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 حتسني االجتاهات يفأثر تدريس مقرر تأهيل ذوي احلاجات اخلاصة 
 حنو املعاقني لدى عينة من طلبة جامعة مؤتة

  :ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى إظهار أثر تدريس مقرر تأهيل ذوي الحاجات الخاصة            
في تحسين اتجاهات الطلبة نحو المعاقين لدى عينة من طلبة كليـه علـوم الرياضـة                

 طالبا وطالبة من المسجلين     ٨٨وتكونت عينة الدراسة من     . يل الرياضي بتخصص التأه 
ولتحقيق هذا الهدف فقد تـم تطبيـق القيـاس     . في مقرر تأهيل ذوي الحاجات الخاصة     

وطبـق  ) ١٩٩٢(ي ات نحو المعوقين الذي طوره القريطالقبلي والبعدي لمقياس االتجاه 
لى البيئة األردنية حيث أظهرت     ع) ٢٠٠٧ ( درويش  أبو واستخدمهعلى البيئة المصرية    

 ذات داللة إحصائيا في اتجاهات الطلبة نحو المعاقين إذ تبين أن هنالـك              اًالدراسة فروق 
تحسنا في اتجاهات الطلبة نحو المعاقين بعد دراستهم لمقـرر تأهيـل ذوي الحاجـات               

ين وجد فرق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحـو المعـاق           يالخاصة كما أنه لم     
  . والتحصيل األكاديمينوعتعزى لمتغيري ال

  .االتجاهات، المعاقون، مقرر تأهيل ذوي الحاجات الخاصة: الكلمات الدالة
Abstract:  

The effect of teaching course rehabilitation those   
of special needs on developing the attitudes toward  

the handicapped among a sample of students  
in Mytah University 

The research aimed at investigating the effect of teaching 
course rehabilitation those of special needs on developing the 
attitudes toward the handicapped among a sample of students in 
MYTAH University. The sample of the study included 
(88)students from the science sport faculty in specialization of 
sport rehabilitation who were enrolled in rehabilitation those of 
special needs course during. To achieve Scale for Measuring 
Attitudes Toward The Handicapped was administrated as pre and 
post –test procedure. The results of the study revealed that there 
were statistically significant differences between students attitudes 
toward the handicapped that is a positive improvement in 
students attitudes related to studying the course. The results also 
revealed that there were no a significant differences between 
attitudes due to student gender or educational attainment. 
keywords: Attitudes, Disabied, Course Rehabilitation those of 
Special needs. 
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  :  واألدبيات ذات الصلةخلفيه الدراسة
تعتبر االتجاهات ذات صله وثيقة بحياة اإلنسان وبأفكاره وثقافته وسلوكه، فلكل 
إنسان اتجاهاته الخاصة به نحو القضايا الدينية والسياسية واالجتماعية واالقتـصادية           

ة، والظروف  والنفسية والسلوكية، وهذه االتجاهات جاءت بعد مراحل التنشئة االجتماعي        
الخاصة التي مر بها هذا اإلنسان وبعد خبراته السابقة، وطبيعة المجتمع الذي نشأ فيه              

  .وغيرها من العوامل التي تسهم في تكوين االتجاهات لدى األفراد
وتسعى كثير من الدراسات االجتماعية من خالل تحليل اتجاهات النـاس فـي             

اته، ومن ثم فإن معرفه كيفية استخدام تسليط الضوء على الموضوع المدروس بكل حيثي
  .االتجاهات في الدراسات االجتماعية هو حاجة ملحة للطلبة والباحثين

عند الحديث عن وجهات نظر العلماء، والباحثين النفسيين، والتربويين حول          و
التعريف العام لالتجاه نجدها متباينة، إذ قدموا تعريفات مختلفة اسـتنادا إلـى أسـس               

ظريه متعددة، إال أن التعريف الذي ذاع أكثر من غيره وال يزال يحوز القبول  واتجاهات ن 
لدى غالبيه المختصين هو تعريف جوردن البورت بأن االتجاهات حالة من االستعداد أو             

 الشخص، وتكون ذات تأثير توجيهي أو   ةالتأهب العصبي والنفسي، تنتظم من خالل خبر      
موضوعات والمواقف التي تستثير هذه االسـتجابة       دينامي على استجابة الفرد لجميع ال     

(OKeef, 2002, 6)   
   حـول   - دائم نـسبيا     –فه على أنه تنظيم من المعتقدات       وكذلك منهم من يعر 

ومنهم مـن   ) ١٩٩٢القريظي  (موضوع ما، يؤدي بالفرد إلى االستجابة بطريقة محددة         
ويـرى  ) ١٩٨٦ي بدو(عين يعرفها على أنها استجابة تقويمية متعلقة بمثير اجتماعي م  

 حال من االستعداد العقلي، أو ميل للتصرف لدى شخص مـا، نحـو           آخرون أنه االتجاه  
موضوع ما استنادا إلى تركيب معقد من المشاعر والرغبات والميول، مصدرها الخبرات     

  .)٢٠٠٣، الدغيش، ٢٠٠٠الكبيسي، (المتنوعة مع موضوع االتجاه 

ج مسبق تحكمه العاطفة، ويمكن االستدالل عليه كما يعرف االتجاه على أنه مزا  
من استجابة الفرد التي تكون على صوره إحكام موجبة، أو سالبة، وعواطف وأحاسيس    

االتجاهات باعتبارها مفاهيم متعلمـة   )١٩٨٨دافيدوف، (كما تعرف ) ١٩٩٢القريظي،  (
 فئات مختلفـة  إذ تصنف االتجاهات في. وتقويمية ترتبط بأفكار ومشاعر وسلوك األفراد   

منها االتجاهات العامة مقابل االتجاهات الخاصة، والخاصة الفردية مقابـل الجماعيـة،            
لـشعورية  والعلنية مقابل السرية، والموجبة مقابل السالبة، والطباع مقابل الخلقية، وا         

ويعرف أيضا االتجاه بأنه استعداد أو تهيؤ عقلي        ) ١٩٩٢ي،  القريط(مقابل الالشعورية   
خفي، منظم حول الخبرة لالستجابة بانتظام بطريقة محببة أو غير محببة فيما         وعصبي،  

  ). ١٩٩٢الحارثي، (يتعلق بموضوع االتجاه 
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 ف موسوعة علم النفس والتحليل النفسي االتجاه بأنه دافع مكتـسب           بينما تعر
 ما من الثبات يحدد شعور الفرد، ويلـون سـلوكه           ةيتضح في استعداد وجداني له درج     

سبة لموضوعات معينة من حيث تفضيلها أو عدم تفضيلها، فإذا كان الفرد يفـضلها      بالن
ويميل إليها كان اتجاهه نحوها إيجابيا أن يكرهها وينفر منها كان اتجاهه نحوها سلبيا،           

 ما أو شعبا ما أو مادة علمية أو         جاه فقد يكون شخصا معينا أو جماعة      أما موضوع االت  
رة ما أو مشروع ما وهكذا تتعدد موضوعات االتجاه وتتنـوع          ما أو فك   ايدولوجيامذهبا  

  ). ١٩٩٣طه وآخرون (
 ف معجم علم النفس والطب النفسي االتجاه على أنه معتقد شخـصي            بينما يعر

يكتسب نتيجة لعمليات التطبيع والتنشئة االجتماعية، فهو نمط معين من المعتقدات التي            
). ١٩٩٥عبد الحميد وكفاني   (فيه المجتمع    من األشخاص أو يشارك      فيه جماعة تشترك  

ويعرف معجم المصطلحات التربوية االتجاه بأنه حالة من االستعداد العقلي تولد تـأثيرا             
ديناميا على استجابة الفرد تساعده على اتخاذ القرارات المناسبة، سواء أكانت بالرفض            

  ).١٩٩٩ اللقاني والجمل،(أم باإليجاب فيما يتعرض له من موقف ومشكالت 
ويرى الباحث أن االتجاهات هي مجموعة من االعتقادات المكتسبة من البيئـة            
المحيطة والتجارب الشخصية للفرد قد تكون إيجابية أو سلبية ليست وراثية أو فطرية إذ 

  .يمكن أن تتغير لدى الشخص
 :وتشير األدبيات النفسية واالجتماعية إلى وجود خصائص لالتجاهـات منهـا          

هو حالة الفرد الشعورية التي توجه نحو الموضوعات واألشياء المختلفة، وقد           واالتجاه  
يكون هذا التوجيه موجباً أو سالباً أي يحدد شعور الفرد نحـو أو ضـد الموضـوعات                 

كما يعرف االتجاه أنه الحالة الوجدانية القائمة وراء رأي ) Erwin, 2001, 4(المختلفة 
وع معين، من حيث رفضه لهـذا الموضـوع أو          الشخص أو اعتقاده فيما يتعلق بموض     
  ).Weiner et al., 2003, 261(قبوله ودرجة هذا الرفض أو القبول 

يحمل طابعاً ) Orientation(كما يمثل االتجاه حالة أو وضعاً نفسياً عند الفرد 
إيجابياً أو سلبياً تجاه شيء أو موقف أو فكرة أو ما شابه مع استعداد لالستجابة بطريقة 

). ٤١٦، ٢٠٠٥عدس وتوق، (ددة مسبقاً نحو مثل هذه األمور أو كل ما له صلة بها مح
واالتجاه شعور أو اعتقاد ثابت نسبياً تجاه أشخاص بعينهم أو مجموعـات أو وظـائف               

  ).Landy & Conte, 2006, 339(وغيرها من الموضوعات 
اد يوجـه   وفي ضوء التعريفات السابقة يمكن القول بأن االتجاه ميل أو استعد          

سلوك الفرد نحو موضوع ما بطريقة معينة، وأن هناك قوة داخلية تدفع هذا الـسلوك،               
وأن االتجاه مكتسب من البيئة، ومن خالل التجارب الشخصية للفرد، وأنه ليس فطرياً أو 

  .وراثياً، وإنما يتأثر بفعل العوامل االجتماعية السائدة في المجتمع
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أوالً أن االتجاه شعور إيجابي أو سـلبي  : ر هي ويتألف االتجاه من ثالثة عناص    
تجاه شيء ما، ثانياً أن االتجاه حالة استعداد عقلية توجه تقييم أو استجابة الشخص نحو 

واإلدراك ) األفعـال (والـسلوك   ) الوجـدان (األشياء، ثالثاً أن االتجاه يتضمن المشاعر       
  ).Brown, 2006, 49) (التفكير(

األول معرفي ويـشمل المعلومـات واألفكـار    : اسيةولالتجاه ثالثة مكونات أس   
والمعتقدات عند الفرد والتي تتعلق بموضوع االتجاه، والثاني وجداني ويتمثل بمدى تأثر 
الفرد االنفعالي بموضوع االتجاه، والثالث نزوعي ويشمل سـلوك الفـرد واسـتجابته             

ويتـنج،  (لموضـوع  لموضوع االتجاه بناء على األفكار واآلراء التي كونها عن ذلـك ا      
١٩٨٣) (Brehm & Kassin, 1996, 32.(  

ويتكون االتجاه النفسي عند الفرد ويتطور من خالل التفاعل المتبادل بين هذا             
الفرد وبيئته بكل ما فيها من خصائص ومقومات، وتكوين االتجاه النفسي بغض النظـر       

عبد الرحمن ( مع البيئة عن كونه سالباً أو موجباً إنما هو دليل على نشاط الفرد وتفاعله
٣٦٠، ١٩٩٨.(  

ويمكن أن تحدث االتجاهات تأثيراً فاعالً على الفرد، ألنها مـسببات للـسلوك             
ونواتج له أيضاً، وهي ذات طبيعة شخصية ترتبط بمشاعر الفرد وخبراته، وتمثل طريقة 

يرها إحساسه عندما يفكر أو يتكلم أو يعمل في أي موقف كان، كما أنها تنمو وتتطور كغ
كما تعمل خبرات الفرد التي يمر بها بتمييز أنماط تطوره          . من األنماط السلوكية األخرى   

أثناء عملية األخذ والعطاء بينه وبين والديه ومعلميه وزمالئه، وغيرهم من الموروثات            
  ).١٩٩٢موسى، وغندور، (االجتماعية 

ة العالقـات   وتؤدي اتجاهات األفراد نحو بعضهم البعض دوراً كبيراً في نـشأ          
بينهم، وفي تعاملهم اليومي خالل مواقف الحياة المختلفة، وبالتالي فإن التعرف علـى             
طبيعة هذه االتجاهات يعد مطلباً أساسياً لتسهيل التعامل فيما بينهم، وذلك عـن طريـق       

  ).١٨٩، ٢٠٠٠بخش، (تدعيم االتجاهات اإليجابية وتعديل االتجاهات السلبية 
ذا القدر من األهمية بين األفراد العاديين، فإن لها قـدرا           تجاهات ه وبما أن لال  

كبيرا من األهمية إذا كانت تتعلق بفئة غير العاديين، وتحديداً المعاقين منهم، حيـث أن              
شخصية المعاق تكون عرضة للتأثر بالكثير من األمور، أبرزها الطريقة التي يتعامل بها  

ن اتجاهات األفراد نحوه؛ فـإذا كانـت هـذه          داخل األسرة أو خارجها، والنابعة أصالً م      
 لديه تكيفاً سـليماً فـي   تحدثالطريقة إيجابية انعكست على شخصيته إيجابياً، وبالتالي       

ه عن المجتمع، وتؤدي    أبعادمجتمعه، إما إذا كانت هذه الطريقة سلبية، فأنها تعمل على           
  .إلى سوء تكيفه، وانزوائه، وتؤثر على اتجاهاته نحو اآلخرين
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لألفراد المعاقين آمال وتطلعات وحقوق كغيرهم من األفراد، ولألسف فإن هذه        و
العبارة األساسية غير مقدرة وغير معمول بها في العالم، حيـث يالحـظ مـن خـالل                 
المشاهدات والحقائق الثابتة أنه ال توجد دولة في العالم حتـى فـي أوقـات الرخـاء                 

ن حيث اندماجهم االجتماعي واالقتصادي     االقتصادي واالجتماعي حلت مشكلة المعاقين م     
  ).Devean, 1992(في نشاطات المجتمع المختلفة 

وتقدر اإلحصائيات التي حصلت عليها األمم المتحـدة مـن خـالل منظماتهـا        
المتخصصة، أو من خالل الدراسات والمسوحات التي جرت في دول العالم أن هناك أكثر   

ذا يعني أن هناك شخصاً واحداً من كـل         مليون شخص معاق في العالم، وه     ) ٥٠٠(من  
وال تتوقف المعاناة عنـد     . عشرة أشخاص في كل بلد يعاني من إحدى مشكالت اإلعاقة         

المعاق فقط، بل تمتد لتؤثر على أفراد أسرته والمحيطين به، وتقدر نـسبة األشـخاص         
ت من سكان بلد هذا المعـاق، وهـذه التقـديرا   % ٢٥الذين يتأثرون بإعاقة المعاق بـ  

  ).٢-١، ٢٠٠٧الرويلي، (تنطبق على جميع العالم دون استثناء 
ويالحظ أنه مع مرور الزمن تغيرت نظرة المجتمعات للمعاقين تغيراً كبيراً، ففي 
حين كان المعاقون يقتلون أيام اإلغريق، حيث نادى أفالطون بضرورة إقامـة مجتمـع              

ظهور المـسيحية، ثـم جـاء    عجزة والمشوهين، نجد أن حمايتهم بدأت بعد      اليخلو من   
اإلسالم ليعطي لكل إنسان إنسانيته بغض النظر عن إعاقته، فنجد المـولى عـز وجـل            

 بضرورة المساواة بين األعمى والبصير      – صلوات اهللا وسالمه عليه      –يوصي رسوله   
  ).١٩٨٧الشخص، (

ونجد أن تعامل األفراد العاديين مع المعاقين في كثير من المجتمعات العربيـة             
بغـض النظـر عـن طبيعـة        . كون على أساس أنهم مختلفون عن غيرهم من الناس        ي

اتجاهاتهم نحوهم إيجابية كانت أم سلبية، حتى كثرت المفردات التي تطلق أو ينادي بها              
إلى غير ذلك من المسميات، األمـر  .... على المعاقين، منها أعمى، عاهة، أهبل، معتوه  

الجـراح  (خرين من حولهم    اآلوواتهم لديهم،   الذي ساهم في تكوين صورة سلبية عن ذ       
  ).٤٦١، ٢٠٠٥، والبطاينة

وال تزال النظرة السائدة بين الناس نحو بعض فئات المعاقين بأنهم يختلفـون             
عن أقرانهم في كثير من خصائصهم الشخصية، األمر الذي يؤدي إلى تدني نظرة األفراد    

ا أنهـم ال يتوقعـون مـنهم الكثيـر          العاديين للمعاقين، واتجاهاتهم السلبية نحوهم، كم     
ما يدفعهم إلى التضييق عليهم، وتقليل الفرص أمامهم،        مالعتقادهم بمحدودية قدراتهم،    

وعدم تعريضهم للخبرات المناسبة التي تؤهلهم لممارسة أنشطة الحياة بصورة مستقلة،      
  ).Furhham & Pederd, 1983(أو حتى المشاركة فيها 
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 في حياة األفراد والمجتمعات فقد حظيت بالعديد من         ولما لالتجاهات من أهمية   
فعالية برنامج تدريبي مقترح لتنمية ) ٢٠٠٩(الدراسات واألبحاث، فقد استقصت الكناني 

. اتجاهات طلبة التمريض في الجامعات األردنية وأثره على تنمية مهارات االتصال لديهم
 مـن طلبـة التمـريض فـي         طالباً وطالبة ) ١٧١(تكونت عينة الدراسة المسحية من      

استخدمت الدراسة مقياس االتجاهات نحو     . الجامعات األردنية من مستوى السنة الرابعة     
ومقياس مهارات االتصال مـن إعـداد       ) ١٩٩٩(المعاقين من إعداد الحاروني والفراج      

وقد أوضحت نتائج الدراسة وجود اتجاهات إيجابيـة لطلبـة التمـريض فـي              . الباحثة
نية نحو المعاقين في المجموع الكلي، كما بينت الدراسة عدم وجود فروق الجامعات األرد

ذات داللة إحصائية في اتجاهات طلبة التمريض في الجامعات األردنية نحـو المعـاقين              
  .متغير النوعتعزى ل

إلى التعرف على اتجاهات طـالب كليـات        ) ٢٠٠٥(كما هدفت دراسة الرحال     
 االختـصاص والنـوع  : لمتغيرات اآلتيـة ا ببعض ا  جامعة البعث نحو المعوقين وعالقته    

طالباً من طلبة السنة الرابعة     ) ٥٤(وقد اشتملت عينة الدراسة على      . والصلة بالمعوقين 
طالباً من طلبة السنة الرابعة في كلية الطب ) ٦٠( النفسي ورشادفي كلية التربية قسم اإل

أسفرت . داب قسم اللغة العربيةطالباً من طلبة السنة الرابعة في كلية اآل ) ٩٠(البشري و 
نتائج الدراسة عن عدم وجود اختالف في اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو المعـوقين              
بفئاتهم المتعددة باختالف اختصاص الكلية التي يدرس فيها الطالب، إال فيمـا يتعلـق               

راسـة أن  كما أوضحت نتائج الد. باالتجاه نحو المعوقين عقلياً لصالح طلبة كلية التربية 
كما بينت نتائج الدراسة . اتجاهات اإلناث أكثر إيجابية من اتجاهات الذكور نحو المعوقين

عدم وجود فروق في اتجاهات أفراد العينة ممن لهم صلة بمعوق واتجاهات أقرانهم ممن 
  .ليس لهم صلة بمعوق

) ٢٠٠٥(وللوقوف على اتجاهات الطلبة نحو المعاقين أجرى الجراح والبطاينة 
دراسة هدفت إلى التعرف على طبيعة اتجاهات طلبة جامعة اليرموك نحـو المعـاقين،              

، والمستوى الدراسي، والمعـدل التراكمـي،    عالقة هذه االتجاهات بكل من النوع     وبيان  
ولتحقيق ذلك استخدمت أداة لقياس اتجاهات الطلبة نحـو         . والتخصص، ومكان اإلقامة  

الثبات المناسبة، ومن ثم تم توزيعها على عينـة         المعاقين، تتوفر فيها شروط الصدق و     
. طالباً وطالبة من طلبة جامعة اليرمـوك لمـستوى البكـالوريوس          ) ٣٤٠(مكونة من   

وأشارت النتائج إلى أن اتجاهات طلبة جامعة اليرموك نحو المعاقين كانت إيجابية، كما             
ليرموك تعـزى   أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات طلبة جامعة ا           

لمتغير الجنس لصالح اإلناث، والتخصص لصالح طلبة التخصصات األدبية، والمـستوى   
الدراسي بين طلبة السنة األولى وطلبة السنة الرابعة ولصالح طلبة السنة الرابعة، كما             
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أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهـات طلبـة جامعـة                
  .ين تعزى الختالف معدل الطالب التراكمي ومكان سكنهاليرموك نحو المعاق

دراسة هدفت إلى التعرف على اتجاهات      ) ١٩٩٩(كما أجرى الحاروني وفراج     
تجاهات تختلف  طالب الجامعات نحو المعاقين حركياً، والى الكشف عما إذا كانت هذه اال           

عينة الدراسـة مـن     وقد تكونت   .  والكلية والفرقة الدراسية للطلبة    تبعاً الختالف النوع  
طالباً وطالبة من طلبة كليات التربية والتربية الرياضية والخدمة االجتماعيـة،           ) ٣٨٢(

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن اتجاهات الطلبة نحو المعاقين كانت إيجابية، كمـا أن             
هناك فروقاً في االتجاهات نحو المعاقين تعزى الختالف الكلية وذلك لصالح طلبة كليـة              

لخدمة االجتماعية ثم طلبة كلية التربية، وأخيراً كلية التربية الرياضية، حيث تبـين أن      ا
اتجاهات طلبة كلية الخدمة االجتماعية وكلية التربية كانت أكثر إيجابية مـن اتجاهـات           

ـ               ة طلبة كلية التربية الرياضية، في حين لم توجد فروق بين اتجاهات طلبة كلية الخدم
باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاهات         لتربية،  االجتماعية وكلية ا  

نحو المعاقين تعزى الختالف الفرقة الدراسية لصالح الطلبة القدامى، وأن هناك فروقـاً             
  . ولصالح اإلناثعاقين تعزى الختالف النوعذات داللة في االتجاهات نحو الم
اء اتجاهـات طـالب     دراسة هدفت إلى استقص   ) ١٩٩٥(وأجرى عبد الصبور    

).  حركيـا  – سـمعيا    – عقليا   –بصريا  (تجاه المعوقين   )  فني –عام  (المرحلة الثانوية   
طالباً وطالبة نصفهم من الذكور والنصف اآلخر من اإلنـاث        ) ١٩٢(وتكونت العينة من    

من ) ثانوي عام، ثانوي صناعي، ثانوي زراعي، ثانوي تجاري       (من التخصصات اآلتية    
وأسـفرت  . شـهراً ) ١٩٨(هذه المدارس، وبمتوسط عمر زمني قدره     الصفوف الثالث ب  

النتائج عن إيجابية اتجاه طالب المرحلة الثانوية تجاه المعـوقين عمومـاً، واخـتالف              
تالف التخـصص   االتجاهات باختالف نوع اإلعاقة، ووجود فروق في االتجاهات تبعاً الخ         

لجنس والتخصص أثر فعـال علـى       ، وكان للتفاعل المشترك بين ا     وتبعاً الختالف النوع  
  .اتجاهات الطالب تجاه المعوقين

طالبـة مـن   ) ١٢٥(دراسة على عينة قوامها ) Gash, 1995(وأجرى قاش 
وذلك بهدف التعرف على اتجاهاتهن نحو المعاقين . طالبات المرحلة االبتدائية في ايرلندا 

حملن اتجاهات إيجابية   وقد بينت نتائج الدراسة أن الطالبات ي      . عقليا في نفس المدرسة   
نحو هؤالء الطلبة، وأن الطالبات اللواتي لم يتعايشن مع الطلبة المعاقين يحملن اتجاهات 

  .سلبية نحوهم
دراسة هدفت إلى التعرف علـى      ) ١٩٩٢(وضمن اإلطار ذاته أجرى القريطي      

ختالف اً الاتجاهات طلبة الجامعة نحو المعاقين، وهل تختلف االتجاهات نحو المعاقين تبع   
وقـد طبـق الباحـث      .  ووجود الصلة بالمعوق أو عدم وجودها      متغيرات الكلية والنوع  

طالبا وطالبة من طلبـة     ) ٣٤١(مقياس االتجاهات الذي أعده بنفسه على عينة قوامها         
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وقد أشارت نتائج الدراسة إلـى اخـتالف        . أنثى) ١٧٤(ذكرا و ) ١٦٧(جامعة حلوان،   
اً الختالف كلياتهم، حيث تبين أن هناك فروقاً ذات داللة اتجاهات الطلبة نحو المعاقين تبع  

إحصائية بين اتجاهات طلبة كلية التربية واتجاهات طلبة الخدمة االجتماعية ولـصالح            
طلبة كلية التربية، وأن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين اتجاهات طلبة كلية التربية              

، كما بينت النتائج أن هناك فروقاً ذات داللة وطلبة كلية التجارة لصالح طلبة كلية التربية
  . ولصالح اإلناثفي اتجاهات الطلبة تعزى إلى النوعإحصائية 

دراسة استهدفت تعرف اتجاهات اإلنـاث ممـن        ) ١٩٨٩(كما أجرت اللحامي    
تكونت عينة الدراسة من . ينتمين إلى قطاعات مختلفة من المجتمع نحو المتخلفين عقلياً

إلى مجموعتين طبقاً لمتغيرات الدراسة، المجموعة األولى تكونت من          فرد قسموا    ٢٠٠
، ) طالبة من كليـات نظريـة أخـرى        ٥٠ طالبة من كليات التربية، و     ٥٠( طالبة   ١٠٠

 سيدة من العامالت في مجاالت التخلف       ٥٠( سيدة   ١٠٠وتكونت المجموعة الثانية من     
وقد طبقـت الباحثـة     ). عاقة سيدة من العامالت في مجاالت بعيدة عن اإل        ٥٠العقلي، و 

وقد أسفرت نتائج   . عليهن مقياس االتجاهات متعددة األوجه نحو المعوقين من ترجمتها        
الدراسة عن عدم وجود فروق دالة إحـصائية بـين الطالبـات المتخصـصات وغيـر              
المتخصصات سواء في الدرجة الكلية أم المتغيرات الفرعية لقيـاس االتجاهـات نحـو             

 فيما عدا متغير االتجاهات المهنيـة، جـاءت الفـروق لـصالح غيـر         المتخلفين عقليا 
كما أوضحت النتائج أيضا عدم وجود فروق دالـة اتجاهـات كـل مـن               . المتخصصات

  .العامالت في مجال التخلف العقلي والعامالت في مجاالت بعيدة عن اإلعاقة
 دراسة للكشف عن اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو      ) ١٩٨٨(وأجرى حسين   

معلمـا  ) ٤٥٠(تكونت عينة الدراسة من  . ربدالمعاقين حركيا في مديرية تربية إ     األفراد  
وقد أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى أن        . معلمة) ٢٢٠(معلما و ) ٢٣٠(ومعلمة، منهم   

كما أبـرزت   . المعلمات يملن إلظهار اتجاهات أكثر إيجابية نحو المعوقين من المعلمين         
 والعمر والمستوى التعليمـي، وأن  إحصائية تعزى للنوعروق ذات داللة النتائج وجود ف 

  . والعمر وسنوات الخدمة وبين متغيري النوعهناك تفاعالً بين العمر
دراسة هدفت إلى التعرف على اتجاهات المعلمـين     ) ١٩٨٨(وقد أجرى جعاره    

 والمـستوى   حركياً، وأثر كل من العمـر والنـوع  في المدارس الحكومية نحو المعاقين 
) ١٢٠(معلما ومعلمة، منهم ) ٢٤٠(تكونت عينة الدراسة من . يمي على االتجاهات  التعل

وقد أشارت  . وقد استخدم الباحث مقياس بوكر لقياس االتجاهات      . معلمة) ١٢٠(معلما و 
نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في اتجاهـاتهم              

فروقا في االتجاهات نحوهم بين الذين يحملون درجـة         نحو المعاقين حركياً، وأن هناك      
وبين . دبلوم كليات المجتمع، والذين يحملون درجة البكالوريوس ولصالح حملة الدبلوم         
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سـنة، وذلـك    ) ٤٢-٣٧(سنة، و ) ٣٦-٣١(سنة، واألعمار   ) ٣٠-٢٥(ذوي األعمار   
  ).٣٦-٣١(لصالح ذوي العمر 

) ١٩٨٧(ستقـصى الـسرطاوي     وللتحقق من اتجاهات الطلبة نحو المعاقين ا      
قة هـذه   اتجاهات طلبة كلية التربية في جامعة الملك سعود نحو المتخلفين عقلياً، وعال           

حيث بلـغ   .  والمستوى الدراسي والتحصيل األكاديمي للطلبة     االتجاهات بمتغيرات النوع  
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات    . طالبا) ٢٥٢(عدد أفراد عينة الدراسة     

داللة إحصائية بين اتجاهات طلبة السنة الثالثة والسنة األولى، حيث كانت اتجاهات طلبة 
  .السنة الثالثة أكثر إيجابية وبشكل دال إحصائياً من اتجاهات طلبة السنة األولى

والتي هـدفت   ) ١٩٨٦(أما دراسة شيرز وجنسمان المشار إليها في الشخص         
) ٩٤(وقد بلغت عينة الدراسة . إلعاقات المختلفةإلى التعرف على اتجاهات الطلبة نحو ا    

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن اتجاهات الطلبة نحو المعاقين حركيـاً كانـت              . طالباً
إيجابية، تالهم المكفوفين، ثم المصابون بشق في الشفاه، ثم الصم، وكانت االتجاهـات             

  .تخلفين عقلياًأقل إيجابية نحو ذوي الشلل الدماغي، وأكثر سلبية نحو الم
) ١٩٨٦(وللتحقق من اتجاهات العاملين في مجال التعلـيم أجـرى الـشخص     

دراسة هدفت إلى معرفة اتجاهات العاملين في مجال التعليم نحو المعوقين على عينـة               
حيث استخدم الباحث مقياس لالتجاهـات      ).  أنثى ٤٦ ذكرا، و  ٩٨(فرداً  ) ١٤٤(قوامها  

 الدراسة أن اتجاهات العاملين في مدارس ال تضم معوقين وبينت نتائج. أعده لهذه الغاية
كما أشارت النتائج إلـى     . أكثر إيجابية من اتجاهات العاملين في مدارس تضم المعوقين        

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات العاملين في مدارس عاديـة تـضم               
 وبينت نتائج الدراسة أن .معوقين واتجاهات العاملين في مدارس عادية ال تضم معوقين        

العاملين مع المكفوفين والصم كانت اتجاهاتهم نحو المعاقين أكثر إيجابية مقارنـة مـع    
  .اتجاهات العاملين مع المصابين بإعاقات أخرى

بدراسة اتجاه عينة من المجتمع السعودي نحو       ) ١٩٨٦(وقام صادق وآخرون    
ممن يمثلون فئـات    )  أنثى ١٥٧ و  ذكرا ٣٩٣( فردا   ٥٥٠تكونت العينة من    . المكفوفين

اسـتخدم البـاحثون    . عمرية واجتماعية وتعليمية ووظيفية مختلفة بمدينـة الريـاض        
عالقـة  :  هيأبعاداستطالعاً للرأي نحو المكفوفين من إعدادهم، صنفت بنوده في أربعة       

المجتمع بالكفيف، ووضع الكفيف في المجتمع، والمـشكالت األسـرية للكفيـف، ودور      
أسفرت نتائج الدراسة عـن عـدم       . ت االجتماعية والتعليمية في خدمة الكفيف     المؤسسا

وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور واإلناث، أو بين متوسـطات             
كما تبـين   . درجات ذوي المستويات التعليمية المختلفة من حيث االتجاه نحو المكفوفين         

سنة أكبر من متوسـطي     ) ٦٠-٤٠(عمرية  أن متوسط درجات اتجاه الذكور في الفئة ال       
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سنة بمقـادير إحـصائية   ) ٤٠-٢٤(سنة و) ٢٥-١٨(درجات تجاه أقرانهم في الفئتين    
  . في الحالتين٠,٠١دالة عند مستوى 

فقد هدفت إلى تحديد اتجاهات المعلمين ) Ashman, 1984(أما دراسة اشمان 
، منهم  معلماً) ١٠٤(دراسة من   ونت عينة ال  وقد تك . نحو الطلبة المعاقين حركياً وعقليا    

وقد طبق الباحث مقيـاس لالتجاهـات      . معلمة من والية نيويورك   ) ٦٧(معلماً، و ) ٣٧(
حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك فروق ذات داللة إحـصائية فـي            . أعده بنفسه 

حو اتجاهات المعلمين نحو المعاقين حركيا والمعاقين عقليا، إذ كانت االتجاهات إيجابية ن         
  .المعاقين حركيا، بينما كانت سلبية نحو المعاقين عقليا

إلى معرفة أثر كـل مـن   والتي هدفت  ) ١٩٨٤(وفي دراسة الطعيمة والبطش     
 والمستوى التعليمي وجود فرد معوق للوالـدين فـي اتجاهـات اآلبـاء              العمر والنوع 

اً نصفهم آبـاء  فرد) ٢٧٠(وقد تكونت عينة الدراسة من . واألمهات نحو المعاقين عقلياً 
اسـتخدم  . وأمهات ألبناء معاقين عقلياً، والنصف اآلخر آلباء وأمهات أبناء غير معاقين  

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى . الباحثان مقياس تيمشوك لالتجاهات بعد ترجمته وتعديله
وجود أثر ذي داللة إحصائية لمتغير العمر على االتجاهات نحو المعاقين لصالح الوالدين   

ن مستويات العمر الكبرى، ووجود أثر ذي داللة إحصائية للمستوى التعليمي للوالدين            م
وأن اتجاهات األمهات كانت أكثر إيجابية من اتجاهات . لصالح المستويات التعليمية العليا

اآلباء، وكشفت الدراسة عن وجود أثر للتفاعل بين المستوى التعليمي ووجـود حالـة              
  .إعاقة عند الوالدين

هدف الكشف عن اتجاهات طلبة الجامعة نحـو المعـاقين حركيـاً أجـرى              وب
دراسة في والية ميرالند األمريكية، وذلك علـى عينـة   ) Sedlacek, 1983(سيدالسك 

أنثى، حيث طبق الباحث مقياس     ) ٢١٦(ذكرا و ) ١١٨(طالباً، منهم   ) ٢٤٤(تكونت من   
))Situational Attitudes Scale (SAS .(ج على أن اتجاهات اإلناث وقد دلت النتائ

  .نحو المعاقين حركياً كانت سلبية، بينما كانت اتجاهات الذكور نحوهم إيجابية
دراسة هدفت إلى التعرف على مـا إذا  ) Cline, 1981(وأخيراً، أجرى كلين 

كانت هناك فروق بين اتجاهات خبراء التربية الخاصة ومديري المدارس العادية نحـو             
وقد أشارت نتائج الدراسة إلـى    . مديراً) ٩١(خبيراً و ) ٣٥(طة من   المعاقين بدرجة بسي  

أن اتجاهات المدراء كانت أكثر إيجابية من اتجاهات الخبراء، كما بينـت الدراسـة أن               
اتجاهات العينة بشكل عام كانت إيجابية نحو المعوقين بدرجة بسيطة، وأكثر سلبية نحو           

معتدلة نحو المضطربين انفعالياً ونحو مـن       وكانت االتجاهات بدرجة    . المتخلفين عقلياً 
  .يعانون من صعوبات تعلم



 م ٢٠١٦يل لسنة أبر) الثالث الجزء ١٦٨: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٢٨١-

مما سبق فإن نتائج الدراسات المعروضة أظهرت وجود اتجاه إيجـابي نحـو             
؛ ٢٠٠٥؛ الجـراح والبطاينـة،      ٢٠٠٩الكنـاني،   : (المعاقين، وأهم هذه الدراسات هي    

  ).؛ عبد الصبور١٩٩٩الحاروني وفراج، 
  

  :مبررات الدراسة
صول إلى بناء مجتمع متعاون ومتكافل بشكل كلي يعتمد على التربيـة            إن الو 

 مع القيم اإلنسانية وهذا ال يتم دون العمل علـى تحـسين             تتماشىالسليمة ذو منهجيه    
االتجاهات نحو القيم العليا التي يدعو لها الدين اإلسالمي في كيفية تعامل أبناء المجتمع           

فراد ذوي االحتياجات الخاصة وجعـل      عاديين واأل ا إزالة الحاجز بين ال    مع بعضهم ومنه  
األفراد العاديين أكثر قبوال للمعاقين وبما أن الجامعة تعتبر الرافد األساسي للمجتمع الذي 
يحوي نسبة ليست بالقليلة من ذوي االحتياجات الخاصة فهذا يحتم على الطلبة العاديين             

لدراسة نجدها بـان لهـا      عينة هذه ا  معرفه كيفية التعامل مع المعاقين وعند النظر إلى         
فراد من ذوي االحتياجات الخاصة على اعتبار أن خريجي تخصص التأهيـل            ارتباط باأل 

الرياضي يتعلق في العمل مع المعاقين وإعادة تأهيلهم، وهنا كان البد من إجراء هـذه               
  .الدراسة لمعرفه مدى إدراك هذه العينة واتجاهاتهم نحو المعاقين

   :ةأسئلة الدراس
  :احتوت هذه الدراسة على األسئلة التالية

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبلي والبعدي؟: السؤال األول
طلبة نحو المعـاقين    هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات ال        : السؤال الثاني 

   ؟تعزى إلى النوع
ي اتجاهات الطلبة نحو المعـاقين      هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ف      : السؤال الثالث 

   تعزى لمتغير التحصيل األكاديمي؟
  : هدف الدراسة

تحاول هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر تدريس مقرر تأهيـل ذوي الحاجـات            
 طالبا وطالبة من طلبـة جامعـة        ٨٨الخاصة في تحسين االتجاهات نحو المعاقين لدى        
  .ياضيمؤتة في كلية علوم الرياضة بتخصص التأهيل الر

  : فرضية الدراسة
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استند الباحث في هذه الدراسة على فرضيه مفادها وجود فـروق ذات داللـة              
إحصائية في اتجاهات عينة الدراسة نحو المعاقين تعزى إلى تدريس ماده تأهيـل ذوي              

  .الحاجات الخاصة
  
  

  :أهمية الدراسة
 نحـو   جاهات الطلبة ها من طبيعة الموضوع وهو ات     أهميتتستمد هذه الدراسة    

 التثقيفيـة  البرامج إلعداد تلك االتجاهات وتحديد نوعياتها يعتبر أساسا     المعاقين فمعرفة 
 .الـسلبية  وتعديل االتجاهات    اإليجابية لتدعيم االتجاهات    منظمة والتربوية ال  يةرشادواإل

ذ يفتـرض أن تعمـل      ها من طبيعة العينـة إ     أهميتكذلك تستمد هذه الدراسة جزءا من       
 عالقـة  ال  وتربوية مما قد يلقي الضوء على طبيعة       وتنموية خدميةعات  مستقبال في قطا  
 فيمـا   معرفيـة  ومدى تكامل الجوانب النفسية مـع الجوانـب ال         الجامعيةبين دراستهم   

 من جانب، ونوعيه اتجاهاتهم نحو المعاقين من جانب         دراسيةيتعرضون له من مناهج     
 لجعلهم أكثر حماسا وحرصا على      ةالكفيل وما يترتب على ذلك من اتخاذ اإلجراءات         آخر

  .ما يقدم لهم من خدمات
  : الدراسةمصطلحات

 بناء على خطة درجة -يهدف هذا المساق : مقرر تأهيل ذوي الحاجات الخاصة 
البكالوريوس لتخصص التأهيل الرياضي في كليه علـوم الرياضـة بجامعـة               

ياجات الخاصـة   إلى تزويد طلبة المساق بتعريفهم على فئة ذوي االحت   -مؤتة  
واإلعاقات العقلية والسمعية والحركية التي يعانون منهـا وكـذلك اإلصـابات          
التقويمية والتشوهات الخلقية والبتور وبرامج تأهيل المعوقين ودور األسـرة          
والمجتمع في رعاية وتأهيل المعوقين إذ يمكن وصف هذه المـادة كبرنـامج             

حتياجات الخاصة وكذلك يـشتمل     شامل للمعرف والمعلومات المتعلقة بذوي اال     
هذا المساق على عده زيارات للطلبة برفقة الباحث على المراكـز التأهيليـة             
الحكومية والخاصة التي ترعى ذوي الحاجات الخاصة وقد تم اعتمـاد كتـاب             

 للمؤلف الدكتور نايف بن عابد الـزارع        ٢٠١٣تأهيل ذوي الحاجات الخاصة     
س هذا المـساق بأسـلوب المحاضـرات        وقد تم تدري   .كمرجع أساسي للمادة  

والمناقشات الحوارات الصفية ومشاهده العديد من الفيديوهات التي سـاعدت          
على إيصال المعلومة للطلبة وقد أعد جميع الطلبة تقارير عن ذوي االحتياجات     

  .الخاصة وتم مناقشتها بين الطلبة
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 بشرط ) غير قابل للشفاء(هم المصابون بعجز بدني أو عقلي مستديم : المعاقون
أن يكون هذا العجز سببا في عدم تكيفه مع المجتمع بمعنى أنه عنـدما يـتم                

أو إذا  ، تأهيلهم سواء بمعرفه أجهزه التأهيل أو بمعرفه أسرهم أو بأي وسيله          
ولم تؤثر على معنوياتهم كانت اإلصابة أصال ال تمنع من استمرارهم في عملهم 

وعالقاته فإنهم غير معوقين ويكون الحكم هنا على أساس مدى تأثير اإلصابة            
  . على ظروفهم الخاصة

  
  :محددات الدراسة

ـ    المشمولة باألداة  بعاداألتتحدد نتائج الدراسة في      ث بتطبيقهـا    التي قام الباح
 المعـاقين   ورعايةماعي،  هم، وتكوين العالقات والتفاعل االجت    خصائص المعاقين وقيم  (

وبذلك ال يمكن تعميم نتائجها إال على  . كما تتحدد الدراسة بعينتها المستخدمة.)وتعليمهم
. عينات لها نفس خصائص عينة هذه الدراسة وقد خلت العينة مـن أي طالـب معـاق             

  .)ضابطة وتجريبية(واعتمدت الدراسة الحالية على العينة الواحدة ولم يكن هناك عينتان 
  :الطريقة واإلجراءات

  :عينة الدراسة
اقتصرت الدراسة على عينة من طالب جامعة مؤتة من كليه علوم الرياضـة             

 وطالبـة مـن     اطالب) ٨٨(  عينة هذه الدراسة من    تكونت، و بتخصص التأهيل الرياضي  
 الخاصة في كليه علوم الرياضـة فـي         الحاجاتالطلبة المسجلين في مقرر تأهيل ذوي       

ن خالل الفـصل األول     أهيل الرياضي والموزعين على شعبتي    خصص الت جامعة مؤتة وبت  
 التعامـل   حيث تـم  ) ذكور وإناث (ومن الجنسين   ،  ٢٠١٦/   ٢٠١٥من العام الدراسي    

والجدول التالي . تجاهات الطلبة متغيرا تابعا   على اعتبار أن ا    ،معهما كمتغيرين مستقلين  
  :يوضح خصائص العينة

  مة لعينة الدراسةوصف البيانات العا) ١(جدول 
 النسبة العدد الفئة المتغير

 ٥٢,٣ ٤٦ ذكر
 نوعال ٤٧,٧ ٤٢ أنثى

 ١٠٠ ٨٨ المجموع
 ٠,٠ ٠ أولى
 ٠,٠ ٠ ثانية

 السنة الدراسية

 ٥٦,٨ ٥٠ ثالثة
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 ٤٣,٢ ٣٨ رابعة
 ١٠٠ ٨٨ المجموع

 ٠,٠ ٠ )٦٠أقل من (منخفض 
 ٩٠,٩ ٨٠ )٨٠ أقل من – ٦٠(متوسط 
 ٩,١ ٨ )٨٠أكبر من (فع مرت

 التحصيل

 ١٠٠ ٨٨ المجموع
  

  :أداة الدراسة
 الطلبة نحـو   اتجاهاتأداة هذه الدراسة استخدم الباحث  أهدافجل تحقيق   من أ 

وتم استخدامه على البيئة األردنية من قبـل        ) ١٩٩٢(الذي طوره القريضي     ،المعوقين
ة مقـاييس   ى ثالث  عل  موزعة  فقرة )٦٠(ويتكون هذا االختبار من      )٢٠٠٧( بودرويشأ

 : يقيسها االختبار الحالي وهيفرعية

حـو الخـصائص   نويتمثل في قياس اتجاه الفـرد   :خصائص المعاقين وقيمهم  -١
الشخصية لفئات المعوقين من حيث ما يتمتعون بـه مـن سـمات وكفايـات               

 والتفـوق فـي المجـاالت       تقـان وهوايات واهتمامات واستعدادات للعمل واإل    
 لمسؤوليات الشخصية واألسـرية واالجتماعيـة، أمـا       م ولتحمل ا  المناسبة له 

ـ  )١٢( منهـا   فقـرة )٢٤(الفقرات التي تقيس هذا البعد فهي      )١٢( وةموجب
 ،١٦،  ١٤ ،١١،  ٩ ،٦ ،٤،  ١ (رقـام األوقد حملت    ) بخط كبير  مميزة(سالبة  

٤٨،  ٤٦،  ٤٥ ،٣٧،  ٣٦،  ٣٤ ،٣١ ،٣٠ ،٢٩،  ٢٨ ،٢٤ ،٢٣ ،٢١ ،١٩، 
٦٠، ٥٤ ،٥١(.  

يقيس اتجاه الفرد نحو إنـشاء عالقـات        : جتماعي والتفاعل اال  تكوين العالقات  -٢
لمواقف  مع المعاقين واستعداده لتقبلهم واالندماج معهم في ا        ةسريشخصية وأ 

 الفقرات التي تقيس     أما .وإهمالهم المختلفة واحترامهم وعدم نبذهم      واألنشطة
وقـد  )  بخط كبير  مميزة (سالبة )٩( و موجبة) ١٢(منها   )٢١( هذا البعد فهي  

 ،٣٨ ،٣٥ ،٣٢ ،٢٧ ،٢٥ ،٢٠ ،١٧ ،١٥ ،١٢ ،٨ ،٧ ،٥ ،٢ (رقامحملت األ 
٥٧ ،٥٦ ،٥٥ ،٥٢ ،٥٠ ،٤٩ ،٤٣ ،٣٩(. 

 الخـدمات   إزاءويتمثل في قيـاس اتجـاه الفـرد          : المعاقين وتعليمهم  رعاية -٣
 رعايةوالتسهيالت الخاصة المختلفة الواجب توافرها للمعوقين وحقوقهم في ال        

 إلى استعداده الشخـصي     ضافة باإل صحية واإلعالمية  وال التربوية واالجتماعية 
مـا  ال المعوقين وفي تحقيق رفـاهيتهم أ   في مج  التطوعية خدمة في ال  سهاملإل
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سالبة ) ٥( و  موجبة )١٠( منها   فقرة) ١٥(الفقرات التي تقيس هذا البعد فهي       
 ،٣٣ ،٢٦ ،٢٢ ،١٨ ،١٣ ،١٠ ،٣ (رقـام وقد حملـت األ   )  بخط كبير  مميزة(

وبالرغم من تـوفر دالالت صـدق        )٥٩ ،٥٨ ،٥٣ ،٤٧ ،٤٤ ،٤٢ ،٤١ ،٤٠
 المـصرية  في البيئة  )االتجاهات نحو المعوقين   (حالية الدراسة ال  داةمختلفة أل 

 القيـاس  أداةمثل صدق المحتوى والصدق التالزمي إذ أن     )١٩٩٢ ،القريظي(
لـى البيئـة األردنيـة      متها للبيئة األردنية حيث طبقت ع     حالية أظهرت مالء  ال
 االختبار باسـتخدام     ثبات منقام الباحث بالتأكد    و .)٢٠٠٧درويش وبشارة،   (

نتـائج ألفـا    ) ٢(عينة الدراسة بواسطة معادلة ألفا لكرونباخ ويوضح جدول         
  .لكرونباخ

  
  

  اتجاهات الطلبة نحو المعاقينئج ثبات نتا) ٢(جدول 
   بأسلوب أكرونباخ ألفا لالتساق الداخلي

 قيمة كرونباخ الفا لفقراتعدد ا مجاالت االتجاهات
 ٠,٧١٣ ٢٤ همخصائص المعاقين وقيم

 ٠,٦٨٦ ٢١ تكوين العالقات والتفاعل االجتماعي
 ٠,٧٤٨ ١٥ رعاية المعاقين وتعليمهم
 ٠,٧٦٩ ٦٠ الدرجة الكلية لالتجاهات

هم قـد بلغـت     ة ثبات مجال خصائص المعاقين وقـيم       أن قيم  )٢ (جدوليبين  
 الفا لمجال تكوين العالقات والتفاعل االجتماعي قد بلغـت          وان قيمة كرونباخ  ) ٠,٧١٣(
بينما بلغت ) ٠,٧٤٨(ن قيمة ثبات مجال رعاية المعاقين وتعليمهم قد بلغت وأ) ٠,٦٨٦(

ومـن المعلـوم أن قيمـة       ) ٠,٧٦٩( االستبانة كاملة القيمة     ألسئلةقيمة كرونباخ الفا    
 وبالتالي فكلما كانت قيمة الثبات كرونباخ الفا القصوى التي قد تصلها هي الواحد صحيح

 فـي هـذه   إليهـا ن القيم التي تم التوصل  أفضل ومن هنا فإ   اقرب إلى الواحد كلما كان      
وقـد طلـب مـن     . إجراء مثل هذه الدراسـة     ألغراضالدراسة تعتبر مرتفعة ومناسبة     

ائل حد البـد  من فقرات المقياس باختيار أ    فقرة على كل     اإلجابة )المادةطلبة  ( المختبرين
   .الخمسة

 :نتائج الدراسة
 بين القيـاس    إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة       :نص السؤال األول   : األول السؤال

  القبلي والبعدي؟
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 للعينـات المرتبطـة ويوضـح    t على هذا التساؤل فقد استخدم اختبار  لإلجابة
  .الجدول التالي نتائج هذا االختبار

  لقبلي والبعدي التجاهات الطلبة نحو المعاقين بين القياسين اtنتائج اختبار ) ٣(جدول 
المتوسط  العدد القياس مجاالت االتجاهات

  الحسابي
االنحراف 
مستوى  tقيمة  المعياري

 الداللة
خصائص المعاقين  ٥,٢٨ ٧٢,٧٢ ٨٨ القبلي

 ٧,٩٢ ٨٦,٦٤ ٨٨ البعدي وقيمهم
٠,٠٠٠ ١٣,٦٣* 

تكوين العالقات  ٦,٥١ ٥٩,٦٤ ٨٨ القبلي
 ٨,٦١ ٧٠,٣٥ ٨٨ البعدي والتفاعل االجتماعي

٠,٠٠٠ ٩,٢٦* 

رعاية المعاقين  ٣,٩٠ ٤٨,١٥ ٨٨ القبلي
 ٥,٧٠ ٥٨,٩٥ ٨٨ البعدي وتعليمهم

٠,٠٠٠ ١٤,٦٠* 

الدرجة الكلية  ١٨٠,٥١١٣,٢٠ ٨٨ القبلي
 ٢١٥,٩٤١٧,٤٠ ٨٨ البعدي لالتجاهات

٠,٠٠٠ ١٥,١٣*  

لقياسين القبلي والبعدي التجاهات الطلبة  بين ا tنتائج اختبار   ) ٣(يبين الجدول   
) ٨٦,٦٤(هم   بلغت لمجال خـصائص المعـاقين وقـيم        نحو المعاقين حيث يالحظ أنها    

وبلغـت للمجـال تكـوين العالقـات والتفاعـل االجتمـاعي            ) ٠,٠٠٠(بمستوى داللة   
وبلغت لمجال رعايـة المعـاقين وتعلـيمهم        ) ٠,٠٠٠(بمستوى داللة   ) ٥٩,٦٤٩,٩٧(
) ٢١٥,٩٤(وبلغت للدرجـة الكليـة لالتجاهـات        ) ٠,٠٠٠(توى داللة   بمس) ٥٨,٩٥(

ويالحظ أن جميع قيم مستوى الداللة المحـسوبة والمرافقـة          ) ٠,٠٠٠(بمستوى داللة   
 حيث تبين هذه النتيجة بأنه توجـد فـروق ذات داللـة             ٠,٠٥قل من    كانت أ  tالختبار  

 الفروق كانت لصالح القياس     إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي بحيث أن داللة هذه        
  األفضلالبعدي والذي بينت قيم المتوسطات الحسابية بأنه 

 في اتجاهات   إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة      : نص السؤال الثاني   :السؤال الثاني 
   الطلبة نحو المعاقين تعزى إلى الجنس؟

     المـصاحب   األحـادي  على هذا التساؤل فقد استخدم تحليـل التغـاير           لإلجابة
)one way ANCOVA ( جداولحيث توضح) التالية نتائج هذا التساؤل)٦، ٥، ٤   

  ات الطلبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاه) ٤(جدول 
  نحو المعاقين موزعة حسب متغير الجنس

 اإلناث الذكور
  المتوسط القياس مجاالت االتجاهات

 الحسابي
  االنحراف
 المعياري

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري
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 ٨,٤٠ ٨٦,٤٠ ٧,٤٤ ٨٦,٨٨ بعدي همخصائص المعاقين وقيم ٥,٠٤ ٧٢,٤٨ ٥,٥٢ ٧٣,٢٠ قبلي
  تكوين العالقات  ٦,٠٩ ٥٩,٨٥ ٦,٧٢ ٥٩,٤٣ قبلي

 ٩,٤٥ ٧١,٦١ ٧,٩٨ ٦٨,٨٨ بعدي والتفاعل االجتماعي
 ٥,٨٥ ٥٨,٥٠ ٤,٢٠ ٥٩,١٠ بعدي رعاية المعاقين وتعليمهم ٤,٢٠ ٤٧,٢٥ ٣,٤٥ ٤٩,٠٥ قبلي
 ٢١٦,٥١١٩,٢٠ ٢١٤,٨٦١٥,٦٠ بعدي الدرجة الكلية لالتجاهات ١٧٩,٥٨١٢,٠٠ ١٨١,٦٨١٣,٨٠ قبلي

 أفـضل قيم أن قيم المتوسط الحسابي للقياس البعدي كانـت        ) ٤(يبين الجدول   
 ويالحظ تقارب قيم المتوسطات البعدية بـين الـذكور واإلنـاث            القبليمنها في القياس    

بين متوسطات الذكور واإلناث في القيـاس البعـدي         ) ظاهرية(ويالحظ أن هنالك فروقا     
 هذه الفروق من الناحية اإلحصائية فقد اسـتخدم تحليـل التغـاير             أهميةولتحديد مدى   

  .ويوضح الجدول التالي نتائج هذا االختبار) one way ANCOV( المصاحب األحادي
  

  ) one way ANCOVA(اير المصاحب نتائج تحليل التباين التغ) ٥(جدول 
   حسب متغير الجنسفي القياس البعدي ات الطلبة نحو المعاقين التجاه

مجاالت 
  مجموع مصدر التباين االتجاهات

 المربعات
  درجات
 الحرية

  متوسط
 المربعات

  قيمة
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 ٠,٤٦٧ ٠,٥٣٤ ١,٤١٦ ١ ١,٤١٦ )إناث/ ذكور(النوع 
 ٠,٨١٤ ٠,٠٥٤ .١٤٤ ١ .١٤٤ بين المجموعات
   ٢,٢٥٦ ٢٢٥,٤٣٢٨٥ داخل المجموعات

خصائص 
المعاقين 

    ٢٢٦,٩٩٢٨٧  الكليالمجموع هموقيم
 ٠,١٦٤ ١,٩٧٤ ٦,٩٣٠ ١ ٦,٩٣٠ )إناث/ ذكور(النوع 

 ٠,١٦٣ ١,٩٨٠ ٦,٩٥٠ ١ ٦,٩٥١ بين المجموعات
   ٣,٥١٠ ٢٩٨,٣٢٦٨٥ داخل المجموعات

تكوين العالقات 
والتفاعل 
    ٣١٢,٢٠٧٨٧ المجموع الكلي االجتماعي

 ٠,٥٤١ ٠,٣٧٦ .٦٤٥ ١ .٦٤٥ )إناث/ ذكور(النوع 
 ٠,٦٩٠ ٠,١٥٧ .٢٧٠ ١ .٢٧٠ بين المجموعات
   ١,٧١٦ ١٤٥,٨١٥٨٥ داخل المجموعات

رعاية المعاقين 
 وتعليمهم

    ٨٧ ١٤٦,٧٣ المجموع الكلي
 ٠,١٣٧ ١١,٢٨٠٢,٢٤٩ ١ ١١,٢٨٠ )إناث/ ذكور(النوع الدرجة الكلية 
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 ٠,٦٠٥ ٠,٢٧٥ ١,٣٨٠ ١ ١,٣٨٠ بين المجموعات
   ٥,٠١٦ ٤٢٦,٣٦٠٨٥ داخل المجموعات

 لالتجاهات

    ٤٣٩,٠٢٠٨٧ المجموع الكلي
في ) one way ANCOVA(المصاحب التغاير نتائج التباين ) ٥(جدول يبين 

 fحيث يالحظ أن قيمة   الجنسات الطلبة نحو المعاقين تبعا لمتغير       القياس البعدي التجاه  
وبلغـت  ) .٤٦٧(بمـستوى داللـة   ) .٥٣٤(هم  بلغت لمجال خصائص المعاقين وقيم     قد

وبلغـت  ) .١٦٤(بمستوى داللة   ) ١,٩٧٤(لمجال تكوين العالقات والتفاعل االجتماعي      
وبلغت للدرجة الكلية ) ٠,٦٩٠(بمستوى داللة ) .٦٤٥(لمجال رعاية المعاقين وتعليمهم 

ويالحظ أن جميع قـيم مـستوى الداللـة        ) .١٣٧(بمستوى داللة   ) ٢,٢٤٩ (لالتجاهات
 حيث تبين هذه النتيجة بأنه ال توجد فروق ذات داللـة            ٠,٠٥المحسوبة كانت اكبر من     

   .إحصائية بين الذكور واإلناث في اتجاهاتهم نحو المعاقين في القياس البعدي
  
  
  
  

   المعيارية لمجاالت ألخطاءواقيم المتوسطات الحسابية المعدلة ) ٦(جدول 
  االتجاهات تبعا لمتغير الجنس

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل نوعال مجاالت االتجاهات
 ١,٢٠ ٨٦,٤٠ إناث همخصائص المعاقين وقيم ١,٢٠ ٨٦,٨٨ ذكور
  تكوين العالقات  ١,٢٦ ٦٩,٠٩ ذكور

 ١,٢٦ ٧١,٦١ إناث والتفاعل االجتماعي
 .٧٥ ٥٨,٦٥ إناث ن وتعليمهمرعاية المعاقي .٧٥ ٥٩,١٠ ذكور
 ٢,٤٠ ٢١٦,٦٦ إناث الدرجة الكلية لالتجاهات ٢,٤٠ ٢١٥,٠٧ ذكور

حيـث  ). في القياس البعدي(قيم المتوسطات الحسابية المعدلة  )٦(جدول  يبين  
يالحظ أن هذه القيم قريبة من قيم القياس البعدي الحقيقية مما يشير إلى تقـارب قـيم                 

  .طات القياسينمتوس
 في اتجاهات   إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة       :نص السؤال الثالث   :السؤال الثالث 

   الطلبة نحو المعاقين تعزى لمتغير التحصيل؟
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     المـصاحب   األحـادي  على هذا التساؤل فقد استخدم تحليـل التغـاير           لإلجابة
)one way ANCOVA ( اؤل التالية نتائج هذا التسالجداولحيث توضح:  

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) ٧(جدول 
  ات الطلبة نحو المعاقين موزعة حسب متغير التحصيلالتجاه

 مرتفع متوسط
  المتوسط القياس مجاالت االتجاهات

 الحسابي
  االنحراف
 المعياري

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

 ٥,٠٤ ٨٦,٤٠ ٨,١٦ ٨٦,٦٤ بعدي همخصائص المعاقين وقيم ٢,١٦ ٧٢,٧٢ ٥,٥٢ ٧٢,٩٦ قبلي
 ٢,٣١ ٦٩,٠٩ ٩,٠٣ ٧٠,٣٥ بعدي تكوين العالقات والتفاعل االجتماعي ٢,٧٣ ٦١,٥٣ ٦,٧٢ ٥٩,٤٣ قبلي
 ٥,٨٥ ٥٧,٧٥ ٤,٩٥ ٥٨,٩٥ بعدي رعاية المعاقين وتعليمهم ٥,١٠ ٤٩,٢٠ ٣,٩٠ ٤٨,١٥ قبلي
 ٦,٠٠ ٢١٣,٢٤ ١٨,٠٠ ٢١٥,٩٤ بعدي الدرجة الكلية لالتجاهات ٧,٨٠ ١٨٣,٤٥ ١٣,٢٠ ١٨٠,٥٤ قبلي

 منها في   أفضلأن قيم المتوسط الحسابي للقياس البعدي كانت        ) ٧ (جدوليبين  
القياس القبلي ويالحظ تقارب قيم المتوسطات البعدية بين مستويات التحصيل كما يالحظ         

 أهميـة د مدى بين قيم المتوسطات في القياس البعدي ولتحدي      ) ظاهرية(أن هنالك فروقا    
 one( المصاحب األحاديهذه الفروق من الناحية اإلحصائية فقد استخدم تحليل التغاير 

way ANCOV (ويوضح الجدول التالي نتائج هذا االختبار  
  ) one way ANCOVA(نتائج تحليل التباين التغاير المصاحب ) ٨(جدول 

   ير النوعغحسب متفي القياس البعدي ات الطلبة نحو المعاقين التجاه
مجاالت 
  مجموع مصدر التباين االتجاهات

 المربعات
  درجات
 الحرية

  متوسط
 المربعات

  قيمة
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 ٠,٤٥٥ ١,٤٨٨٢٠,٥٦١ ١ ١,٤٨٨ )إناث/ ذكور(النوع 
 ٠,٩٤٣ ٠,٠٠٩ .٢٤ ١ ..٢٤ بين المجموعات
   ٢,٦٥٤ ٢٢٥,٥٧٦٨٥ داخل المجموعات

خصائص 
المعاقين 
    ٨٧ ٢٢٧,٨٨ موع الكليالمج وقيمهم

 ٠,١٣٨ ٢,٢٤٢ ٨,٠٢٢ ١ ٨,٠٢٢ )إناث/ ذكور(النوع 
 ٠,٥٧٠ ٠,٣٢٣ ١,١٥٥ ١ ١,١٥٥ بين المجموعات

تكوين 
العالقات 
   ٣,٥٧٨ ٣٠٤,١٢٢٨٥ داخل المجموعاتوالتفاعل 
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    ٣١٣,٢٩٩٨٧ المجموع الكلي االجتماعي
 ٠,٤٣٣ ٠,٦٢ ١,٠٦٥ ١ ١,٠٦٥ )إناث/ ذكور(النوع 

 ٠,٤٦٧ ٠,٥٤ .٩١٥ ١ .٩١٥ بين المجموعات
  ١٧,٠٧٩ ١٤٥,١٧٠٨٥ داخل المجموعات

رعاية 
المعاقين 
    ٨٧ ١٤٧,١٥ المجموع الكلي وتعليمهم

 ٠,١٣٨ ١١,٢٨٠٢,٢٥١ ١ ١١,٢٨٠ )إناث/ ذكور(النوع 
 ٠,٥٣٧ ٠,٢٠٦ ١,٠٣٢ ١ ١٠,٣٢ بين المجموعات

   ٥,٠١٠ ٨٥ ٤٢٥,٨٢ عاتداخل المجمو

الدرجة 
الكلية 

    ٤٣٨,١٣٢٨٧ المجموع الكلي لالتجاهات
في ) one way ANCOVA(المصاحب التغاير نتائج التباين ) ٨(جدول يبين 

حيث يالحظ أن قيمة   ات الطلبة نحو المعاقين تبعا لمتغير التحصيل      القياس البعدي التجاه  
f وبلغت ) ٠,٩٤٣ (بمستوى داللة ) ٠,٠٠٩(هم   بلغت لمجال خصائص المعاقين وقيم      قد

وبلغت ) ٠,٥٧٠(بمستوى داللة   ) ٠,٣٢٣(لمجال تكوين العالقات والتفاعل االجتماعي      
وبلغت للدرجة الكلية ) ٠,٤٦٧(بمستوى داللة ) ٠,٥٤(لمجال رعاية المعاقين وتعليمهم 

ويالحظ أن جميع قيم مـستوى الداللـة        ) ٠,٥٣٧(بمستوى داللة   ) ٠,٢٠٦(لالتجاهات  
 حيث تبين هذه النتيجة بأنه ال توجد فروق ذات داللـة            ٠,٠٥بر من   المحسوبة كانت اك  

إحصائية بين الطلبة الذين تحصيلهم متوسط والطلبة الـذين تحـصيلهم مرتفـع فـي               
  .اتجاهاتهم نحو المعاقين في القياس البعدي

  قيم المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمجاالت ) ٩( جدول
  مستوى التحصيل تغيراالتجاهات تبعا لم

مستوى  مجاالت االتجاهات
 التحصيل

المتوسط الحسابي 
 المعدل

الخطأ 
 المعياري

 ٢,٨٨ ٨٦,٤٠ مرتفع همخصائص المعاقين وقيم ٠,٩٦ ٨٦,٦٤ متوسط
 ٣,١٥ ٦٨,٠٤ مرتفع تكوين العالقات والتفاعل االجتماعي ١,٠٥ ٧٠,٣٥ متوسط
 ١,٨٠ ٥٧,٦٠ مرتفع رعاية المعاقين وتعليمهم ٠,٦٠ ٥٨,٩٥ متوسط
 ٦,٠٠ ٢١٤,٢٠٣,٥٧ مرتفع الدرجة الكلية لالتجاهات ٠,٠٣ ٢١٧,٨٠ متوسط
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حيـث  ). في القياس البعدي(قيم المتوسطات الحسابية المعدلة ) ٩(جدول  يبين  
يالحظ أن هذه القيم قريبة من قيم القياس البعدي الحقيقية ما يشير إلـى تقـارب قـيم               

  .متوسطات القياسين
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) ١٠(دول ج

 لكل مجال في القياسين القبلي والبعدي
 القياس البعدي القياس القبلي

المتوسط  مجاالت االتجاهات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ٧,٩٢ ٨٦,٦٤ ٥,٢٨ ٧٢,٧٢ همخصائص المعاقين وقيم
 ٨,٦١ ٧٠,٣٥ ٦,٥١ ٥٩,٦٤ عالقات والتفاعل االجتماعيتكوين ال

 ٥,١٠ ٥٨,٩٥ ٣,٩٠ ٤٨,١٥ رعاية المعاقين وتعليمهم
 ١٧,٤٠ ٢١٥,٩٤ ١٣,٢٠ ١٨,٥١ الدرجة الكلية لالتجاهات

هم عند القيـاس القبلـي كـان        من خصائص المعاقين وقي    أ )١٠( يبين جدول 
القيـاس البعـدي ارتفـع      وعند   )٥,٢٨( وانحراف معياري  )٧٢,٧٢(بمتوسط حسابي   

  ).٧,٩٢( وانحراف معياري بلغ )٨٦,٦٤(إلى المتوسط الحسابي 
 تكوين العالقات والتفاعل االجتماعي كان المتوسط الحسابي فـي القيـاس            أما

وعند القياس البعـدي ارتفـع المتوسـط         )٦,٥١(وانحراف معياري    )٥٩,٦٤(القبلي  
 المعوقين وتعلـيمهم  رعاية  أما)٨,٦١(بـ وبانحراف معياري   )٧٠,٣٥(الحسابي إلى   

وبلغ عند  )٣,٩٠(وانحراف معياري ) ٤٨,١٥(كان عند القياس القبلي بمتوسط حسابي 
 الكليـة  الدرجـة وكانـت    )٥,٠١٠(وبانحراف معياري    )٥٨,٩٥(إلى  القياس البعدي   

 )١٣,٢٠(وانحراف معياري  )١٨٠,٥١( لالتجاهات عند القياس القبلي بمتوسط حسابي    
 وبـانحراف معيـاري    )٢١٥,٩٤(إلـى   ياس البعدي وصل المتوسط الحسابي      وعند الق 

)١٧,٤٠(.   
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) ١١(جدول 

  لكل سؤال في القياسين القبلي والبعدي
 البعدي القبلي

االنحراف  المتوسط الحسابي السؤال
االنحراف المتوسط الحسابي المعياري

 المعياري
x1 ١,٠٧ ٣,٠٥ ٠,٧٢ ٢,٧٣ 
x2 ١,٠٤ ١,٩٨ ٠,٧٨ ١,٨٩ 
x3 ٠,٦٨ ٤,٦٦ ٠,٥١ ٣,٧٠ 
x4 ١,٢٢ ٢,٥٠ ٠,٩٧ ٢,٣٠ 
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 البعدي القبلي
االنحراف  المتوسط الحسابي السؤال

 المعياري
االنحراف المتوسط الحسابي

 المعياري
x5 ٠,٨٤ ٤,٥٢ ٠,٥١ ٣,٧٠ 
x6 ٠,٧٣ ٤,٤٨ ٠,٥٤ ٣,٥٥ 
x7 ١,١٩ ٢,٣٠ ٠,٨٩ ٢,٠٧ 
x8 ١,٣٣ ٣,١٨ ٠,٩٦ ٢,٧٧ 
x9 ٠,٩٤ ٣,٢٥ ٠,٥٧ ٢,٨٤ 

x10 ٠,٧٢ ٤,٦١ ٠,٥٧ ٣,٦٤ 
x11 ٠,٨٩ ٤,٤١ ٠,٦٦ ٣,٥٠ 
x12 ١,٣٢ ٢,٧٥ ٠,٩٧ ٢,٤١ 
x13 ٠,٦٤ ٤,٦٦ ٠,٤٦ ٣,٧٠ 
x14 ٠,٨٦ ٣,٩٥ ٠,٥٥ ٣,٢٠ 
x15 ١,٣٦ ٣,١٨ ٠,٩٦ ٢,٧٥ 
x16 ١,١٣ ٤,٢٠ ٠,٨١ ٣,٣٩ 
x17 ١,٤٦ ٢,٣٠ ١,٠٦ ١,٩٨ 
x18 ٠,٦٩ ٤,٥٧ ٠,٥٤ ٣,٥٩ 
x19 ١,١٣ ٣,٢٣ ٠,٧٧ ٢,٧٧ 
x20 ١,١٥ ٤,٠٩ ٠,٨٥ ٣,٣٢ 
x21 ٠,٦٥ ٤,٦٤ ٠,٥٢ ٣,٦٨ 
x22 ١,٢٠ ٢,٤٣ ٠,٩٣ ٢,٣٢ 
x23 ٠,٨٧ ٤,٤١ ٠,٥٨ ٣,٥٧ 
x24 ١,٠٤ ٣,٢٧ ٠,٦٨ ٢,٩٥ 
x25 ١,٣٤ ٣,٠٠ ٠,٩٧ ٢,٧٠ 
x26 ٠,٦٥ ٤,٦١ ٠,٤٧ ٣,٦٨ 
x27 ٠,٨٦ ٤,٢٥ ٠,٥٨ ٣,٤٣ 
x28 ١,٢٥ ٢,٦٦ ٠,٩٧ ٢,٤٥ 
x29 ٠,٩٤ ٤,٢٥ ٠,٦٨ ٣,٣٦ 
x30 ١,٢٠ ٢,٩٣ ٠,٨٨ ٢,٦٨ 
x31 ٠,٨٧ ٤,٠٢ ٠,٥٩ ٣,٢٠ 
x32 ١,٣٠ ٢,٤٨ ٠,٩٧ ٢,٣٠ 
x33 ٠,٧٦ ٤,٥٠ ٠,٥٤ ٣,٥٩ 
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 البعدي القبلي
االنحراف  المتوسط الحسابي السؤال

 المعياري
االنحراف المتوسط الحسابي

 المعياري
x34 ١,٢٤ ٢,٤٥ ٠,٩٧ ٢,٢٧ 
x35 ٠,٩٥ ٤,٠٢ ٠,٦١ ٣,٣٦ 
x36 ٠,٩٩ ٣,٥٢ ٠,٥٧ ٣,٠٠ 
x37 ١,٠٥ ٣,٩٥ ٠,٧٤ ٣,٢٣ 
x38 ١,١٤ ٣,٥٠ ٠,٧٨ ٣,٠٧ 
x39 ٠,٩٦ ٤,٣٦ ٠,٧٣ ٣,٤٥ 
x40 ١,٥١ ٣,٠٢ ١,٠٩ ٢,٦٨ 
x41 ٠,٦٦ ٤,٥٢ ٠,٥٤ ٣,٥٥ 
x42 ١,٢٦ ٢,٨٠ ٠,٨٩ ٢,٤٣ 
x43 ٠,٧٨ ٤,٢٥ ٠,٥٧ ٣,٣٤ 
x44 ٠,٦٥ ٤,٥٩ ٠,٥٣ ٣,٦١ 
x45 ١,١٦ ٣,٢٧ ٠,٨١ ٢,٩٣ 
x46 ٠,٩٣ ٤,١٦ ٠,٦٢ ٣,٤٣ 
x47 ١,٢٥ ٢,٢٥ ٠,٩٣ ٢,٠٥ 
x48 ٠,٨٥ ٤,٢٣ ٠,٦٢ ٣,٤١ 
x49 ٠,٥٨ ٤,٤١ ٠,٥٠ ٣,٤٨ 
x50 ١,٣٨ ٢,٨٢ ٠,٩٩ ٢,٥٠ 
x51 ٠,٦٢ ٤,٥٢ ٠,٤٩ ٣,٥٩ 
x52 ١,٢٨ ٢,٦٨ ٠,٩٢ ٢,٤٥ 
x53 ٠,٩٠ ٤,٣٢ ٠,٥٥ ٣,٥٢ 
x54 ١,٣١ ٢,٦١ ١,٠٢ ٢,٤٨ 
x55 ١,١٨ ٣,٤٨ ٠,٧٣ ٣,٠٢ 
x56 ١,٤١ ٢,٧٥ ١,٠٦ ٢,٤٣ 
x57 ١,٠٠ ٣,٩٥ ٠,٧٠ ٣,٢٠ 
x58 ١,٤١ ٣,٢٥ ٠,٩٩ ٢,٨٢ 
x59 ١,١٥ ٤,٠٩ ٠,٨٢ ٣,٣٠ 
x60 ١,٤١ ٢,٥٧ ١,٠٤ ٢,٣٠ 

  :مناقشه النتائج
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راسة مادة تأهيل ذوي الحاجات الخاصة الدراسة إلى وجود أثر لد أشارت نتائج   
كما أظهرت نتـائج هـذه       . في تحسين اتجاهات الطلبة نحو المعاقين      إحصائية داللة   ذي

 في االتجاهات نحو المعوقين تعـزي       إحصائيةالدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة        
ما جاء   مع   متماشيةحيت تعتبر نتائج الدراسة      .األكاديميإلى متغير الجنس والتحصيل     

مكن لالتجاهات أن تتغير وتتطور كغيرها مـن        أنه ي ) ١٩٩٢ غندور ،موسى(به كل من    
ويمكن تفسير أثر تدريس ماده تأهيل ذوي الحاجات الخاصة          .األخرى السلوكية   األنماط

 مـن   التدريسية المادةفي تحسين اتجاهات الطلبة نحو المعوقين على ضوء ما احتوته           
 صة ونقاشات علميه وحوارات إيجابية ي االحتياجات الخا   ذو فئةمعلومات توضيحيه عن    

 وتأهيل ذوي الحاجـات     رعاية ب المعنيةبين الطلبة كذلك الزيارات المتعددة إلى المراكز        
الخاصة وما كان له من أثر على تحسين اتجاهات الطلبة نحو المعوقين إذ يرى الباحث               

 واسـتخدام  التعليميـة  ألنـشطة التدريسية وا في إجراءات تصميم المواقف      للمحاكاةأن  
الفيديوهات عن حاالت ذوي االحتياجات الخاصة وطرح حاالت ومواقـف مـن الحيـاة              

 وتحسين االتجاهات نحو المعاقين لذلك ظهـر تحـسن علـى            الواقعية شجع على تنمية   
  اتجاهات الطلبة نحو المعاقين بعد دراستهم لماده تأهيل ذوي الحاجات الخاصة 

  : كما يراه الباحثأسبابيرجع إلى عده ن التحسن وعليه فإ
 اهتمـام الطلبـة     وأثارت بالحداثة اتسمت   احتواء المساق على معلومات قيمة     .١

  .التدريسية المحاضرات أثناءودافعيتهم وعدم شعورهم بالملل 
إعطاء توصيل المعلومات والمعارف إلى الطلبة بشكل بسيط دون تعقيدات مع            .٢

  .اآلراء وإبداء المناقشة الخاصة وفتح مجال  من واقع ذوي االحتياجاتاألمثلة
 ذوي االحتياجات   فئةتعاون الطلبة مع بعضهم ورغبتهم في معرفه المزيد عن           .٣

  .الخاصة
 مع نتائج دراسات كـل مـن        يجة المتعلقة بالسؤال األول متفقة    وقد كانت النت  

نتائجها إلى حيث أشارت  )walker, 1979, Rothschild, 1978 ،١٩٨٧ ،الشخص(
 االتجاهات نحـو    التربية الخاصة في تنمية    لتدريس مقرر    إحصائية داللة   ود أثر ذي  وج

  .المعاقين
هـل توجـد     :وقد كانت نتيجة السؤال الثاني من هذه الدراسة الذي نص على          

وقـد   ؟قين تعزى إلى الجـنس     في اتجاهات الطلبة نحو المعا     إحصائيةفروق ذات داللة    
 أشـارت   أخـرى  نتائج دراسات    إليهما توصلت    مع   عارضةجاءت نتيجة هذا السؤال مت    

الطعيمـة  (زى لمتغير الجنس كدراسات      تع إحصائيةنتائجها إلى وجود فروق ذات داللة       
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 ،١٩٩٩،  الحـاروني وفـرج    ،١٩٩٢ ،القريطـي  ،١٩٨٨ ،حسين ،١٩٨٤ ،والبطش
  .)٢٠٠٣ ،الدغيش

 هل توجـد فـروق ذات      : النتيجة المتعلقة بالسؤال الثالث والذي نص على       أما
فقد  ؟األكاديمي في اتجاهات الطلبة نحو المعاقين تعزى لمتغير التحصيل          إحصائيةداللة  
والتي أشـارت    )٢٠٠٥ ، البطاينة ،الجراح( الدراسة متفقه مع دراسة       نتيجة هذه  جاءت

 في اتجاهات طلبـة جامعـة اليرمـوك نحـو     إحصائيةإلى عدم وجود فروق ذات داللة  
 ويرى الباحث أنه يمكن تحسين االتجاهـات       األكاديميالمعاقين تعزي الختالف التحصيل     

  .التراكميةنحو المعاقين وذلك على اختالف معدالتهم 
عند النظر إلى فرضيه البحث والتي نصت على وجـود فـروق ذات داللـة               و

ى تدريس ماده تأهيـل ذوي       في اتجاهات عينة الدراسة نحو المعاقين تعزى إل        إحصائية
  . نتائج الدراسة معمتطابقةنجدها الحاجات 

  :التوصيات
  . سمات شخصية الطالب الجامعي في تقبل األفراد المعاقينإسهامدراسة مدى  -١
 لطلبة كليـه علـوم    إجباري مقرر تأهيل ذوي الحاجات الخاصة كمساق        إدخال -٢

 كمقرر فقط لطلبة تخـصص التأهيـل        اآلنالرياضة وليس كما هو معمول به       
 .الرياضي

 على أثر تدريس المـساقات علـى تنميـة        تعرف  إجراء المزيد من البحوث لل     -٣
 . المختلفة كل على حدهاإلعاقاتاتجاهات الطلبة نحو 

  
  
  
  

 :المراجع
 دراسة التجاهات طالب الجامعة نحو المعاقين      ). ١٩٩٢أ(عبد المطلب ،  القريطي

المؤتمر الثامن لعلم النفس في مـصر، الجمعيـة         . وعالقتها ببعض المتغيرات  
   . فسيةالمصرية للدراسات الن
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  ______________)القاهرة. مقياس االتجاهات نحو المعاقين    ). ١٩٩٢ب :
  .مكتبه األنجلو المصرية

 م ذوي االحتياجات الخاصة أثر تدريس مساق تعلي. )٢٠٠٧ (بشارة، بودرويشأ
.  االتجاهات نحو المعاقين لدى عينة من طلبة جامعة الحسين بن طاللفي تنمية

  . ٤عدد. ٣مجلد. م التربوية األردنية في العلوالمجلة
 مكتبه لبنان . معجم مصطلحات العلوم االجتماعية    )١٩٨٦(  زكي ، أحمد بدوي .

  . بيروت
 واللغة واضطرابات النطق    السمعية اإلعاقة. )٢٠٠٠( راضي محمد ،  الكبيسي .

  . دار الفكر: عمان
 الخاصة  التربيةاالتجاهات نحو المعاقين عند طلبة      . )٢٠٠٣(طارق  ،  الدغيش 

، عـدن اإلنـسانية،   والعلوم اآلدابسلسله  ،  مجله بحوث تعز  . التربية كليه   في
  . )٣(العدد

 سيد الطواب وآخـرون    ترجمة. مدخل علم النفس  . )١٩٨٨( دافيدوف،  ليندا  .
  .  للنشرالدوليةالدار : القاهرة

 دار : جـده . بناء االستفتاءات وقيـاس االتجاهـات     . )١٩٩٢(. زايد،  الحارثي
  . الفنون

 ١٩٩٣(. مـصطفى ،  الفتـاح  حسين وعبد ،  ومحمد شاكر،  وقنديلفرج  ،  طه( .
  . دار سعاد الصباح: الكويت. موسوعة علم النفس والتحليل النفسي

  معجم علم الـنفس والطـب       )١٩٩٥(. عالء الدين ،  جابر وكفافي ،  عبد الحميد
  . العربية النهضةدار : القاهرة. الجزء السابع، النفسي

 طبعـة ال،  معجم المصطلحات التربوية  . )١٩٩٩( .علي،   والجمل ، أحمد اللقاني 
  . عالم الكتب: القاهرة. الثانية

 المدخل إلى علم الـنفس    . )٢٠٠٥(. محي الدين ،  الرحمن وتوق  عبد،  عدس ،
  .  والنشر والتوزيعطباعةدار الفكر لل: عمان. السادسة طبعةال

 ترجمه عادل عـز الـدين      ،  مقدمه في علم النفس   . )١٩٨٣(. ارنوف،  ويتنج
  . دار ماكجروهيل للنشر. آخرونو

  طبعـة ال،   والتطبيـق  النظرية: القياس النفسي . )١٩٩٨(. سعد،  عبد الرحمن 
  . دار الفكر العربي: القاهرة. الثالثة
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   اتجاهات األفراد العاديين القطريين . )١٩٩٢(. محمود، رشاد وغندور ،  موسى
. رافيـة ي ضوء بعض المتغيـرات الديموغ     والمصريين نحو المعوقين الصم ف    

  . ٢٠٨-١٤٧، )٤٤(٧، القاهرة، دراسات تربوية
 ي لتعـديل اتجاهـات التالميـذ       إرشاد برنامج    فعالية )٢٠٠٠(. ، أميرة بخش

 وأثره على السلوك التكيفي    بالمدرسةالعاديين نحو دمج المتخلفين عقليا معهم       
  . المركزية حمدمكتبه جابر األالمجلة التربوية، . للتالميذ المتخلفين عقليا

 المعاقين حركيا األطفالاتجاهات المعلمين نحو دمج . )٢٠٠٧(. مداهللا، الرويلي 
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