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املعايري املهنية الالزمة ملعلمي طلبة ذوي 
اإلعاقة العقلية يف منطقة القصيم من وجهة 

 نظرهم يف ضىء عدد من املتغريات
 *زياد كامل الالال

 

 

هدفذ الدزاطت إلى الخهسف نلى اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت إلاهلمي ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت في مىؿلت اللطُم مً وحهت  امللخص_

، ولخدلُم ؤهداف الدزاطت 28هكس اإلاهلمين في غىء مخغيراث )الخبرة اإلاهىُت، ميان الهمل(، وجيىهذ نُىت الدزاطت مً )
ً

( مهلما

نداده للىشف اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت إلاهلمي ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت في مىؿلت اللطُم فلد اطخسدم الباخث اطدباهت مً إ

، و 55ميىهت مً ) ت لإلحابت نً الظؤاٌ ألاٌو ( فلسة. والطخسساج الىخائج، جم اطخسدام اإلاخىطؿاث الخظابُت، والاهدسافاث اإلاهُاٍز

ازخباز )ث(. وؤشازث الىخائج إلى ؤن ول اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت إلاهلمي ؾلبت لإلحابت نً الظؤاٌ الثاوي والثالث للدزاطت جم اطخسدام 

ذوي ؤلاناكت الهللُت في مىؿلت اللطُم خكُذ بلبٌى مسجفو مً وحهت هكس مهلميهم، مما ًدٌ نلى اهمُت جلً اإلاهاًير في إنداد 

في اإلاهاًير اإلاهىُت   (a ≤ 05,0) ىد مظخىي الداللتمهلمي ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت، هما لم جىحد فسوق ذاث داللت إخطائُت ن

 
ً

الالشمت مً وحهت هكس اإلاهلمين واإلاشسفين حهصي للخبرة اإلاهىُت )ؤكل مً زمع طىىاث، زمع طىىاث فإهثر( في ول اإلاداوز، ؤًػا

في اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت مً وحهت هكس اإلاهلمين واإلاشسفين  (a ≤ 05,0) لم جىحد فسوق ذاث داللت إخطائُت نىد مظخىي الداللت

حهصي للخبرة اإلاهىُت )ؤكل مً زمع طىىاث، زمع طىىاث فإهثر( في ول اإلاداوز. وكد زسحذ الدزاطت بهدة جىضُاث حظهم في 

س جلً اإلاهاًير الالشمت إلاهلمي ذوي ؤلاناكت الهللُت  .جؿٍى

 ُت، اإلاهاًير اإلاهىُت.ؤلاناكت الهلل الكلماث املفخاحيت: 

 

 

 

 

 

 

 
 

_ قسم العلوم إلاوساهيت  تيعامخجلا و * أسخاذ التربيت الخاصت املساعد _ جامعت العين للعلوم والخكىولوجيا _ كليت التربيت والعلوم إلاوساهيت

 .ولاجخماعيت
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املعاًير املهىيت الالزمت ملعلمي طلبت ذوي إلاعاقت العقليت في مىطقت 

 ضوء عدد مً املخغيراثالقصيم مً وجهت هظرهم في 
 . املقدمت1

ٌهخبر الاهخمام بروي ؤلاناكت مهمت إوظاهُت واحخمانُت وغسوزة      

 لخلدمها في 
ً
دت مً ؤهمُت في خُاة الشهىب، ومهُازا ملخت إلاا لهره الشٍس

والهدالت الاحخمانُت، وجصداد الخاحت إلى هرا مجاٌ خلىق ؤلاوظان 

الاهخمام جصاًد حجم هره الفئت في الهالم مو غألت حجم الخدماث 

 .اإلالدمت لهم

، وذي ؤلاناكت الهللُت       
ً
شهد مُدان جإهُل ذوي ؤلاناكت نامت َو

 في جدظين بسامج التربُت الخاضت، وكد جمثل هرا 
ً
 هبيرا

ً
زاضت اهخماما

س البرامج والخدماث واطتراجُجُاث اللُاض الاهخمام في ج ؿٍى

والدصخُظ والخهلُم، وفي غىء حملت مً اإلاهاًير واإلاؤشساث الهاإلاُت 

التي جػبـ نملُاث التربُت الخاضت بهدف جلدًم الخدماث والبرامج 

ودمج الىىنُت، وجدظين هىنُت خُاة ذوي ؤلاناكت نامت، وذوي ؤلاناكت 

 ].1الهللُت بشيل زاص ]

هخبر اإلاهلم هى الهىطس ألاطاسخي الري جلىم نلُه الهملُت        َو

الخهلُمُت، هما ؤهه هى ؤهم نىاضس الىكام الخهلُمي الري ٌهخمد نلُه 

ىن ًىادون بػسوزة إنادة  في الخغُير التربىي هيل، ولرا فلد بدؤ التربٍى

الىكس في إنداد مهلم ذوي ؤلاناكت الهللُت، مً هاخُت ؤلانداد والخدٍزب 

س، ومً الىاضح ؤن إخدار ؤي حغُير جسبىي هادف ؤو جددًث في وال خؿٍى

ع، ال ًخم بدون مهلم ًيىن نلى كدز مً الىفاًت  اإلاىاهج وؾسق الخدَز

جمىىه مً إخدار هرا الخغُير اإلايشىد، وزاضت مو ما ًدظم به هرا 

الهطس الري وهِش فُه مً جفجس مهسفي مدظازم ؤغاف مظؤولُاث 

ُت حدًدة نلى دوز اإلاهلم في اإلاجخمو اإلاهاضس، وواحباث ومهاًير مهى

وهرا ما ًبرز إنداد اإلاهلم بطفت نامت، وبساضت مهلم ؾلبت ذوي 

 ].8,2ؤلاناكت الهللُت ]

فمهلم ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت الري وهىُه، هى مهلم ٌهد      

لُخهامل مو ؾالب ذوي زطائظ وخاحاث هفظُت وكدزاث بدهُت 

الب بفهم جام لخطائظ الؿالب الىفظُت ونللُت زاضت، فهى مؿ

وطلىههم وخاحاتهم ومُىلهم واهخماماتهم والتي جسخلف نً الؿلبت 

الهادًين، وبُنها فسوق فسدًت شاطهت، هما ؤهه مؿالب بخلدًم ما 

اتهم اإلاخباًىت، فهى  ًىاطبهم باألطالُب والؿسق التي جخماشخى مو مظخٍى

فاءة زاضت ومهازاث مخىىنت، ًدخاج إلى مهاًير مهىُت وكدزاث نالُت وه

لسفو مظخىي ؤدائه التربىي والخهلُمي، وشٍادة فانلُخه، لُطبذ دوزه 

ظها، وؤن ًطبذ لدًه الىفاءة  س مادجه وؾسق جدَز واضح في إزساء وجؿٍى

إلاىاهبت الخؿىز في اإلاهسفت، وفي جىفُر اإلاهام اإلاىولت إلُه نلى ؤطع 

[ 
ً
 ].5,5ومهاًير مدددة ومهسوفت طلفا

ىُت خسهت 1692ففي نام )        م( وشإث في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

 Competency Based Teacher)إنداد اإلاهلمين اللائمت نلى الىفاًاث

Education) (CBTE)  والتي هادث بػسوزة إخدار حغُيراث في جسبُت

هىد الظبب في وشىء هره الخسهت إلى        اإلاهلم وبسامج إنداده، َو

ىُين البازشًٍ مً ندم ؤهلُت الىثير مً جدرًس ندد مً  ين ألامٍس  التربٍى

 ].9] اإلاهلمين وجدوي مظخىاهم

وحهخبر ؤلاناكت الهللُت إخدي الخددًاث التي جىاحه اإلاسخطين في       

مجاٌ التربُت الخاضت، وذلً ألنها حشيل مشيلت مسخلفت ألابهاد مً 

خُث ؤن ؤلاناكت الىىاحي الىفظُت والخهلُمُت والؿبُت والاحخمانُت، 

الهللُت جؤزس في مجاالث الىمى الهللي،، والجظمي، واللغىي و 

كهس هرا شيل طلبي نلى الجاهب الهللي في ول مً غهف  الاحخماعي، ٍو

الاهدباه، وغهف الراهسة، وغهف اللدزة نلى الخهلم. وؤما نلى الجاهب 

ي الجظمي فئن ؤصخاب هره ؤلاناكت ًكهسون غهفا واضخا ً وجإزسا ً ف

طسنت الىمى ومهدله باإلغافت إلى حشىهاث مسخلفت في السؤض والىحه 

وألاؾساف، وهرلً ًيىهىا نسغت لألمساع اإلاسخلفت، ؤما باليظبت 

للجاهب اللغىي فاهه جكهس نليهم بىادز الخإزس اللغىي، مً زالٌ 

اغؿساباث الىؿم ومشاول في الخىاضل الاحخماعي والاوسخاب 

زلل واضح في الىقُفت الخىاضلُت بطىزها  الاحخماعي، مما ًؤدي إلى

ىهىع هرا الىغو نلى جىافلهم الىفسخي، والخهلُمي،  اإلاسخلفت لديهم، ٍو

والاحخماعي واإلانهي، باإلغافت إلى الهدًد مً الاطخجاباث الاهفهالُت 

 ].8,2] الاحخمانُت غير الخىُفُت

 :حهٍسف ؤلاناكت الهللُت

اث هثيرة في ؤزبهُيُاث وزمظُيُاث مس حهٍسف ؤلاناكت الهللُت بخؿىز      

اللسن الظابم، خُث وان ًىكس إليها نلى ؤنها مشيلت ؾبُت بالدزحت 

ألاولى، زم بدؤ الاهخمام بها نلى ؤنها مشيلت احخمانُت، و جؿىز الاهخمام 

ت. وحهخبر ؤلاناكت الهللُت مشيلت مخهددة  بها نلى ؤنها مشيلت جسبٍى

فا فاث ألابهاد، ومً زم وجىىنذ الخهٍس ث خٌى مفهىمها واهدشسث الخهٍس

ت ]  ].6الؿبُت والاحخمانُت والتربٍى

فاث كبىال واهدشازا هى الخهسف   وججدز ؤلاشازة هىا إلى ؤن ؤهثر الخهٍس

ىُت لإلناكت الهللُت )  1668Americanالري جبيخه الجمهُت ألامٍس

Association on Mental Retardation 1992 وهى ٌهد مً ؤخدر ،

فاث لإلناكت الهللُت، فلد نسفذ ؤلاناكت الهللُت بإنها: هي إناكت  الخهٍس

جخميز باهسفاع ملخىف في ول مً ألاداء الهللي والظلىن الخىُفي، 

خمثل الظلىن الخىُفي بثالر ؤهىام هي(12) والتي جكهس دون طً  :، ٍو

اإلاهازاث اإلافاهُمُت: وحشمل: اللغت واللساءة والىخابت، واإلااٌ، والىكذ،  -ؤ

 .ومفاهُم الهدد، والخىحُه الراحي

اإلاهازاث الاحخمانُت: وحشمل: مهازاث الخهامل واإلاظؤولُت  -ب

 .الاحخمانُت، وجلدًس الراث، وخل اإلاشيلت، واللدزة نلى إجبام اللىاند

اإلاهازاث الهملُت: وحشمل: ؤوشؿت الخُاة الُىمُت )الهىاًت  -ج

ت، ووطائل الىلل، الصخطُت(، واإلاهازاث اإلاهىُت، والصخت والظالم

 ].8واطخسدام اإلااٌ، واطخسدام الهاجف ]

 :وظبت اهدشاز ؤلاناكت الهللُت

جسخلف وظبت اهدشاز ؤلاناكت الهللُت مً مجخمو إلى آزس، هما      

جسخلف جبها لهدد مً اإلاخغيراث في ذلً اإلاجخمو، فهي جسخلف بازخالف 

كخطادًت مخغير الجيع )ذوىز، إهار(، والهىامل الاحخمانُت والا
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والثلافُت، و اإلاهُاز اإلاظخسدم في حهٍسف ؤلاناكت الهللُت والهمس ودزحت 

ؤلاناكت الهللُت، هما جسخلف جلً اليظبت بازخالف البرامج الىكائُت مً 

ؤلاناكت الهللُت، و مهما ًىً مً ؤمس ازخالف جلً اليظبت، فئنها جتراوح 

ت ما بين   ].11] % مً اإلاجخمو2-%8.5مً الىاخُت الىكٍس

ادة وظبت اهدشاز قاهسة  وهىان ندد مً الهىامل التي حظهم في ٍش

 :ؤلاناكت ؤو زفػها في دٌو الهالم اإلاسخلفت، ومً ؤهم هره الهىامل

الازخالف في خبهت في حهٍسف ؤلاناكت الهللُت وازخالف اإلاهاًير اإلا. 1

 .جددًد وظبت الرواء للمهاكين نللُا

ت. 2  .الازخالف في اإلاجمىناث الهمٍس

 .مهُاز الظلىن الخىُفي في حهٍسف ؤلاناكت الهللُت. 3

الاحخماعي والخدماث الصخُت بين الازخالف في اإلاظخىي الثلافي و -

 ].11] الفئاث الاحخمانُت ؤو اإلاجخمهاث اإلاسخلفت

ف اإلاهاًير اإلاهىُت -  :حهٍس

 للملازهت والخلدًس، وحمهها 
ً
اإلاهُاز في اللغت الهسبُت )ما اجسر ؤطاطا

ير، وحمهها )نُازاث(، واإلاهاًسة حهجي الخلدًس بمدالُل كُاطُت مهاً

مهسوفت كىتها، واإلاهُاز في الفلظفت ٌهجي همىذج مدلم ؤ، مخطىز إلاا 

 ].18ًيبغي ؤن ًيىن نلُه الصخيء ]

ت مدددة       ت بإنها: نبازة ؤو حملت جسبٍى وحهّسف اإلاهاًير في الهملُت التربٍى

هازاث التي ًفترع ؤن ًمخلىها الفسد ؤو جطف اإلاخؿلباث اإلاهسفُت ؤو اإلا

 للملازهت في 
ً
 ؤو ؤطاطا

ً
ًؤديها ؤو جؤديها حهت مهُىت، وحظخسدم كاندة

 ].12اإلالاًِع، ؤو للخىم نلى اللُمت ؤو الىىنُت ؤو الىمُت ]

لطد باإلاهىُت: بإنها حهجي الصخظ اإلانهي، اإلادترف، اإلاخمسض، اإلاسخطس   ٍو

لهسبُت مً )اإلاهىت( وحهجي الهمل، والهمل والخبير، واإلاهىُت في اللغت ا

 ].15] ًدخاج إلى زبرة ومهازة بممازطخه

 :ؤهداف اإلاهاًير اإلاهىُت إلاهلمي ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت -

حهخبر اإلاهاًير اإلاهىُت إلاهلمي ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت مىحهاث ؤو       

زؿىؽ مسشدة مطاغت في نبازاث ؤو حمل ؤو جىكهاث مىخىبت، جددد 

ما ًجب ؤن ًلم به مهلمي ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت، مً مهازف 

ومهازاث وكُم ًلىم بها مهلمى ذوو ؤلاناكت الهللُت بإدائها، وذلً 

 ].5]هين مً الجىدة لخدلُم مظخىي م

هسفه وما ًمازطه مهلمى ؾلبت         وحشير هره اإلاهاًير إلى ما ٌهخلده َو

ذوي ؤلاناكت الهللُت، وهره الهبازاث مطاغت ومخىاطلت وحظخسدم 

مطؿلخاث مشترهت ومخفم نليها، جم جطمُمها بهدف بىاء اللدزاث 

لى ما والهمل هدى الىضٌى إلى الخىاطم والجىدة، وتهدف هره اإلاهاًير إ

 :ًلي

بىاء كاندة لدنم مظاهماث نملُاث الخدَزع في مسسحاث الخهلُم  -1

 .لدي حمُو ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت

ع والانتراف بمظاهماتها نلً هؿاق  -2 ص وغهُت مهىت الخدَز حهٍص

 .اإلاجخمو

إنالن لللُم واإلاهازف ومهازاث اإلاهلمين التي جمثل ؤطاض نملهم مو  -3

 .الهللُت وؤطسهم الؿلبت ذوي ؤلاناكت

جدظين فانلُت الخهلُم والىمى اإلانهي لطالح الؿلبت ذوي ؤلاناكت  -4

 ].15الهللُت ]

 :بىاء اإلاهاًير اإلاهىُت إلاهلمي ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت -

بىِذ اإلاهاًير اإلاهىُت إلاهلمي التربُت الخاضت بشيل نام، ومهلمي ؾلبت     

مت مفادها، ؤن اإلاهىُين في ذوي ؤلاناكت الهللُت بشيل زاص، نلى م
َ
ظل

ت لخىضُل  مجاٌ التربُت الخاضت حُدو ؤلانداد وهم ٌشيلىن حجس الصاٍو

اإلامازطت اللائمت نلى ألادلت لألفساد ذوي الاخخُاحاث الخاضت، ومً 

لت ؤن اإلاهلم حُد ؤلانداد والخإهُل ًدلم  اإلاخفم نلُه مىر كترة ؾٍى

 نلى حهلم  ؤفػل الىخائج للخهلم، ولهرا فاإلاهلم حُد
ً
ؤلانداد ؤهبر جإزيرا

 ].19الؿفل مً ؤي مخغير آزس ًلو جدذ إدازة اإلادزطت ]

شمل بىاء اإلاهاًير اإلاهىُت نلى حاهبين ؤطاطُين هما        :َو

اإلاهسفت: وحهجي ؤلادزان والىعي وفهم الخلائم، ؤو اهدظاب اإلاهلىمت . 1

ً وكس  م الخجسبت، ؤو مً زالٌ الاؾالم نلى ججازب آلازٍس اءة نً ؾٍس

اطخيخاحاتهم، وحمهها مهازف، ونسفها كامىض ؤهظفىزد ؤلاهجليزي بإنها 

الخبراث واإلاهازاث اإلاىدظبت مً كبل شخظ مً زالٌ الخجسبت ؤو 

الخهلُم، مثل: مهسفت ؤطباب ؤلاناكت الهللُت، ومهسفت زطائظ الؿلبت 

 .ذوي ؤلاناكت الهللُت

مخىاهُت، دة وبدكت اإلاهازة: وهي الخمىً مً اهجاش مهمت بىُفُت مدد. 2

وطسنت في الخىفُر، وحمهها مهازاث، وهي اللدزة نلى ؤداء نمل مهين و 

إجلاهه وفم غىابـ مدددة، مثل: اللدزة نلى إنداد الخؿـ 

ع الؿلبت ذوي  ظُت، واللدزة نلى اطخسدام ؾسق مالئمت لخدَز الخدَز

 ].15,15] ؤلاناكت الهللُت

 :الؿلبت ذوي ؤلاناكت الهللُتزطائظ اإلاهاًير اإلاهىُت إلاهلمي  -

شاملت: جدىاٌو الجىاهب اإلاسخلفت اإلاخدازلت للهملُت الخهلُمُت  -1

ت والظلىهُت  .والتربٍى

مىغىنُت: مدددة وواضخت وجسهص نلى اإلاخؿلباث ألاطاطُت للهمل  -2

 .مو الؿلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت

 للكسوف ا -3
ً
لبُئُت مسهت: ًمىً جؿبُلها نلى كؿاناث مسخلفت وفلا

 .والجغسافُت والثلافُت والاكخطادًت اإلاخباًىت

مجخمهُت: ؤي ؤنها حهىع جىامي اإلاجخمو وزدمخه، وجلخلي مو  -4

 .اخخُاحاجه، وقسوفه وكػاًاه

مظخمسة ومخؿىزة: ًمىً جؿبُلها نلى فتراث شمىُت ممخدة مو مساناة  -5

 للمخغيراث الهلمُت والخىىىلىحُت والا 
ً
سها وفلا حخمانُت حهدًلها وجؿٍى

 .والثلافُت

 .كابلت لللُاض: ًمىً مالخكتها وكُاطها للخىم نلى حىدتها -6

حشازهُت: جبجى نلى ؤطاض مشازهت ألاؾساف اإلاخهددة مً اإلاجخمو، في  -7

م هخائجها  .إندادها وجلٍى

ؤزالكُت: حظدىد إلى الجاهب ألازالقي، وجساعي ناداث اإلاجخمو  -8

 .وجلالُده

 ].1,12لدنم الهملُت الخهلُمُت والنهىع بها ] دانمت: حهخبر آلُت -9

 :اإلاهاًير اإلاهىُت إلاهلمي ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت -

قهسث الهدًد مً الهُئاث واإلاىكماث التي حهجى بخإهُل وإنداد       

هخبر  Council for (CEC)الهاملين في مجاٌ التربُت الخاضت، َو

Exceptional Children  مجلع ألاؾفاٌ غير الهادًين في الىالًاث

ىُت، والري ؤوشإ نام ) ( ؤخد ؤهبر اإلاىكماث الدولُت 1688اإلاخددة ألامٍس

س الخدماث اإلالدمت لروي  اإلاهىُت، فهى ٌظعى إلى جدظين وجؿٍى

دخل مجلع ألاؾفاٌ غير  الاخخُاحاث الخاضت ونلى ازخالف فئاتهم، ٍو
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ادة الهاإلا (CEC)  الهادًين ُت في جؿىٍس اإلاهاًير إلاهلمي التربُت مياهت الٍس

س  الخاضت، وحظخسدم هره اإلاهاًير مئاث اليلُاث والجامهاث لخؿٍى

جين، ونلى مدي ؤهثر مً ) ( 85مىاهجها وهملُاض لخلُُم هفاءة الخٍس

 مً الهمل اإلاخىاضل وغو مجلع ألاؾفاٌ غير الهادًين الهدًد مً 
ً
ناما

ربُت الخاضت، ونلى ازخالف اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت إلاهلمي الت

( ضدزث 8112جسططاتهم مً زالٌ اضدازاث مخجددة، ففي نام )

اليسخت الخامظت والتي جدمل نىىان )ما الري ًجب ؤن ٌهسفه مهلم 

التربُت الخاضت( باإلغافت للمهاًير اإلاهىُت ًػم هرا ؤلاضداز ؤزالكُاث 

 ].1,5,9وإزشاداث ؤطاطُت إلاهلم التربُت الخاضت ]

 لت الدراست. مشك2

لم ًدل مىغىم اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت إلاهلمي ؾلبت ذوي ؤلاناكت       

الهللُت في الهالم الهسبي نامت، والظهىدًت زاضت، باالهخمام اليافي، 

، خُث ًىحد هرا الاهخمام لهرا 
ً
نلى نىع ما هى مىحىد ناإلاُا

 حُ
ً
، مً اإلاىغىم، فئنداد مهلم ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت إندادا

ً
دا

ت في مجاٌ التربُت  ؤهم الهىاضس في زفو هفاءة الهملُت الخهلُمُت والتربٍى

س اإلاالئم في حىاهب الهملُت  الخاضت، ونامل ؤطاسخي في إخدار الخؿٍى

الخهلُمُت في مجاٌ التربُت الخاضت، ولىجاح دوزه في مجاٌ حهلُم ؾلبت 

جخميز ذوي ؤلاناكت الهللُت، البد مً غسوزة وغو مهاًير مهىُت 

ت، جؤدي إلى جدلُم ألاهداف الظلىهُت  بسطائظ حهلُمُت وجسبٍى

الخهلُمُت للمىاهج الدزاطُت، باإلغافت إلى جميزه بسطائظ شخطُت 

 .حظانده نلى جدمل هره اإلاهىت

 بدىم ؤلاشساف واإلاخابهت مً كبل الباخث نلى ندد هبير مً      
ً
إغافت

ب اإلاُداوي مظاز ؤلاناكت الهللُت، خُث وحد ؤن لديهم  ؾالب الخدٍز

م هئنداد الازخبازاث الدصخُطُت   في مهازاث اللُاض والخلٍى
ً
كطىزا

ظُت، واطخسدام  ع هئنداد الخؿـ الخدَز وجؿبُلها، ومهازاث الخدَز

ظُت وغيرها مً اإلاهازاث، لهرا فئن الباخث ؤزاد الاطتراجُجُ اث الخدَز

الىشف نً اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت إلاهلمي ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت في 

 .مً وحهت هكس مهلميهم في غىء ندد مً اإلاخغيراثمىؿلت اللطُم، 

 أ. أسئلت الدراست

 :مً هىا ًمىً ؤن جدبلىز مشيلت الدزاطت في ألاطئلت الخالُت       

: ما ؤهم اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت إلاهلمي ؾلبت ذوي ؤلاناكت  الظؤاٌ ألاٌو

 الهللُت في مىؿلت اللطُم مً وحهت هكس مهلميهم؟

الظؤاٌ الثاوي: هل جىحد فسوق ذاث داللت إخطائُت نىد مظخىي 

في اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت مً وحهت هكس اإلاهلمين حهصي  (a ≤ 05,0) الداللت

 رة اإلاهىُت )ؤكل مً زمع طىىاث، زمع طىىاث فإهثر(؟للخب

الظؤاٌ الثالث: هل جىحد فسوق ذاث داللت إخطائُت نىد مظخىي 

اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت مً وحهت هكس اإلاهلمين حهصي  (a ≤ 05,0) الداللت

، دمج(؟  إلايان الهمل )نٌص

 ب. أهداف الدراست

 :وتهدف هره الدزاطت إلى 

ؤهم اإلاهاًير اإلاهىُت الالشم جىافسها إلاهلمي ؾلبت ذوي الخهسف نلى  -1

 .ؤلاناكت الهللُت في مىؿلت اللطُم مً وحهت هكس مهلميهم

     الخهسف نلى الازخالف في اإلاهاًير اإلاهىُت الالشم جىافسها إلاهلمي -2

 م ـــس مهلميهــؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت في مىؿلت اللطُم مً وحهت هك

 )ؤكل مً زمع طىىاث، زمع طىىاث فإهثر(.بازخالف الخبرة اإلاهىُت 

الخهسف نلى الازخالف في اإلاهاًير اإلاهىُت الالشم جىافسها إلاهلمي ؾلبت  -3

ذوي ؤلاناكت الهللُت في مىؿلت اللطُم مً وحهت هكس مهلميهم 

، دمج(.  بازخالف ميان الهمل )نٌص

 ج. أهميت الدراست

 :جىبثم ؤهمُت هره الدزاطت مً ندة حىاهب

احه مؤطظاث الخهلُم اإلاسخلفت مىحت مً الخددًاث، مخمثلت في جى      

اشدًاد اإلاىافظت الهاإلاُت بُنها، والخؿىز الخىىىلىجي اإلادظازم في الهالم 

وفي مسخلف اإلاجاالث، وؤطالُب غير فهالت لخدلُم ألاهداف اإلايشىدة، 

و هرلً جدوي مظخىي السغا الىقُفي لدي الهاملين بها، ومىاحهت ول 

خددًاث والخغلب نليها ؤمس مهم لخخمىً هره اإلاؤطظاث مً هره ال

البلاء، لهرا فئن جىفس مثل هره اإلاهاًير اإلاهىُت في مدازض ومساهص التربُت 

الخاضت، مً شإهه ؤن ٌظهم في الخإهد مً هفاءة الهاملين بها في 

جدلُم ألاهداف اإلايشىدة. وجلدًم الخدماث اإلاخسططت واإلاخميزة لروي 

الخاضت نامت، ولروي ؤلاناكت الهللُت زاضت، ومً هىا الاخخُاحاث 

وان لهرا البدث ؤن ًإزر ؤهمُخه، التي جدىاٌو اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت 

إلاهلمي ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت في مىؿلت اللطُم، ونالكتها 

بمخغيراث الجيع )ذهس، ؤهثى( ومخغير الخبرة اإلاهىُت )ؤكل مً زمع 

، دمج(، مً طىىاث، زمع طىىاث فإه ثر(، ومخغير ميان الهمل )نٌص

 بالىلاؽ الخالُت
ّ
 :وحهت هكس مهلميهم، ممثلت

. خدازت مىغىم اإلاهاًير اإلاهىُت وجؿبُلاجه في مدازض ومساهص التربُت 1

 .الخاضت وحهلُم الؿلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت

حظاند هره الدزاطت في بُان ؤهمُت جىافس اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت إلاهلم  

ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت، فهى ًخىلى حهلُم هره الفئت مً الؿالب، 

وإذا جىافسث لدًه اإلاهاًير اإلاهىُت فئهه طىف ًؤدي مهمخه بىغىح 

 .وفهالُت وهفاءة

ت، واإلادازض3 التي جلدم  . خاحت مؤطظاث ومساهص التربُت الفىٍس

زدماتها للؿلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت، لألزر باألطالُب الخدًثت في 

ع وؤلادازة، ختى جخمىً مً جدلُم مظخىي  س والخهلُم والخدَز الخؿٍى

  .مخميز مً ألاداء وإهجاش ؤهدافها بمظخىي ناٌ مً الىفاءة والفانلُت

ب التربىي 4 الخابهت  . مً اإلاخىكو ؤن جفُد هره الدزاطت إدازاث الخدٍز

بُت ؤهثر مالءمت إلاهلمي  إلدازاث التربُت والخهلُم في الخسؿُـ لبرامج جدٍز

 .ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت، مما ٌظاند في همىهم اإلانهي

 د. مصطلحاث الدراست

اإلاهاًير اإلاهىُت: هي مجمىنت اإلاهازاث واإلاهازف التي ًيبغي ؤن جخىافس  -

ما ًمىىه مً اللُام بإداء لدي مهلم ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت، م

 مهامه بمظخىي ناٌ مً ؤلاجلان فُدلم مً زاللها ألاهداف اإلاؿلىبت.

، اإلالخدلىن بمدازض  -
ً
ذوو ؤلاناكت الهللُت: هم ألافساد اإلاهاكىن نللُا

ت في وشازة التربُت والخهلُم في  الخهلُم الهام ومهاهد التربُت الفىٍس

سامج دمج الؿلبت ذوي ؤلاناكت الظهىدًت، طىاًء اإلادازض التي فيها ب

ت التي حظخسدم  الهللُت مو الؿلبت الهادًين، ؤو مهاهد التربُت الفىٍس

 .ؤطلىب الهٌص التي ًيىن فيها ؾلبت مً ذوي ؤلاناكت الهللُت

 ٌ. حدود الدراست

 :جلخطس هره الدزاطت نلى 
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ت الخدود اإلاىغىنُت: اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت إلاهلمي ؾلبت ذوي ؤلاناك -

 .الهللُت في مىؿلت اللطُم مً وحهت هكس مهلميهم

الخدود اإلاياهُت: حمُو اإلادازض التي ًىفر فيها بسهامج حهلُم ذوي  -

ت في وشازة التربُت والخهلُم الهام  ؤلاناكت الهللُت، ومهاهد التربُت الفىٍس

 .في اإلاملىت الهسبُت الظهىدًت

-1528لهام الدزاسخي )الخدود الصماهُت: الفطل الدزاسخي الثاوي مً ا -

1529.) 

 .ؤداة الدزاطت بدالالث ضدكها وزباتهااإلاىغىنُت:  الخدود -

 الدراساث السابقت. لاطار الىظري و 3

 [16فُما ًخهلم بالدزاطاث الظابلت فلد كامذ دًىىم ودًىِع ]      

بدزاطت هدفذ نلى الخهسف نلى الىفاًاث واإلاهاًير الالشمت إلاهاملي 

الؿلبت ذوي الاخخُاحاث الخاضت اإلادازض الهامت إلالابلت اخخُاحاث 

 مً الىفاًاث 
ً
اإلاىلىلين إلى اإلادازض الهادًت، وكد خددث الدزاطت نددا

واإلاهاًير منها حهدًل غسفت اإلاطادز، وجؿبُم زؿت الخهلُم الفسدي، 

واإلاهسفت بإدواز اإلاهلمين في اإلادزطت الهادًت، والخىاضل بين مهلمي 

 .الطفىف الهادًت ومهلمي غسفت اإلاطادز

[ بدزاطت هدفذ للخهسف للىاكو الخالي 81وكامذ حماٌ الدًً ]      

لبرامج إنداد مهلم ذوي الاخخُاحاث الخاضت نلى اإلاظخىي الجامعي في 

غىء الاخخُاحاث الخدًثت مً زالٌ الخهسف نلى آزاء الؿلبت في هره 

البرامج في مطس، وؤقهسث الدزاطت ندم وحىد زؿت مخماطىت للبرامج، 

ت والخؿبُم في اإلالسزاث، وغُاب الخيظُم بين وغهف الطل ت بين الىكٍس

 .اليلُت واإلادزطت والبِذ

[ بهىىان الىفاًاث واإلاهاًير الالشمت 5وفي دزاطت كام بها طلُمان ]     

 في قل هكام الدمج، ودوز ولُاث التربُت في 
ً
إلاهلمي اإلاهىكين نللُا

ع ولُاث إندادها في مطس، وؤهدث الدزاطت نلى ؤهمُت وغسوزة  جدَز

ظُت اإلاهىُت لدي  ت والىحداهُت والخدَز التربُت للمهاًير الخسفُت واإلاهاٍز

مهلمي الؿلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت، وؤوضذ الدزاطت نلى غسوزة 

الاؾالم بطىزة مظخمسة للمظخجداث الهاإلاُت باليظبت إلنداد مهلمي 

 .الؿلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت

م الىفاًاث الخهلُمُت [ دز 81وؤحسي البؿاًىت ]       اطت هدفذ لخلٍى

إلاهلمي ألاؾفاٌ ذوي الاخخُاحاث الخاضت في شماٌ ألازدن، وؤقهسث 

الدزاطت غسوزة خطٌى مهلمي ذوي الاخخُاحاث الخاضت نلى مظخىي 

نالي ؤو مخىطـ في الىفاًاث الخهلُمُت اإلاخمثلت زاضت في مهازة الخفانل 

ت الطفُت، وجىفير الىكذ ؤلاًجابي مو الؿلبت، وتهُئت مىار الغسف

ص ؤزىاء الدزض ظه وجؿبُم هكم الخهٍص  .اإلاىاطب وجىشَهه في ؤزىاء جدَز

[ في دزاطتها نً الىفاًاث الخهلُمُت الالشمت 88وؤشازث ًدحى ]      

إلاهلمي ذوي الاخخُاحاث الخاضت، واإلاخمثلت في اللدزة نلى ممازطت 

اكت الهللُت، وإجلان هُفُت اإلاهازاث اإلاسخلفت التي جالئم الؿالب ذوي ؤلان

إدازة البِئت الخهلُمُت لهؤالء الؿلبت، واللدزة نلى ابخياز مىار حهلُمي 

، ومساناة جدزوي كدزتهم نلى الفهم وؤلادزان والىضٌى بهم إلى  ملبٌى

 .ؤكصخى خد ممىً

ب اإلاُداوي 82وكام مظهىد ]      [ بدزاطت ؤقهسث دوز هبير ومؤزس للخدٍز

اإلاهىُت والىفاًاث الخهلُمُت لؿالب كظم التربُت نلى الىمى الصخطُت 

 .الخاضت بالظهىدًت

ب مهلمي ذوي        الخل مً الدزاطاث الظابلت اهخمامها بخدٍز ٍو

دحى،81] الاخخُاحاث الخاضت هدزاطت البؿاًىت، [، ودزاطت 88] [، ٍو

[، بِىما اهخمذ دزاطت 82] [، ودزاطت مظهىد16دًىىم ودًىِع ]

ب مهلمي ذوي ؤلاناكت الهللُت نلى الىفاًاث واإلاهاًير [ 5] طلُمان بخدٍز

ع نلى الؿبت ذوي  الالشمت، لُىهىع بشيل ؤهثر حىدة وجميز في الخدَز

 .الاخخُاحاث الخاضت

 الطريقت وإلاجراءاث. 4

 الدراست:  مىهجأ. 

اطخسدم الباخث اإلاىهج الىضفي الخدلُلي لغاًاث الدزاطت، وهرا         

هاًير اإلاهىُت ذاث الهالكت بالدزاطت، ومً زم اإلاىهج ٌهخمد نلى وضف اإلا

 .جدلُلها للخسوج بالىخائج اإلاىاطبت

 مجخمع وعيىت الدراست. ب

ًخيىن مجخمو الدزاطت مً حمُو اإلاهلمين الروىز الهاملين في        

ت وشازة الخهلُم الظهىدًت بمىؿلت  مدازض ومهاهد التربُت الفىٍس

ً اإلاهلمين الهاملين الروىز في اللطُم، ؤما نُىت الدزاطت فخيىهذ م

ت وشازة الخهلُم الظهىدًت بمىؿلت  مدازض ومهاهد التربُت الفىٍس

، وجم ازخُازهم بالهُىت اللطدًت زالٌ 28اللطُم، ونددهم )
ً
( مهلما

وطبب ازخُازهم بالهُىت اللطدًت ألن  (.1528-1529الهام الجامعي )

 لإلحابت نلى ؤداة ال
ً
دزاطت، ولىحىد إدازة اإلاهلمين ؤبدوا اطخهدادا

( 1مخفهمت ومخهاوهت لخؿبُم الدزاطت نلى نُىت الدزاطت، والجدٌو )

 .ًبين جىشَو ؤفساد الهُىت خظب مخغيراث الدزاطت

 1جدول 

 جوزيع أفراد عيىت الدراست حسب مخغيراتها

 اليسبت املئويت العدد املسخوياث املخغيراث

 

 اإلاهىُتالخبرة 

 %55 29 ؤكل مً زمع طىىاث

 %59 59 زمع طىىاث فإهثر

 

 ميان الهمل

 ٌ  %58 26 نص

 %52 52 دمج

 %111 28 اإلاجمىم

 . أداة الدراستج

كام الباخث بئنداد ؤداة زاضت للُاض اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت       

إلاهلمي ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت مً وحهت هكس اإلاهلمين في مىؿلت 

ىضح الجدٌو زكم ) ( جىشَو ؤفساد الهُىت مىشنت الخظب 8اللطُم، ٍو

مىؿلت اللطُم، وذلً مً زالٌ الاؾالم نلى مىغىم اإلاهاًير اإلاهىُت 

إلاهلمي ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت في ألادب الىكسي والدزاطاث الالشمت 
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[، ودزاطت 5الظابلت ذاث الطلت بمىغىم الدزاطت، هدزاطت خظين ]

[، وباالطخهاهت بروي الخبرة والازخطاص 15[ ودزاطت البدز ]5طلُمان ]

في مجاٌ التربُت الخاضت ومجاٌ الجىدة في الخهلُم، وجيىهذ ؤداة 

( فلساث 8( فلسة، جىشنذ والخالي، )55النهائُت مً )الدزاطت بطىزتها 

( فلساث إلاهُاز البِئت الخهلُمُت والخفانل 5إلاهُاز ألاطع الهامت، و)

( فلساث إلاهُاز 2( فلسة إلاهُاز الخسؿُـ الدزاسخي، و)11الاحخماعي، و)

ظُت، و) م، و)8الاطتراجُجُاث الخدَز ( 2( فلساث إلاهُاز اللُاض والخلٍى

( فلساث إلاهُاز اإلامازطاث ألازالكُت 11لهمل الجماعي، و)فلساث إلاهُاز ا

ىضح الجدٌو زكم ) ىضح 2ٍو ( جىشَو فلساث الاطدباهت نلى اإلاهاًير، ٍو

( دزحاث الخلدًس نلى اطدباهت اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت 5الجدٌو زكم )

 .إلاهلمي ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت، وؤوشانها

 2جدول 

 جوزيع أفراد العيىت حسب مىطقت القصيم

 اليسبت املئويت العدد املىطقت

دة %51 22 بٍس  

%22 88 نىيزة  

ت %88 88 البىيًر  

%111 28 اإلاجمىم  

 3جدول 

 عدد فقراث املعاًير املهىيت الالزمت للخعامل مع ذوي إلاعاقت العقليت

 عدد الفقراث املهىيتهوع املعاًير 

 8 ألاطع الهامت

 5 البِئت الخهلُمُت والخفانل الاحخماعي

 11 الخسؿُـ الدزاسخي

ظُت  2 الاطتراجُجُاث الخدَز

م  8 اللُاض والخلٍى

 2 الهمل الجماعي

 11 اإلامازطاث ألازالكُت

 55 اإلاجمىم

 4جدول 

 ملعلمي طلبت ذوي إلاعاقت العقليت، وأوزانهادرجاث الخقدًر على اسدباهت املعاًير املهىيت الالزمت 

 الوزن درجاث الخقدًر

 2 هبيرة

 8 مخىطؿت

 1 كلُلت

 :صدق ألاداة -

جم الخدلم مً ضدق ؤداة الدزاطت مً زالٌ اطخسدام ضدق       

اإلادىمين، خُث جم نسع الاطدباهت نلى نشسة مدىمين، مً ذوي 

الازخطاص والخبرة في مجاٌ التربُت الخاضت في حامهت اللطُم 

وحامهت جبىن، والخبراء مً اإلاهلمين واإلاشسفين الهاملين مو الؿلبت 

ت في مىؿلت ذوي ؤلاناكت الهللُت في اإلاد ازض ومهاهد التربُت الفىٍس

ع والخبراء في 2اللطُم، مىشنين والخالي: ) ( مً ؤنػاء هُئت الخدَز

( مً ؤنػاء هُئت 2حامهت اللطُم في مجاٌ التربُت الخاضت، و)

ع والخبراء في حامهت جبىن، و) ( مً ؤنػاء هُئت الخدَزع 8الخدَز

فين واإلاهلمين الهاملين ( زبراء مً اإلاشس 8والخبراء في حامهت جبىن، و)

ت في  مو الؿلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت في اإلادازض ومهاهد التربُت الفىٍس

مىؿلت اللطُم، وؾلب منهم إبداء زؤيهم باالطدباهت، بغسع جددًد 

ت،  مدي ضالخُت نبازاث ألاداة، ووغىخها وطالمت ضُاغتها اللغٍى

 .وجمثُلها للغسع الري بىِذ مً ؤحله

مين التي جسهصث نلى     
ّ
 إلغاءوكد اطخفاد الباخث مً مالخكاث اإلادى

(، ودمج نبازاث مهُىت مو بهػها 56، 51، 92، 5بهؼ الفلساث زكم )

( بدُث ؤضبذ 51و26( و)21و86(، )19و 15( و)2و8البهؼ، هفلسة )

 مً )
ً
( فلسة. هما جم حهدًل ضُاغت 55اإلالُاض بطىزجه النهائُت ميىها

اث مً خُث البىاء واللغت نلى مدكم لغىي، وجم ألازر بهؼ الفلس 

 .بجمُو اإلاالخكاث

 ثباث ألاداة:  -

للخدلم مً زباث ألاداة، كام الباخث بدظاب مهامالث الثباث لها، 

لخين  :بؿٍس

لت هسوهبار ؤلفا، للخهسف نلى  - لت ألاولى: وكد اطخسدم فيها ؾٍس الؿٍس

احظاق الفلساث، وجم هرلً خظاب مهامل الثباث، وذلً باطخسدام 

هخبر هرا ملبىال ألغساع جؿبُم 28,1مهادلت هسوهبار ؤلفا وكد بلغ ) ( َو

 .اإلالُاض نلى ؤفساد الدزاطت

لت الخؿبُم وإناد - لت الثاهُت: فهي ؾٍس ة الخؿبُم لالطدباهت، نلى الؿٍس

 مً زازج نُىت الدزاطت، 82نُىت اطخؿالنُت ميىهت مً )
ً
( مهلما

وبفازق شمجي ملدازه ؤطبىنين بين الخؿبُلين ألاٌو والثاوي، وبهدها جم 
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خظاب مهامل ازجباؽ بيرطىن بين الخؿبُلين، وكد بلغ مهامل ازجباؽ 

 أل 28,1بيرطىن )
ً
هد هرا وافُا  .غساع جؿبُم اإلالُاض( لألداة اليلُت، َو

 مخغيراث الدراست -

: اإلاخغيراث اإلاظخللت
ً
 .ؤوال

 الخبرة اإلاهىُت: )ؤكل مً زمع طىىاث، زمع طىىاث فإهثر(. -

، دمج(. -  ميان الهمل: )نٌص

: اإلاخغير الخابو: اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت إلاهلمي ؾلبت ذوي ؤلاناكت 
ً
زاهُا

نىه باإلاخىطؿاث الخظابُت الهللُت في مىؿلت اللطُم، والري ٌهبر 

 .لخلدًساث الهُىت نلى فلساث ؤداة الدزاطت

 إجراءاث جطبيق الدراست: -

 :اجبو الباخث في جىفُر إحساءاث الدزاطت الخؿىاث آلاجُت    

جطمُم ؤداة الدزاطت )اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت إلاهلمي ؾلبت ذوي ؤلاناكت  -

 .الهللُت( وفم إحساءاث البدث الهلمي اإلاهخمدة إلاهاًير الطدق والثباث

 82ججٍسب الاطدباهت نلى نُىت اطخؿالنُت بلغ نددها ) -
ً
 ومدًسا

ً
( مهلما

 .مً مجخمو الدزاطت

طت وؤلاحابت نً اطخفظازاتهم جىشَو ؤداة الدزاطت نلى نُىت الدزا -

 .وؤطئلتهم

غها، زم جدلُلها، وإحساء الخدلُالث ؤلاخطائُت  - حمو البُاهاث وجفَس

، للىضٌى إلى الىخائج وجفظيرها (SPSS)باطخسدام البرهامج ؤلاخطائي 

 .والخىضُاث

 املعالجاث إلاحصائيت -

ت، لإلحابت نً ؤطئلت الدزاطت، جم اطخسدام اإلاخىطؿاث الخظابُ     

ت ليل فلسة مً فلساث ؤداة الدزاطت، واطخسدام  والاهدسافاث اإلاهُاٍز

الىطائل ؤلاخطائُت التي جىاطب ؾبُهت الدزاطت الخالُت، مثل 

ت لإلحابت نً  اطخسدام اإلاخىطؿاث الخظابُت والاهدسافاث اإلاهُاٍز

، وجم اطخسدام ازخباز )ث( لإلحابت نً الظؤاٌ الثاوي  الظؤاٌ ألاٌو

 .ادلت هسوهبار ؤلفا ومهامل ازجباؽ بيرطىن والثالث، ومه

 . الىخائج ومىاقشتها5

: ما ؤهم اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت إلاهلمي ؾلبت ذوي ؤلاناكت  الظؤاٌ ألاٌو

  الهللُت في مىؿلت اللطُم مً وحهت هكس مهلميهم؟

 5جدول 

 طلبت ذوي إلاعاقت العقليت في مىطقت القصيم مً وجهت هظر معلميهمأهم املعاًير املهىيت الالزمت ملعلمي 

املخوسط  الفقراث هوع املعاًير املهىيت

 الحسابي

لاهحراف 

 املعياري 

 الترجيب

سُت لإلناكت الهللُت .1 ألاطع الهامت  1 0.411 2.864 مهسفت ألاطع الخاٍز

 2 0.474 2.667 مهسفت جؿبُم فىُاث حهدًل الظلىن وجدلُل اإلاهمت وجىكُمها .8

هاث واللىاهين الخاضت بخهلُم الؿالب ذوي ؤلاناكت الهللُت .2  7 0.592 2.222 مهسفت الدشَس

 5 0.496 2.321 ًميز بين مساخل وزطائظ الىمى الؿبُعي وغير الؿبُعي في الؿفىلت .5

 4 0.612 2.333 ٌهسف ؤطباب ؤلاناكت الهللُت اإلادخملت وجطيُفاتها .5

 6 0.500 2.272 خٌى اإلالاًِع الىفظُتلدًه هكسة وافُت  .9

 وزطائطهم .8
ً
 3 0.608 2.593 ًدزن اخخُاحاث ألاؾفاٌ اإلاهاكين نللُا

  1.864 2.467 اإلاجمىم

البِئت الخهلُمُت والخفانل 

 الاحخماعي

 1 0.486 2.630 ًخدىم في البِئت الخهلُمُت ولدًه اللدزة نلى اللُادة .1

ظخسدم الخاطب آلاليًخفانل مو شبياث الخىاضل  .8  4 0.526 2.457 الاحخماعي َو

ت .2  2 0.489 2.617 مهسفت اإلاهازاث الاحخمانُت الالشمت للبِئاث التربٍى

اللدزة نلى جطمُم البِئاث الخهلُمُت التي حصجو نلى اإلاشازهت الفانلت في ألاوشؿت الفسدًت  .5

 والجمانُت

2.605 0.606 3 

  1.594 2.577 اإلاجمىم

 1 0.357 2.852 ًمخلً مهازة اإلاالخكت والدسجُل ليل ما ًثير الاهدباه .1 الدزاسخيالخسؿُـ 

 2 0.503 2.519 ًمخلً مهازة اطخسدام فىُاث الخدنُم .8

 لخدنُم  .2
ً
ً نالكت مو الؿالب اإلاهاق نللُا ًمخلً مهازة اطخسدام الىطائل اإلاىاطبت لخيٍى

 الثلت

2.309 0.465 9 

 5 0.616 2.346 الخسؿُـ وإدازة الدزض والبِئت الخهلُمُت مهسفت اطخسدام الخىىىلىحُا في .5

ظُت ومساكبت الخلدم .5  11 0.648 2.259 اللدزة نلى إشسان الؿالب وألاطسة في إنداد ألاهداف الخدَز

ت الفسدًت .9  10 0.683 2.309 اللدزة نلى إنداد الخؿت التربٍى

ع الُىمُتاللدزة نلى إنداد وجىكُم اإلاىاد الهلمُت والىطائل  .8  3 0.709 2.519 لخىفُر زؿـ الخدَز

 4 0.709 2.482 اللدزة نلى اطخسدام ؤطلىب جدلُل اإلاهماث في الخدَزع لروي ؤلاناكت الهللُت .2

 6 0.566 2.321 ًمخلً مهازة الخىىم في جلدًم اإلاهصشاث واإلادفصاث .6

ع بفانلُت .11  7 0.609 2.321 اللدزة نلى اطخسدام وكذ الخدَز

ع بىاء نلى اإلاالخكاث اإلاظخمسةاللدزة  .11  8 0.496 2.321 نلى إحساء الخهدًالث اإلاىاطبت نلى الخدَز

  3.328 2.414 اإلاجمىم



617112 

24 

ظُت مهسفت الؿسق التي جػمً الىجاح ألاوادًمي الفسدي طىاء في ألاوغام الفسدًت ؤو اإلاجمىنت  .1 الاطتراجُجُاث الخدَز

 الطغيرة ؤو الىبيرة للؿالب ذوي ؤلاناكت الهللي

2.346 0.692 6 

 1 0.401 2.803 ًسلم بِئت ؤفػل لدظهُل نملُت همى الؿفل اإلاهاق نللي .8

2.  
ً
 2 0.454 2.716 ٌشازن في جطمُم وجىفُر البرهامج التربىي اإلاىاطب للؿفل اإلاهاق نللُا

 نلى مهازاث الاطخلاللُت والهىاًت بالراث .5
ً
 4 0.631 2.568 ًدزب الؿالب اإلاهاكين نللُا

ػُتًدزب  .5  5 0.502 2.531 الؿالب نلى اطخسدام ألاحهصة الخهٍى

ظخسدم الاججاهاث اإلاؤزسة في إدازة الظلىن .9  8 0.722 2.321 ًسؿـ َو

م وطائل مخىىنت ومو  .8  الخىاضل نً ؾٍس
ً
لدًه اإلاهازة في حهلُم الؿالب اإلاهاكين نللُا

 ؤشخاص مخىىنين وفي ؤماهً مخىىنت

2.593 0.494 3 

عٌظخهين  .2  7 0.692 2.346 باالطتراجُجُاث الهلمُت الخدًثت في الخؿبُم والخدَز

  2.202 2.527 اإلاجمىم

م ظُت وجىزُم حهلم الؿالب  .1 اللُاض والخلٍى ٌظخسدم آلُاث جلُُم مخهددة للمدخىي وؤلاحساءاث الخدَز

 
ً
 اإلاهاكين نللُا

2.580 0.521 1 

 3 0.526 2.457 لدًه اللدزة نلى اطخسدام ؤدواث كُاض ملىىت .8

2.  
ً
 2 0.551 2.494 لدًه اللدزة نلى جلُُم هلاؽ اللىة والػهف للؿالب اإلاهاكين نللُا

 5 0.511 2.370 مهسفت إحساءاث الخهسف نلى ألاؾفاٌ اإلاهسغين الخخماٌ وحىد ؤلاناكت الهللُت لديهم .5

شازن في الخلُُم الخسخي الخسوي .5  6 0.742 2.222 ًسؿـ َو

م مخىىنت جدىاطب الىىاجج اإلاظتهدفت لروي ؤلاناكت الهللُتًطمم ؤدواث وؤطالُب  .9  4 0.632 2.444 جلٍى

 7 0.369 2.161 ًمخلً اللدزة نلى إحساء جلُُماث فسدًت وجفظير الىخائج وجلدًم اإلالترخاث اإلاىاطبت .8

  1.962 2.389 اإلاجمىم

 1 0.691 2.506 ًمخلً اللدزة نلى الهمل الجماعي .1 الهمل الجماعي

 8 0.676 2.235 الىماذج والاطتراجُجُاث الخاضت باالطدشازة والهمل الجماعي مهسفت .8

ت إهظاب اإلادخىي للخالمُر ذوي ؤلاناكت  .2 مهسفت ؾسق الخسؿُـ والخهلُم اإلاشترن لخلٍى

 الهللُت

2.296 0.601 7 

 3 0.548 2.444 ًخمخو بالرواء الاحخماعي .5

 2 0.502 2.469 بين ألاطس واإلاهىُيناللدزة نلى دنم نالكاث الاخترام اإلاخبادٌ  .5

م  .9 اللدزة نلى مظاندة الؿالب ذوي ؤلاناكت الهللُت وؤطسهم لِشازوىا بفانلُت في الفٍس

 الخهلُمي

2.432 0.523 4 

اللدزة نلى الخىاضل مو الهاملين في اإلادزطت خٌى زطائظ واخخُاحاث الؿالب ذوي  .8

 ؤلاناكت الهللُت

2.321 0.755 6 

ً )الصمالء، ؤلادازة، الؿالب( ًخميز بلدزة .2  5 0.775 2.333 نلى إكامت الهالكاث الاحخمانُت مو آلازٍس

  3.234 2.097 اإلاجمىم

ًدظم بالهدٌ واإلاظاواة وؤلازالص والطدق في جلدًم اإلاؿلىب مىه لؿالب ذوي ؤلاناكت  .6 اإلامازطاث ألازالكُت

 الهللُت وؤطسهم

2.259 0.543 7 

 بشيل مباشس ؤو غير مباشسًلدم الاطدشازاث  .11
ً
 3 0.474 2.667 الؿازئت مجاها

ه .11  وذٍو
ً
ت اإلاهلىماث التي ًدطل نليها مً اإلاهاق نللُا  1 0.412 2.827 ًدافل نلى طٍس

 وذويهم .18
ً
 نلى اإلاهاكين نللُا

ُ
 2 0.441 2.741 ٌشازن في ؤي وشاؽ ًىهىع إًجابُا

12. ً  8 0.548 2.222 جصخُذ ألازؿاء اإلاهىُت التي جطدز مً آلازٍس

 9 0.594 2.185 خاضل نلى مؤهالث نلمُت وؤوادًمُت مىاطبت .15

بلغ الجهاث اإلاسخطت نىد حهسغه للػغىؽ .15  6 0.707 2.333 ًساعي ندم اهتهان ؤي كاندة ؤزالكُت ٍو

 10 0.760 2.185 ًلتزم بإزالكُاث وآداب مهىت الخهلُم .19

س مهازفه ومهازاجه  .18  إلاجاٌ جسططهًبرٌ الجهد الالشم لخؿٍى
ً
 5 0.768 2.383 وفلا

 ؾُلت فترة جلدًمه الخدمت .12
ً
 4 0.615 2.506 ًخدمل اإلاظؤولُت الياملت نً اإلاهاق نللُا

  3.901 2.403 اإلاجمىم

ًخطح مً الجدٌو الظابم ؤن ول اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت إلاهلمي       

ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت في مىؿلت اللطُم خكُذ بلبٌى مسجفو مً 

 اإلاهاًير في إنداد مهلمي وحهت هكس مهلميهم، مما ًدٌ نلى اهمُت جلً 

 .ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت

جدلُل البُاهاث في الجدٌو  وإلاهسفت ؤي اإلاداوز خكُذ بلبٌى ؤهثر جم 

 :الخالي
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 6جدول 

 املعاًير املهىيت الالزمت ملعلمي طلبت ذوي إلاعاقت العقليت في مىطقت القصيم

 الترجيب املخوسط الحسابي املحور 

(8.598) ألاطع الهامت  2 

(8.588) البِئت الخهلُمُت والخفانل الاحخماعي  1 

(8.515) الخسؿُـ الدزاسخي  5 

ظُت (8.588) الاطتراجُجُاث الخدَز  8 

م (8.226) اللُاض والخلٍى  9 

(8.168) الهمل الجماعي  8 

(8.512) اإلامازطاث ألازالكُت  5 

(8.521) ول اإلاداوز   - 

الالشمت ًخطح مً الجدٌو الظابم ؤن جسجِب مداوز اإلاهاًير اإلاهىُت       

 :إلنداد مهلم ذوي ؤلاناكت الهللُت حاءث بالترجِب الخالي

 (.8.588. البِئت الخهلُمُت والخفانل الاحخماعي: بمخىطـ خظابي بلغ )1

ظُت: بمخىطـ خظابي بلغ )2  (.8.588. الاطتراجُجُاث الخدَز

 (.8.598. ألاطع الهامت: بمخىطـ خظابي بلغ )3

 (.8.515ي بلغ ). الخسؿُـ الدزاسخي: بمخىطـ خظاب4

 (.8.512. اإلامازطاث ألازالكُت: بمخىطـ خظابي بلغ )5

م: بمخىطـ خظابي بلغ )6  (.8.226. اللُاض والخلٍى

 (.8.168. الهمل الجماعي: بمخىطـ خظابي بلغ )7

دٌ ذلً نلى ؤهمُت البِئت الخهلُمُت والخفانل الاحخماعي       ٍو

ع في إنداد مهلم ذوي ؤلاناكت، مما ٌظخىحب  واطتراجُجُاث الخدَز

 .الانخمام بهما في بسامج إنداد اإلاهلم

الظؤاٌ الثاوي: هل جىحد فسوق ذاث داللت إخطائُت نىد مظخىي 

ت مً وحهت هكس اإلاهلمين في اإلاهاًير اإلاهىُت الالشم (a ≤ 05,0) الداللت

واإلاشسفين حهصي للخبرة اإلاهىُت )ؤكل مً زمع طىىاث، زمع طىىاث 

  فإهثر(؟

 7جدول 

 ( للفروق بين مخوسطاث الخبرة املهىيتT-Testهخائج اخخبار )ث( )

املخوسط  الخبرة البعد

 الحسابي

لاهحراف 

 املعياري 

الخطأ 

 املعياري 

درجاث 

 الحريت

قيمت 

 )ث( 

 مسخوى الداللت

 0.702غير دالت 0.384 79 0.276 1.659 17.361 ؤكل مً زمع طىىاث ألاطع الهامت

 0.303 2.029 17.200 زمع طىىاث فإهثر

البِئت الخهلُمُت والخفانل 

 الاحخماعي

 0.167 غير دالت 1.395 79 0.237 1.422 10.583 ؤكل مً زمع طىىاث

 0.254 1.703 10.089 طىىاث فإهثرزمع 

 الخسؿُـ الدزاسخي

 

 0.350 غير دالت 0.940- 79 0.571 3.427 26.167 ؤكل مً زمع طىىاث

 0.485 3.252 26.867 زمع طىىاث فإهثر

ظُت  الاطتراجُجُاث الخدَز

 

 0.841 غير دالت 0.202- 79 0.366 2.197 20.167 ؤكل مً زمع طىىاث

 0.332 2.230 20.267 فإهثرزمع طىىاث 

م  0.633 غير دالت 0.479- 79 0.319 1.917 16.611 ؤكل مً زمع طىىاث اللُاض والخلٍى

 0.300 2.015 16.822 زمع طىىاث فإهثر

 غير دالت 1.192 1.848- 79 0.528 3.170 18.306 ؤكل مً زمع طىىاث الهمل الجماعي

 0.477 3.200 19.622 زمع طىىاث فإهثر

 اإلامازطاث ألازالكُت

 

 1.128غير دالت  1.331- 79 0.595 3.570 23.667 ؤكل مً زمع طىىاث

 0.613 4.114 24.822 زمع طىىاث فإهثر

  (α = .05) دالت نىد مظخىي 

ًخطح مً الجدٌو الظابم ؤهه ال جىحد فسوق ذاث داللت إخطائُت        

في اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت مً وحهت هكس  (a ≤ 05,0) مظخىي الداللت نىد

اإلاهلمين واإلاشسفين حهصي للخبرة اإلاهىُت )ؤكل مً زمع طىىاث، زمع 

 .طىىاث فإهثر( في ول اإلاداوز 

دٌ ذلً نلى ؤن الخبرة اإلاهىُت لِع لها دوز في جلدًس       اإلاهاًير  ٍو

وؤن جلً اإلاهاًير الشمت ليل الخبراث اإلاهىُت إلنداد مهلم ذوي ؤلاناكت، 

ظُت  .الخدَز

الظؤاٌ الثالث: هل جىحد فسوق ذاث داللت إخطائُت نىد مظخىي 

اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت مً وحهت هكس اإلاهلمين حهصي  (a ≤ 05,0) الداللت

، دمج(؟  إلايان الهمل )نٌص
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 8جدول 

 املهىيت الالزمت مً وجهت هظر املعلمين حعسى ملكان العمل )عسل، دمج(الفروق في املعاًير 

املخوسط  مكان العمل البعد

 الحسابي

لاهحراف 

 املعياري 

مسخوى  قيمت )ث(  درجاث الحريت الخطأ املعياري 

 الداللت

 ألاطع الهامت

 

 ٌ  0.587 غير دالت 0.545- 79 0.344 2.146 17.154 نص

 0.243 1.577 17.381 دمج

البِئت الخهلُمُت 

 والخفانل الاحخماعي

 ٌ  0.329 غير دالت 0.981- 79 0.268 1.673 10.128 نص

 0.234 1.518 10.476 دمج

ٌ  الخسؿُـ الدزاسخي  0.965 غير دالت 0.044- 79 0.628 3.919 26.539 نص

 0.419 2.715 26.571 دمج

الاطتراجُجُاث 

ظُت  الخدَز

 ٌ  0.739 غير دالت 0.335 79 0.384 2.397 20.308 نص

 0.313 2.031 20.143 دمج

م ٌ  اللُاض والخلٍى  0.045 دالت 2.032 79 0.320 1.998 17.180 نص

 0.286 1.854 16.310 دمج

ٌ  الهمل الجماعي  غير دالت 1.119 1.929 86 0.477 2.978 19.641 نص

 0.524 3.395 18.476 دمج

ٌ  اإلامازطاث ألازالكُت  غير دالت 1.182 1.285 86 0.622 3.882 24.923 نص

 0.598 3.877 23.738 دمج

ًخطح مً الجدٌو الظابم ؤهه ال جىحد فسوق ذاث داللت إخطائُت      

اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت مً وحهت هكس  (a ≤ 05,0) نىد مظخىي الداللت

، دمج( في ول ؤبهاد اإلاهاًير ندا بهد  اإلاهلمين حهصي إلايان الهمل )نٌص

م  .اللُاض والخلٍى

م لطالح الهٌص إلى اهمُت           وجسحو الفسوق في مجاٌ اللُاض والخلٍى

م في خاٌ نٌص ذوي ؤلاناكت وؤهمُت جىمُت جلً اإلاهازاث  اللُاض والخلٍى

 .في إنداد مهلمي ؤلاناكت الهللُت

 . الخوصياث6

 :ث باآلحيفي غىء هخائج الدزاطت ًىصخي الباخ      

ًىصخي الباخث اإلاساهص واإلادازض التي حهجى بسناًت الؿالب ذوي ؤلاناكت  •

الهللُت، في مىؿلت اللطُم زاضت، واإلاىؿلت الهسبُت نامت، بمساناة 

اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت إلاهلمي ذوي ؤلاناكت الهللُت نىد الخهُين إلاهلمي 

ب اإلاظخمس نلى  .اإلاهاًير ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت، والخدٍز

جلدًم كائمت باإلاهاًير اإلاهىُت للمظؤولين نً بسامج إنداد مهلمي   •

 .الؿلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت، في الجامهاث واليلُاث

 .إحساء دزاطاث ممازلت نً اإلاهاًير اإلاهىُت لباقي مهلمي التربُت الخاضت •

 جلدًم كائمت باإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت للمظؤولين نً ازخبازاث •

 .الىفاًاث إلاهلمي ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت في وشازة الخهلُم

الهمل نلى جددًد ألادواز ألاطاطُت والىاحباث واإلاظؤولُاث إلاهلمي • 

 ؾلبت ذوي ؤلاناكت الهللُت.

 املراجع

 أ. املراجع العربيت

(. وزُلت 8112؛ والجسبىم، ؤخمد )، ؤخمدالهػِب، نلي، الخمُمي [1]

اإلاهاًير الهلمُت للهمل مو ذوي الاخخُاحاث الخاضت )هفاًاث(، 

دة، اللطُم،  ت لسناًت وجإهُل اإلاهاكين ببًر الجمهُت الخيًر

 الظهىدًت. 

ب اإلاُداوي في جىمُت 8111طالمت، حماٌ ؤخمد. ) [2] (. فانلُت الخدٍز

ظُت لدي الؿالب اإلاهلين،  2مجلت نالم التربُت،  اإلاهازاث الخدَز

 .(، مطس8)

(. إنداد اإلاهلم الهسبي )هماذج 8112الخؿُب، ؤخمد. ) [3]

واطتراجُجُاث(، داز الىخاب الهالمي لليشس والخىشَو، نمان، 

 ألازدن.

 ( اإلاهاًير اإلاهىُت إلاهلمي 8112مدمد خظين. )خظين،  [4]

وحهت هكس  التربُت الخاضت: دزاطت ألهمُتها ومظخىي ممازطتها مً     

ف، بدث نلمي ملدم  مهلمي التربُت الخاضت بمدافكت بجي طٍى

للملخلى الهلمي إلنداد وزُلت اإلاهاًير الهلمُت للهمل مو ذوي 

 الاخخُاحاث الخاضت، اللطُم، الظهىدًت. 

(. الىفاًاث واإلاهاًير الالشمت إلاهلمي 8112طلُمان، زالد زمػان. ) [5]

 في قل هكام الدمج ودوز ولُاث التربُت في 
ً
اإلاهىكين نللُا

إندادها، بدث ميشىز في اإلالخلى الهلمي إلنداد وزُلت )مهاًير 

ل،  ، الجمهُت 8112الهمل مو ذوي الاخخُاحاث الخاضت ؤبٍس

ت لسناًت ذوي ؤلاناكت،   اللطُم، الظهىدًت.الخيًر

ص ابساهُم، )ال [6] مدي ؤهمُت اإلاهاًير اإلاهىُت  (.8112بدز، نبد الهٍص

بدث ميشىز في اإلالخلى إلاهلمي الخالمُر ذوي ضهىباث الخهلم، 

الهلمي إلنداد وزُلت مهاًير الهمل مو ذوي الاخخُاحاث الخاضت 

ل،  ت لسناًت ذوي ؤلاناكت، اللطُم، 8112ؤبٍس ، الجمهُت الخيًر

  لظهىدًت.ا

اد وامل، الجالمدة، فىشٍت، ) [7] (. ؤطاطُاث التربُت 8115الالال، ٍش

 الخاضت، داز اإلاظيرة، الؿبهت الثاهُت، نمان، ألازدن.

( ؾبُهت الخىاضل غير اللفكي 8115الىابلي، نبد هللا مدمد ) [8]

وؤطالُبه اإلاظخسدمت مو الخالمُر ذوي الخسلف الهللي الشدًد 

فُت وجدلُلُت(، اإلاجلت الهسبُت للتربُت الخاضت، والخاد )دزاطت وض

اع، الظهىدًت.   الهدد الظابو، الٍس
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، داز 1(. ملدمت في التربُت الخاضت. ؽ8111بدز، إطمانُل. ) [9]

اع، اإلاملىت الهسبُت الظهىدًت.   الصهساء، الٍس

(. الخسلف الهللي. اللاهسة: داز 1668الشىاوي، مدمد مدسوض. ) [11]

ب للؿبانت  واليشس والخىشَو.  غٍس

، 98( اإلاجلد )1668مجمو اللغت الهسبُت. ) [12]  ( الجصء ألاٌو

 دمشم، طىزٍا.      

م. ) [13] (. مهاًير اإلاهلم، وشازة 1585ؤلادازة الهامت لللُاض والخلٍى

س التربىي.   التربُت والخهلُم، الظهىدًت، مسهص الخؿٍى

ص ابساهُم، ) [14] (. اإلاهاًير اإلاهىُت الالشمت إلاهلمي 8111البدز، نبد الهٍص

الخالمُر ذوي ضهىباث الخهلم، زطالت ماحظخير، حامهت اإلالً 

اع، الظهىدًت.   طهىد، الٍس

ع طلؿان، ) [18] ت، ولُت التربُت، 8112ضالح، إدَز (. اإلاهاًير التربٍى

 حامهت اإلاىُا، مطس.

(. الخسؿُـ إلنداد مهلم ذوي 8111طف )حماٌ الدًً، هجىي ًى  [20]

الاخخُاحاث الخاضت في مطس، في غىء الخؿىزاث الخدًثت 

ت، حامهت  والىاكو اإلاُداوي، مههد الدزاطاث والبدىر التربٍى

 اللاهسة، مطس. 

م الىفاًاث الخهلُمُت إلاهلمي 8115البؿاًىت، ؤطامت. )[21]  ( جلٍى

دن، مجلت اجداد ألاؾفاٌ ذوي الخاحاث الخاضت في شماٌ ألاز 

، 1الجامهاث الهسبُت للتربُت ونلم الىفع، اإلاجلد الثاوي، الهدد 

 ولُت التربُت، حامهت دمشم، طىزٍا.

ً مهلمي التربُت الخاضت، اإلالخلى 8118ًدحى، زىلت )[22]  (. بسامج جيٍى

الدولي الخامع خٌى مهلمي ذوي الاخخُاحاث الخاضت في اللسن 

ً، حامهت   فسخاث نباض طؿُف، الجصائس.الخادي والهشٍس

ب اإلاُداوي وؤزسه نلى همى 8115مظهىد، وائل. )[23]  ( ؤهمُت الخدٍز

الصخطُت اإلاهىُت والىفاًاث الخهلُمُت لؿالب كظم التربُت 

الخاضت في حامهت اإلالً طهىد، اإلاجلت الهسبُت للتربُت الخاضت، 

الخاضت، الهدد الخامع، جطدز نً ألاوادًمُت الهسبُت للتربُت 

اع، الظهىدًت.  الٍس

 ب. املراجع لاجىبيت

[10] Smith, M. B., Patton, J.R., & Kim, s. H. (2006). Introduction 

to mental retardation: An introduction to intellectual 

disabilities. (7th ed.). New Jersey: Merrill Prentice Hall. 

[15] Department of Education and Children's Services. (2006). 

Professional Standards for teachers in South Australia. 

Adelaide: Government of South Australia.  

[16] Darling, Linda& Hammond. (2000). Teacher Quality and 

Student Achievement, A review of State Policy Evidence- 

Education Policy Analysis, 8 (1), USA.  

[17] Oxford University Press, (2006) Oxford Word power. 

Oxford: United Kingdom. 

[19] Denomm, Dennis. (1994) Improving the Transition Regular 

Classroom through Student Accountability and Teacher In-

service Training, Practicum Report, Florida: Nova 

Southeastern University. 
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ABSTRACT_ The study aimed to identify the necessary professional standards for teachers of 

students with Intellectual disabilities in Qassim from teachers perspective area in the light of the 

variables (professional experience, the workplace) , the study sample consisted of 82 teachers, and 

to achieve objectives of the study the researcher used the questionnaire which prepared for the 

detection necessary professional standards for teachers of students with Intellectual disabilities in 

the Qassim region consisting of (55) items. To extract the results, we used arithmetic means, and 

standard deviations for the answer to the first question, and to answer the second and third 

question of the study we use t-test. The results showed: All necessary professional standards for 

teachers of students with Intellectual disabilities in the Qassim region gained high acceptance 

from the standpoint of their teachers, which shows the importance of those standards in the 

preparation of teachers with students have Intellectual disabilities, as there were no statistically 

significant differences at the level of significance (a≤05,0) the required professional standards of 

the teachers and supervisors of view due to the professional experience (less than five years, five 

years or more) in all axes, and also there were no statistically significant differences at the level of 

significance (a≤05,0) in the required professional standards from the point of teachers and 

supervisors of view due to the professional experience (less than five years, five years or more) in 

both axes. The study came up with several recommendations to contribute to the development of 

the necessary standards for teachers with Intellectual disabilities. 

KEY WORDS: Intellectual disability, professional standards. 

 

 

 

 


