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هدفت الدراسة إلى التعرة ملى اتجاهات العاديين نحو المعاقين فكريــــــًا في ضوء بعض 
( من الراشدين العاملين بمختلف 051تغيرات الديموغرافية. وتكونت مينة الدراسة من )الم

القطامات. ولجمع البيانات، قامت الباحثة بإمداد مقياس اتجاهات العاديين نحو المعاقين 
فكريـــــًا. وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاهات نحو المعاقين 

إلى  –تعزى إلى مامل النوع )لصالح اإلناث(، ووجود فروق ذات داللة إحصائية  فكريــــًا
مدم وجود مالوة ملى  منخفض(. -متوسط  –حد ما تعزو إلى المستوى التعليمي )مرتفع 

غير حكومي( وكذلك المستوى  –ضوء نوع العمل )حكومي  فروق ذات داللة إحصائية في
 منخفض(.  -االقتصادا )مرتفع 

المتغيرات  ،اإلماقة الفكرية ،المعاقين فكرياً ، العاديين ،االتجاهات ت المفتاحية:الكلما
 .الديموغرافية
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Abstract: 

This study aimed at investigating normal people's attitudes 

towards the intellectually disabled in light of some demographic 

variables. The sample comprised of (150) adults working in 

different sectors. To collect data, the researcher designed Normal 

persons' attitudes towards the intellectually disabled. Results 

indicated that there were statistically significant differences in the 

attitudes towards the intellectually disabled attributed to gender 

(in favor of the females). There were statistically significant 

differences - to some extent - in this regard in terms of level of 

education (low – moderate - high). There were no statistically 

significant differences in this regard in terms of type of work 

(governmental – non-governmental), or economic level (low - 

high). 

Keywords: attitudes, Normal People's, Intellectual disabled, 

intellectual disability, demographics. 
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 مقدمة:
تعد اإلماقة الفكرية مشكلة تربوية، واجتماعية، وطبية، وتأهيلية، فذوى اإلماقة 
الفكرية ليسوا قادرين ملى التكيف االجتمامي واالستقالل بذواتهع دون التعرض لألخطار 
والصعوبات، ولذلك فهع في حاجة دائمة إلى الرماية والتوجيه، فمن الضرورا أن نولي 

اهتمامـــــــًا كبيًرا؛ بل مضامفـــــًا وأن تؤخذ احتياجاتهع ومطالبهع الخاصة فئات ذوا اإلماقة 
بعين االمتبار في كافة مراحل التخطيط االقتصادا واالجتمامي والتربوا، كما أن لهع 
الحق في العناية الطبية والنفسية، ومعاودة إمدادهع طبيـــــًا واجتماميــــًا وتربويــــًا وكذلك 

ومسامدتهع وإرشادهع وغير ذلك من الخدمات التي تمكنهع من تطوير مهاراتهع تدريبهع 
 .إلى أقصى حد ممكن، وذلك لإلسراع في مملية انخراطهع في المجتمع والحياة العادية

فاإلماقة الفكرية من أهع اإلماقات التي تشكل نسبة مالية من بين ذوا اإلماقة 
العجز العقلي والنفسي يحول دون تكيف الفرد  ملى المستوا العالمي، وهي تعتبر نوع من

مع بيئته االجتماعية، والتي تصل إلى مرحلة مالية من السلبية االجتماعية، نتيجة لعدم 
اإلدراك والتصرة المناسب في المواقف المختلفة والتي تؤدا إلى فشل في السلوك وتكوين 

 (.37: 8112العالقات االجتماعية )مامر ومامر، 
تائج الدراسات في تحديد معدل انتشار اإلماقة الفكرية لعدٍد من واختلفت ن

األسباب منها: أدوات التقييع المستخدمة، وأنظمة التشخيص، وتوزيع العمر والجنب، 
والعوامل المسببة، وخصائص السكان محل الدراسة، ودرجة اإلماقة الفكرية حسب معامل 

رية، والتقدم التكنولوجي ومصادر المعلومات، الذكاء، واختالة معايير تعريفات اإلماقة الفك
ومدد األشخاص الذين يحصلون ملى الرماية التعليمية أو االجتماعية الخاصة ذات الصلة 

 .التي تتوفر لذوا اإلماقة الفكرية
وفقــــــًا للجمةيــة األمريكيــة  - وتتــراوش شــدة اإلماقــة الفكريــة حســب األداء العقلــي

بـين إماقـة فكريـة بسـيطة، ومتوسـطة، وشـديدة، وشـديدة جـدًا  -لإلماقات الفكرية والنمائية
(. وســوة تقتصــر هــذ  852 -853، 8112"حــادة" )دانيــال هاالهــان وجــيمب كوفمــان، 

الدراسة ملى اإلماقة الفكرية البسيطة والتي يمكن دمجها بالمجتمع ومعرفة اتجا  العـاديين 
مـن  يعتبـر موضـوع االتجاهـات نحو دمجهع معهع في شـتى مجـاالت الحيـاة المختلفـة حيـ 

الباحثين في مجال التربيـة، ألن لهـا األ ـر البـال   الموضومات التي القت اهتمامـــــًا من قبل
 .في سلوك الفرد إضـافة إلـى أنهـا مؤشـر للتنبـؤ بالحيـاة المسـتقبلية التـي قـد يختارهـا الفـرد

( ملــى 8112وا، وقــد نظــر العلمــاء إلــى االتجاهــات مــن زوايــا مختلفــة حيــ  يعرفهــا )مــال 
االجتماعيـة المهيـأة  أنهـا نـوع مـن أنـواع الـدوافع المكتسـبة أو أنهـا نـوع مـن أنـواع الـدوافع

الضـمني غيـر الظـاهر  االتجـا  بأنـه حالـة مـن االسـتعداد أو الميـل ويعرة أوزجـود .للسلوك



 م 0202لسنة  يناير( الثاني، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -36- 

 الذا يتوسط ما بين المثير واالستجابة ويدفع الفـرد السـتجابة تقويميـة نحـو موضـوع معـين
وهــذا يشـير إلــى أن معتقــدات الفــرد و  واللفظيــة. كنتيجـة الســتثارة أنمــاث المثيـرات الحســية

ومــا  اتجاهاتــه وأهدافــه وتوقعاتــه هــي التــي تحــدد و تشــكل طريقــة تفكيــر  وأســلوب حياتــه.
نحـو المعـاقين فكريــــــــًا بحيـ  تـؤ ر  يهمنا في مجال التربية الخاصة هي اتجاهـات العـاديين

ملــى بنــاء شخصــية الفــرد خاصــًة فــي تلــك الحقبــة الزمنيــة والتــي ينــادا فيهــا  هــذ  البــرامج
الجميع بحقوق المعاقين بشكل مام ودمجهـع مـع أقـرانهع مـن العـاديين سـواًء بالمـدارس أو 
بمجــاالت العمــل المختلفــة، حيــ  أكــدت الكثيــر مــن االتجاهــات الحديثــة فــي تربيــة وتــدريب 

ر ظــروة حياتيــة أقــرب مــا تكــون مــن الظــروة المعــاقين بصــفة مامــة ملــى ضــرورة تــوفي
 الحياتية المتوفرة للناس العاديين في المجتمع. 

فكان البد مـن الوقـوة للتعـرة ملـى اتجاهـات العـاديين لـدمج تلـك الفئـات مـن ذوا 
االحتياجات الخاصة وخاصة فئـة المعـاقين فكريـًا معهـع فـي شـتى مجـاالت الحيـاة المختلفـة 

االســتراتيجيات والمعــايير المالئمــة لتقليــل الفجــوة بيــنهع،  وخاصــة مجــاالت العمــل لوضــع
 وتقبلهع واحترام حقوقهع كأفراد لهع حق الحياة. 

 مشكلة الدراسة: 
وهذا  ،(Shevell, 2008) (%7) يمثل ذوا اإلماقة في أا مجتمٍع ما نسبته

هذا ما تشير إليه معظع الدراسات واإلحصاءات وتختلف هذ  النسبة من مجتمٍع آلخر، و 
القدرات المتبقية لديهع  العدد من المعاقين ال يمكن تجاهل متطلباته ويمكن االستفادة من

إليهع دوًرا مهمـــــًا في دمجهع وتقبلهع  إذا ما تع قبولهع في المجتمع، وتلعب نظرة المجتمع
أن يتع التعامل مع هذ  الفئة بطريقة تتناسب مع طبيعتهع  فيه، ومليه فإنه من المهع

 (.8101صمادى، )ال
االتجاهات دوًرا مهمــــًا في تحديد نجاش مملية تنمية المهارات والقدرات  ؤداوت

النمائية للمعاقين فكريــــًا، فقد كانت هناك دائمــًا االتجاهات اإليجابية والسلبية، وأن الذين 
 ر مؤهلينأو لديهع خبرات في التعامل مع المعاقين قد شعروا أنهع غي لع يتلقوا أا تدريب

للعمل مع تلك الفئة. وبالتالي فإن التعرة ملى اتجاهات العاديين مجتمع الدراسة يعتبر 
أمًرا هامــــًا لوضع الحلول المناسبة للنجاش في التعامل مع المعاقين فكريًا )الصمادى، 

8101.) 
اتجاهات  ولذا فمن الممكن أن يكون السؤال الرئيب لمشكلة البح  هو: ما

 حو المعاقين فكريــــًا؟العادين ن
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 تساؤالت الدراسة:
هل توجد فروق في اتجاهات العاديين نحو المعاقين فكريــــًا في ضوء متغير  -0

 إناث(؟ –النوع )ذكور 
هل توجد فروق في اتجاهات العاديين نحو المعاقين فكريــــًا في ضوء متغير نوع  -8

 أممال حرة(؟ –العمل )حكومة 
ت العاديين نحو المعاقين فكريــــًا في ضوء متغير هل توجد فروق في اتجاها -7

 منخفض(؟ -متوسط  –مستوى التعليع )مرتفع 
هل توجد فروق في اتجاهات العاديين نحو المعاقين فكريــــًا في ضوء متغير  -2

 منخفض(؟ –المستوى االقتصادا )مرتفع 
 أهداة الدراسة:

 هدفت الدراسة الحالية إلى:
نحو أهمية المهارات والقدرات النمائية لذوا  ديينالتعرة ملى اتجاهات العا .0

 .اإلماقة الفكرية
الفروق في اتجاهات العاديين في ضوء بعض المتغيرات، مثل النوع  التعرة ملى .8

 إناث( ونوع العمل ومستوى التعليع والمستوى االقتصادا. -)ذكور 
 أهمية الدراسة:

ياس اتجاهات العاديين نحو ذوا الناحية النظرية: توفر هذ  الدراسة أداة جديدة لق (0
اإلماقة الفكرية يمكن توظيفها واستخدامها ملى نطاق واسع في مجال اإلماقة 

 الفكرية.
الناحية التطبيقية: يفيد الكشف من اتجاهات العاديين نحو المعاقين فكريا في  (8

تصميع برامج تستهدة تعديل تلك االتجاهات في المنحي اإليجابي الذا يسهع في 
 ل بالمعاقين فكريا إلى أفضل مستويات الدمج المجتمعي.الوصو
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 مصطلحات الدراسة:
 Intellectual Disability اإلماقة الفكرية -0

الخاصة التي  فئة ذوا اإلماقة الفكرية من ضمن فئات ذوا االحتياجات تعد
لية نالت قدر من االهتمام والتي تعرة في الدليل التشخيصي اإلحصائي لالضطرابات العق

األمريكية للطب  الصادر من الجمةية (DSM–5, 2013: 33)  اإلصدار الخامب
العجز في األداء الذهني  بأنها اضطراب يبدأ خالل فترة النمو يتمثل في  (APA) النفسي

والعملية، ويجب أن تتحقق في المعايير  والتكيف في مجال المفاهيع والمجاالت االجتماعية
 الثال ة اآلتية:

والتفكير  ر في الوظائف العقلية، مثل التفكير، وحل المشكالت، والتخطيط،قصو  -أ
المجرد، والتعلع األكاديمي، والتي أكدها كل من التقييع السريرا واختبار الذكاء 

 المةيارا الفردا
التطورية  يؤدا القصور في وظائف التكيف إلى مدم القدرة ملى تلبية المعايير -ب  

ية الستقالل الشخصية والمسئولية االجتماعية ويحول دون الدمع واالجتماعية والثقاف
أكثر من أنشطة  الخارجي المستمر، فالعجز في التكيف يحد من األداء في واحد أو

والحياة المستقلة، مبر بيئات  الحياة اليومية مثل التواصل، والمشاركة االجتماعية،
 والمجتمع. متعددة، مثل البيت والمدرسة والعمل

 .بداية العجز العقلي والتكيف خالل فترة التطور -ج 
ويقصد بذوا اإلماقة الفكرية البسيطة في الدراسة الحالية التالميذ المنتظمون في 
معاهد التربية الفكرية، أو الفصول الملحقة بالمدارس العادية والذين قضوا فيها فترة 

 35 -55هع ما بين تتراوش ما بين  الث إلى خمب سنوات، وتتراوش معامالت ذكائ
 .درجة

 االتجاهات: -8
وتكون  هي حالٌة من التأهب العصبي والنفسي، تنظع من خالل خبرة الشخص

والمواقف التي تثير  ذات تأ ير توجيهي أو دينامي ملى استجابة الفرد لجميع الموضومات
، أو التي تستثير هذ  االستجابة هذ  االستجابة مند الفرد لجميع الموضومات والمواقف

 Eiserهي خبرة شخصية  ابتة نسبيــــــًا تتضمن تقويمــــًا ألشخاص أو قضايا أو أشياء )
et al., 2000.) 
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وُتعرة الباحثة االتجاهات بأنها: الخبرات الشخصية اإليجابية أو السلبية التي  
، وحقوقهع يحملها أفراد المجتمع العاديين نحو المعاقين فكريـــــًا والمتعلقة بالتعامل معهع

 ورمايتهع ودمجهع.
كما تعرفها إجرائيًا بأنها: الدرجة التي يحصل مليها الفرد ملى المقياس المعد 

 في الدراسة.
 محددات الدراسة:

 م8102المحددات الزمنية: تع إجراء هذ  الدراسة في مام  .0
المحددات البشرية: اقتصرت هذ  الدراسة ملى مجمومة من العاملين بالقطامات  .8

 لفة.المخت
العاديين نحو  المحددات المكانية: اقتصرت هذ  الدراسة ملى معرفة اتجاهات .7

 ذوا اإلماقة الفكرية القابلين للتعلع. 
 اإلطار النظرا:
 أوال: االتجاهات:

يحتل موضوع االتجاهات أهمية بالغة في مجال ملع النفب ممومًا وملع النفب 
بين االتجاهات وسلوك الفرد في  وذلك للصلة القوية االجتمامي ملى وجه الخصوص.

مواقف الحياة اليومية، وَيعد موضوع االتجاهات هو محور ملع النفب والدراسات 
ويمكن القول بأن االتجا  النفسي هو: حال مقلية نفسية لها خصائص  السلوكية.

ومقومات تميزها من الحاالت العقلية والنفسية األخرى التي يتناولها الفرد في حياته 
 (. 8112)مبد الرحمن،  مله مع اآلخرينوتفا

 مكونات االتجاهات:
تتكون االتجاهات من أربعة مناصر أساسية تتفامل مع بعضها البعض لتعطي 

 ( ملى النحو التالي: 8112إليها )مبد الرحمن،  أشارالشكل العام لالتجا  
 ر المكون اإلدراكي: وهو مجموع العناصر التي تسامد الفرد ملى إدراك المثي

 الخارجي أو الموقف االجتمامي. 
  المكون المعرفي: وهو عبارة من مجموع الخبرات والمعارة والمعلومات التي تتصل

 بموضوع االتجا . 
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  .  المكون االنفعالي: يشير إلى مدى ميل الفرد واهتمامه بموضوع االتجا 
  يقدمها المكون السلوكي: يشير إلى مجموع التعبيرات واالستجابات الواضحة التي

    الفرد في موقف ما نحو مثير معين.
 خصائص االتجاهات:

 االتجاهات مكتسبٌة ومتعلمة. 
  االتجا  يقع بين طرفين متقابلين )موجب وسالب( وتغلب مليه الذاتية أكثر من

 .الموضوعية
 .االتجاهات تتميز بالثبات النسبي و لكن من الممكن تغييرها  
 إذا كانت ذات تأ ير كبيرة في  ديلها وخاصةاالتجاهات قد تكون قوية ويصعب تع

 (.0220تكوين معتقدات الفرد وشخصيته )منسي، 
 وظائف االتجاهات:

تؤدا االتجاهات مددا من الوظائف ملى المستوى الشخصي واالجتمامي، بحي  
وأهع هذ   تمكن الفرد من معالجة األوضاع الحياتية المختلفة ملى نحو مثمٍر وفعال،

 (.0221شار إليها )نشواتي، الوظائف كما أ
 :التكيف  حي  تمكن الفرد من إنجاز أهداة معينة، وتسامد  ملى وظيفة منفةية

 .مع الجمامة التي يةيش معها
  وظيفة تنظيمية واقتصادية: حي  تمكن الفرد من استخدام بعض القوامد البسيطة

لتعرة ملى سلوكه حيال المواقف واألفراد دون اللجوء إلى ا المنظمة التي تحدد
 معرفة جميع المعلومات الخاصة بها. 
 العوامل المؤ رة في تكوين االتجاهات:

 :تتعدد العوامل التي تؤ ر في تكوين االتجاهات منها    
 األسرة ملى اتجاهات الفرد هي في الواقع مملية غير  األسرة: إن مملية تأ ير

العديد من االتجاهات التنشئة االجتماعية، حي  يتعلع الطفل  منفصلة من مملية
 (.0222التجاهات والديه )رضوان، المشابهة
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 وتكوين االتجاهات لدى المتعلمين،  المدرسة: تلعب المدرسة دورا هاما في تطوير
والمعلمين، ويعتبر األقران في فترات المدرسة  وذلك من خالل تفاملهع مع األقران

 أهع مجمومة مرجةية للطفل.
 طرق تعديل االتجاهات:

دد الطرق التي يمكن استخدامها في مملية تعديل االتجاهات ذكرها )مرمي تتع
 ( ملى النحو التالي: 0222وبلقيب، 
 تغيير أوضاع الفرد.  .-   .. تغيير الجمامة التي ينتمي إليها الفرد-
 طريقة قرار الجمامة.  .-       . التغيير القسرا في السلوك.-

 يلي:  انيا: اإلماقة الفكرية وتتضمن ما
 مفهوم اإلماقة الفكرية:

هـؤالء األطفـال يـأتي فـي  هنـاك مـدٌد مـن االمتبـارات التـي ينبغـي فـي ضـوءها رمايـة
مقدمتها االمتبار الديني واألخالقي، حي  يحثنا الدين واألخالق ملـى رمـايتهع كمـا ورد فـي 

مي الـذا األمـة بضـةيفها(، وهنـاك االمتبـار االجتمـا الحدي  الشريف )إنمـا ينصـر ه هـذ 
 فـي أن ينـال الرمايـة التربويـة والنفسـية المناسـبة، أمـا يقر ملى حق كل فـرد فـي المجتمـع

حـين  االمتبار الحضارا فينظر إلى حـق المعـاق كإنسـان فـي أن ينـال االهتمـام المالئـع فـي
حي  يمكـن لنسـبة  ينظر االمتبار االقتصادا إلى أن تربية هؤالء األطفال لها مائٌد إنتاجي،

وتعلــيمهع أن يحققــوا التكيــف  ( إذا مــا أحســن تــوجيههع%32مــنهع تقــدر بحــوالي) كبيــرة
 (. 8118النفسي واالجتمامي والمهني )محمد، 

العقلي  وقد مرة التخلف العقلي بأنه " نقٌص أو تأخر أو مدم اكتمال النمو
يئية؛ أو مرضية أو ب المعرفي، يولد بها الفرد، أو تحدث في سن مبكرة نتيجة موامل ورا ية

وتتضح آ ارها فيضةف  تؤ ر ملى الجهاز العصبي للفرد مما يؤدا إلى نقص الذكاء
والتعليع والتوافق النفسى )زهران،  مستوى أداء الفرد في الحاالت التي ترتبط بالنضج

0222.) 
 خصائص ذوا اإلماقة الفكرية:

من غيرهع يتميز األطفال المعوقون فكريــــــًا بعدة خصائص وسمات مامة تميزهع 
 :من األطفال األسوياء، ومن هذ  الخصائص
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الخصائص العقلية: وهي مجمومة الخصائص والسمات المرتبطة بالعمليات ذات  .0
العالقة بالقدرة ملى التعلع واالنتبا  والذاكرة والتمييز والتفكير والقدرة ملى التخيل 

وفيما يلي وتشمل الخصائص العقلية والمعرفية جوانب مدة ، (8110)القريطي، 
 :واحٍد منها مرٌض لكل

  مقلًيا وبشكل واضح من ضةف في القدرة ملى  التعلع: حي  يعاني الطفل المعوق
مقارنة بالطفل العادا في مثل سنه )كوافحة ومبد  التعلع والقدرة ملى التحصيل

 (.8117العزيز، 
 والتركيز االنتبا : يواجه األطفال المعاقون مقليًا قصورًا في القدرة ملى االنتبا  

 (.8118)نصر ه،  في المهارات التعليمية
الخصائص االجتماعية واالنفعالية: يتصف الطفل المعاق مقلًيا ببعض الصفات  .8

تعكسها قدراته العقلية وهي االنسحاب والتردد  االجتماعية واالنفعالية التي
 اء مالقاتٍ والحركة الزائدة ومدم قدرته ملى ضبط انفعاالته، ومدم القدرة ملى إنش

اجتماعية مع الغير ويميل إلى مشاركة األصغر منه سنـــــــًا ويميل إلى العدوان 
 (.8111ومدم تقدير الذات )باظة، 

 الخصائص األكاديمية والتربوية: وتشمل القصور في االستعدادات التحصيلية .7
والقدرة ملى التعلع والتدريب خالل سنوات الدراسة، حي  يتصفون باألداء 

نخفض والمتأخر في االختبارات واألنشطة والمهارات المدرسية والتحصيلية الم
 (.8115)يحيى ومبيد، 

 تصنيف اإلماقة الفكرية: 
وهاالهــان و كوفمــان  ،Patel & Merrick (2011,163 )يشــير كــل مــن 

. إلـى أن اإلماقـة Ponce-Katz & Lazcano 135 ,2008 ))(، و 853، 8112)
فًقا لقدرة الفرد ملى مواجهة المطالب التـي وضـعها المجتمـع للفئـة و  الفكرية يمكن تصنيفها

  ومعٌدل الذكاء إلى: العمرية التي ينتمي إليها
، تتمتع بمهارات التواصل العامة 31إلى  55-51بسيطة: ويتراوش معدل ذكاؤها من  – 0

ائية مند واالجتماعية، يمكن أن تتعلع مهارات الصف الرابع أو الخامب في المدرسة االبتد
قادرة  في المجتمع. وهي فئة سنة. ويمكن أن تندمج تلك الفئة 02أو  02بلوغها سن 

ملى اكتساب المهارات االجتماعية والعمل من أجل االندماج في القوة العاملة في الحد 
 . % 25األدنى لألجور، وتتراوش نسبتها 
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طيع الكالم أو تعلع ، تست55-51إلى  22-75من  متوسطة: و يتراوش معدل ذكاؤها – 8
التواصل. لديها بعض الصعوبات في المهارات الحركية. تواجه صعوبة في األهداة 
األكاديمية للصف الثاني في المرحلة االبتدائية، قادرة ملى الحفاظ ملى الذات اقتصادًيا 

 . % 01بشكل جزئي في ظل ظروة العمل اليدوا المحمّية، وتتراوش نسبتها 
، تحتاج إلى المساندة 21-75إلى  85-81اوش معدل ذكاءها من شديدة: و يتر  – 7

بشكل منتظع و ابت، محدودة في المهارات الحركية. الحد األدنى من القدرة اللغوية، 
تستطيع الكالم أو تعلع التواصل، يمكن أن تتعلع منصرا الرماية الذاتية والعادات الصحية، 

اقتصادًيا تحت اإلشراة الكلي، وتتراوش يمكن أن تسهع جزئًيا في الحفاظ ملى الذات 
 . % 2نسبتها 

، تعاني من تأخر كبير في 85-81حادة ومميقة: ويصل معدل ذكاؤها إلى أقل من  - 2
القدرة الوظيفية وفي المجاالت الحب حركية، تحتاج لرماية أساسية، يمكن أن تتعلع 

 . % 0مهارات رماية الذات بشكل محدود للغاية، وتتراوش نسبتها 
 دراسات سابقة:

( إلى الكشف من االتجاهات نحو Johnson, 2002-Hornerهدفت دراسة )
المعاقين فكريـــــــًا بدول اليابان، وكوريا الجنوبية والواليات المتحدة األمريكية. واستخدمت 

 Henry etالدراسة مقياس االتجاهات المجتمةية نحو المعاقين فكريــــــًا والذا أمد  )
996al., 1 والذا تع تطبيقه ملى طالب الجامعة وهيئة العاملين مع ذوا اإلماقة ،)

الفكرية بالدول سالفة الذكر. وتوصلت النتائج إلى تشابه في االتجاهات نحو المعاقين 
فكريـــــــًا بدولتي اليابان والواليات المتحدة األمريكية، حي  كانت االتجاهات بكلتا الدولتين 

رنة بدولة كوريا الجنوبية. وكانت اتجاهات وهيئة العاملين مع ذوا أكثر إيجابية مقا
اإلماقة الفكرية أكثر إيجابية من طالب الجامعة، وهذا كان أكثر اتساقــــًا بالواليات المتحدة 
مقارنة باليابان وكوريا الجنوبية. وتمتع الطالب المهتمين بالعمل مع األفراد المعاقين 

باتجاهات أكثر إيجابية مقارنة بغيرهع. وكانت  ات العلوم االجتماعيةفكريـــــًا، وذوا تخصص
هناك فروق دالة إحصائيـــــًا في اتجاهات الطالب تعزى لعامل النوع )لصالح اإلناث(، ولع 
يكن للنوع، مستوى األداء الوظيفي للمعاق أ ر دال في اتجاهات هيئة العاملين مع 

اهات أكثر إيجابية لدى هيئة العاملين األصغر سنـــًا واألكثر المعاقين فكريـــــًا. وكانت االتج
 تعليمــــًا.

( إلى فحص اتجاهات أفراد المجتمع نحو المعوقين 8111وهدفت دراسة أحمد )
والتعرة ملى دور وسائل اإلمالم المختلفة في تعديلها، ولذلك سعت لإلجابة من سؤالين 
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هل تستطيع - 8المجتمع نحو المعوقين؟  ما طبيعة اتجاهات أفراد- 0رئيسيين هما: 
وسائل اإلمالم تعديل اتجاهات أفراد المجتمع السلبية نحو المعوقين؟ وقد تمت اإلجابة من 
السؤال األول من خالل مناقشة موضوع االتجاهات، وخصائصها، ومكوناتها، وأنوامها، 

ذلك مرض للدراسات وأدوارها، وتكوينها بصفة مامة ونحو المعوقين بصفة خاصة،  ع يلي 
السابقة التي تناولت االتجاهات نحو المعوقين مموما، وأما السؤال الثاني فقد تمت 
مناقشته في محورين: مالج المحور األول واقع تناول وسائل اإلمالم المختلفة للمعوقين، 
ة بينما تناول المحور الثاني دور وسائل اإلمالم في تعديل اتجاهات أفراد المجتمع السلبي

نحو المعوقين،  ع يلي ذلك مرض للدراسات السابقة التي تناولت متغيرات هذا السؤال. وقد 
أسفرت اإلجابة من تساؤالت هذ  الدراسة إلى أن معظع أفراد المجتمع لديهع اتجاهات 
سلبية نحو المعوقين، وأن وسائل اإلمالم المختلفة تتناول المعوقين بطريقة سيئة، ففضال 

ى جوانب مجزهع وتجاهلها لقدراتهع وإمكاناتهع، فإنها تصف العاديين من تركيزها مل
المخالفين لها في الرأا أو التوجه ببعض جوانب العجز لدى المعوقين مما جعل أفراد 
المجتمع يكونون اتجاهات سلبية نحوهع، وأوصت الدراسة أيضا أن وسائل اإلمالم يمكنها 

حو المعوقين من خالل مرضها للمعلومات تعديل اتجاهات أفراد المجتمع السلبية ن
 الصحيحة التي تبين قدرات وإمكانات المعوقين

إجراء تحليل بعدا للدراسات التي تناولت  إلى( ,Scior 2011وهدفت دراسة ).
مستوى الومي، واالتجاهات والمعتقدات الخاصة بالجمهور العام نحو المعاقين فكريـــــًا. 

( من الدراسات التي تع نشرها باللغة اإلنجليزية، في 35)واشتمل التحليل البعدا ملى 
(، وتع الحصول ملى تلك الدراسات من 8100( وحتى منتصف مام )0221الفترة من )

. وأشارت النتائج إلى القول بإمكانية PsycINFO ،Science of Webقامدتي بيانات 
مستوى التعليع، والعالقة بالفرد التنبؤ باالتجاهات نحو المعاقين فكريـــــًا من خالل السن، و 

المعاق فكريــــًا، وكانت النتائج الخاصة بالنوع في هذا الشأن غير متسقة. وأوضحت نتائج 
( من تلك الدراسات أن المعرفة الخاصة بطبيعة اإلماقة الفكرية ومسبباتها لها دور في 2)

 تكوين االتجاهات نحو المعاقين.
( التحقق من االتجا  العام نحو األفراد 013Morin et al., 2وحاولت دراسة )

ذوا اإلماقة الفكرية من المنحى الوجداني، المعرفي والسلوكي، الكشف من الفروق في 
إناث(، السن، التعليع، الدخل وتكرار نوعية  -تلك االتجاهات طبقـــــًا لعوامل النوع )ذكور 

ون مستوى األداء الوظيفي للفرد االتصال بالفرد المعاق، هذا باإلضافة إلى التحقق من ك
المعاق أحد العوامل المؤ رة في االتجاهات نحو . ولجمع البيانات، تع تطبيق استبيان 

( من الراشدين 0115االتجاهات نحو اإلماقة الفكرية مبر الهاتف ملى مينة مكونة من )
فكريـــــًا كانت بمدينة كويبية بكندا. وأوضحت النتائج أن االتجاهات العامة نحو المعاقين 
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إيجابية، وذلك ملى جميع األبعاد المكونة الستبيان االتجا  نحو اإلماقة الفكرية )الوجدانية 
السلوكية(. وأمكن تمثيل االتجاهات نحو المعاقين فكريــــــًا في ضوء خمسة  -المعرفية  –

درات ( معرفة الق2( معرفة األسباب، 7( الشفقة، 8( مدم االرتياش، 0موامل هي: 
( التفامل. وكانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في تلك االتجاهات أمكن 5والحقوق، 

إناث(، السن، التعليع،  -مزوها لبعض العوامل الديموجرافية ممثلة في )النوع )ذكور 
والدخل(، ودرجة المعرفة الخاصة باإلماقة الفكرية، ومستوى االتصال بالفرد المعاق. وملى 

انت اتجاهات الذكور أكثر سلبية مقارنة باإلناث ملى بعد مدم الشعور وجه الخصوص، ك
باالرتياش، بينما كانت اتجاهات اإلناث أكثر سلبية ملى بعد معرفة القدرات والحقوق. 
وارتفعت مستويات االتجاهات اإليجابية لدى األصغر سنـــــًا واألكثر تعليمــــًا. ولع توجد 

ا لمستوى الدخل. وأخيًرا، كانت االتجاهات أكثر سلبية نحو فروق في هذا الشأن تبعـًـــ 
 المعاقين فكريــــًا ذوا األداء الوظيفي المنخفض.

( هو استقصاء اتجاهات أفراد Patka et al., 2013وكان الهدة من دراسة )
المجتمع والعاملين في مجال اإلماقة نحو األفراد ذوا اإلماقة الفكرية بباكستان. وتمثلت 

( من العاملين بمجال اإلماقات. 021( من أفراد المجتمع، و)818الدراسة في ) مينة
 Henry etواستخدمت الدراسة مقياس االتجاهات المجتمةية نحو المعاقين فكريــــــًا )

al., 1996 وأسفرت النتائج من وجود فروق في االتجاهات اإليجابية نحو المعاقين .)
لنوع )لصالح اإلناث(، المذهب الديني )لصالح المسيحيين، فكريــــًا أمكن مزوها لعوامل ا

 الهندوس والسنيين(، ومستوى التعليع )لصالح ذوا المستويات التعليمية المرتفعة(.
( التحقق من اتجاهات Horner-Johnson et al., 2015واستهدفت دراسة )

لمتحدة األمريكية. وتع جمع العاملين مع األفراد المعاقين فكريــــــًا في اليابان والواليات ا
البيانات باستخدام مقياس االتجاهات المجتمةية، استمارة اإلماقة الفكرية. وأوضحت 
النتائج أن العينة اليابانية كانت أقل مياًل نحو الدمج المجتمعي للمعاقين فكريـــــًا، وكانت 

 ن ومستوى التعليع.هناك فروق في االتجاهات نحو المعاقين فكريــــًا في ضوء ماملي الس
( الكشف من اتجاهات الجمهور العام Morin et al., 2015وحاولت دراسة )

نحو المعاقين فكريــــــًا. وأجريت الدراسة ملى مينة طبقية ممثلة لجمهور الراشدين في 
(. وتع تطبيق استبيان االتجاهات نحو اإلماقة الفكرية من 0115مدينة كويبيك قوامها )

وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في  ات الهاتفية.خالل المحاد 
 إناث( والسن. -االتجاهات نحو اإلماقة الفكرية في ضوء ماملي النوع )ذكور 

( تحديد العوامل المتعلقة باتجاهات Vaz et al., 2015) دراسةواستهدفت 
( 32. وشارك في الدراسة )معلمي االبتدائية نحو دمج األطفال المعاقين بالمدارس العامة
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آراء المعلمين  مقياسمن معلمي المرحلة االبتدائية بغرب استراليا. واستخدمت الدراسة 
النتائج  وأشارتنحو دمج الطالب المعاقين، ومقياس باندورا لفعالية الذات لدى المعلمين. 

ب ( من التباين في اتجاهات المعلمين نحو دمج الطال%28إلى أنه يمكن تفسير )
 المعاقين من خالل السن، النوع، فعالية الذات التدريسية والتدريب.

( نحو التحقق من االتجاهات نحو Wilson & Scior, 2015وسعت دراسة )
المعاقين فكريــــًا، ومالقتها باالستجابات االنفعالية والتواصل. وتع جمع بيانات الدراسات 

تع تطبيق مقاييب االتجاهات الضمنية  من خالل إجراء أحد المسوش مبر االنترنت، حي 
والصريحة، والمسافة االجتماعية، واالستجابات االنفعالية والتواصل مع األفراد المعاقين 

( من الراشدين بالمملكة المتحدة. وأسفرت 781فكريــــًا، وذلك ملى مينة مكونة من )
االتجاهات الصريحة، وجود ارتباث دال بين االتجاهات الضمنية بكل من  النتائج من مدم

المسافة االجتماعية، أو االستجابات االنفعالية نحو المعاقين فكريــــًا، بينما وجد ارتباث ذو 
داللة إحصائية منخفضة إلى متوسطة بين االستجابات االنفعالية، واالتجاهات الصريحة 

ى العالقة والمسافة االجتماعية. ولع توجد فروق في االتجاهات الضمنية يمكن مزوها إل
إناث(،  -إجبارية(، النوع )ذكور  -بالفرد المعاق فكريـــًا، نوعية العالقة بينهما )تطوعية 

أو التعليع. وملى النقيض، كان للمتغيرات سالفة الذكر تأ ير في االتجاهات الصريحة 
 والمسافة االجتماعية. 

فراد ( التحقق من االتجاهات نحو األMurch et al., 2018وهدفت دراسة )
ذوا اإلماقة الفكرية في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية المتمثلة في النوع، السن، 

( من 872مستوى التعليع، وتكرار التواصل، ودرجة القرابة. وتكونت مينة الدراسة من )
الراشدين بالمملكة المتحدة، والذين قاموا باستكمال مقياس االتجاهات الصريحة والضمنية 

ن فكريــــــــًا مبر االنترنت. وبالنسبة للنتائج، فقد أوضحت إمكانية التنبؤ نحو المعاقي
باالتجاهات الصريحة من خالل المتغيرات الديموجرافية )النوع، السن، مستوى التعليع، 
وتكرار التواصل، ودرجة القرابة(، وكان تكرار التواصل أكثرها من حي  الداللة التنبؤية. 

ؤ المتغيرات الديموجرافية سالفة الذكر باالتجاهات الضمنية نحو ومن جهة أخرى، لع تنب
 المعاقين فكريــــــــًا.

( التحقق من العالقة بين المكانة Zaaeed et al., 2018وحاولت دراسة )
االقتصادية واالتجاهات نحو األفراد ذوا اإلماقات النمائية )اضطراب طيف  -االجتماعية
الضمور العضلي(.  –متالزمة داون  –الشلل الدماغي  –اإلماقة البصرية  –التوحد 

( 02( من األفراد الذين تراوحت أممارهع من )852وأجريت تك الدراسة ملى مينة قوامها )
( مامــــًا باألردن. وتع تطبيق مقياس االتجاهات المجتمةية نحو اإلماقة النمائية. 52إلى )
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االقتصادية  -صائية بين المكانة االجتماعيةوأشارت النتائج إلى وجود مالقة ذات داللة إح
)مستوى الدخل( وجميع األبعاد الفرعية المكونة لمقياس االتجاهات المجتمةية نحو 
اإلماقة النمائية. واتسقت نتائج الدراسة الكلينيكية مع نتائج الدراسة الكمية، وأضافت أن 

 االتصال بهع. االتجاهات نحو المعاقين قد تختلف أيضــــًا في إطار مستوى 
من خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن القول بأنها ال تعكب واقع المشكالت 
الناتجة من اتجاهات العاديين نحو المعاقين فكريا، ونظًرا لندرة هذ  الدراسات لهذا 

ملي حد ملع الباحثة، رغع ما للموضوع من أهمية نظرية وتطبيقية، باإلضافة  –الموضوع 
الدراسات العربية التي تناولت اتجاهات العاديين نحو المعاقين فكريا، يمثل إلي أن ندرة 

مؤشًرا لضرورة االهتمام بدراستها، مع تجنب أوجه النقد التي وصفت في التعقيب ملي 
الدراسات بهدة الوصول إلي نتائج أكثر قابلية للتعميع، باإلضافة إلي اختالة الدراسة 

في حدا ة موضومها، واختيار ميناتها التي هي في حاجة الحالية من الدراسات السابقة 
ماسة إلى المساندة من قبل اآلخرين، وقد استفادت الباحثة من البحوث والدراسات السابقة 
وما توصلت إليه من نتائج في صياغة فروض الدراسة، وإمداد أدوات الدراسة، وتحديد 

مناسبة لتحليل البيانات، هذا باإلضافة العينة ومواصفاتها، واختيار األساليب اإلحصائية ال
إلي سعي الباحثين في الحرص ملي التواصل والتكامل بين مرض اإلطار النظرا وتطبيق 
األساليب واألدوات الخاصة بالدراسة، والسعي نحو تقديع مرض متكامل ومتفامل وصواًل 

لتي تتالءم مع طبيعة إلي المستوا المنشود وفًقا للتوجيهات التربوية واإلرشادية السليمة ا
 المجتمع المصرا. 

 فقد استفادت الباحثة من تلك الدراسات والبحوث في اآلتي:
 تحديد حجع العينة المختارة:

حي  اختارت الباحثة في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسات والبحوث 
 السابقة مينة مناسبة من العاديين بمختلف أممارهع.

 ية:تحديد األساليب اإلحصائ
نظًرا لكبر حجع العينة سوة تتناول الباحثة اإلحصاء البارامترا وهو ما يتالءم مع 

 الدراسة الحالية.
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 تحديد متغيرات الدراسة:
في تناول الباحثة وتحليلها للدراسات والبحوث السابقة استطامت الباحثة حصر 

المتغير المستقل )االتجاهات(، المتغيرات التابعة متغيرات الدراسة في خمسة متغيرات: 
 المستوى االقتصادا(. –مستوى التعليع  -نوع العمل –)النوع 

  صياغة فروض الدراسة:
من خالل االطالع ملى األطر النظرية ونتائج الدراسات السابقة تع صياغة فروض 

 الدراسة الحالية ملى النحو التالي:
ة في اتجاهات العاديين نحو المعاقين فكريـــــًا في توجد فروق ذات داللة إحصائي (0

 إناث(. –ضوء متغير النوع )ذكور 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات العاديين نحو المعاقين فكريـــــًا في  (8

 أممال حرة(. –ضوء متغير نوع العمل )حكومة 
ين فكريـــــًا في توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات العاديين نحو المعاق (7

 منخفض(. -متوسط  –ضوء متغير مستوى التعليع )مرتفع 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات العاديين نحو المعاقين فكريـــــًا في  (2

 منخفض(. –ضوء متغير المستوى االقتصادا )مرتفع 
 منهج الدراسة:

لتحقيق الهدة امتمدت الدراسة الحالية ملى المنهج الوصفي المقارن وذلك 
 الرئيسي للدراسة.
 مينة الدراسة:

 وصف مينة الدراسة:
ُأجريت الدراسة ملى مينة من الراشدين العاملين بمختلف القطامات بمختلف 

 أممارهع الزمنية، وقد تع تقسيمهع إلى مجمومتين:
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 مينة التحقق من الخصائص السيكومترية: -0
( فردا، للتأكد من 011ية من )تكونت مينة التحقق من الخصائص السيكومتر 

صالحية المقاييب من خالل حساب الخصائص السيكومترية )الصدق والثبات( وبالتالي 
 تطبيقها ملى العينة األساسية.

 العينة األساسية: -8
( من الراشدين العاملين بمختلف القطامات 051تكونت مينة الدراسة الحالية من )

( يعملون في قطاع 25( إناث، )23( ذكور )57بمختلف أممارهع الزمنية، منهع )
( ذوا مستوى 20( ذوا مستوى تعليمي مرتفع )82( أممال حرة، و)015الحكومة، )

( ذوا مستوى اقتصادا مرتفع، 73( ذوا مستوى تعليمي منخفض، )20تعليمي متوسط )
 ( ذوا مستوى اقتصادا منخفض.007)

 أداة الدراسة:
 اقين فكريـــــًا )إمداد: الباحثة(.مقياس اتجاهات العاديين نحو المع

 مبررات إمداد المقياس:
 معظع المفردات واألبعاد في المقاييب السابقة غير مناسبة لطبيعة مينة البح . -

 وبناء ملى ما سبق قامت الباحثة بإمداد مقياس االتجاهات.
 وإلمداد مقياس االتجاهات قامت الباحثة باآلتي:

 ية والكثير من الدراسات السابقة التي تناولت االتجاهات.اإلطالع ملى اأُلطر النظر  -أ
 تع اإلطالع ملى مدد من المقاييب التي اسُتخِدمت لقياس االتجاهات. -ب

ج ـ في ضوء ذلك قامت الباحثة بإمداد مقياس االتجاهات في صورته األولية، مكوًنا من 
 ( مفردة.71)

الةبارات من خالل االطالع ملى وبناء ملى ذلك، تع تحديد أبعاد المقياس وتحديد 
 العديد من الدراسات السابقة التي تناولت االتجاهات بصفة مامة.

ومن خالل ما سبق تع إمداد الصورة األولية للمقياس والتي اشتملت ملى  ال ة 
 أبعاٍد هي:
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  البعد االجتماميالُبْعد األول: 
 الُبْعد الثاني: البعد األكاديمي 

 عد النفسيالُبْعد الثال : الب
وترتبط هذ  األبعاد التي تع تحديدها بطبيعة وفلسفة وأهداة الدراسة حي  يشتمل 
 كل بعد من هذ  األبعاد ملى مؤشرات وعبارات محصلتها النهائية قياس كل بعد ملى حدة.
وبناء ملى ذلك تمت صياغة الةبارات الخاصة بكل بعد من أبعاد المقياس وذلك 

 قبل التحكيع وهى:
 ( مفردات.01البعد الثاني ) -8     ( مفردات.01عد األول )الب -0
 ( مفردات.01البعد الثال  ) -7

 الخصائص السيكومترية لمقياس االتجاهات:
 أواًل: حساب صدق المقياس:

 صدق المحكمين: -0
تعَّ مرض المقياس في صورته األولية ملى مدد من أساتذة التربية الخاصة 

بكليات التربية واآلداب بمختلف الجامعات، وتع إجراء  والصحة النفسية وملع النفب
( بين %21التعديالت المقترحة بحذة بعض المفردات والتي قل االتفاق مليها من )

المحكمين وإمادة صياغة مفردات أخرى وفق ما اتفق مليه المحكمون، ولع تقل مفردة 
دق مال من السادة ( مما يكون له أ ر إيجابي ملى تمتع المقياس بص%21واحدة من )
 المحكمين.

 الصدق التمييزا )المقارنة الطرفية(:  -8
تع حساب صدق المقياس من طريق المقارنة الطرفية )صدق التمايز(، وذلك 

حساب داللة  بترتيب درجات العينة االستطالعية وفق الدرجة الكلية للمقياس تنازليًا، وتع
( يوضح 8إلربامى األدنى، والجدول )الفروق بين متوسطي درجات اإلربامى األملى وا

 ذلك. 
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 (8جدول )
 صدق المقارنة الطرفية لمقياس االتجاهات

 األبعاد
 85اإلربامى األدنى= 85اإلربامى األملى=

مستوى  قيمة ت
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراة 
 المةيارا 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراة 
 المةيارا 

البعد 
 1.10 2.372 0.70 03.11 2.11 81.21  االجتمامي

البعد 
 1.10 01.208 0.28 02.81 8.55 81.11 األكاديمي

 1.10 07.370 0.31 05.21 7.31 82.21 البعد النفسي
 1.10 02.053 7.70 23.11 3.11 20.71 الدرجة الكلية

( بين 1.10( وجود فروق دالة إحصائيًا مند مستوى )8يتضح من جدول ) 
لمرتفع والمستوى المنخفض، وفى اتجا  المستوى المرتفع، متوسطي درجات المستوى ا

 مما يعنى تمتع المقياس وأبعاد  بصدق تمييزا قوى.
  انيًا: حساب  بات المقياس

 طريقة إمادة تطبيق المقياس: -0
من خالل إمادة تطبيق االختبار بفاصل  االتجاهاتوتعَّ ذلك بحساب  بات مقياس 

عينة االستطالعية، وتع استخراج معامالت االرتباث بين زمني قدر  أسبومين وذلك ملى ال
، وكانت جميع معامالت االرتباث (Pearson)درجات العينة باستخدام معامل بيرسون 

( مما يشير إلى أنَّ االختبار يعطى نفب النتائج تقريبًا إذا 1.10ألبعاد االختبار دالة مند )
 (:7ان ذلك في الجدول )ما استخدم أكثر من مرَّة تحت ظروة مما لة وبي
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 ( 7جدول )
 نتائج الثبات بطريقة إمادة التطبيق لمقياس االتجاهات

معامل االرتباث بين  أبعاد المقياس
 التطبيقين األول والثاني

 مستوى الداللة

 1.10 1.322  البعد االجتمامي
 1.10 1.272 البعد األكاديمي
 1.10 1.223 البعد النفسي
 1.10 1.213 الدرجة الكلية

ا بين التطبيق األول 7يتضح من خالل جدول ) ( وجود مالقة ارتباطية دالة إحصائيًّ
، والدرجة الكلية له، مما يدل ملى  بات االتجاهاتوالتطبيق الثاني ألبعاد مقياس 

التعلع لقياس السمة التي ُوضع من  االتجاهاتالمقياس، ويؤكد ذلك صالحية مقياس 
 أجلها. 

 ل ألفا ـ كرونباخ: طريقة معام -8
كرونباخ  –تعَّ حساب معامل الثبات لمقياس االتجاهات باستخدام معامل ألفا 

لدراسة االتساق الداخلي ألبعاد المقياس وكانت كل القيع مرتفعة، ويتمتع بدرجة مالية من 
 (:2الثبات، وبيان ذلك في الجدول )

 (2جدول )
 كرونباخ –ل ألفا معامالت  بات مقياس االتجاهات باستخدام معام

 كرونباخ –معامل ألفا  أبعاد المقياس م

 1.302  البعد االجتمامي 0
 1.378 البعد األكاديمي 8
 1.312 البعد النفسي 7

 1.320 الدرجة الكلية
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( أنَّ معامالت الثبات مرتفعة، مما يعطى مؤشرًّا جيًدا 5يتضح من خالل جدول )
 مل به.لثبات المقياس، وبناء مليه يمكن الع

 طريقة التجزئة النصفية: -7
قامت الباحثة بتطبيق مقياس االتجاهات ملى مينة التحقق من الخصائص 

( فردا،  ع تع تصحيح المقياس،  ع تجزئته إلى قسمين، 011السيكومترية التي اشتملت )
القسع األول اشتمل ملى المفردات الفردية، والثاني ملى المفردات الزوجية، وذلك لكل 

بين درجات  (Pearson)يذ ملى حدة،  عَّ تع حساب معامل االرتباث بطريقة بيرسون تلم
 –المفحوصين في المفردات الفردية، والمفردات الزوجية، فكانت قيمة ُمعامل سبيرمان 

براون، ومعامل جتمان العامة للتجزئة النصفية مرتفعة، حي  تدل ملى أنَّ المقياس يتمتع 
   (:5وبيان ذلك في الجدول ) بدرجة مالية من الثبات،

 (5جدول )
 ُمعامالت  بات مقياس االتجاهات بطريقة التجزئة النصفية

 جتمان سبيرمان ـ براون  أبعاد المقياس م

 1.310 1.223  البعد االجتمامي 0
 1.122 1.278 البعد األكاديمي 8
 1.380 1.232 البعد النفسي 7

 1.372 1.221 الدرجة الكلية

( أنَّ معامالت  بات المقياس الخاصة بكل بعد من أبعاد  5دول )يتضح من ج
بطريقة التجزئة النصفية سبيرمان ـ براون متقاربة مع مثيلتها طريقة جتمان، مما يدل 

 ملى أن المقياس يتمتع بدرجة مالية من الثبات في قياسه لالتجاهات.
  الثــــًا: االتساق الداخلي: 

 مع الدرجة الكلية للبعد التابع لها.االتساق الداخلي للمفردات  -0
وذلك من خالل درجات العينة االستطالعية بإيجاد معامل ارتباث بيرسون 

(Pearson) ( يوضح ذلك:1بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية للبعد والجدول ) 



 م 0202لسنة  يناير( الثاني، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -81- 

 (1جدول )
 (011معامالت االرتباث بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية للبعد )ن = 

 البعد النفسي البعد األكاديمي جتماميالبعد اال

معامل  رقع المفردة
معامل  رقع المفردة االرتباث

معامل  رقع المفردة االرتباث
 االرتباث

0 1.582** 8 1.280** 7 1.112** 
2 1.185** 5 1.512** 1 1.582** 
3 1.805* 2 1.185** 2 1.552** 
01 1.177** 00 1.805* 08 1.512** 
07 1.521** 02 1.578** 05 1.212** 
01 1.502** 03 1.523** 02 1.512** 
02 1.175** 81 1.522** 80 1.228** 
88 1.522** 87 1.102** 82 1.805* 
85 1.732** 81 1.577** 83 1.575** 
82 1.801* 82 1.585** 71 1.123** 

 1.10** مستوى الداللة     1.15* مستوى الداللة 
كل مفردات مقياس االتجاهات معامالت ارتباطها موجبة  ( أنَّ 1يتضح من جدول )

 ودالة إحصائيًّا، أا أنَّها صادقة، ولذلك يمكن العمل به.
 االتساق الداخلي لألبعاد مع الدرجة الكلية للمقياس (8

بين أبعاد  (Pearson)تع حساب معامالت االرتباث باستخدام ُمعامل بيرسون 
ناحية، وارتباث كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس من  االتجاهات الروحي ببعضها البعض من

 ( يوضح ذلك:3ناحية أخرى، والجدول )
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 (3جدول )
 مصفوفة ارتباطات مقياس االتجاهات

 2 7 8 0 األبعاد  م

    ـ  البعد االجتمامي 0
   ـ **1.182 البعد األكاديمي 8
  ـ **1.523 **1.522 البعد النفسي 7

 ـ **1.523 **1.175 **1.102 الدرجة الكلية

 (1.10** دال مند مستوى داللة )
( 1.10( أنَّ جميع معامالت االرتباث دالة مند مستوى داللة )3يتضح من جدول )

 مما يدل ملى تمتع المقياس باالتساق الداخلي والثبات.
 الصورة النهائية لمقياس االتجاهات: 

الصالحة للتطبيق، وتتضمن وهكذا، تع التوصل إلى الصورة النهائية للمقياس، و 
( مفردة، كل مفردة تتضمن  ال ة مواقف موزمة ملى األبعاد الثال ة ملى النحو 71)

 التالي: 
  ( مفردات.01) البعد االجتماميالُبْعد األول: 

 ( مفردات.01)الُبْعد الثاني: البعد األكاديمي 
 ( مفردات.01) الُبْعد الثال : البعد النفسي

 عبارات مقياس االتجاهات: ( يوضح2والجدول )
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 (2جدول )
 أبعاد مقياس االتجاهات

 العدد الةبارات البعد

 01 82 – 85 – 88 – 02 – 01 – 07 – 01 – 3 – 2 – 0  البعد االجتمامي
 01 82 – 81 – 87 – 81 – 03 – 02 – 00 – 2 – 5 – 8 البعد األكاديمي
 01 71 – 83 – 82 – 80 – 02 – 05 – 08 – 2 – 1 – 7 البعد النفسي

 طريقة تصحيح المقياس:
حددت الباحثة طريقة االستجابة ملى المقياس باالختيار من  ال ة استجابات 

(، كما تكون أقل 21(، وبذلك تكون الدرجة القصوى )0، نادرا = 8، أحيانا = 7)دائما = 
المنخفضة ملى (، وتدل الدرجة المرتفعة ملى ارتفاع االتجاهات، وتدل الدرجة 71درجة )

 انخفاض لالتجاهات.
 نتائج الدراسة:

 التحقق من صحة الفرض األول:
توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات العاديين نحو وينص ملى "

 ". إناث( –المعاقين فكريا في ضوء متغير النوع )ذكور 
للمجمومتين،  t-testوللتحقق من صحة هذا الفرض، تع استخدام اختبار )ت( 

 ( يوضح ذلك.2جدول )وال
 ( 2جدول )

 (051الفروق بين الذكور واإلناث )ن = 
 
 األبعاد

  23اإلناث ن =  57الذكور ن = 
 قيمة ت

 
مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراة 
 المةيارا 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراة 
 المةيارا 

 1.10 3.282 2.15 80.23 8.18 01.05  البعد االجتمامي
 1.10 3.725 5.21 80.12 0.23 05.12 عد األكاديميالب

 1.10 3.312 5.37 02.13 0.32 07.72 البعد النفسي
 1.10 2.111 05.25 18.88 5.01 22.52 الدرجة الكلية
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( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات 2يتبين من جدول )
كلية وكأبعاد فرعية، وهى جميعًا الذكور واإلناث في اتجا  اإلناث في االتجاهات كدرجة 

( وبذلك يكون الفرض األول للدراسة قد تحقق 1.10دالة إحصائيًا مند مستوى داللة )
 بجميع األبعاد.

 ( يؤكد ذلك:0والرسع البياني )
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 ( الفروق بين الذكور واإلناث0شكل )

 
 التحقق من صحة الفرض الثاني:

اتجاهات العاديين نحو  توجد فروق ذات داللة إحصائية فيوينص ملى "
 ". أممال حرة( –المعاقين فكريا في ضوء متغير نوع العمل )حكومة 

للمجمومتين،  t-testوللتحقق من صحة هذا الفرض، تع استخدام اختبار )ت( 
 ( يوضح ذلك.01والجدول )
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 ( 01جدول )
 (051الفروق في نوع العمل )ن = 

 
 األبعاد

ن =  األممال الحرة 25الحكومي ن = 
015 

 
 قيمة ت

 
مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراة 
 المةيارا 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراة 
 المةيارا 

 غير دالة 1.183 2.12 02.11 2.12 02.53  البعد االجتمامي
 غير دالة 1.510 5.21 02.08 1.01 02.57 البعد األكاديمي
 لةغير دا 1.215 5.82 03.02 1.27 02.11 البعد النفسي
 غير دالة 1.128 02.27 55.20 01.51 51.03 الدرجة الكلية

ــة إحصــائية بــين متوســطي 01يتبــين مــن جــدول ) ( مــدم وجــود فــروق ذات دالل
درجات من هع يعملون بقطامات الحكومة ومن يعملون أممال حرة وبذلك تع رفض الفـرض 

 الثاني للدراسة.
 ( يؤكد ذلك:8والرسع البيانى )
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 بين من هع يعملون بالقطامات الحكومية ومن يعملون أممال حرة ( الفروق 8شكل )
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 التحقق من صحة الفرض الثال :
توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات العاديين نحو المعاقين وينص ملى " 

 ".منخفض( -متوسط  –فكريا في ضوء متغير مستوى التعليع )مرتفع 
والجدول األحادا،  ليل التباينوللتحقق من صحة هذا الفرض، تع استخدام تح

 ( يوضح ذلك.00)
 ( 00جدول )

 (051الفروق بين المستويات التعليمية المختلفة )ن = 

درجات  مصادر التباين األبعاد
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
الداللة  قيمة ة المربعات

 اإلحصائية

البعد 
 االجتمامي

 النوع
 الخطأ

 المجموع الكلى

8 
023 
022 

028.118 
7003.570 
7811.027 

30.770 
80.812 7.717 1.15 

البعد 
 األكاديمي

 النوع
 الخطأ

 المجموع الكلى

8 
023 
022 

052.317 
2578.201 
2123.537 

33.728 
 غير دالة 8.501 71.275

 البعد 
 النفسي

 النوع
 الخطأ

 المجموع الكلى

8 
023 
022 

817.057 
2511.181 
2312.037 

010.531 
71.157 7.702 1.15 

الدرجة 
 الكلية

 النوع
 الخطأ

 المجموع الكلى

8 
023 
022 

0201.202 
77558.032 
72212.227 

312.201 
882.821 7.012 1.15 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 00يتبين من جدول )
ى المنخفض(، وه –المتوسط  –االتجاهات باختالة المستويات التعليمية الثالث )المرتفع 

( باستثناء البعد الثاني )األكاديمي( فهو 1.15جميعًا دالة إحصائيًا مند مستوى داللة )
( 08غير دال إحصائيا وبذلك يكون الفرض الثال  للدراسة قد تحقق. ويوضح الجدول )

في  المنخفض(، –المتوسط  –الفروق بين المستويات التعليمية الثالث )المرتفع 
 االتجاهات:
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 ( 08جدول )
المتوسط الحسابي ومعادلة شيفية في االتجاهات بين المستويات التعليمية الثالث 

 (051المنخفض(، )ن =  –المتوسط  –)المرتفع 

البيئات  األبعاد
المتوسطات  العدد التعليمية

الفروق بين  المقارنات الحسابية
 المتوسطين

مستوى 
 الداللة

البعد 
 االجتمامي

 x مرتفع 81.51 82 مرتفع
 دالة 8.235 متوسط

 x مرتفع 02.18 20 متوسط
غير  1.287 منخفض

 دالة
 x متوسط 81.13 20 منخفض

 دالة 8.122 منخفض

البعد 
 النفسي

 x مرتفع 02.03 82 مرتفع
 دالة 7.722 متوسط

 x مرتفع 05.32 20 متوسط
غير  0.232 منخفض

 دالة
 x متوسط 03.31 20 منخفض

غير  0.287 منخفض
 دالة

الدرجة 
 كليةال

 x مرتفع 52.02 82 مرتفع
 دالة 2.125 متوسط

 x مرتفع 50.12 20 متوسط
غير  0.311 منخفض

 دالة
 x متوسط 53.72 20 منخفض

 دالة 1.825 منخفض

( أنه توجد فروق بين بعض المستويات التعليمية الثالث 08يتبين من الجدول )
فروق في البعد  المنخفض( في االتجاهات، حي  وجدت –المتوسط  –)المرتفع 

االجتمامي بين المستويين المرتفع والمتوسط، والمستويين المتوسط والمنخفض، ووجدت 
فروق في البعد النفسي بين المستويين المرتفع والمتوسط، وأخيرا، وجدت فروق في 
الدرجة الكلية بين المستويين المرتفع المتوسط والمستويين المتوسط والمنخفض. وبهذا 

 ( يؤكد ذلك:7الثال  قد تحقق ملى نحو جزئي. والرسع البياني )يكون الفرض 
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 –المتوسط  –( المتوسط الحسابي في المستويات التعليمية الثالث )المرتفع 7شكل )

 المنخفض(
 التحقق من صحة الفرض الرابع:

توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات العاديين نحو وينص ملى " 
 ".منخفض( –متغير المستوى االقتصادا )مرتفع  المعاقين فكريا في ضوء

للمجمومتين،  t-testوللتحقق من صحة هذا الفرض، تع استخدام اختبار )ت( 
 ( يوضح ذلك.07والجدول )

 ( 07جدول )
 (051الفروق في المستوى االقتصادا )ن = 

 
 األبعاد

  007ن =  المنخفض 73المرتفع ن = 
 قيمة ت

 
مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 لحسابيا

االنحراة 
 المةيارا 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراة 
 المةيارا 

البعد 
  االجتمامي

 غير دالة 1.321 2.52 02.28 2.21 81.01

 غير دالة 1.217 5.72 02.27 1.70 02.82 البعد األكاديمي
 غير دالة 1.220 5.87 03.81 1.13 02.80 البعد النفسي
 غير دالة 1.112 02.11 55.21 03.82 53.18 الدرجة الكلية
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( مدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي 07يتبين من جدول )
 درجات ذوا المستوى المرتفع والمنخفض اقتصاديا وبذلك تع رفض الفرض الرابع للدراسة.

 ( يؤكد ذلك:2والرسع البياني )

 
 ية( الفروق بين المستويات االقتصاد2شكل )

  انيًا: مناقشة نتائج الدراسة:
بعد العرض السابق لنتائج الدراسة يمكن مناقشتها وتفسيرها في ضوء الفروض 

 والدراسات السابقة واإلطار النظرا وذلك ملى النحو التالي:
( بين 1.10أسفرت النتائج من وجود فروق ذات دالله إحصائية مند مستوى )

اإلناث وذلك لصالح اإلناث )كما تحقق بالفرض متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات 
األول( وال توجد فروق دالة إحصائيا بين من هع يعملون بالمجال الحكومي واألممال الحرة 
)كما تحقق بالفرض الثاني(، وال توجد فروق في مستويات التعليع الثالث )كما تحقق 

 ما تحقق بالفرض الرابع(.بالفرض الثال (، وال توجد فروق في المستويات االقتصادية )ك
-Hornerوتتسق نتائج الدراسة الحالية مع ما أسفرت منه نتائج دراسات )

Johnson, 2002; Scior, 2011; Morin et al., 2013; Patka et al., 
2013; Horner-Johnson et al., 2015; Morin et al., 2015; Vaz et 

al., 2015; Murch et al., 2018ك فروق دالة إحصائيـــــًا في ( حي  كانت هنا
اتجاهات العاديين نحو المعاقين فكريا تعزى لعامل النوع /أو مستوى التعليع، كما تتفق مع 
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( من حي  وجود فروق في Zaaeed et al., 2018ما أسفرت منه نتائج دراسة )
 االقتصادية.  -االتجاهات نحو اإلماقات النمائية تعزى لعامل المكانة االجتماعية

وتختلف نتائج الدراسة جزئيــــًا مع ما توصلت إليه نتائج التحليل البعدا الذا أجرا  
(Scior, 2011حي  كانت النتائج الخاصة بالنوع في هذا الشأن غير متسقة، ودراسة ) 
(Wilson & Scior, 2015 حي  لع توجد فروق في االتجاهات الضمنية يمكن مزوها )

التعليع. وملى النقيض، كان للمتغيرات سالفة الذكر تأ ير  إناث(، أو -إلى النوع )ذكور 
 في االتجاهات الصريحة والمسافة االجتماعية. 

 توصيات الدراسة:
 ُتوصى الباحثة استناًدا إلى ما كشفت منه الدراسة الحالية بما يلي:

االهتمام بنشر الومي بمراحل التعليع وبيئاته المختلفة بشكل مام من خالل  (1
مالم المقروءة والمسمومة والمرئية، ومن خالل نشر األسباب وسائل اإل

الملموسة حالًيا والتي قد تؤدا إلى المشكالت التي تواجه المعاقين فكريا نظرا 
 ألن التعليع أمن قومي يجب الحفاظ مليه.

 االهتمام بتقديع الدمع االجتمامي والمادا بكافة أشكاله ألفراد هذ  الفئة. (2
لألفراد العاديين لتوضيح خصائص هذ  الفئة وأهمية التسامح مقد دورات تدريبية  (3

 في نموهع المتكامل وتحسين سلوكياتهع.
االهتمام بتفعيل الدمج في شتى مجاالت الحياة اليومية حتى يتع تقبل تلك الفئة  (4

 كفئة أساسية بالمجتمع. 
قتهع االهتمام بإظهار جوانب القوة لدى المعاقين فكريا، وتنميتها حتى تزداد   (5

 بأنفسهع.
 دراسات مقترحة:

بناًء ملى ما توصلت إليه نتائج الدراسة الحالية تقترش الباحثة مدد من 
 الموضومات البحثية التي تحتاج إلى إجراء مزيد من الدراسات لالستفادة من نتائجها: 

 برنامج إرشادا انتقائي لتحسين اتجاهات العاديين نحو ذوا اإلماقة الفكرية. (0
ادا اسرا لتحسين اتجاهات األطفال العاديين نحو أقرانهع من ذوا برنامج إرش (8

 اإلماقة الفكرية.
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دراسة فعالية برنامج قائع ملى مسامدة القرين من ذوا اإلماقة الفكرية في إدارة  (7
 الذات. 

 برنامج لتفعيل دور الدمج في المراحل التعليمية المختلفة.  (2
اإلماقة من مختلف الفئات العقلية  برامج لتنمية المهارات االجتماعية لدى ذوا  (5

 والعمرية. 
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