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 طمبة قسم التربية الخاصة في اتجاىات معرفة إلى الدراسة الحالية الممخص: ىدفت
في  العمل ونحو التربية الخاصة في المجتمع دور الحكومية األردنية نحو الجامعات

الفئة  تحديد ىدفت الدراسة إلى كما الدراسية. تخصصيم في ضوء متغيرات النوع والسنة
 عينة الدراسة من بين فئات التربية الخاصة. تكونت معيا العمل ييرغب الطالب ف التي
طمبة قسم التربية الخاصة في  من بالطريقة العشوائية اختيروا وطالبة طالباً  (461) من

بناء استبانة لقياس  لتحقيق أىداف الدراسة تم .الحكومية في األردن مختمف الجامعات
في مجال  في المجتمع، واتجاىاتيم نحو العملالخاصة  التربية دور اتجاىات الطمبة نحو

اتجاىات أفراد  أن النتائج وأظيرت .يفضمون التعامل معيا التربية الخاصة، والفئات التي
بينما كانت اتجاىاتيم  ،إيجابية دور التربية الخاصة في المجتمع كانت نحو عينة الدراسة

 أن اتجاىات اإلناث كانتأظيرت النتائج  كما .محايدة العمل في مجال تخصصيم نحو
في المجتمع وكذلك نحو العمل  من اتجاىات الذكور نحو دور التربية الخاصة أكثر إيجابية

التربية الخاصة في  النتائج وجود فروق في االتجاىات نحو دور وأظيرت .في التخصص
لصالح زيادة عدد  في التخصص تعزى لمتغير السنوات الدراسية المجتمع ونحو العمل

 ىي التوحد اضطراب طيف وفئة التعمم صعوبات فئة أن النتائج وأظيرت .ات الدراسةسنو 
 . العمل معيا عينة الدراسة أفراد التي يرغب اتالفئ أكثر

 .الحكومية الجامعات التربية الخاصة، فئات التربية الخاصة، اتجاىات،:المفتاحية الكممات
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Abstract: 

This study aimed at identifying the attitudes of special education 
undergraduate students in the Jordanian public universities towards the 
role of special education in the society and towards working in their 
specialization in the light of variables: gender and academic level. In 
addition, it aimed to identify the special education categories that 
students prefer work with. Sample consisted of 461 male and female 
undergraduate students who were select randomly among special 
education undergraduate students the public universities in Jordan. A 
questionnaire was prepared to identify the students’ attitudes toward 
the role of special education in the society, students’ attitudes toward 
work in special education field and the preferred categories to work 
with. Findings showed that the students’ attitudes toward the role of 
special education role in society were positive while their attitudes 
towards working in special education field were neutral. Results showed 
the female’s attitudes were more positive than the male towards the role 
of special education in society and towards working with children 
special educational needs. Findings showed that there were statistical 
differences in the role of special education in society and working in the 
field in favor of those on the higher academic years. Results also showed 
that the preferred categories to work with were learning disabilities and 
autism spectrum disorder.  

Keywords: Attitudes, special education, special education 
categories, public universities. 
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 :المقدمة
والجماعات، وتعد من الجوانب  االتجاىات مكانًا بارزًا في حياة األفراد تحتل
تساعد معرفة االتجاىات عمى  حيث .يجب أن يشمميا التقويم التربوي الشامل الميمة التي
 .سموكيم األفراد المستقبمي، كما أنيا وسيمة لتفسير التنبؤ بسموك

 من المكونات المعرفية واالنفعالية مجموعة " االتجاىات عمى أنيا تعرف
االتجاه في  يتكون .قضية أو موضوع أو موقف والسموكية الستجابة الفرد المتعممة نحو

 أو سمبية حول مكان ما أو شيء ما أو حدث العادة من مجموعة آراء إيجابية
(Hernandez & Solano, 2017: 514). تنظيم“االتجاىات أيضاً عمى أنيا  وتعرف 

أو موضوع مما يجعل الفرد ميااًل ألن  ممعتقدات واآلراء حول شيء أو موقفنسبي ل
التعريف عمى ثالثة أبعاد ىي  بطريقة مفضمة نحو األشياء أو ضدىا". يقوم ىذا يستجيب
 (.  (Yada & Savolainen, 2017: 224 المعرفية واالنفعالية والعممية األبعاد

األول ىو  المكون :إلى ما يمياالتجاىات  مكونات (2008) السميتي ويفصل
الفرد نحو  في تكوين االتجاه ويتضمن معارف ومعتقدات المعرفي، ويعد المرحمة األولى
المكون  يتضمن .خالل مصادر متعددة منيا الثقافة والتعمم موضوع االتجاه، وُيكتسب من

 أو كراىية ورفض يوجييا الفرد نحو موضوع االنفعالي مشاعر الفرد من حب وقبول
فيتضمن مجموعة من األنماط  المكون األدائي أو النزعة إلى الفعل أما .االتجاه

 .إيجابيًا أو سمبياً  السموكية التي تتسق مع المعارف واالنفعاالت واالستعدادات
وتحسين التوافق  أىمية دراسة االتجاىات إلى دورىا الميم في تطوير وترجع
كما أنيا  في الدافعية الالزمة إلنجاز األعمال، ( ولتأثيرىا 2009 )ممحم، االجتماعي لمفرد

مجتمعيم،  بيم والتي سوف يعيشون وفقيا في إطار ترشدىم إلى تكوين الفمسفة الخاصة
األفراد من  مع بعضيم البعض بما في ذلك سموكيم نحو وتأثيرىا في طريقة تفاعل األفراد

األمور  من قياسيا ستبقىفإن دراسة االتجاىات و  (. لذلك 2016)اليابط، ذوي اإلعاقة
واقع  عمى والسمبية اإليجابية اليامة لتفسير السموك اإلنساني، والتنبؤ باحتماالتو

 ,Mola)االتجاىات السمبية.  تشكل التي العوامل المجتمع، ومن ثم التخطيط لمواجية
2005). 

 وتطمعاتو لما لالتجاىات من أىمية وتأثير في تكيف الفرد مع واقعو ونظرا
نحو التخصصات الحديثة  االتجاىات دراسة الضروري فمن (Fisher, 2008) تقبميةالمس

لو ومن يتم اعدادىم  مثل تخصص التربية الخاصة بين الدراسين نسبيا في الجامعات
من الميادين اإلنسانية  مجال التربية الخاصة بالنمو سريعًا وأصبح حيث بدأ .لمعمل فيو
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من فئات المجتمع، كما أصبح  قديم خدمات تحتاجيا فئةوفاعميتيا في ت المعترف بقيمتيا
 إعداد وتدريب متخصص الميدان مينة يحتاج من يعمل فييا إلى العمل في ىذا

(Hallahan and Kauffman, 1991: 15-16) 
تشير اتجاىات طمبة التربية الخاصة نحو تخصصيم إلى النزعة واالستعداد نحو 

دفع كما ت. ، وقد تكون ىذه النزعة سمبية أو إيجابيةالتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة
االتجاىات الطالب إلى أن ُيظير سموكيات يحكم من خالليا عمى اتجاىو نحو الموضوع 

وقد تكون . (,2009Rad. )أو ذا استمرار االمراد، وىذا االتجاه إما أن يكون وقتي
نصار )ض اتجاىاتيم محايدة عند وجود تباين في موقفيم بين قبول أو رف

 (. 2007والحسن،
لمطالب نحو تخصصيم إلى القدرة عمى التعامل مع  اإليجابيةوتشير االتجاىات 

 حيث. متطمبات التخصص واالستجابة بشكل إيجابي لكل ما ىو مرتبط بو انفعاليا ووجدانياً 
دافعيتيم لمزيد من  فتزيد منتمكنيم االتجاىات اإليجابية من اإلقبال عمى الدراسة، 

وبناء عميو تمعب (. (Martin, 2007رفة وتقبل العمل مع فئة خاصة من الطالب المع
لممعممين نحو مينتيم دورًا ىاما في تطور العممية التعميمية ونجاحيا  اإليجابيةاالتجاىات 

  (2013عبد اهلل والدويري،(، )2008عبد المطيف، )
يتخذىا اإلنسان  يالت الميمة الفردية القرارات من اختيار التخصص قرار وُيعد

أمورًا أساسية في حياتو  يحدد ما لتخصص الطالب اختيار .المجتمع حياتو وتؤثر في في
والرضا أو عدم  أو الفشل، والنجاح معين، عمل صعوبة الحصول عمى منيا سيولة أو

 والمكانة االجتماعية التي يسعى الفرد المناسب المادي والمردود الرضا عن ىذا العمل،
المجتمع بيذه القرارات الفردية من  ويتأثر (Williamsm, 2007: 65 ). لتحقيقيا

 يؤخذ أن يجب ولذلك توزيع القوى العاممة في المجاالت المختمفة، انعكاسيا عمى خالل
 التخصص العناصر األساسية عند التخطيط الختيار من مجموعة وجود االعتبار بعين

 )العمل وسوق والتخصص والّقيم، واألىداف، ،والقدرات واالستعدادات، كالميول،  الدراسي
Song and Jennifer, 2005: 1401-1421). 

األردنية فيي تعتمد عمى نتيجة  وفيما يختص بآلية القبول في الجامعات الحكومية
يقودنا  (. وىذا2003)جرادات،  في التخصصات المتنوعة كأساس لمقبول الثانوية العامة

يمتحقون  الطمبة الذين التحقوا أصاًل أو ممن سوف يد منإلى االدعاء أّن ىنالك العد
نّوه ديوان الخدمة  (. وليذا2007)الجراح، قناعة بتخصصات من غير رغبة منيم أو

حاليًا في الجامعات األردنية  ضرورة إعادة النظر بآلية القبول المتبعة المدنية األردني إلى



 ..مجال  الخاصة والعمل في التربية الحكومية األردنية نحو سم التربية الخاصة في الجامعاتطمبة ق اتجاىات
 د/ نجاتي أحمد حسن يونس  د/ معتصم محمد سميم المساعدة. د/ حنان محمود سميمان طقش

 

 -706- 

الخدمة المدنية  الثانوية العامة )ديوان يوالتي تعتمد فقط عمى مبدأ المعدالت ف الحكومية
 (. 2016االردني،

 التدريس من المين المفضمة كمينة لممستقبل يعود لعدة اعتبارات ولعل مينة
عدد ساعات العمل، أو  في خدمة اآلخرين، والمردود المادي الثابت، أو الرغبة :منيا

 ، وسوق العمل وميولاألسرة ورغباتيا ( وضغوطات2004المركز االجتماعي )الفحل، 
 (.2010بكر، واتجاىات الطالب نفسو )أبو

التي قد تواجو الطالب في  عمى ما سبق فإن ىنالك الكثير من الصعوبات وعطفاً 
 أحد الوالدين أو األسرة الختياراتيم؛ معارضة :تخصصيم الجامعي ومنيا عممية اختيار

العمل المتاحة لمتخصص أو قمة فرص  وذلك بسبب انخفاض المردود المادي لمتخصص،
أَن ىنالك انصرافًا عن العمل مع  في الميدان (. والمالحظ2010)بصمي، المجتمع في إطار

 االجتماعية لمعممي التربية الخاصة، ونظرة المكانة :اإلعاقة، ألسباب عديدة منيا ذوي
 مقارنة بالتخصصات األخرى، وضعف الدعم المجتمع األقل لتخصص التربية الخاصة

 بالتخصص، واالقبال عمى العمل الذي يحتاج نوي المقدم لتشجيع الطمبة لاللتحاقالمع
 (.2002)راشد،  جيدًا ووقتًا وصبرًا أكثر من غيره من التخصصات

مينتيم باعتبار ذلك أحد المؤشرات  ألىمية اتجاىات الطمبة المعممين نحو ونظراً 
العاممين  بية واألجنبية اتجاىاتالدراسات العر  بعض تناولت في نجاحيم مستقبالً  اليامة

العمل في مجال  دور التربية الخاصة في المجتمع، ونحو والدارسين لمتربية الخاصة نحو
نحو التربية الخاصة  تناولت بعض الدراسات الفروق في االتجاىات كما .التربية الخاصة

 .الخاصة االتجاىات نحو العمل مع بعض فئات التربية بين الجنسين، واختالف
الخاصة إلى وجود اتجاىات إيجابية  نتائج دراسات االتجاىات نحو التربية وأشارت

 ورينود (Orourke and Houghton, 2006) توصل لو اوروكي وىاوتون مثل ما
(Renaud, 2010) ونوتر  (Nutter,2011)  (. 2011وطشطوش،  و)خزاعمة 

المعممين  من (58) مىع دراسة (Delport, 2012) دلبورت وضمن ىذا اإلطار أجرى 
المعممين الناجحين  ذوي اإلعاقة، وكانت أبرز النتائج أن واألخصائيين العاممين مع الطمبة

اوجون  وقام .ىذه الفئة ذوي اإلعاقة لدييم اتجاىات إيجابية نحو في العمل مع الطمبة
المعممين  من (116) دراسة عمى بإجراء  (Ajuwon et al.,2012) وآخرون

إيجابية لدى  التربية. ودلت النتائج عمى وجود اتجاىات الطمبة في كميات والمعممات
 ذوي االحتياجات الخاصة.  المعممين الطمبة نحو الطمبة
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اتجاىات إيجابية  بوجود (Herring, 2012) أظيرت نتائج دراسة ىيرينج كما
الطمبة  نحو العمل مع واإلداريين واألخصائيين االجتماعيين بين أعضاء ىيئة التدريس

 دراسة   (Wizikowski, 2013) وزيكوبونسكي كما وأجرت .الخاصة ذوي االحتياجات
 الحكومية والخاصة، وأبرزت المعممين والمعممات العاممين في المدارس من (113) عمى

االحتياجات  والمعممات نحو العمل مع الطمبة ذوي نتائج الدراسة أن اتجاىات المعممين
اإليجابية نحو  النتائج وجود فروق في مستوى االتجاىات وبينت .الخاصة كانت إيجابية
  .المدارس الخاصة االحتياجات الخاصة لصالح معممي ومعممات العمل مع الطمبة ذوي

إيجابية لدى  إلى وجود اتجاىات (2015) وكذلك فقد أشارت نتائج دراسة جدوع
(  أن اتجاىات 2012) دراسة العايد وآخرون نتائج وأظيرت .الطمبة نحو التخصص

 أن (2016) وأظيرت دراسة اليابط كما .كانت إيجابية الطمبة نحو مينة التربية الخاصة
 القصيم نحو األفراد ذوي اإلعاقة العقمية اتجاىات طالبات قسم التربية الخاصة بجامعة

سمبية نحو التربية  أشارت نتائج بعض الدراسات إلى وجود اتجاىات بينما .كانت إيجابية
 شيبين مثمما بينت دراسة المجتمع بين العاممين والدارسين ليا الخاصة ودورىا في خدمة

 (.(Obiefule, 2009اوبيفولي  ودراسة  (Shippen et al., 2005) وآخرون
الدراسات التي حاولت الوقوف عمى الفروق في االتجاىات بين  وضمن إطار

من معممات  معممة (167) عمى تياأجر  التي (2003) دراسة أبكر نتائج الجنسين أشارت
 وأشارت معممات الصم نحو المينة كانت إيجابية، الصم في السعودية إلى أن اتجاىات

المعممين  من (320) دراسة عمى في (Ahborne et al., 2008) البورن وآخرون
 اإلناث كانت إيجابية ثالث جامعات أمريكية إلى أن اتجاىات والمعممات الطمبة اختيروا من

  .ذوي االعاقة العقمية مقارنة بالذكور نحو العمل مع الطمبة
 من (428) عمى دراسة (Irvin et al., 2011) وآخرون ايرفين كما وأجرى     

من المدارس الدامجة وكشفت النتائج عن وجود  المعممين واإلداريين العاممين في مجموعة
 دراسة اوباني ودوىيتري أما .ناثالعاممين لصالح اإل  فروق في االتجاىات اإليجابية بين

(Obani and Doherty,2002 )  وطالبة في نيجيريا  طالبا  (111) حول اتجاىات
نتائج الدراسة أن  تدريس الطمبة ذوي اإلعاقة فقد كشفت عمى مقاعد الدراسة نحو

إيجابية من اتجاىات  إيجابية، لكن اتجاىات الطالبات كانت أكثر اتجاىات الطمبة كانت
المعممين  من (58) عمى (Delport, 2012) دراسة دلبورت أما طمبة الذكور.ال

فروق بين  ذوي اإلعاقة فقد بينت نتائجيا عدم وجود واألخصائيين العاممين مع الطمبة
مع الطمبة  التي يحمميا المعممون والطالب نحو العمل الجنسين في االتجاىات اإليجابية

وجود فروق بين  عدم (215) رت دراسة جدوعأظي كذلك .ذوي االحتياجات الخاصة
 .التربية الخاصة الجنسين في االتجاىات نحو
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أشارت نتائج  وضمن إطار اختالف االتجاىات باختالف فئات التربية الخاصة فقد    
أعضاء ىيئة  من (111) التي تم تطبيقيا عمى   (Herring, 2012) دراسة ىيرينج

مقدمي  االجتماعيين إلى وجود فروق في اتجاىات التدريس واإلداريين واألخصائيين
ارتبطت االتجاىات اإليجابية  بينما .لشدة ونوع اإلعاقة الرعاية لمطمبة ذوي اإلعاقة تعزى

 مع اإلعاقة العقمية، ونحو العمل مع ذوي بالعمل (Fisher, 2008) فيشر في دراسة
 دراسة بتروفي أما(Irvin et al, 2011) صعوبات التعمم كما في دراسة ايرفين وآخرون 

(Petrovay,2000)  المعممين  سعت لمكشف عن المتغيرات وراء اختيار بعض فقد
كبيرة  الدراسة إلى أن ىذه المينة تشكل قيمة البصرية، وتوصمت تعميم األفراد ذوي اإلعاقة

ة في المساىم ىؤالء األفراد نابع من حبيم ليم، ورغبتيم بالنسبة إلييم، ودافعيم لتعميم
 (Baker et al. 2010) دراسة بيكر وآخرون واىتمت .ليم بتحقيق الرفاىة والسعادة

في اتجاىاتيم نحو التالميذ ذوي  عن الفروق بين أعضاء ىيئة التدريس والطالب بالكشف
ىيئة التدريس  النتائج إيجابية اتجاىات الطمبة وأعضاء العقمية في كندا، وأظيرت االعاقة

التدريس أكثر إيجابية  العقمية، كما كانت اتجاىات أعضاء ىيئة اقةنحو الطمبة ذوي االع
  .الطمبة مقارنة مع اتجاىات

الطمبة نحو التربية الخاصة ببعض  بعض الدراسات إلى معرفة تأثر اتجاىات سعت
 نتائج دراسة اوباني ودوىيتري أظيرت .مثل المستوى الدراسي أو التخصص العوامل

(Obani and Doherty,2002 ) وطالبة في نيجيريا عمى مقاعد  طالبا (111) عمى
أقل إيجابية من اتجاىات طمبة  اتجاىات طمبة السنوات األعمى أكاديميا كانت الدراسة أن
طمبة مرحمة  من (573) عمى دراستو (2007) الجندي أجرى بينما .األقل دراسيا السنوات

قسم التربية يمتمكون  جيا أن طمبةاألردنية؛ والتي أظيرت نتائ البكالوريوس في الجامعات
 االحتياجات الخاصة مقارنة بطمبة األقسام ذوي أكثر نحو التالميذ اتجاىات إيجابية

ن الطالبات اإلناث في كمية اتجاىات  التربية كانت اتجاىاتين أكثر إيجابية من األخرى، وا 
  .الذكور في كمية التربية

في كمية  طالباً  (346) نة منعمى عي بدراسة (2011) خزاعمة وطشطوش وقام
 إيجابية النتائج أن اتجاىات الطالب كانت أكثر وأظيرت .التربية بجامعة القصيم بالسعودية

 بغض النظر عن مستوى تحصيميم وعن نوع لدى طالب السنة الثالثة والرابعة وذلك
 (2012) العايد وآخرون دراسة نتائج أو أدبي. أما  دراستيم في المرحمة الثانوية عممي

 فقد أظيرت عدم وجود من تخصص التربية الخاصة بجامعة المجمعة طالباً  (155) عمى
 كما أجرى .الدراسي والتحصيل الدراسي في تمك االتجاىات تعزى لمتغيرّي المستوى فروق
الخاصة نحو تخصصيم  ىدفت إلى تقصي اتجاىات طمبة التربية دراسة (2015) جدوع
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لمتغير المستوى  سالمية وأشارت النتائج لعدم وجود أثراإل لدى طمبة جامعة العموم
  .اتجاىات الطمبة الدراسي لمطالب عمى

الدارسين لمتربية الخاصة  استعراض نتائج بعض الدراسات حول اتجاىات بعد
تباين االتجاىات ما بين الموجب  واإلداريين، يشير تمخيص النتائج إلى والعاممين فييا

وتأثر ىذه االتجاىات ببعض العوامل  اىات بين الذكور واإلناث،واختالف االتج والسالب،
  .المستوى الدراسي وفئة اإلعاقة مثل

 :وأسئمتيا الدراسة مشكمة
والعمل فييا عاماًل ىامًا وفعااًل  االتجاىات اإليجابية نحو التربية الخاصة تمثل

وتطبيق أىداف خالل أداءىم لمينتيم  نجاح العاممين في مؤسسات التربية الخاصة في
لطريقة القبول في  وبالنظر .المجتمع الخاصة نحو ذوي الحاجات الخاصة ونحو التربية

يدرسونيا في الجامعات  األردنية واختيار الطمبة لتخصصاتيم التي الجامعات الحكومية
في شيادة الثانوية العامة األمر الذي يؤدي إلى وجود عدد من  بناء عمى معدالتيم

الخدمة المدنية  ( وديوان2003لتخصصاتيم كما أشار جرادات ) الراغبينالدارسين غير 
(2016 .) 

االتجاىات نحو التربية الخاصة  وبالرجوع إلى نتائج الدراسات السابقة حول
والعاممين  مع األفراد ذوي اإلعاقة، فقد أظيرت تباينًاكبيرًا بين اتجاىات الدارسين والعمل

نحو الفئات  في مجال التربية الخاصة، واختالف االتجاىات في التربية الخاصة نحو العمل
اتجاىات طمبة قسم التربية الخاصة  ولذلك ظيرت الحاجة لتناول المختمفة لمتربية الخاصة؛

الفئات  ونحو العمل في مجال تخصصيم دور التربية الخاصة في المجتمع ونحو نحو
بالدراسة والقياس مما قد يسيم  ردنالبيئة المحمية باأل  في المختمفة ضمن التربية الخاصة

لمعمل مع ذوي االحتياجات  الالزمة االتجاىات اإليجابية والعمل عمى إكسابيم في التنبو
 :عن األسئمة اآلتية تسعى الدراسة الحالية لإلجابة لذلك .الخاصة
 الحكومية األردنية نحو طمبة قسم التربية الخاصة في الجامعات اتجاىات ما .1

 مجال تخصصيم؟ في اصة في المجتمع ونحو العملالتربية الخ
 اتجاىات في ( = 0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ىل .2

التربية  دور نحو الحكومية األردنية طمبة قسم التربية الخاصة في الجامعات
 لمتغير النوع؟ تعزى مجال تخصصيم في الخاصة في المجتمع ونحو العمل

 اتجاىات في ( = 0.05) اللة إحصائية عند مستوىتوجد فروق ذات د ىل .3
التربية  دور نحو الحكومية األردنية طمبة قسم التربية الخاصة في الجامعات
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 السنة لمتغير تعزى مجال تخصصيم في الخاصة في المجتمع ونحو العمل
 الدراسية؟

 يرغب طمبة قسم التربية الخاصة الفئات من ذوي االحتياجات الخاصة التي ما .4
 معيا؟ العمل في في الجامعات الحكومية األردنية

 :الدراسة أىمية
واالجتماعية والجسمية، إال أن ىذه  اإلعاقة عددًا من القيود النفسية تفرض

حسب الخدمات التي تقدميا التربية  يمكن التغمب عمييا أو التقميل من تبعاتيا القيود
تقديم ىذه الخدمات  ويعتمد .إغفاليا يمكن والعاممين فييا لشريحة في المجتمع ال الخاصة

يتيح استكشاف اتجاىات  والعاممين في ميدان التربية الخاصة، لذا عمى اتجاىات الدراسين
وتطوير قدرات األفراد ذوي  الخاصة تحقيق أىداف المجتمع في بناء الدارسين لمتربية
االتجاىات  كونل إلى أقصى ما تسمح بو قدراتيم وقابمياتيم. ونظراً  الحاجات الخاصة

اإليجابية  بعد تحديدىا وضع الخطط لتدعيم االتجاىات ناتجة عن الخبرة والثقافة يمكن
  .التربية الخاصة أىداف السمبية لتعزز تحقيق االتجاىات وتعديل
التربية الخاصة في  نحوالخاصة  اتجاىات طمبة التربيةدراسة تمخيص أىمية  يمكن

 : إلى ما يمي صيممجال تخص في المجتمع ونحو العمل
 دافعية الدارسين لتخصص  الجامعات في تعديل الخطط الدراسية لزيادة مساعدة

 .نحو العمل فيو التربية الخاصة
 الخاصة لدوره وأىميتو  الجامعات في توعية الدارسين لتخصص التربية مساعدة

 .في المجتمع
 ة ذوي الخاصة وأىميتيا لفئ خطط لزيادة وعي المجتمع بدور التربية وضع

  .والمجتمع الحاجات الخاصة
 الخاصة ليصبح أكثر  المشرعين في تكييف ظروف العمل في التربية مساعدة

 .جذبًا لمكفاءات
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 :الدراسة حدود
 :بآالتي نتائج الدراسة الحالية تتحدد

 من طمبة العينة عمى مجموعة البشرية والمكانية والزمانية حيث اقتصرت الحدود 
في األردن وىي جامعة آل البيت،  في الجامعات الحكومية التربية الخاصة قسم

الطفيمة، وجامعة البمقاء  األردنية، وجامعة الحسين بن طالل، وجامعة والجامعة
 في األردن في الفصل الدراسي وجامعة مؤتة والجامعة الياشمية، التطبيقية،

 .م2015/2016 من العام الدراسي الثاني
 مدى الدقة في استخالص الدالالت السيكومترية مىالموضوعية اعتمادا ع الحدود 

 .لألداة، وىما الصدق والثبات
  :االجرائية التعريفات
 :كما يمي ونالدراسة الحالية مصطمحات يحددىا الباحث تستخدم
التربيةة  طمبةة قسةم عمييةا يحصةل الدرجةة التةي بأنيا إجرائيا االتجاىات تعرف :االتجاىات

لذلك والمستخدمة في  المعدالمقياس الحكومية في األردن عمى  الخاصة التابعين لمجامعات
 .من إعداد الباحثين الدراسة الحالية وىي

عةداد وتطبيةق إالخاصةة بأنةو  العمل في مجال التربية يعرف :في التربية الخاصة العمل
تنميةة قةدراتيم إلةى  عمى الخاصة التعميمية والسموكية لمساعدة فئات التربية الخطط الفردية

 .مع اختالفيم واشباع احتياجاتيم التوافق ذواتيم ومساعدتيم في أقصى حد ممكن وتحقيق
شرافيو وتعميمية وتدريبية المين في ىذا المجال إلى مين إدارية وتصنف  .وا 
أكثةر،  الةذين يعةانون مةن ضةعف أو عجةز فةي مجةال أو األفةراد :التربيةة الخاصةة فئةات

والتوحةد،  ، والبصةرية، والحركيةة، واالنفعاليةة،والسةمعية العقميةة، وتصةنف ضةمن اإلعاقةة
المغةة، وصةعوبات  والنشاط الزائد، واضةطرابات النطةق أو وصعوبات التعمم، وضعف االنتباه،

 .فئة الموىبة والتميز التعمم، باإلضافة إلى
يدرسةون  والةذين واإلنةاث جميةع الطمبةة مةن الةذكور ىةم :قسةم التربيةة الخاصةة طمبةة

 الحكوميةة فةةي األردن والمسةجمين عمةةى الفصةل صةة فةةي الجامعةاتتخصةص التربيةةة الخا
 .  2015/2016الدراسي الثاني من العام الدراسي 

فةي المممكةة  التعميم العةالي المؤسسات التعميمية التابعة لوزارة ىي :الحكومية الجامعات
 نوالتةي تتضةم تخصص التربية الخاصةة وتدرس، رسمياً  والمعترف فييا االردنية الياشمية
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وجامعةة  وجامعة الحسين بن طالل، وجامعة الطفيمةة، جامعة آل البيت، والجامعة األردنية،
  .وجامعة اليرموك الياشمية، وجامعة مؤتة، البمقاء التطبيقية، والجامعة

 الطريقة واإلجراءات
 الدراسة: منيج

 وذلك بيدف الوقوف عمى .المسحي الوصفي المنيج الدراسة الحالية في استخدم
نحو العمل في مجال  دور التربية الخاصة في المجتمع واتجاىاتيم نحو الطمبة اىاتاتج

  .تخصصيم عمى أداة الدراسة
 :الدراسة مجتمع
 قسم التربية الخاصة في الجامعات الحكومية في مجتمع الدراسة من جميع الطمبة تكون

 بن طالل، وجامعةاألردنية، وجامعة الحسين  في األردن وىي جامعة آل البيت، والجامعة
عدد أفراد  البمقاء التطبيقية، وجامعة الطفيمة، والجامعة الياشمية، وجامعة مؤتة. وبمغ

في  طالبة، (2090)و طالباً  (1760) وطالبة، منيم طالباً  (3850) المجتمع حوالي
تم الحصول عمى أعدادىم  وقد 2015/2016 من العام الدراسي الثاني الفصل الدراسي

والتسجيل في كل جامعة من الجامعات  القبول جالت اإلحصائية المعتمدة فيالس من خالل
  .الذكر سابقة
 :الدراسة عينة

قسم التربية الخاصة في  طمبة وطالبة من طالباً  (461) من مكونة عينة اختيرت
ىذا العدد  يمثل .الدراسة في األردن من الراغبين في المشاركة في الجامعات الحكومية

بعد حصر  البسيطة بالطريقة العشوائية مجتمع الدراسة، واختيروا من (%12) نسبة
وحدة  والتسجيل في كل جامعة واعتماد الشعبة الدراسية المعتمدة من دائرة القبول الشعب
 .الدراسة عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات توزيع (1) الجدول يوضح .االختيار
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 الجنس والسنة الدراسية تمتغيرا خصائص عينة الدراسة بحسب (1) جدول

 النسبة التكرار المستويات المتغيرات

 الجنس
 %48.6 224 ذكر

 %51.4 237 أنثى

 السنة الدراسية

 %25.8 119 األولى

 %24.5 113 الثانية

 %24.3 112 الثالثة

 %25.4 117 الرابعة

 %100.0 461 المجموع

  :الدراسة أداة
نحو تخصصيم، قام  التربية الخاصة اتجاىات الطمبة في قسم عن لمكشف

عمى  باالعتماد ةبحيث تم إعدادنحو التربية الخاصة   االتجاىات مقياسببناء  ونالباحث
(، 1993في الدراسات السابقة مثل دراسة محمد ) األدب النظري والمقاييس المستخدمة

.  (2007)والحسن ، ونصار (2012)وآخرون ، والعايد(2011)وخزاعمة وآخرون 
المتعمقة  عمى البيانات الديموغرافية أقسام، اشتمل القسم األول ثالثة االستبانة من كونتت

القسم الثاني عمى  عمييا. واشتمل االجابة وطريقة وشرح ليدف االستبانة بالمستجيب،
 عمى أبعاد االتجاىات االنفعالية والمعرفية موزعة (17) وعددىا المقياسفقرات 

وتقيس الفقرات  ( البعد االنفعالي،1،3،9،11،14،15فقرات )ال بحث تقيس .والسموكية
 ( البعد المعرفي. 5،4،8،12،16( البعد السموكي، وتقيس الفقرات )2،6،10،13،17)

نحو  االتجاىات يقيس األول :إلى جزئين ىما كما وتم تقسيم فقرات المقياس
 الثاني أما ،(7-1)عنو الفقرات من  وتعبر المجتمع خدمة التربية الخاصة ودورىا في
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-8)عنو الفقرات من  وتعبر الخاصة االتجاىات نحو العمل مع ذوي االحتياجات فيقيس
)موافق(  من بين االختيارات المستجيب أن يحدد درجة موافقتو عمى كل فقرة وعمى ،(17

الخاصة  يستعرض القسم الثالث عشر فئات من التربية أو )محايد( أو )غير موافق(. بينما
  .يرغب بالعمل معيا مستقبالً  لمستجيب أن يحدد الفئة التيوعمى ا
 :المقياس صدق

 صدق المحكمين:
 األولية عمى عشرةته في صورضه بعر المقياس التحقق من صدق محتوى تم    

عمم النفس والتربية الخاصة، وذلك  محكمين من أصحاب التخصص والخبرة في مجال
آراء  عمى وبناءً  .ومالئمة المحتوى لمغويةمن حيث الصياغة ا المقياس مراجعة بيدف

  %80 أجمع عمييا  التي المغوية التعديالت بعض بإجراء المحكمين وتوجيياتيم تم القيام
طمبة التربية  اتجاىات بالصورة النيائية لقياس األداة تم إخراج وبذلك المحكمين، من

تخصصيم، والفئات  جالالخاصة في المجتمع ونحو العمل في م الخاصة نحو دور التربية
 .التي يفضمون العمل معيا

 :المقياس ثبات
-test-re) االختبار يقة إعادة باستخدام طر المقياس ثبات استخرج

test)،وطريقة الفا لكرونباخ  (Cronbach’s Alpha)عمى عينة  األداة طبقت ، حيث
خاصة في جامعة قسم التربية ال طمبة عينة الدراسة من استطالعية تم اختيارىا من خارج

وطالبة، بفاصل زمني  طالباً  (80) في األردن بمغ عددىا والجامعة الياشمية آل البيت
 بين "بيرسون" االرتباط بين التطبيقين األول والثاني، وكانت قيمة معامل أسبوعين مدتو

الداخمي،  االتساق معامالت معادلة كرونباخ ألفا الستخراج ، كما طبقت(0.87)التطبيقين 
قيم معامالت الثبات  يبين (2) . والجدول(0.81) قيمة الدرجة الكمية  ث بمغتحي

 .لمجاالت األداة بالطريقتين
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 (2) جدول 
 ألداة الدراسة الداخمي كرونباخ ألفا واالتساق اإلعادة الثبات بطريقتي معامالت

ثبات  المجال
 اإلعادة

االتساق 
 الداخمي

ورىا في خدمة االتجاىات نحو التربية الخاصة ود
 0.74 0.84 المجتمع

 0.75 0.86 االتجاىات نحو العمل مع ذوي االحتياجات الخاصة

 0.81 0.87 األداة ككل
أنو يتمتع بصدق  معامالت الصدق والثبات لممقياس يتضحويتضح من الجدول السابق أن 

 .الدراسة الحالية وثبات مقبولين ألغراض
 :المقياس تصحيح طريقة

 من فقرة تعميمات بسيطة تتضمن أن يجيب المستجيب عمى كل لممقياس وضع
 موافق غير) أو (محايد) أو (ىي: موافق اختيارات واحدة من بين ثالثة بإجابة الفقرات
 إذا كانت اإلجابة ودرجتان (موافق) إذا كانت اإلجابة درجات )ثالث لممستجيب ويعطى

أعمى عالمة عمى  وافق. وبذلك تكونم غير) إذا كانت اإلجابة واحدة فقط ودرجة (محايد)
ويتم تحويل العالمات الكمية إلى  درجة، (17) وأدنى درجة ىي درجة، (51) المقياس

 (1.67-1) المتوسطات الحسابية حسابية، وبذلك تكون الفقرة التي تقع بين متوسطات
اتجاه  تمثل (3-2.34)اتجاه محايد، و تمثل (2.33 – 1.68)و اتجاه سمبي، تمثل
فقد رصدت  التي يرغب المستجيب بالعمل معيا مستقبالً  الفئة بتحديد يتعمق وفيما .ابيإيج

 .وحسبت متوسطاتيا ونسبيا المئوية كل استجابة عمى كل فئة من الفئات
 األساليب اإلحصائية:

 الطمبة اتجاىات لتقديرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ُحسبت  
 كما طبق .نحو العمل في مجال تخصصيم ي المجتمع واتجاىاتيمالتربية الخاصة ف نحو

 طمبة قسم التربية الخاصة نحو دور التربية اتجاىات عن الفروق في لمكشف "ت" اختبار
 النوع )ذكر، باختالف متغير تخصصيم الخاصة في المجتمع ونحو العمل في مجال

 استخدم الدراسية السنة تغيرم الداللة اإلحصائية في الفروق بين فئات أنثى(. ولمعرفة
 لصالح من كانت تمك الفروق ولمعرفة ،(ANOVA One Way)األحادي  تحميل التباين



 ..مجال  الخاصة والعمل في التربية الحكومية األردنية نحو سم التربية الخاصة في الجامعاتطمبة ق اتجاىات
 د/ نجاتي أحمد حسن يونس  د/ معتصم محمد سميم المساعدة. د/ حنان محمود سميمان طقش
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تم حساب التكرارات لتحديد  البعدية. كما لممقارنات (Scheffe) اختبار شيفيو استخدم
 .الدراسة بالعمل معيا االحتياجات الخاصة التي يرغب أفراد عينة الفئات من ذوي

 :ئجالنتا
طمبة قسم التربية  اتجاىات ينص عمى: "ما الذي المتعمقة بالسؤال األول النتائج

 ونحو التربية الخاصة في المجتمع دور نحو الحكومية األردنية الخاصة في الجامعات
الحسابية  عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات ولإلجابة  "العمل في مجال تخصصيم؟

الحكومية  طمبة قسم التربية الخاصة في الجامعات جاىاتالت المعيارية واالنحرافات
 في المجتمع ونحو العمل في مجال تخصصيم، األردنية نحو دور التربية الخاصة

 .ذلك يوضحان التاليين والجدولين
 المجال األول: االتجاىات نحو التربية الخاصة ودورىا في خدمة المجتمع

(3جدول )  
ت المعيارية لفقرات مجال االتجاىات نحو التربية الخاصة المتوسطات الحسابية واالنحرافا

 ودورىا في خدمة المجتمع مرتبة تنازلياً 
المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 االتجاه المعياري

أعتقد أن دوري سيكون ميمًا في مجال  1 1
 إيجابي 516. 2.69 التربية الخاصة.

أعتقد أن العمل في مجال التربية الخاصة  2 2
 إيجابي 609. 2.46 يعمل عمى تطوير شخصيتي.

أعتقد أن العمل في التربية الخاصة يخفف  6 3
 إيجابي 731. 2.32 معاناة أسر ذوي االحتياجات الخاصة.

أرى أن مجال التربية الخاصة والعمل فيو  3 4
 محايد 579. 2.31 ميم في الحياة العامة.

أعتقد أن العمل في مجال التربية الخاصة  5 5
 محايد 623. 2.30 سيشعرني بالسعادة.

أعتقد أن العمل في مجال التربية الخاصة  7 6
 محايد 729. 2.28 سيشعرني بالقيم اإلنسانية النبيمة.

أعتقد أن مجال التربية الخاصة مفيد  4 7
 محايد 520. 2.19 لممجتمع.

 ابيإيج 351. 2.36 المجال ككل
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(، 2.69-2.19يبين الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت بين ) 
( والتي تنص عمى " أعتقد أن دوري سيكون ميمًا في مجال 1حيث جاءت الفقرة رقم )

( وباتجاه إيجابي، بينما 2.69التربية الخاصة" في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ )
نص عمى: " أعتقد أن مجال التربية الخاصة مفيد لممجتمع" ( والتي ت4جاءت الفقرة رقم )

 ( وباتجاه محايد. 2.19بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )
 المجال الثاني: االتجاىات نحو العمل مع ذوي االحتياجات الخاصة

 (4جدول )
العمل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني االتجاىات نحو 

 مع ذوي االحتياجات الخاصة مرتبة تنازلياً 

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 االتجاه المعياري

1 9 
أشعر بالفخر كمما فكرت بنظرات األمل 
التي يصدرىا ذوي االحتياجات الخاصة 
عندما أقدم حمواًل لمشكالت أنماطيم 

 السموكية التي يمارسونيا
 محايد 555. 2.30

أشعر بالفرح عند التفكير بالعمل مع  8 2
 محايد 557. 2.28 ذوي االحتياجات الخاصة

3 11 
أعتقد أن العمل مع ذوي االحتياجات 
الخاصة ُيسيم في تنمية مياراتي 

 الحياتية.
 محايد 605. 2.26

أعتقد أن العمل مع ذوي االحتياجات  10 4
 يدمحا 693. 2.20 الخاصة لو تأثير جيد عمى نجاحي.

أشعر بالقناعة والرضا ألنني سأعمل  15 5
 محايد 804. 2.18 مع ذوي االحتياجات الخاصة.

6 13 
أعتقد أن مستقبمي الميني في خدمة 
ذوي االحتياجات الخاصة سيكون 

 ُمشرقًا ومشرفًا.
 محايد 683. 2.16



 ..مجال  الخاصة والعمل في التربية الحكومية األردنية نحو سم التربية الخاصة في الجامعاتطمبة ق اتجاىات
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المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 االتجاه المعياري

7 12 
أرى أن العمل مع ذوي االحتياجات 
الخاصة ُيسيم في تنمية معارفي 

 تي.ومعموما
 محايد 670. 2.13

أشعر بالفخر والكبرياء ألنني سأعمل  16 8
 محايد 813. 2.12 مع ذوي االحتياجات الخاصة.

أرى أن التعميم والتدريب لذوي  14 9
 محايد 670. 2.10 االحتياجات الخاصة مينة إنسانية.

أعتقد أن العمل مع ذوي االحتياجات  17 10
 محايد 814. 2.18 الخاصة ممتع.

 محايد 387. 2.19 لمجال ككلا
-2.18يبين الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ) 

( والتي تنص عمى "أشعر بالضيق كمما فكرت باألنماط 9(، حيث جاءت الفقرة رقم )2.30
السموكية التي يمارسيا ذوي االحتياجات الخاصة" في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ 

( ونصيا "أعتقد أن العمل مع ذوي 17وباتجاه محايد، بينما جاءت الفقرة رقم ) (2.30)
 ( وباتجاه محايد.2.18االحتياجات الخاصة ممتع" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )

توجد فروق ذات داللة  ىل "ينص عمى: والذي الثاني المتعمقة بالسؤال النتائج
طمبة قسم التربية الخاصة في  اتجاىات في  ( = 0.05)إحصائية عند مستوى

مجال  في في المجتمع ونحو العمل الحكومية األردنية نحو دور التربية الخاصة الجامعات
  "تعزى لمتغير النوع؟ تخصصيم
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم استخراج عن ىذا السؤال ولإلجابة
دور التربية  نحو الحكومية األردنية جامعاتطمبة قسم التربية الخاصة في ال التجاىات

الفروق  ولبيان متغير النوع، حسب في مجال تخصصيم الخاصة في المجتمع ونحو العمل
 .ذلك يوضح والجدول التالي ،"ت" تم استخدام اختبار اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية
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 (5)  جدول 
 عمى إناث ( -النوع ) ذكور  ألثر "ت" ارالحسابية واالنحرافات المعيارية واختب المتوسطات
الحكومية األردنية نحو دور التربية  طمبة قسم التربية الخاصة في الجامعات اتجاىات

 مجال تخصصيم في العمل في المجتمع ونحو الخاصة

المتوسط  العدد الفئات األداة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

التجاىات نحو ا
التربية الخاصة 
ودورىا في خدمة 

 المجتمع

 0.0. 459 9.142- 361. 2.22 224 ذكر

    283. 2.50 237 أنثى

االتجاىات نحو 
العمل مع ذوي 

 االحتياجات الخاصة

 0.0. 459 12.882- 384. 1.99 224 ذكر

    274. 2.38 237 أنثى

 ( = 0.05) عند مستوى ة إحصائيةفروق ذات دالل وجود من الجدول السابق يتبين
الحكومية األردنية نحو دور التربية  طمبة قسم التربية الخاصة في الجامعات اتجاىات عمى

  .لصالح اإلناث النوع تعزى لمتغير في المجتمع ونحو العمل في مجال تخصصيم الخاصة
لة توجد فروق ذات دال  ىل" نص عمى الذي :المتعمقة بالسؤال الثالث النتائج

طمبة قسم التربية الخاصة في  اتجاىات في  ( = 0.05)إحصائية عند مستوى
مجال  في في المجتمع ونحو العمل الحكومية األردنية نحو دور التربية الخاصة الجامعات
 "الدراسية؟ السنة تعزى لمتغير تخصصيم

 التجاىات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية استخرجت عن ىذا السؤال لإلجابة
في  الحكومية األردنية نحو دور التربية الخاصة طمبة قسم التربية الخاصة في الجامعات

 والجدول التالي الدراسية، السنة لمتغير وفقاً  مجال تخصصيم في المجتمع ونحو العمل
 .ذلك يوضح
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 د/ نجاتي أحمد حسن يونس  د/ معتصم محمد سميم المساعدة. د/ حنان محمود سميمان طقش
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 (6) جدول 
الخاصة في طمبة قسم التربية  التجاىات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات

مجال  في في المجتمع ونحو العمل الحكومية األردنية نحو دور التربية الخاصة الجامعات
 الدراسية السنة حسب متغير تخصصيم

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات األدلة

االتجاىات نحو التربية 
الخاصة ودورىا في 

 خدمة المجتمع

 303. 2.26 119 األولى

 353. 2.34 113 نيةالثا

 442. 2.35 112 الثالثة

 241. 2.50 117 الرابعة

االتجاىات نحو العمل 
مع ذوي االحتياجات 

 الخاصة

 423. 2.12 119 األولى

 340. 2.15 113 الثانية

 407. 2.20 112 الثالثة

 349. 2.30 117 الرابعة
 حسابية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات ال في ظاىرياً  تبايناً  الجدول السابق يبين

الحكومية األردنية نحو دور التربية  طمبة قسم التربية الخاصة في الجامعات التجاىات
 الدراسية، السنة متغير بحسب تخصصيم في المجتمع ونحو العمل في مجال الخاصة
حادي التباين األ تحميل استخدم الحسابية داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات ولبيان

 كما ىو موضح في الجدول التالي:
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 (7) جدول 
تحميل التباين األحادي ألثر السنة الدراسية عمى اتجاىات طمبة قسم التربية الخاصة في 

 الجامعات الحكومية األردنية نحو العمل في مجال تخصصيم

مجموع  المصدر األداة
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 إلحصائيةا

االتجاىات 
نحو التربية 
الخاصة 
ودورىا في 
 خدمة المجتمع

 000. 9.984 1.163 3 3.488 بين المجموعات

   116. 457 53.219 داخل المجموعات

    460 56.707 الكمي

االتجاىات 
نحو العمل مع 

ذوي 
االحتياجات 
 الخاصة

 002. 5.166 754. 3 2.261 بين المجموعات

   146. 457 66.669 اتداخل المجموع

    460 68.930 الكمي

 فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود من الجدول السابق يتبين
(=0.05) الحكومية األردنية  طمبة قسم التربية الخاصة في الجامعات اتجاىات عمى

غير لمت تعزى في مجال تخصصيم العمل التربية الخاصة في المجتمع ونحو دور نحو
 بين المتوسطات الحسابية تم استخدام إحصائياً  السنة الدراسية، ولبيان داللة الفروق
 مبين في الجدول التالي: اختبار شيفيو لممقارنات البعدية كما ىو

 
 
 
 
 



 ..مجال  الخاصة والعمل في التربية الحكومية األردنية نحو سم التربية الخاصة في الجامعاتطمبة ق اتجاىات
 د/ نجاتي أحمد حسن يونس  د/ معتصم محمد سميم المساعدة. د/ حنان محمود سميمان طقش

 

 -722- 

 (8) جدول 
 السنة الدراسية ألثر شيفية البعدية بطريقة المقارنات

المتوسط  الفئات األداة
 الحسابي

 لثالثةا الثانية االولى

االتجاىات نحو 
التربية الخاصة 
ودورىا في خدمة 

 المجتمع

    2.26 األولى

   07.- 2.34 الثانية

  01.- 09.- 2.35 الثالثة

 )*(15.- )*(17.- )*(24.- 2.50 الرابعة

االتجاىات نحو 
العمل مع ذوي 
 االحتياجات الخاصة

    2.12 األولى

   03.- 2.15 الثانية

  05.- 08.- 2.20 الثالثة

 10.- )*(15.- )*(18.- 2.30 الرابعة

 .( = 0.05) عند مستوى الداللة دالة*
 من الجدول السابق ما يمي: يتبين

 من جية وكل من الرابعة السنة بين ( = 0.05) فروق ذات داللة إحصائية وجود  -
الرابعة في الفروق لصالح السنة  وجاءت من جية أخرى والثالثة الثانية، األولى،
  .المجتمع خدمة نحو التربية الخاصة ودورىا في االتجاىات مجال
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 من جية وكل من الرابعة السنة بين ( = 0.05) فروق ذات داللة إحصائية وجود - 
 الفروق لصالح السنة الرابعة في مجال جاءت أخرى جية ومن والثانية، األولى،

  .اصةنحو العمل مع ذوي االحتياجات الخ االتجاىات
الفئات من ذوي االحتياجات  ما "الذي ينص عمى: :المتعمقة بالسؤال الرابع النتائج

 معيا؟ يرغب طمبة قسم التربية الخاصة بالعمل الخاصة التي
عمى القسم الثالث من أداة  والنسب المئوية التكرارات عن ىذا السؤال تم استخراج ولإلجابة

قسم التربية الخاصة  ت الخاصة التي يرغب طمبةالدراسة المتعمقة بفئات ذوي االحتياجا
 والجدول التالي يوضح ذلك. بالعمل معيا،

 (9) جدول 
قسم التربية  ذوي االحتياجات الخاصة التي يرغب طمبة لفئات والنسب المئوية التكرارات

 تنازلياً  مرتبة الخاصة بالعمل معيا

التكرارات  المجال الرقم الرتبة
 والنسب

النسبة 
 المئوية

 %66.8 308 صعوبات التعمم 1 1

 %62.0 286 اضطراب طيف التوحد 2 2

 %13.9 64 اإلعاقة العقمية 3 3

 %12.8 59 اإلعاقة البصرية 4 4

 %11.1 51 اإلعاقة السمعية 6 5

 %8.5 39 الموىوبون 8 6

 %8.0 37 اضطرابات المغة والكالم  11 7

 28 6.1% (ADHD)عجز االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد  10 8

 %4.3 20 اإلعاقة الحركية  5 9

 %4.3 20 المضطربين سموكيًا وانفعالياً  9 10
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 ذوي االحتياجات الخاصة التي يرغب طمبة فئات أعمى أن الجدول السابق يبين
 وجاءت بأعمى تكرار بمغ التعمم صعوبات فئة ىي قسم التربية الخاصة بالعمل معيا

 بتكرار بمغ التوحد طيف اضطراب تالىا فئة ،(66.8%)مئوية بمغت  وبنسبة (308)
  (64)بتكرار بمغ العقمية اإلعاقة فئة تالىا (62.0%) مئوية بمغت  وبنسبة (286)

المضطربين  اإلعاقة الحركية وفئة فئة جاءت . بينما(13.9%) وبنسبة مئوية بمغت 
 . (%4.3)مئوية بمغت  وبنسبة (20) بأدنى تكرار بمغ سموكيًا وانفعالياً 

 :النتائج وتفسير مناقشة
الحكومية األردنية نحو  النتائج اختالفًا في اتجاىات الطمبة في الجامعات أظيرت :أوالً 

 .في مجال تخصصيم في المجتمع عن اتجاىات الطمبة نحو العمل دور التربية الخاصة
اتجاىاتيم  كانت إيجابية في المجتمع كانت اتجاىاتيم نحو دور التربية الخاصة فبينما

نتيجة االتجاه المحايد تتعارض مع  من ىنا فإن .محايدة نحو العمل في مجال تخصصيم
الدارسين والعاممين في  أشارت إلى االتجاىات اإليجابية بين نتائج بعض الدراسات التي

 ,Orourke and Houghton) وىاوتون اوروكي الخاصة كدراسة مجال التربية
 وخزاعمة  (Nutter, 2011) ونوتر (Renaud, 2010) ورينود (2006
 Ajuwon et)وآخرون واوجون  (Delport, 2012) ودلبورت  (2011)وطشطوش

al., 2012)  وىيرينج (Herring, 2012) وزيكوبونسكي (Wizikowski, 2013) 
تتعارض نتيجة  . كما(2016) واليابط  (2012) وآخرون والعايد (2015) وجدوع

الدراسات التي توصمت إلى  اىات الطمبة كانت محايدة مع نتائجاتج الدراسة الحالية بكون
المجتمع بين العاممين  سمبية نحو التربية الخاصة ودورىا في خدمة وجود اتجاىات
اوبيفولي  ودراسة (Shippen et al., 2005) وآخرون شيبين دراسة والدارسين مثل

Obiefule, 2009).) 
إلييا  أشار في المجتمع ما تربية الخاصةاالتجاه اإليجابي نحو دور ال قد يفسر

نسانية في  مجال العمل في التربية الخاصة يخضع أن (1993) حسين العتبارات دينية وا 
ذوي االحتياجات  معاناة عمى القيم اإلنسانية النبيمة من تخفيف ويعتمد .األولى الدرجة
لمدعوات  ي االستجابةيعكس ىذا االتجاه اإليجاب وقد .ويشعرىم بالسعادة وأسرىم الخاصة

والتوسع في  تمكين ىؤالء األفراد من الحصول عمى حقوقيم المتزايدة التي تنادي بضرورة
المختمفة، ويتفق ىذا  وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي مجال دمج المعاقين من خالل

 الممكن عزو ىذه النتيجة أيضًا إلى احتمالية . ومن(2016) اليابط مع ما أشار إليو
األصدقاء أو األقارب  المعممين إلى خبرات جيدة من قبل بعض الطمبة ىؤالء تعرض بعض

األسرة أو األقارب من ذوي  قطاع التربية الخاصة، أو أن أحد أفراد الذين يعممون في



م 9142لسنة  أكتوبر( الثالث، الجزء 481مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )  
 

 -725- 

يتفق مع ما  وىذا .عمى اتجاىاتيم نحو التربية الخاصة إيجابيا وبالتالي انعكست اإلعاقة؛
 بتروفي ودراسة (Dignan,2000)ديجنان ودراسة  (2016)ليابطأشارت إليو دراسة ا

(Petrovag,2000)  كان أحد  الخاصة أن التحاق بعض الطمبة بتخصص التربية من
العاممين في ميدان  بينيم وبين أحد األقارب أو األصدقاء أسبابو وجود تواصل وتفاعل

  .عاقةأن أحد األقارب أو األخوة من ذوي اإل التربية الخاصة، أو
التربية الخاصة بعدة أمور من  يفسر االتجاه المحايد نحو العمل في مجال وقد
عمى نظام القبول الموحد  الطمبة بدراسة التخصص دون رغبة منيم بناء بينيا التحاق
يدعم ىذا التفسير  ومما .العامة التعميم العالي المعتمد عمى نتائج الثانوية الخاضع لوزارة

ضرورة حث الجيات  من (2016) الخدمة المدنية األردني ة ديوانما حثت عميو دراس
فقط عمى المعدل في  النظر بآلية القبول المتبعة والتي تعتمد ذات العالقة بضرورة إعادة

  .الثانوية العامة
االجتماعي لممجتمع األردني  تفسير ىذه النتيجة في ضوء السياق الثقافي ويمكن

 مثال لمطبيب مف نظرة المجتمع نحو المين فتعطي مكانةتخت العربية. حيث والمجتمعات
 غالبا استقرار أو تنمية اتجاىات األفراد أعمى من المدرس، ومثل ىذه النظرة تعرقل

، (2002)مع ما أشار إليو كل من راشد  وىذا يتفق .نحو التربية الخاصة اإليجابية
 مركز االجتماعي التيأىمية المكانة أو ال من (2010)والفحل  (،(Williams,2007و

  .بالنسبة لمفرد او المجتمع يسعى الفرد لتحقيقيا والوصول ليا سواء
نحو دور التربية الخاصة وحيادية  تفسير االختالف بين االتجاه اإليجابي ويمكن

عمى استيعاب ىذا العدد الكبير من  في العمل فيو بضعف قدرة سوق العمل المحمي الرغبة
وزارة التربية والتعميم  منع :أسباب منيا مجال التربية الخاصة لعدة الخريجين في المعممين

مصادر التعمم، ومحدودية  خريجي التربية الخاصة كمعممين في غرف في األردن توظيف
يتفق مع نتائج دراسة  وىذا .المراكز التابعة لوزارة التنمية االجتماعية فرص التوظيف في

أشارت إلى أن تخصص التربية الخاصة  التي (2016) المدنية األردني ديوان الخدمة
األردن وبالتالي تم تصنيفو عمى أنو  من التخصصات غير المطموبة عمى مستوى يعتبر
 ،(%1) من  أقل بين المتقدمين فييا التخصصات الراكدة. حيث بمغت نسبة التعيين من

جيون صعوبة في األفراد يوا من أن  (2010)ما أشارت إليو دراسة بصمي مع ويتفق أيضاً 
فرص العمل المتاحة  بسبب قمة المردود المادي لمتخصص، أو قمة اختيار التخصص

إلى ضعف  تفسير ىذا االتجاه المحايد لدى الطمبة لمتخصص في إطار المجتمع. كما يمكن
بكثير  أكثر ووقتا وصبرا جيدا بتخصص يحتاج العمل فيو تشجيع األسرة أبنائيا لاللتحاق

 .(2002) إليو راشد ما يتفق مع ما أشارمن غيره، وىو 
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التربية الخاصة في الجامعات  النتائج وجود فروق في اتجاىات طمبة قسم أظيرت :ثانياً 
المجتمع ونحو العمل في مجال تخصصيم  األردنية نحو دور التربية الخاصة في الحكومية

(، 2003سة أبكر )ىذه النتيجة مع نتائج درا وتتفق .لمتغير النوع لصالح اإلناث تعزى
 (Ahborne et al., 2008) وآخرون (، ودراسة آلبورن2007الجندي ) ودراسة
 Obani and)ودوىيتري واوباني (Irvin et al., 2011) وآخرون وايرفين

Doherty,2002 ) مع  . وتتعارض نتيجة وجود فروق في االتجاىات بين الجنسين
الخاصة بين  ق في االتجاىات نحو التربيةوجود فرو عدم إلى نتائج الدراسات التي أشارت

 . (2015) جدوع ودراسة   (Delport, 2012) الجنسين مثل دراسة كل من دلبورت
معاناة الذكور عند  من (2007) تفسير ىذه النتيجة بما أشار إليو الجراح ويمكن

إلناث التخرج أكثر من ا النشغاليم باألدوار المتوقعة منيم بعد اختيار التخصص الدراسي
مينة التربية  أن (2007) الجندي وأكد .عمى رغباتين حسب المينة الالتي يخترن

في البداية عمى األقل تتناسب وحاجة  مرتفع دخل الخاصة ال تضمن فرص عمل ذات
إلى   (2003) أشارت أبكر كما .الخاصة لمقيام بالتزامات مالية تجاه نفسو وأسرتو الذكور

التربية  تكون مسئولة عن ميولين نحو العمل في مينة قد العاطفية طبيعة اإلناث أن
 .ساعات العمل المحددة ألدوارىن االجتماعية الخاصة، باإلضافة إلى مالئمة

التربية الخاصة في الجامعات  اتجاىات طمبة قسم النتائج وجود فروق في أظيرت :ثالثاً 
العمل في مجال تخصصيم المجتمع ونحو  األردنية نحو دور التربية الخاصة في الحكومية

ىذه النتيجة مع نتائج  وتتفق .الرابعة لمتغير السنة الدراسية لصالح طمبة السنة تعزى
أظيرت نتائجيا أن  التي  (2011) خزاعمة وطشطوش دراسة بعض الدراسات مثل

ىذه  والرابعة. وتتعارض أكثر إيجابية لدى طالب السنة الثالثة اتجاىات الطالب كانت
 التي ( Obani and Doherty,2002) ودوىيتري اوباني نتيجة دراسة النتيجة مع

 دراسيًا كانت أقل إيجابية من اتجاىات طمبة أشارت إلى أن اتجاىات طمبة السنوات األعمى
فروق  عدم وجود إلى أشارت التي (2012) العايد وآخرون ودراسة .السنوات األقل دراسياً 

بينت  التي (2015) في التخصص، ودراسة الجدع في االتجاىات تعزى لممستوى الدراسي
 الدراسي في االتجاىات نحو العمل في مجال عدم وجود فروق تعزى لمتغير المستوى

 .التربية الخاصة
كبيرًا من الخطة الدراسية  جزءً  وقد تعزى ىذه النتائج إلى أن ىؤالء الطمبة درسوا

طبيعة عمميم المستقبمية مع  ة عنالخاصة واستطاعوا تكوين فكرة مناسب في مجال التربية
ذات طابع  األولى مقررات السنوات أن يمكن تفسير ذلك كما .الخاصة ذوي االحتياجات

بالتخصص حيث  في المستوى الدراسي أصبح أكثر معرفة عام وبالتالي فكمما تقدم الطالبة
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ذلك أن يفسر  وقد .كما يزداد فيم واطالع الطالب لمتخصص تصبح المواد أكثر تخصصية،
ويتعرضون لخبرات أكثر  الدراسة يصبح اتصاليم بالواقع أكبر، الطمبة األعمى في مستوى

تجاه أىمية دور التربية  لمميدان وبالتالي يصبحون أكثر حساسية من خالل خروجيم
  .فييا الخاصة والعمل

قسم  ذوي االحتياجات الخاصة التي يرغب طمبة فئات أعمى النتائج أن أظيرت :رابعا
 (308) وجاءت بأعمى تكرار بمغ التعمم صعوبات فئة ىي التربية الخاصة بالعمل معيا

 وبنسبة (286) بتكرار بمغ التوحد اضطراب طيف تالىا فئة ،(66.8)مئوية بمغت  وبنسبة
 مئوية بمغت  وبنسبة  (64) بتكرار بمغ العقمية اإلعاقة فئة تالىا(62.0) مئوية بمغت 

التي أشارت  (2003) تيجة ما توصمت إليو نتائج دراسة أبكرىذه الن وتخالف (13.9).
 ما توصل لو البورن مع فئة الصم، وتتوافق مع لمعمل اإليجابية إلى اتجاىات المعممات

لمعمل مع المعاقين  إيجابية اتجاىات بوجود  (Ah borne et al., 2008) وآخرون
أشارت إلى االتجاىات  لتيا  (Irvin et al., 2011) وآخرون عقميا، ودراسة ايرفين

تفسير ىذا التفضيل حسب خبرات  ويمكن .مع ذوي صعوبات التعمم اإليجابية لمعمل
إلى قمة  باإلضافة أكثر من غيرىا، الميداني حيث يسيل الوصول إلى ىذه الفئات التدريب

 والصبر الذي يحتاجو التعامل معيم، ولقمة المجيود، والوقت، وسيولة مشكالتيا السموكية
 يأتي ىذا التفضيل وقد .األفراد اآلخرين من ذوي اإلعاقة مقارنة مع ذوي صعوبات التعمم

الدول العربية، حيث تتوفر فرص  مع احتياجات سوق العمل سواء في األردن أو منسجماً 
صعوبات التعمم وذوي اضطرابات طيف  سواء لمتدريب أو لمعمل مع الطمبة ذوي عمل أكبر
وىذه النتيجة تنسجم منطقيًا  األخرى دية فرص العمل مع بقية الفئاتمقارنة بمحدو  التوحد،

االنتشار العالية لصعوبات التعمم  المحمية والعربية والعالمية حول نسب مع الدراسات
 طيف التوحد. واضطراب

 :التوصيات
 :باآلتي التوصية خالل النتائج التي تم التوصل إلييا، يمكن من

التحاق الطالب  بة قبل دخول الجامعة؛ بحيث يرتبطلمطم الميني اإلرشاد تقديم .1
 .بسوق العمل ويمبي استعداداتو وطموحاتو المرتبطة بقسم معين برغبتو الفردية

التخصصات التي تدرس بيا وذلك  الجامعات فمسفة لتعزيز االتجاىات نحو تبني .2
نحو العمل مع ذوي  مادة أو أكثر متعمقة بموضوع االتجاىات يكون بإقرار

 .حتياجات الخاصةاال



 ..مجال  الخاصة والعمل في التربية الحكومية األردنية نحو سم التربية الخاصة في الجامعاتطمبة ق اتجاىات
 د/ نجاتي أحمد حسن يونس  د/ معتصم محمد سميم المساعدة. د/ حنان محمود سميمان طقش

 

 -728- 

الحكومية األردنية اتجاه فتح مسارات  أقسام التربية الخاصة في الجامعات تبني .3
 /طيف التوحد اضطراب /تخصص التربية الخاصة كمسار صعوبات التعمم في

 .ونسب مئوية من الطمبة العقمية؛ نظرًا لحصوليا عمى أعمى تكرارات اإلعاقة
بتناول مجتمع أكبر يشمل الجامعات  حاليةإجراء دراسة مماثمة لمدراسة ال يمكن .4

 .ومتغيرات ديمغرافية أخرى الخاصة
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