
 الداللة

المكاف التربكم المالئـ لمطالب ذكم 
 متالزمة داكف

 002. 5.369 1.079 3 3.236 بيف المجمكعات
 201. 78 15.672 داخؿ المجمكعات

  81 18.908 المجمكع
فاعمية خدمات التربية الخاصة التي 
 يتمقاىا الطالب ذكم متالزمة داكف

 555. 700. 129. 3 387. بيف المجمكعات
 184. 78 14.370 داخؿ المجمكعات

  81 14.757 المجمكع
خصائص الخدمات المقدمة لذكم 

 متالزمة داكف
 471. 850. 215. 3 644. بيف المجمكعات
 253. 77 19.456 داخؿ المجمكعات

  80 20.100 المجمكع
 ذات فركؽ ىناؾ تكجد ال أنو( 9) رقـ الجدكؿ مف يتضح      
 متكسطات بيف فأقؿ( 0.05) مستكل عند إحصائية داللة

 خدمات فاعمية) مف كالن  نحك الدراسة عينة أفراد استجابات
 داكف، متالزمة ذكم الطالب يتمقاىا التي الخاصة التربية

 باختالؼ( داكف متالزمة لذكم المقدمة الخدمات خصائص
 لممحكريف الداللة مستكل قيمة بمغت حيث الخبرة، سنكات متغير
( 0.05) مف أكبر قيمة كىي ،(0.471 ،0.555) التكالي عمى
 داللة ذات فركقا ىناؾ أف حيف في. إحصائيان  دالة غير أم

 نحك الدراسة عينة أفراد استجابات متكسطات بيف إحصائية
 باختالؼ داكف متالزمة ذكم لمطالب المالئـ التربكم المكاف
( 0.002) الداللة مستكل قيمة بمغت حيث الخبرة، سنكات متغير
 اتجاه كلمعرفة. إحصائيان  دالة أم( 0.05) مف أقؿ قيمة كىي

 تـ الخبرة، سنكات متغير فئات مف فئة أم كلصالح الفركؽ،
 خالؿ مف يتضح كما كذلؾ (Schefft) شيفيو اختبار استخداـ
 (.10) رقـ الجدكؿ

 11 جدول
 داون متالزمة ذوي لمطالب المالئم التربوي المكان نحو الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات بين لمفروق (LSD) معنوي فرق أقل اختبار

 الخبرة سنوات متغير باختالف
المتوسط  ن سنوات الخبرة

 الحسابي
1 – 5 

 سنوات
 سنه 15أكثر من  سنه 15 – 11 سنوات 11 – 6

  **0.002 *0.03 - 3.43 11 سنكات 5 – 1
   -  3.91 34 سنكات 10 – 6

  -   4.06 29 سنو 15 – 11
 -    3.79 9 سنو 15مف أكثر 

(، كالذم ُيبيف نتائج 10يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )    
المقارنات البعدية لمتكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحك 
المكاف التربكم المالئـ لمطالب ذكم متالزمة داكف باختالؼ 
متغير سنكات الخبرة، حيث يتضح أف تمؾ الفركؽ جاءت بيف 

المعمميف ممف سنكات( ك  5 – 1المعمميف ممف خبرتيـ ما بيف )
سنو(، كذلؾ لصالح  15 – 11سنكات،  10 – 6خبرتيـ )

سنو( بمتكسط مكافقة  15 – 11المعمميف ممف خبرتيـ )
(، كتشير النتيجة السابقة إلى أف المعمميف ممف خبرتيـ 4.06)

سنو( يكافقكف بدرجة أكبر عمى المكاف  15 – 11ما بيف )
 .التربكم المالئـ لمطالب ذكم متالزمة داكف

 :ثالثان: الفركؽ باختالؼ متغير العمر
 لمعرفة ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف آراء    
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معممي الطالب ذم متالزمة داكف نحك كاقع خدمات التربية 
الخاصة لمطالب ذكم متالزمة داكف في المممكة العربية 
السعكدية باختالؼ متغير العمر تـ استخداـ اختبار تحميؿ 

، كذلؾ كما يتضح (one way ANOVA) التبايف األحادم
 (.11مف خالؿ الجدكؿ رقـ )

 11جدول 
لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقع خدمات التربية الخاصة  (One Way ANOVA) نتائج تحميل التباين األحادي

 داون في المممكة العربية السعودية باختالف متغير العمرلمطالب ذوي متالزمة 
 مجموع المجموعات األبعاد

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

المكاف التربكم المالئـ لمطالب ذكم 
 متالزمة داكف

 946. 005. 001. 3 001. بيف المجمكعات
 239. 78 19.137 داخؿ المجمكعات

  81 19.138 المجمكع
فاعمية خدمات التربية الخاصة التي 
 يتمقاىا الطالب ذكم متالزمة داكف

 522. 413. 077. 3 077. بيف المجمكعات
 188. 78 15.000 داخؿ المجمكعات

  81 15.078 المجمكع
خصائص الخدمات المقدمة لذكم 

 متالزمة داكف
 071. 3.346 839. 3 839. بيف المجمكعات
 251. 78 19.801 داخؿ المجمكعات

  81 20.639 المجمكع
( أنو ال تكجد ىناؾ 11يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ )     

( فأقؿ بيف 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )
متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحك كاقع خدمات 

ذكم متالزمة داكف في المممكة العربية  التربية الخاصة لمطالب
السعكدية باختالؼ متغير العمر، حيث بمغت قيمة مستكل 

( 0.071، 0.522، 0.946الداللة لممحاكر عمى التكالي )
(، أم غير دالة إحصائيان. كتشير 0.05كجميعيا قيـ أكبر مف )

ىذه النتيجة إلى تقارب كجيات نظر أفراد عينة الدراسة عمى 
راحميـ العمرية نحك كاقع خدمات التربية الخاصة اختالؼ م

 .لمطالب ذكم متالزمة داكف في المممكة العربية السعكدية
 مناقشة النتائج. 6

مف خالؿ ما تـ عرضو مف نتائج الدراسة، اتضح أف      
غالبية إجابات السؤاؿ األكؿ بشأف المكاف التربكم المالئـ 

فاؽ عينة الدراسة عمى لمطالب ذكم متالزمة داكف تشير إلى ات
أف المكاف المالئـ ليـ ىك المدارس العادية. ككانت الفقرة 
المتعمقة بذلؾ تمثؿ أعمى اإلجابات اتفاقا بدرجة )أكافؽ بشدة(. 
كأف الميارات االجتماعية التي يتمقكنيا ضمف تمؾ الخدمات يتـ 
تعميميا إلى مكاقؼ مع أقرانيـ العادييف، كأف دمج ىذه الفئة 

ىـ تدريجيا لمدمج المجتمعي كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما يساعد
اشارت اليو العديد مف الدراسات العممية ذات الصمة بالطالب 
ذكم متالزمة داكف كفئات االعاقة الفكرية المشمكليف بمتالزمة 

  [22,23,25,36].داكف، كمنيا دراسات كؿ مف
ساـ التربية كتتماشى ىذه النتيجة مع الفمسفة التي تتبناىا أق      

الخاصة بالجامعات السعكدية في برامج إعداد معممي التربية 
الخاصة، كمنيا أكلى الجامعات السعكدية تأسيسا لقسـ التربية 
الخاصة، جامعة الممؾ سعكد. كتتكافؽ النتيجة أيضا مع ما يتـ 
تبّنيو في المممكة العربية السعكدية بشأف قبكؿ ذكم متالزمة 

[. 19ميـ العاـ كما أشار لذلؾ المكسى ]داكف في مدارس التع
كما تتفؽ النتيجة مع ما يتـ تطبيقو في عدد مف الدكؿ المتقدمة 
في ميداف رعاية ذكم االحتياجات الخاصة، كضمنيـ فئة 

 ].1متالزمة داكف كما أشار لذلؾ ]
فيما يتعمؽ بإجابات أفراد عينة الدراسة عمى السؤاؿ الثاني      

ات التربية الخاصة التي يتمقاىا الطالب حكؿ مدل فاعمية خدم
ذكم متالزمة داكف، اتضح اف غالبية فقرات المحكر البالغة 

( منيا بدرجة )أكافؽ( مما يشير إلى 12( عبارة، جاءت )14)
فراد العينة عمى فاعمية خدمات التربية الخاصة التي أاتفاؽ 
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يتمقاىا الطالب ذكم متالزمة داكف، ككف تمؾ الخدمات تعمؿ 
عمى تنمية الذات مف خالؿ التكجيو اإليجابي كبرامج تعديؿ 
السمكؾ كالتشجيع عمى المشاركة في االنشطة المختمفة، كتحسيف 
ميارات التكاصؿ المفظي، إضافة لككف خدمات التربية الخاصة 
تؤثر إيجابا في الميارات االجتماعية ليذه الفئة مف الطالب. 

تربية الخاصة التي يتمقاىا كىذه النتيجة تشير إلى أف برامج ال
الطالب ذكم متالزمة داكف تعد ميمة كعمى قدر مف التكامؿ 
التربكم، حيث أظيرت تمؾ البرامج فاعميتيا في تمؾ الجكانب مف 
خالؿ إعداد كتنفيذ كتقييـ برنامج تعديؿ السمكؾ الفردم حسب 
احتياج كؿ طالب كطبيعة السمكؾ لديو. باإلضافة إلى أف بيئة 

تشجع الطالب ذكم متالزمة داكف في المشاركة باألنشطة التعمـ 
المختمفة، سكاء كانت تعميمية أك ترفييية كالزيارات الميدانية 
لبعض المنشآت كالجيات كالمؤسسات العامة كالخاصة، األمر 
الذم يسيـ بشكؿ إيجابي في تنمية الميارات المعرفية 

يارات التكاصؿ كاالجتماعية لدل تمؾ الفئة، كتساعد عمى تنمية م
 [37]المفظية كغير المفظية كىذا يتفؽ مع ما تكصؿ اليو

kumin[ 21، ككذلؾ دراسة الناصر]  أثر البرامج  بينتالتي
التدريبية عمى الطالب ذكم متالزمة داكف. كما تتفؽ ىذه النتيجة 

  [38]. مع رأم
كقد أكضحت نتائج السؤاؿ الثالث بشأف خصائص      

( فقرة 11الخدمات التربكية المقدمة لذكم متالزمة داكف، أف )
( فقرة خاصة بالمحكر المتعمؽ بالخصائص قد جاءت 13مف )

بدرجة )أكفؽ( ضمف الفئة الرابعة مف فئات المقياس المتدرج 
اسة الخامس، مما يشير إلى تقارب كجيات نظر افراد عينة الدر 

نحك الخصائص المقدمة، كأىميا اف الخدمات المقدمة تعطي 
الفرصة لمطالب ذكم متالزمة داكف لتعمـ ميارات التكاصؿ 
المناسبة، كميارات التفاعؿ االجتماعي، كككف تمؾ الخدمات 
تقـك عمى الخطة التربكية الفردية. كيعزل ىذا التكافؽ في رأم 

دمة إلى ككنيا ذات عينة الدراسة بشأف خصائص الخدمات المق
مرجعية كاحدة في تقديـ الخدمة كىي كزارة التعميـ التي تقدـ تمؾ 
الخدمات كفؽ منيج مكحد لمعاىد كبرامج التربية الفكرية. كتتفؽ 

ىذه النتيجة أيضا مع دراسات مبكرة في المممكة ترتبط بيذا 
[، عف فاعمية الخطة التربكية 39الشأف منيا دراسة الخشرمي ]

 .المعكقيف عقميالمطمبة 
كقد احتكل نفس المحكر عمى فقرتيف تمثالف نكعا مف       

محايدة افراد عينة الدراسة كىما ف خدمات التربية الخاصة تقـك 
عمى أساس مقاييس مقننة لمتابعة التقدـ العممي ليذه الفئة، 

 .كككنيا تقـك عمى دليؿ المنيج العممي
بالفركؽ اإلحصائية بيف  فيما يتعمؽ بالسؤاؿ الرابع الخاص     

أفراد عينة الدراسة، تضمنت ابرز النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات 
داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحك 
المكاف التربكم المالئـ لمطالب ذكم متالزمة داكف باختالؼ 
متغير المؤىؿ الدراسي، كىذا يعكس قناعة المعمميف بالمكاف 

يذه الفئة مف الطالب نتيجة التجربة في الكاقع كما األمثؿ ل
يعكس قناعتيـ السابقة مف خالؿ برامج إعدادىـ في أقساـ 

 .التربية الخاصة كالتدريب في الميداف
كمف بيف نتائج السؤاؿ الرابع أيضا ما اتضح مف كجكد       

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة 
ك فاعمية خدمات التربية الخاصة التي يتمقاىا الطالب الدراسة نح

ذكم متالزمة داكف، حيث اتضح أف المعمميف ممف حممة 
البكالكريكس يكافقكف بدرجة أعمى إحصائيا عمى فاعمية خدمات 
التربية الخاصة التي يتمقاىا الطالب ذكم متالزمة داكف. كما أف 

صائيا عمى حممة البكالكريكس أيضا يكافقكف بشكؿ أعمى إح
خصائص خدمات التربية الخاصة. كربما يعكس ذلؾ أف حممة 
المؤىالت األعمى قد أصبح لدييـ تكقعا أكبر لفاعمية تمؾ 
الخدمات ككذلؾ خصائصيا، نتيجة تحصيميـ العممي لما بعد 
البكالكريكس كتعرفيـ بشكؿ أعمؽ عمى المزيد مف المستكل 

لمزيد مف التكامؿ النكعي لخدمات التربية الخاصة كما يتجو 
كتحقيؽ األىداؼ التي يتكخاىا مقدمك الخدمة، كما أف حممة 
الشيادات األعمى أيضا قد ينظركف بأىمية أكبر لتمؾ الخدمات 
التربكية ككنيا تسيـ بشكؿ أكبر عمى نجاح تمؾ البرامج في دمج 

 .الطالب ذكم متالزمة داكف في المدرسة كالمجتمع
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 التوصيات. 7
الدراسة الحالية، فإنو يمكف الخركج بالتكصيات في ضكء نتائج 

 :اآلتية
إجراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية تقيس كجية نظر عينات  -

أخرل ذات عالقة بالطالب ذكم متالزمة داكف، مثؿ اآلباء 
 .كمدراء المدارس كالمشرفيف التربكييف

ف اجراء المزيد مف الدراسات العممية التي تتناكؿ رضا المعممي -
كاآلباء تجاه مستكل الخدمات المقدمة، كالتعرؼ عمى كجيات 
نظرىـ نحك أكلكيات الجكانب التي ترفع مستكل تقديـ تمؾ 

 .الخدمات كالعقبات التي قد تعترضيا
زيادة األنشطة االجتماعية في برامج التربية الفكرية نظرا  -

لتفاعؿ طالب ذكم متالزمة داكف معيا بشكؿ ممحكظ، كلدكرىا 
ارز في تنمية الميارات المعرفية كاالجتماعية كميارات الب

 .التكاصؿ لدل ىذه الفئة بحسب ما أشارت إليو الدراسات العممية
التدرج في دمج الطالب ذكم متالزمة داكف في الصفكؼ  -

جراء الدراسات التي تختبر  الدراسية مع اقرانيـ العادييف، كا 
 .مختمؼ جكانب التجربة

لتدخؿ المبكر لذكم متالزمة داكف لدكرىا العناية ببرامج ا -
اإليجابي في االستفادة مف خدمات التربية الخاصة التي يمتحؽ 

 .بيا أفراد ىذه الفئة بعد تمؾ المرحمة
 المراجع

 أ. المراجع العربية
دمج األطفاؿ ذكم (. 2004المكسى، ناصر عمي ) [17]

. رؤية تربكية. مكتب االحتياجات الخاصة في التعميـ العاـ
 التربية العربي لدكؿ الخميج. الرياض. 

فصكؿ في تاريخ التعميـ (. 1406كزارة المعارؼ. ) [18]
. بالمممكة، التعميـ الخاص: عرض كثائقي إحصائي

 الرياض. المممكة العربية السعكدية

مسيرة التربية الخاصة (. 2008المكسى، ناصر عمي. )[19] 
        . دارة مف العزؿ إلى الدمجػػكديػػة السعػػػربيػػلعة اػػكػمػمػي المػػػف

 القمـ لمنشر كالتكزيع دبي: اإلمارات العربية المتحدة.      

 األساسية االحتياجات(. 2013بف نادر، كضحاء. ) [20]
 مينة منظكر إشباعيا مف كأساليب داكف متالزمة ألطفاؿ
 مدارس أطفاؿ عمى ميدانية االجتماعية: دراسة الخدمة
النيضة  لجمعية التابعة داكف متالزمة صكت جمعية
. رسالة ماجستير غير بالريا االجتماعية الخيرية النسائية

 منشكرة. كمية اآلداب. جامعة الممؾ سعكد. 

أثر برنامج تدريبي عمى تنمية  (.2010الناصر، ) [21]
الكفايات االجتماعية عند أطفاؿ متالزمة داكف مف كجية 

. رسالة ماجستير غير منشكرة. جامعة األمكرنظر أكلياء 
 اليرمكؾ. األردف. 

النمائية كاالنطباعات (. التكقعات 2006التميمي، أحمد ) [22]
االتجاىات نحك دمج األطفاؿ ذكم االحتياجات السائدة، ك 

مؤتمر مركز اإلرشاد الخاصة في مرحمة ما قبؿ المدرسة، 
 . 207-171، ، القاىرةالنفسي

(. دراسة لمصدؽ العاممي 1999العبد الجبار، عبد العزيز ) [24]
لمقياس االتجاىات نحك دمج األطفاؿ ذكم االحتياجات 
الخاصة كبعض المتغيرات األخرل ذات العالقة بتمؾ 

، جامعة الممؾ مجمة العمـك التربكية كاإلسالميةاالتجاىات، 
 .99-73(، 2، )11سعكد،

 العالقات تنمية في الدمج (. أثر1996ىاركف، صالح. ) [25]
 مجمة .عقميان  المتخمفيف لدل األطفاؿ المتبادلة الشخصية

-71(، 1العشركف، ) العدد شمس، عيف جامعة ،التربية
103. 

 استخداـ فاعمية ( مدل1996عبداهلل، سيير محمكد أميف ) [27]
 لدل الالتكافقى السمكؾ تعديؿ في الجماعي اإلرشاد أسمكب
 القابميف فئة مف داكف بأعراض كالمصابيف عقميان  المعاقيف
 27-25، متغير عالـ في النفسي مؤتمر اإلرشادلمتعمـ، 

 ديسمبر، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عيف شمس.
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 السرطاكم، زيداف، السرطاكم، عبدالعزيز، جرار، جالؿ [28]
التعرؼ عمى اراء المعمميف كالمديريف في مدينة (. 1988)

الخدمة التربكية المناسبة لممعكقيف الرياض حكؿ أنماط 
. مركز البحكث التربكية. كمية التربية، جامعة كدمجيـ

 الممؾ سعكد.

عدس، عبد الرحمف، كعبيدات، فاركؽ، كعبدالحؽ، كايد.  [31]
. الطبعة البحث العممي: مفيكمو، أدكاتو، أساليبو(. 2003)

 الثالثة. الرياض: دار أسامة لمنشر كالتكزيع.

 في البحث إلى المدخؿ (2003) ، صالح بف حمداؼالعس [32]
 ، مكتبة العبيكاف، الرياض: السعكدية.السمككية العمـك

إحصاءات التربية الخاصة ( 1435كزارة التربية كالتعميـ ) [33]
اإلدارة العامة لمتربية  (.1433/1434بنيف لمعاـ الدراسي )

 .الخاصة. الرياض. المممكة العربية السعكدية

مدل تكافر الخدمات المساندة (. 2007القريني، تركي. ) [35] 
. كفاعميتيا في دعـ العممية التعميمية لتالميذ التربية الفكرية

رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية التربية، جامعة الممؾ 
 سعكد. 

فاعمية الخطة التربكية (. 1988الخشرمي، سحر. ) [39] 
 طمبة المعكقيف عقميا.الفردية في تدريس الميارات المغكية لم

رسالة ماجستير غير منشكرة. عماف، الجامعة األردنية: 
 األردف. 
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STATUS OF SPECIAL EDUCATION 

SERVICES FOR STUDENTS WITH DOWN 

SYNDROM IN SAUDI ARABIA FROM THE 

PERSPECTIVE OF THEIR TEACHERS 

IBRAHEIM ALTHABET 

King Saud University 

Abstract_ The study aimed to identify the status of special education services for students with 

Down syndrome in Saudi Arabia and how it is perceived by their teachers. The sample consisted of 

(83) teachers from elementary and middle schools. Descriptive analytical methodology was used 

for this study. Results showed the propriety on the inclusion of students with Down syndrome in 

public schools, which can helps acquire new skills that can be generalized with their normal peers, 

in addition to prepare them to gradually transition to normal life in the community. The sample 

experience between (11-15 years) significantly, more consent on the inclusion option. Findings 

showed that the sample agreed on the effectiveness of special education services for students with 

Down syndrome, with statistically significant differences in favor of teachers who hold a bachelor 

degree. In terms of the characteristics of the educational services provided, results showed that the 

most important characteristic is the opportunity for people with Down syndrome to gain the 

proper communication skills and social interaction, in addition to adopting individual educational 

plan. It found that the sample who hold a bachelor degree, is statistically greater in consent of the 

characteristics of the services provided. 

Key Words: Down syndrome, Special education, Teachers of Special Education, Inclusion. 

 

 

 

 


