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:مقــــدمـة 
وقدرته على توجيه مـا لـديها مـن الطاقـات إلـى وجهتهـا البنائيـة . تقاس حضارة أى مجتمع باستثماره لثرواته البشرية 

محمـود ، ( ا المجتمـع ومما ال شك فبه أن للصغار والناشئين الجانـب األكبـر فـى تحديـد شـكل هـذ. التى تسهم فى تقدمه 
فافعاقـة مشـكلة . وقد لوحظ أن عدد ذوى االحتياجـات الخاصـة يمثلـون نسـبة غيـر قليلـة مـن أبنـاء أى مجتمـع ) . ١٩٩٥

اجتماعية تؤرق المجتمعات وتهدد أمنها ألن الطفل ذا اإلعاقة إذا لم يجد الرعاية المناسبة يمكن أن يصبح خطراً  على ذاته 
. ( Goodyer, 1990,1996)وعلى األخرين 

ومن الجدير بالـذكر أن الخـدمات المقدمـة لـذوى االحتياجـات الخاصـة فـى المملكـة العربيـة السـعودية حـدثت لهـا 
طفرات سريعة ، فنظرة متفحصة لبيانات وزارة التربية والتعليم تكشف لنا عن الزيادة المتالحقة فى أنماط تقديم الخدمة مما 

١٩٩٦/ ١٩٩٥حيــث كــان عــدد المعاهــد عــام . ألطفــال علــى اخــتالف فئــاتهم وأعمــارهم أنعكــس علــى تلبيــة احتياجــات ا
برنامجـاً  للبنـين وفـى المقابـل ال )  ١٢(للبنات وكان عـدد البـرامج فـى ذلـك العـام ) ١٨(للبنين و) ٣٦(معهداً  منها ) ٥٤(

) ٣٧(للبنــين و) ٣١(هـداً  منهــا مع) ٦٨(٢٠٠٧/ ٢٠٠٦يوجـد أيــه بـرامج للبنــات ، بينمــا أصـبح عــدد المعاهـد فــى عــام 
ويعـود . للبنـات ) ٨٠٢(للبنين و) ٢١٥٣(برنامجاً  منها ) ٢٩٥٥(للبنات وأصبح عدد البرامج المتعلقة بالمدارس العادية 

هذا النمو فى عدد البرامج والتالميذ إلـى التوسـع فـى تقـديم خـدمات التربيـة الخاصـة بحيـث شـملت فئـات لـم تكـن تسـتفيد 
وتنتشـر الظـواهر السـلوكية غيـر المقبولـة فـى كثيـر مـن البـرامج التدريبيـة )   ، تحت الطبع ٢٠٠٤الموسى ، (منها من قبل 

ـــى وجـــه  ـــة عل ـــة المتدتي ـــة الخاصـــة بالطفـــال ذوى االحتياجـــات الخاصـــة بوجـــه عـــام واألطفـــال ذوى القـــدرات العقلي والتأهيلي
منهـا أو التـأهيلى ، أن الكثيـر مـن المشـكالت الســلوكية وقـد أدرك القـائمون علـى تلـك البـرامج ســواء التعليمـى. الخصـوص 

المصــاحبة لــبعض حــاالت متالزمــة داون تشــكل عائقــا ص رئيســياً  يحــد مــن عمليــة تكــيفهم ةوانســجامهم مــع الخطــط ذات 
ليـة الخاصـة لقد كان التركيز منصباً  على الخـدمات التربويـة والتدريبيـة والتألهي) . ١٩٩٣الوابلى ، ( العالقة بتلك البرامج 

ولالرتقـاء . وذلك لتفادى تفاقم المشكالت الطبية أو السلوكية وسرعة االهتمام والتعامل معها لتحقيق أقصى قدر من النمو 
بكفاءة الخدمات المقدمة فإنه من الضرورة التعرف على   خصائص المشكالت االسلوكية وحصـرها وتحديـد درجـة شـيوعها 

.لدى األطفال ذوى متالزمة دوان 
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أن المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوى متالزمة دوان تبدأ من المشكالت البسيطو وتنتهـى بالشـديدة جـداً  ، 
وتقف المشكالت السلوكية كتحد يواجه معلمى التربية الخاصة ، كما أنها تعمل على التقليل من فاعلية وسير عملية التعليم 

.ئهم لألدوار االجتماعية المنوطة بهم لهؤالء األطفال ، هذا بمتطلباتهم الشخصية وأدا
يختلـف األطفـال ذوى متالزمــة دوان كـأقرانهم مــن األطفـال العــاديين بـاختالف البيئــة التـى يعيشــون فيهـا والمثيــرات 

وفـى المقابـل عنـدما . فعندما يتوافر للطفل جو هادئ ، يسوده الحنان يسير نموه نحـو المسـار السـليم . التى يتعرضون لها 
ويمـر معظـم . بيئة فيها للحب والتقبل واالستقرار فإنه يتعرض لالضطرابات التى تؤثر سلبا ص على صحته النفسية ينشأ فى

ــة مــن االضــطراب االنفعــالى بســبب التغيــرات  األطفــال خــالل مراحــل نمــوهم بمشــكالت ســلوكية ، أو بفتــرات مؤقتــة وطارئ
إذ يمكـن أن . إنـه فـى بعـض األحيـان ال يكـون األمـر بهـذه السـهولة إال. الفسيولوجية ، أو نتيجة لألحـداث البيئيـة المتغيـرة 

تستمر هذه المشكالت وقد تترجم فى صورة انفعاالت أو سلوكيات غير مرغوبة ، مما قد يعطل اسـتثمار طاقـات هـذه الفئـة 
.معهم وإعدادها األعداد السليم صحياً  ونفسياً  واجتماعياً  بما يعود بالنفع عليهم وعلى أسرهم ومجت

(Bihm, Sigelman, & Westbrook, 1997, Fox, et al, 1996)
ويؤكد العديد من الباحثين إلى أن ذوى متالزمـة داون يعـانون مـن صـعوبات نمائيـة جمـة فـى التواصـل اللفظـى وغيـر 

ب بشكل فعال اللفظى ، وضعف فى العالقات االجتماعية ، وعدم القدرة على ممارسة األنشطة واستغالل وقت الفراغ واللع
ووجد أن نسبة كبيرة مـن هؤالءاألطفـال يظهـرون مشـكالت فـى إتبـاع التعليمـات ، وااللتـزام بنظـام روتينـى معـين ، وحركـات . 

ــــــة  ــــــر مقبول ــــــة غي ــــــى ســــــلوكيات . نمطي ــــــاه باإلضــــــافة إل ــــــى االنتب ــــــد وقصــــــور ف ــــــبهم مظــــــاهر النشــــــاط الزائ كمــــــا تبــــــدو عل
. (Hassold, 1998)أخرى مختلفة 

ر بالــذكر أن دراســة المشــكالت الســلوكية لــدى األطفــال ذوى متالزمــة داون تحتــل مكانــة مهمــة بــين ومــن الجــدي
فقــد أجريــت العديــد مــنن الدراســات الكشــفية لحصــر أهــم المشــكالت الســلوكية لــدى تلــك . الدراســا ت التربويــة والنفســية 

Elliott, 1988, Elliott)لفرد أو األسـرة الفئسة فى المراحل العمرية المختلفة ، وربطها بمتغيرات متنوعة تتعلف با
& Treuting, 1991) ومراقبة تلك السلوكيات وتحديـد مسـبباتها(Donforth & Drabman, 1989,

Luiselli & Solocumb, 1980, Gardner & Moffatt, 1990) .
ن تعميم نتائجها فى البيئة ولكن على الرغم من أهمية الدراسات السابقة التى تصدت لهذا الموضوع إال أنه ال يمك

تـرتبط إلـى حـد  –المشـكالت السـلوكية –العربية بوجه عام والبيئة السعودية على وجـه الخصـوص ، وخاصـة إذا علمنـا أنهـا 
ومن هذا المنطق ، تولدت الحاجة إلى دراسة المشكالت السلوكية لـدى األطفـال . كبير بالمثيرات البيئية المحيطة بالطفل 

.اون ذوى متالزمة د
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:مشكلة الدراسة 
لقد الحظ الباحث من خالل خبرته السابقة كمعلم للتربية الخاصة بمعاهد وبرامج التربية الفكرية بمرحلة التهيئـة ، 

وأثناء اإلشراف على طالب التـدريب الميـدانى بقسـم التربيـة الخاصـة مسـار اإلعاقـة الفكريـة أن بعـض حـاالت متالزمـة دوان 

كية عديدة وهى تختلف فى طبيعتها عن باقى تلك المشكالت التى تبدو لدى األطفـال اآلخـرين ، يعانون من مشكالت سلو 

. مما يؤثر فى عالقتهم باآلخرين من ناحية ، وتعوق استفادتهم من البرامج والخطط المقدمة لهم من ناحية آخرى 

,Cullinman, Matson, Epstein, & Rosemier)وقد أكدت العدبد من الدراسات  1984,

Koller, Richards, Katz, Mclaren, 1989) أن نسـبة شـيوع المشـكالت السـلوكية لـدى األطفـال ذوى

وممـا يزيـد مـن تفـاقم المشـكلة أن الكثيـر مـن تلـك السـلوكيات قـد . متالزمة داون أكثر تكـرراً  بمقـارنتهم بـأقرانهم العـاديين 

.مر إلى اإلضرار بممتلكاتهم وممتلكات األخرين أيضا تهدد سالمة الطفل ذاته وأقرانه اآلخرين ، وقد يمتد األ

:وقد تم تحديد مشكلة الدراسة الحالية بسعيها إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية 
هل يختلف شيوع المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوى متالزمة داون الذكور كما يدركها معلموهم ؟.١

هل يختلف شيوع المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوى متالزمة داون اإلناث كما يدركها معلموهم ؟.٢

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات األطفـال ذوى متالزمـة داون الـذكور واإلنـاث فـى المشـكالت .٣

السلوكيةة كما يدركها معلموهم ؟

٧–٤من ( متوسطى درجات األطفال ذوى متالزمة داون فى الفئات العمرية هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين .٤

فى المشكالت السلوكية كما يدركها معلموهم ؟) سنة ١٢سنة ، وأكثر من ١٢–٨سنوات ، ومن 

هل توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطى معـامالت ذكـاء األطفـال ذوى متالزمـة داون البسـيطة والمتوسـطة فـى .٥

ئات العمرية فى المشكالت السلوكية كما يدركها معلموهم ؟الف

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات األطفال ذوى متالزمة داون الملتحقـين بالمعاهـد والملتحقـين .٦

ببرامج الدمج فى المشكالت السلوكية كما يدركها معلموهم ؟
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:أهمية الدراسـة 
بذلة فى المؤسسات التعليمية المهتمة برعاية ذوى االحتياجات الخاصة ، وما تبذله مـن على الرغم من الجهود الم

جهــود فــى الرفــع مــن ســتوى الخــدمات المقدمــة إال أن هنــاك قصــوراً  واضــحا فــى تطــوير معــارف ومهــارات وقــدرات معلمــى 
ت الخاصـة بشـكل عـام واألطفـال ومعلمات التربية الخاصة للتعامـل مـع المشـكالت السـلوكية لـدى األطفـال ذوى االحتياجـا

ومن المالحظ أيضاً  أن معلمى التربية الخاصة يقضون جزءاً  غيـر يسـير مـن وقـتهم فـة . ذوى اإلعاقة الذهنية بصورة خاصة 
التعامــل مــع تلــك المشــكالت الســلوكية ، وممــا يضــيع علــى األطفــال فــرص االســتفادة مــن اليــوم الدراســى ، وإربــاك العمليــة 

. (Koller, et. Al, 1989)لقى أعباء إضافية على عاتق هؤالء المعلمين وإدارة المدرسة التعليمية ، وي
إن المعرفة بطبيعة وأشكال المشكالت السلوكية لـدى األطفـال ذوى متالزمـة داون يمكـن توظيفهـا واسـتثمارها مـن 

هـذا باإلضـافة . داخـل التعليميـة حيث يسهم ذلك إلى حـد كبيـر فـى التخفيـف مـن معانـاة المعلمـين. قبل معلمى هذه الفئة 
إلى ما قد يطرأ من تحسن فى مقدار تحصيل الطفـل فـى المجـاالت التربويـة واالجتماعيـة والمهنيـة والـذى يعـد جـزءا أساسـيا 
من األهداف التى تسعى التربية الخاصة إلى تحقيقها ، فصال عما قد يكون لذلك من مردود ايجابى على عالقـة ذوى داون 

.أسرهم ومجتمعهم بأقرانهم و 
كمـــا أن التعـــرف علـــى المشـــكالت الســـلوكية لـــدى األطفـــال ذوى متالزمـــة داون يعـــد مـــن الخطـــوات المبدئيـــة فـــى

إعداد وتصميم ورش العمـل والـدورات التدريبيـة والبـرامج لمواجهـه وعـالج تلـك المشـكالت لمـا لهـا مـن انعكـاس كبيـر علـى 
باإلضـــافة إلـــى ذلـــك ، فـــإن فهـــم طبيعـــة وأشـــكال المشـــكالت الســـلوكية لـــدى . نمـــو هـــؤالء األطفـــال النفســـى واالجتمـــاعى 

األطفــال ذوى متالزمــة داون مــن شــأنه المســاعدة فــى تصــحيح بعــض االتجاهــات والممارســات الخاطئــة الشــائعة فــى البيئــات 
.التعليمية والمنزلية 

:ويمكن تلخيص أهمية الدراسة الحالية فى ضوء النقاط التالية 
.لمكتبة العربية باستبيان للتعرف على المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوى متالزمة داون إثراء ا.١
تعد هذه الدراسة من الناحية النظرية إضافة علمية فى مجال التعرف على طبيعة المشكالت السلوكية لـدى األطفـال مـن .٢

يــة القليلــة التــى تناولــت المشــكالت مــن الدراســات العرب–فــى حــدود علــم الباحــث –ذوى متالزمــة داون ، حيــث تعــد 
.السلوكية لدى تلك الفئة 

مـــن الناحيـــة التطبيقيـــة يتوقـــع أن تســـهم نتـــائج تلـــك الدراســـة ، ومـــا تقدمـــه مـــن توصـــيات تربويـــة فـــى الكشـــف عـــن نـــوع .٣
المشــكالت الســلوكية لــدى األطفــال ذوى متالزمــة داون فـــى تبصــير المعلمــين واألخصــائيين النفســيين بمــدارس التربيـــة 

. الفكرية بتلك المشكالت ، مما يفيد فى وضع البرامج اإلرشادية التى من شأنها الحد من تلك الدراسة 
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:أهداف الدراسـة 
:تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلى 

) .كما يدركها معلموهم ( بناء استبيان للتعرف على المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوى متالزمة داون .١
.وطبيعة المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوى متالزمة داون كما يدركها معلموهم التعرف على نوع.٢
١٢–٨ســنوات ، ومــن ٧–٤( الــذكور واإلنــاث ، األطفــال فـى الفئــات العمريــة : التعـرف علــى الفــروق بــين كـل مــن .٣

بالمعاهد والملتحقين ببـرامج ، وذوى اإلعاقتين البسيطة والمتوسطة ، واألطفال الملتحقيت) سنة ١٢سنة ، وأكثر من 
) .كما يدركها معلومهم ( الدمج فى نوع وطبيعة المشكالت 

:أهداف الدراسـة 
:المشكالت السلوكية 

هـو أى نـوع مـن السـلوكيات التـى يعتبرهـا ذو السـلطة فـى ثقافـة مـا غيـر متوقعـة ، ويتحـدد هـذا السـلوك المضــطرب 
ة تجنبـه لــوم اآلخـر فــى بيئتـه اليوميــة ، وتســاعده فـى الحصــول علـى تقــبلهم لــه بعـدم قــدرة الطفـل علــى القيـام بالســلوك بطريقــ

(Kauffman, 1985, 16).
:متالزمة داون

هو زملة أعراض يعود سببها إلى شذوذ كروموشومى لدى بعض األطفال مسببا قصورا كليا أو جزئيا بشكل دائم فى 
ة أو النفســية إلــى الحــد مــن الــذى يســتوجب تقــديم خــدمات التربيــة قــدراتهم الجســمية أوالحســية أو التواصــلية أو األطاديميــ

.الخاصة 
(National Association for Down Syndrome, 2007)

:حدود الدراسة 
:يتحدد مجال الدراسة الحالية بالحدود التالية 

ــة الدراســة الحاليــة :البعــد البشــرى  داون العــاملين بمعاهــد مــن معلمــى ومعلمــات األطفــال ذوى متالزمــة ) ٤٥(شــملت عين
من تالميذهم ذوى متالزمة ) ١٤٥(وبرامج التربية الفكرية ، والذين قاموا بتقييم المشكالت السلوكية لدى 

.داون 
من معاهد التربية الفكرية وبرامج الدمج التابعة لوزارة التربيـة والتعلـيم بالمملكـة ) ١٨(أجريت الدراسة فى : البعد الجغرافى

.دية العربية السعو 
اعتمد الباحث على استبيان المشكالت السلوكية لدى األطفال ذوى متالزمـة داون كمـا يـدركها معلـوهم ، :البعد المنهجى 

ـــة ـــد تقـــديرات عين ـــه علـــى تحدي ـــائج الدراســـة بالخصـــائص الســـيكومترية لالســـتيان وقدرت ـــم تحـــدد نت ومـــن ث
.الدراسة 

.هـ ١٤٢٩/ ١٤٢٨لدراسى األول من العام الدراسى تم تطبيق االستبيان فى الفصل ا:البعد الزمنى 


