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انصكــبء انضمبفـٙ ٔػاللـزـّ ثبالرغـبِ َحــٕ زيــظ انظـى ثبنزؼهٛى 

 انغبيؼٙ نسٖ ػُٛخ يٍ  ؽالة انغبيؼخ
 دادـإع

 مـــطظٔق لبثٛـــبز يـــَٓز/ 
 يسضغ ثمسى انؼهٕو انزطثٕٚخ ٔانُفسٛخ

 عبيؼخ ثُٓب -كهٛخ انزطثٛخ انُٕػٛخ  

 ضـــــــــــيسزره

عرف عليي بييعية العة ية  يلذ اليالاق ال ويافي هانحويا   حي  إلي الت الحالية هدفت الدراسة
دمج الصم بالتعليم الوامعي لدي علنة مذ بةب الوامعة، هالتعرف علي مسيت ي اليالاق ال ويافي 
ليييدال بيييةب الوامعييية، هليييال  التعييييرف عليييي احويييا  بيييةب الوامعيييية  حييي  دميييج الصيييم بييييالتعليم 

اليييط هبال يييةة بلليييية الترييييية الن  يييية بال ر ييية ب 262الويييامعي، ه يييد حي  يييت علنييية الدراسييية ميييذ  
 ة بيييا حراف20.901ة إ اثيييا، همت سييير اععيييار العلنييية  166ة ذلييي را،  99ال ال ييية هالرابعييية مييين م  

ة ه ييد اسييت دمت ال ام يية ملييياس الييالاق ال وييافي لوييةب الوامعيية هملييياس احوييا  بييةب 0.60  
الدراسييييية عليييييي العييييين ج ال  ييييي ي الوامعييييية  حييييي  دميييييج الصيييييم  ميييييذ إعيييييداد ال ام يييييةة، هاعتعيييييدت 

ارح ابيييية م   يييا  يييلذ اليييالاق ال ويييافي ليييدي بيييةب انرح يييابي، ه يييد  لنيييت النتيييا ج ه ييي د عة ييية 
، لعيييا  لنيييت النتيييا ج اا بيييةب الوامعييية  تعتعييي ا الوامعييية هاحوييياه م  حييي  دميييج الصيييم بالوامعييية

 لوامعة.بعست ي مرح ع مذ الالاق ال وافي، هلد  م احوا  إيوا ي  ح  دمج الصم با

 الالاق ال وافي، انحوا   ح  الدمج، بةب الوامعة. انكهًبد انًفزبحٛخ:
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 :خــــسيــــيم

هليننييا  وييد امييد حيي فر  الدهليية ليافيية افرادهييا ن ييد اا ه  ،التعليييم مييم لوعيييع افييراد العوتعييع
 نيية يوتصر حعليع م عند مد معيلذ مليال ن  تعيدال العرملية ال ا  لية الع فئات العوتعع ههم الصم

ل يم ميا يحتا   يا ميذ  ف يم ن  تي فرالويامعي،  علي ا صي حود ر، هن  تعلني ا ميذ إاعياع حعلييع م
هعليييي اليييرام ميييذ العحييياهنت ،  يييةلمتول يييات حسييياعدهم علييي  ان يييدماج فيييي هييياا الن يييا  ل ليييية الو

 يد ميذ ال ردية هالوعا ية العياهلة مذ الع تصلذ إللحيا  الصيم بيالتعليم العيالي إن ا يا هنيا  العد
 العل ات هالتحديات التي يوط التغلط علل ا ليي حنوح ععلية دمج الصم بالتعليم العالي.

هميذ هييا  العل يياتع الصيع يات ايااديعييية م ييو  ييع ية ال  ي ع إلييي الععل ميية هف ع ييا، 
هالعل يييات هالعتييييلةت ان تعا يييية م ييييو عيييد  ف ييييم اع ييياق هلئيييية التيييدرل  لويييير  حعلييييم الصييييم، 

ية لعوتعيييع الوامعييية  حييي  موتعييييع الصيييم، ه صييي ر ال يييدمات العسيييا دة ل ييييم ، هانحواهيييات السيييلي
باإلضافة إلي عد  رضا الوةب الصيم عيذ حوريية الحيياة الوامنيية  تيوية هيا  العتيلةت  ععير 

 ،2008 Liversidge, 2003; Lang, 2002; Richardson, Gallinger, mckee & 

Long,2000ة. 
ة مييييذ العوتعييييع  حيييي  اي ييييم  ييييالر ا يييي  الععييييرلذ هفييييي سيييييا  حييييتثلر انحواهييييات السييييليي

 هحويا  هياحوا ام لي ذمي ذاآلخيرل متياعر ذع ا علاس حعتير اذاح حوا  ماي  متاعرة اا 2015 
 هيالتيالي ،اش صيلتق  نيا فيي ايلرة عيةها  `ذات ا  س ذع نيةهذ   رة ا، ملال يل ا اي م عا تإ 

 .هالح ارة  وافةهال الحياة  تو ر  تو ر هالاال ،اذاح ذع ا م م   ا يل
 همييذ منولييم اهعييية احوييا  العيياد لذ  حيي  الصييم  يياقت الي ليير مييذ الدراسييات م ييو دراسيية 

  Fahad,2016 ؛ Milovanovic ,2015،؛ 2008،خ ييير؛  2013؛ دمحم،2015؛ من يييي
Klumin et el,2002 التيييي اهضيييحت  تا و يييا ه ييي د احواهيييات سيييليية هاخيييري ايوا يييية اه  ة
ا  ع امو مرح وة  تي لذ ها  انحواهيات هحيرثر علل يا، هميذ الع اميو ميادية  ح  الصم، هاا هن

 بغي  عيادي شي   اي يم اا  ت يعذ هاليايالتي حدعم الن رة انيوا ية للصم انحوا  ال ويافي 

هاا ليا  يدرات هلغية هثوافية م يو ا را يا السيامعلذ، ههيا   الصيعم، ميذ در ية ميذ ايعا يي ععيا الن ير
 يوعل ا ثوافة  ا عة  ااح ا.ال وافة ل ا مذ الو اعد ما 

همييذ منولييم انعتييراف   وافيية الصييم ل وافيية مسييتولة  ت ييادر إلييي ذهييذ ال ام يية سييراع عييذ 
اليالاق ال ويافي هيي  العة ية  يلذ اليالاق ال وييافي ليدي العياد لذ هانحويا   حيي  دميج الصيم، في ذا ليياا 
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 &Rose , Kuma) ويافيال  بيالتن   حتعلي  التيي فيي الع ا ي  ب اعليية التييي  علي  ال يرد  يدرة

Subramaniam, 2008)  ف يياا يعنييي بالت نييية اا ايفييراد العيياد لذ ذهي الييالاق ال وييافي العرح ييع
يستويع ا التيي  مع ثوافة م تل ة عن م م يو ثوافية الصيم ايمير الياي يوعل يم اا ير ايوا يية فيي 

خيييةع دراسييية   احوييياه م  حييي  الصيييم، ههييياا ميييا ححييياهع الدراسييية الحاليييية اخت يييار ميييدي  يييحتا ميييذ
 لدي بةب الوامعة العاد لذ هيلذ احواه م  ح  دمج الصم مع م.العة ة  لذ الالاق ال وافي 

 خ:ــــــسضاســـخ انـــــيشكه

يوصيييد بال وافييية موع عييية اللييييم هالرمييي ز هالتعيليييرات هان يييداعات هالتولعيييات التيييي ح ييي  
ذ الت يييياعةت الداخلييييية ل ييييا  موع عيييية معلنيييية مييييذ ال تيييير بحلييييال حح يييي  ل ييييا ه لت ييييا  الناحويييية عيييي

العوع عيية هميييدي  ا للت يييا للت ا ييو ميييع ال وافيييات ايخييري، هميييذ منوليييم مييدي  ا ليييية افيييراد ثوافييية 
معلنة لتويو ثوافة افراد مذ ثوافات اخري اه بتلو اخر حة ي الح ارات فويد ه ير م  ي   اليالاق 

ف ييم هحويييد ر الليييم هالععيييا لر  ال وييافي ل ييرهرة ل ليييادة الت ا ييو  ييلذ ال وافيييات الع تل يية ميييذ خييةع
السييل لية لرفييراد انخرلذ.هياعت ييار اا الصييم موع عيية مييذ ايفييراد ل ييم الليييم هالرميي ز هالتعيلييرات 
هان ييداعات هالتولعيييات ال ا ييية   ييم  ثوافييية الصيييمة، ليياا ميييذ ال يييرهري انهتعييا  بالععيييو عليييي 

ثوافية م تل يا عين م ههي  مااشيار زلادة  ن ات الت ا و  يلذ هيا  ال ئية هفئيات العوتعيع التيي ححعيو 
مليال  يا ث ثوافية الصيم ميذ خيةع ميياة الصيم ا  سي م فيي لتابيا  (Leigh et al, 2017)إلييا 

  ثوافة الصمع استيتاف موتععات الصم في ال نيات العتحدةة.
عيييرا هافيييي ل وافييية الصيييم  مليييال ححيييدث عيييذ حعلييييم الصيييم  (Jassal,2017) لنعيييا  يييد  

هفن   م هحواللدهم هالتين ل  يا العساعدة ل م هحارل  م هذل    دف مساعدة ايفيراد العياد لذ عليي 
 الت ا و مع الصم ليل   ا مل اق ل م في موتعع م.

اليالاق ال ويافي ليدي ايفيراد همذ منولم ما سيم ح  ر ضيرهرة دراسية العة ية  يلذ در ية 
ه ييدرح م علييي حويييو ثوافيية م تل ييا عيين م ل وافيية الصييم، ههيي  مييا ححيياهع الدراسيية الحالييية بح يية مييذ 

 اإل ابة علي التساؤنت التاليةع خةع
 لدال بل ة للية التريية الن  ية ؟ ال وافي ما در ة الالاق -1
 الصم بالتعليم العالي؟ما احواهات بةب للية التريية الن  ية  ح  دمج ا را  م  -2
هييو ح  ييد عة يية ارح ابييية داليية امصييا يا  ييلذ الييالاق ال وييافي هابعيياد  هاحوييا  بييةب للييية  -3

 "التريية الن  ية  ح  دمج الصم؟

https://muse.jhu.edu/results?section1=author&search1=Yasmine%20R.%20Jassal
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 خ:ـــــسضاســساف انــــــأْ

 ىجفت الجراسة الحالية الى:
الييييييالاق ال ويييييييافي بييييييةب الوامعيييييية هانحويييييييا   حيييييي  دميييييييج  العة ييييييية  ييييييلذاليتيييييي  عييييييذ  -1

 م بالتعليم العالي.الص
 .التعرف علي در ة الالاق ال وافي لدي بةب الوامعة -2

 .التعرف علي احواهات بةب الوامعة  ح  دمج الصم بالتعليم العالي -3

 خ:ـــــسضاسـخ انـــــأًْٛ

 تتسثل أىسية الجراسة في اآلتي: 
عوتعيع ههيي بالالاق ال وافي لدي فئة م عية ميذ فئيات الدعم التص رات الن رلة العرح وة  ةا 

 بةب الوامعة.

اهتعا  الدراسة ب مدال فئيات الترييية ال ا ية ههيم فئية م عية فيي العوتعيع  الصيمة مليال   ةب 
ح حييال فييي امييد اهييم مويي   م ههيي  الييدمج مييع العيياد لذ، هال  يي ع يهييم العوترمييات التييي 

 حساعدهم في حن لا هاا الحم.

حويا  بيةب الوامعية  حيي  يياس لليالاق ال وييافي ليدي بيةب الوامعية، هملييياس نحويديم مل ةج 
 دمج الصم في التعليم العالي.

 ما  دمتا الدراسة مذ  تا ج هح  يات هموترمات. ةد 

 خ:ــــسضاســـبد انــــيظطهح

 cultural intelligenceانصكبء انضمبفٙ 

 . ال وافي بالتن   حتعل  التي في الع ا   ب اعلية التيي  عل  ال رد  درةالالاق ال وافي ه  

(Rose et al, 2008) 
علييي ا ييا د الدر يية اليلييية التييي يحصييو علل ييا الوالييط فييي ملييياس  إ را يييا   ًهلعييرف حعرل ييا

 الالاق ال وافي العست د  في الدراسة الحاليةد إعداد ال ام ة.
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 ظ.ــــسيــــــــــان

ميذ  ً، ها تعا يياً، حعليعيياًحعرفا ال ام ة بت ا ح ا د ايفراد الصم العرهللذ مع ا را  م زمنييا
خةع ح افر العو مات هالعتول ات ال ا ط ح افرها في اليلئة التعليعية ليي ححويم الععليية التعليعيية 

 الوامنية اهداف ا.

 االرغبِ َحٕ زيظ انظى.

 مهيييآراقحعرفيييا ال ام ييية بت يييا اسيييتوابات ايشييي ا  السيييامعلذ حويييا  الصيييعم هالتيييي حعلييي  
 .ًحعليعياهافيارهم همعتوداح م  ح  دمج ا را  م الصم مع م 

علييي ا ييا د الدر يية اليلييية التييي يحصييو علل ييا الوالييط فييي ملييياس  إ را يييا   ًهلعييرف حعرل ييا
 احوا  بةب الوامعة  ح  دمج الصم العست د  في الدراسة الحاليةد إعداد ال ام ة.

 ى.ـــــــانظ

حعرف م ال ام ة بت  م ايش ا  اليا ذ فويدها ماسية السيعع بتيلو يوعل يم يسيت دم ا لغية 
 إلشارة ل سللة اساسية للت ا و مع ا را  م الصم همع مذ م ل م.ا

 خ.ـــبيؼـــــانغ

 ميا اه العامية ال ا  لية شي ادة علي  الحا يللذ - لوة  يا حويد  التيي التري لية العرسسية حلي د

 فنيي، م نيي حيدرلط يةزميا هإ سيا ية، ا د  ل  يية ًاسسيا  تيني  ًثوافييا ًمعرفييا ً  رليا ًحعليعيا  -يعادل يا

 الحل لة الو ايا معالوة في مساهعت ا عذ ف ة   منتولذ، اتفراد العامة الحياة إل    دف إخرا  م

 فيي الع تل ية الويةب هيرنق ح ياعةت علي  هحيرثر العوتعيع، فيي مت اهحية فتيرات ح  ير علي  التيي

 ة٢ ، ٢٠٠٢  اليرعي، هيترلة ها د  ل  ية اااديعية  درات حعليا مذ بعا موتعع م

 خ.ـــبيؼــانغالة ــــؽ

هلوصد   م في الدراسة الحالية بةب للية التريية الن  ية فيي مرملية ال ليالرل س بال ر ية 
 الرابعة ح ص   حين ل  يا التعليم، ان تصاد العن لي، التريية ال نيةة
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 :خـــــــــسٔز انسضاســـــــــح

 :َٙيية بوامعية  ن يا فيي حم حويلم هاا ال حال عليي بيةب لليية الترييية الن   انحس انًكب
بال ر ية ال ال ية هالرابعية، شيعطع حين ل  ييا التعلييم، ان تصياد العن ليي،  سمرملة ال لال رل  

 التريية ال نية.
 :٘سنة. 20.9بالط هبال ة مت سر اععارهم  265شعو ال حال علي  انحس انجشط 
 :َٙ2017حم حويلم ادهات ال حال بال صو الدراسي ال ا ي عا   انحس انعيب. 

 :خـــــط٘ نهسضاســـــبض انُظـــــؽاإل

 :انصكبء انضمبفًٙأٔال

 الزكبءات الوتعذدة:

 , الععل ميات لععالوية اليامنية الن سيية اليل ل  يية العويدرة بت يا  يارد راليالاق لعيا عرفيا 

هلعليذ ا، مي ثوافية فيي قيعية ل يا  تا يات إيواد اه العتلةت لحو ثوافية  لئة في حنتيو ا يعلذ التي
 :ا  الالاقات التي حتناهل ا   رلة  ارد ر لعا  ليه   ا   

 : الحكاء المغوي  -1

هه  الودرة علي  اسيت دا  اليلعيات بل ياقة شي  يا ، هلت يعذ هياا اليالاق الويدرة علي  حنياهع 
 .اليناق اللغ ي همعالوتا، هالص حيات، هالععا ي، هلال  انست دا  الععلي للغة

 :الخياضي – الحكاء السشظقي  -2

عليي  معالوية السةسيو مييذ الحويج، هالييراهلذ، هال  ييا ع للتعيرف علي  ا عاب ييا هي  الويدرة 
هدنلت ييا، اي  توليييط اسيييت دا  العة ييات العويييردة هحويييد رها، هميييذ الععليييات العسيييت دمة فيييي هييياا 
اليييالاق التوعييييع فيييي فئيييات، هالتصيييني ، هانسيييتنتاج، هالتععييييم، هاخت يييار ال يييرها، هالععالويييات 

  ححد د ر م اه عدد يوا م شلئا  في سلسلة مذ ايشياق اه الع ض عات الحسا ية، هالودرة عل 
  :السوسيقي الحكاء -3

 الععيا ي هف يم ا تييار علي  هالويدرة هاإليواعيات، اي ي ات حعللي  علي  الويدرة إلي  هلتيلر

 هلعلييذ .الع سيييلية هالعوييابع هالن حييات النغعيات، هحيتلي  هحن ييم .اي يي ات مييذ العصين عة
 خيارج يلي ا  اا   هلعليذ .هالعيازفلذ هالعلحنيلذ، هالعويريلذ، الع سييوللذ،  يد ذالنا عنيد مةم تيا

  نياقا   يتّ صي ا  اليا ذ الوليط ااامير  هاختصا يي العيليا يلل ا، ذلي  هم ياع الع سييوي؛ العحيير

 .لر  ات الد لم السعع عل 
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 :الحخكي الجدجي الحكاء  -4

 ٕها تياج هالعتياعر ايفييار عيذ للتعيلير ز يا ا اج اه الوسيم اسيت دا  فيي عيةا الير  فيي  تع يو

 اه العتااو لحو منا   ق اه الو الوسد عل  السيورة هلت عذ .مع ا هالتعامو الحرلات هحتللو

 هنعيي هالحرفللذ، هالعع للذ ،  صلذ،راهال الو اع، متسلوي:لدال الالاق هاا هلت ح .ايشياق إ تاج

 هالسّ ام ا  الوع از،
 :الحكاء االجتساعي  -5

  ف م متاعر اآلخرلذ هالتعلل   لن ا، هالودرة عل  ف يم احواهياح م هدهافع يم ه  الودرة عل
هالتصيييرف بحلعييية ميال يييا، هالويييدرة علييي  التعاميييو ب اعليييية ميييع اآلخيييرلذ، هإدرا  ام  ييية اآلخيييرلذ 
هموا يييدهم، هدهافع يييم، همتييياعرهم، هالتعللييي   لن يييا، هل يييم هييياا الحساسيييية للتعيليييرات ال   يييية، 

 .هالص ت، هاإليعاقات
 : الحكاء السكاني -6

هيي  الوييدرة عليي  رؤليية الييي ا عليي   حيي  د لييم، هحح لييو م يياهر هيياا الييي ا اه حود ييدها، 
هالت يليير فييي مرليية ايشييياق فييي ال ييراو هم اضييع ا، هالوييدرة  هإدرا  الععل مييات ال صييرلة هالعلا ييية،

شيلاع، عل  إدرا   ي ر اه ح ييةت ذهنيية داخليية، هلت يعذ الحساسيية لرلي اا، هال وي  ، هاي
هالحليييي  هالعة ييييات  ييييلذ هييييا  العنا يييير، ههييييي حت ييييعذ الوييييدرة عليييي  التصيييي ر ال صييييري هالت علييييو 

 .الوغرافي لرفيار ذات الوييعة ال صرلة اه العلا ية، هلال  ححد د ال   ة الااحية

 :الحكاء الظبيعي  -7

هالويييدرة عليييي التصيييني   ,هييي  الويييدرة عليييي ف يييم الوييعييية هميييا   يييا ميييذ مل ا يييات ه  احيييات
هفا ييدح ا  هل ييا  الوييدرة قيعت ييا .لحساسييية لعةمييح اخييري فييي الوييعيية لالسييحط هالصيي  ر هالرهيياها

 . ههي مستعرة مذ ملال ل   ا مح رلة في الليا  بتدهار م تل ة في الحياة .في حارل نا التو ري 
 : الذخري الحكاء  -8

 مليليية، معرفة الت صيةدرات هالو العتعدد الالاق معرفة عل  الودرة في الالاق هاا  تع و

 هلت عذ ذل ، عل   ناقا   هالتصّرف هالععتودات هالليم هالرغ ات هالن ايا الداخلية بالعتاعر هال عي

؛ هاهيا، 2017، الويليط  .الويرارات اح ياذ فيي ذلي  هح هيي ترام يا هام فل يا هاليتحلم الياات ف يم
 .ة2010؛ العيد الع ل ، 2012؛ العصري،  Tirri et al, 2013؛ 2017
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نادا إليي حعرلي   ييارد ر لليالاق فيي إبييار ثوافية ميا ههيي ثوافيية العوتعيع الياي ينيييث هاسيت
فييا ال يرد، يييتحي التسياؤع هييو يسيتويع ال ييرد معالوية معل ماحييا فيي  لئيية مغيا ر  ثوافيييا ليلئية، هلييال  

  حذ في السو ر الوادمة سنحاهع التعرف علي الالاق ال وافي.
 هفهىم الزكبء الثقبفي:

ال وافي حل  الع ارة التي حوعو ال رد  ادر علي الت ا و ال عاع في يوصد بالالاق 
ال وافات ايخري، هها  الع ارة ن يعتلي ا لو ايفراد همذ هنا  دا ال ام  ا دراسة ها  الع ارة 
بتلو علعي لتحد د لعاذا بع  الناس حتعامو بتلو اا ر فعالية في ال وافات اي نيية ايخري. 
(Crowne,2007, 23)  

فيي عيا   ها يج إ رليي رسيعي ميذ  ييو اع  ي   حيم حويديم اليالاق ال ويافي للعيرة ايهلي  ه يد
عير ال وافياتد، ثيم حي الي عرضيا فيي ملويات  ال ردية الت اعةت :دالالاق ال وافي في لتا  عا 2003

 دراسية ه دهات همرحعرات ليتخا شرعلتا  لذ ا  ا  الالاق العتعددة.
                                           (NG,  Dyne, Ang,2012 , 29-58) 

 ، الييالاق ال وييافي فييي بت ييا  ييدرة(Earley& Ang,2003, 59)ها ييج  هعييرف إ رلييي

 ثوافية  د دة. سيا ات ب عالية في التيي  الت   عل 
 ب اعليية التييي  علي  ال يرد  يدرةبت يا  (Rose et al, 2008) رهز هآخيرها   لنعيا عرفيا 

 . ال وافي بالتن   حتعل  يالت في الع ا  
ة بت ا الودرة علي النييث ميع ال وافيات الع تل ية عيذ ال وافية 10ع 2012ه د عرفة النعلة  

 اي لية، هذل  مذ خةع ف م السيا ات الود دة، هالتيي  مع ا بعد ذل .
ة بت ييييا موع عيييية مييييذ الع ييييارات 17ع 2014هفييييي   يييي  السيييييا  عرفييييا م سييييي  يا نيييية  

تلي يييا التييي   للت اعيييو هالت ا يييو ميييع ذهي ال وافيييات العتن عييية، هالتييييي  ميييع هالويييدرات التيييي يع
م تلي  اليلئيات ال وافيية ميذ خيةع معرفتيا لتلي  ال وافيات، هه ييا لععارسية ال وافية، باإلضيافة إليي 
ه يي د الييدهافع الداخلييية التييي حح يي   علييي الت ا ييو مييع حليي  ال وافييات هالعتع ليية بعتيياعر  اإل سييا ية 

   ح  اآلخرلذ.
هه   درة ال يرد عليي إدمياج موع عية ميذ الععيارف هالع يارات هالصي ات الت صيية هذلي  

 .(Wu& Zhou, 2015, 165)للععو  نواح مع افراد مذ م تل  ال وافات هاليلداا. 
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 أثعبد الزكبء الثقبفي:

ة هحت يح هييا  ايبعياد فييي 2011 تيي ا اليالاق ال وييافي ميذ ثييةث ابعياد لعييا  يري  ييلل   
 ليع التلو التا

 
 plessis,2011, 34)عذ  ً  وة

ه يييد اضييياف الييي ع  بعيييد رابيييع ل يييا  ايبعييياد ههييي  ميييا هراق الععرفييية، هفيعيييا  ليييي ح ضييييح 
 لربعاد ايريعة للالاق ال وافيع
 البعج األول: ما وراء السعخفة.

الععرفييي هلوصيييد بيييا انسيييتراحيويات الععرفيييية التيييي  قهلولييم علييييا اليييالاق ال ويييافي ميييا هرا
فيييي ااتسييياب هح لليييد اسيييتراحيويات الع ا  ييية مليييال يتيييلر إليييي مسيييت ي التيييع ر هالييي عي  حسيييت د 

 ة.355، 2014ال وافي لرفراد خةع الت اعةت عير ال وافية   يري همليم، 
 علي اهعية هاا ال عد هذل  بسيط Sternbergهلرلد ستلر يرو 

 افية الع تل ة.إ ا مح    لد ه  ي  دفع ايش ا  للت يلر هاندرا  للع ا   ال و -1

يعويي التي   الويدرة عليي ف يم النعياذج ال وافيية هايفييار السيا دة فيي ال وافيات ايخيري.  -2
 ة.215، 2014 دمحم ،
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 البعج الثاني: السعخفة.
 رح ر ال عد الععرفيي بععيارف ايفيراد عيذ الععيا لر، هالععارسيات، هانح اقييات ال ا ية فيي 

في ا ال عيد الععرفيي ليا خعسية  (Earley & Ang,2003) ها ج إلرل ؛م ا   ثوافية  د دة ههفوا 
 -محانت م عة هيع

  .انستدنع هاح اذ الورار 

   .انستدنع انستورا ي 

   .اإلدرا  ان تعاعي 

   .الععل مات ال وافية العحددة 

   ،ة.20111540العره ة الععرفية. عيد ال هاب 
 البعج الثالث: الجافع.

، فاليالاق ًد هالتعامو ب عاليية فيي الع ا ي  الع تل ية ثوافيياهلتلر إلي ماف  ال رد لتعلم الع ل
ال وييافي الييدافعي هيي  موييم هاحوييا  الوا يية الع   يية  حيي  الييتعلم هالععييو فييي الع ا يي  عييير ال وافييية 

ة مليييال يع يييو اليييدافع هنيييا الي يييياقة الااحيييية هثوييية ال يييرد فيييي  درحيييا علييييي 429،  2012 امعيييد، 
 (Andy &schmiz,2012, 70)ايخري.  ان حياز لليعا الت صية في ال وافات

 البعج الخابع: الدموك.
ههيي   ييدرة ال ييرد علييي الت ا ييو  يي عي ثوييافي عنييد التعامييو مييع افييراد مييذ م تليي  ال وافييات 
هه  يع و  درة ال رد علي التصيرف هاليية  هانيعياقات هحعيليرات ال  يا العناسي ة فيي ثوافية معلنية 

(Wu& Zhou, (2015, 165  ال عيد ميدي اميتة  ال يرد للع يارات التيي حوعليا مليال يع يو هياا
  ييييييييييادر علييييييييييي التيييييييييييي  مييييييييييع ايفييييييييييراد مييييييييييذ ال وافييييييييييات الع تل يييييييييية هالييييييييييتحلم فييييييييييي سيييييييييييل لياحا

  (andy &schmiz,2012, 70) 
 خصبئص األفشاد روي الزكبء الثقبفي:

ايفيراد ذهي اليالاق ال ويافي ل ييم  ي ات خا ية   يم حوعل ييم م تل يلذ عيذ ايفيراد التييي ن 
 لاق ثوافي في برلوة التعامو مع اآلخرلذ في ال وافات الع تل ة همذ ها  ال صا  عحعتل  ذ

 ر لييي ا امليييام م هآرا  يييم مييي ع م  ييي  معيييلذ متيييي يو مييي ا  تولييييم  عييييع متغليييرات الع  ييي   -1
 .(Triandis,2006, 22)هدمو ا لل   ع إلي الحلم الصحيح.
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ا  بععارسيييات هيييا  ال وافييية، يعتليييي ا رغ ييية فيييي هضيييع الييياات فيييي م ا ييي  ثوافيييية  د يييدة هالليييي -2
 هلتيييييييييييييييييعرها بالعتعييييييييييييييييية ميييييييييييييييييذ الت ا يييييييييييييييييو ميييييييييييييييييع افيييييييييييييييييراد ميييييييييييييييييذ خل ييييييييييييييييييات ثوافيييييييييييييييييية 

 .(Templer et al, 2006, 157 ) د دة.

لييد  م دافنيييا للت اعييو مييع الع ييا يم ال وافييية الود ييدة، هلوعليي ا إمساسيي م بييالع    يسيياعدهم  -3
 .(Harrison& Brower, 2011, 42 )في ف م اإلشارات الود دة التي  ره  ا.
 تنوية الزكبء الثقبفي:

لوييد ا رلييت العد ييد مييذ ايبحيياث ل  ييم هح سييلر م  يي   التيييي   ييلذ ال وافييات الع تل يية مييذ 
خةع الو ا ط الن سية هان تعا ية في محاهلية ل  يم ليي  يعليذ لي ع  ايشي ا  ان توياع ميذ 

بال وافيييييييية  ثوافييييييية إلييييييييي اخيييييييري هم ا عيييييييية ميييييييياح م مييييييييع الو اعيييييييد هايعييييييييراف هالع يييييييا يم ال ا يييييييية
 .(Adikari,2016, 3)الود دة.

ه ييد حييم الت  ييو إلييي ا ييا يعلييذ حنعييية م ييارات الييالاق ال وييافي مييذ خييةع التييدرلط هال يييرة 
هالتعليييييم، ملييييال اا التعييييرا ليلئييييات ثوافييييية م تل يييية  يييي فر لرفييييراد التعييييرا للسيييييا  ان تعيييياعي 

داخيييييو  لئيييييات ثوافيييييية هاي تيييييوة الحليليييييية ايمييييير الييييياي يعلع يييييم لي يييييية النييييييث بتيييييلو ععليييييي 
 .(Sahin et al, 2014, 152)م تل ة.

إليي اا اليالاق ال ويافي  تيتثر بتيدة بعيدة ع اميو ههيي  (Lawler,2015, 5)هلتيلر لي لر 
 عدد مرات التعرا لل يرة ال وافية هالالاق ان تعاعي هالععر هالت صية هالالاق العاب ي.

خل ا ميع اليالاق ال ويافي همراعاح يا عنيد همذ هنا ن د مذ انهتعا    ا  الع امو همدي حدا
 هضع  رامج لتنعية هاا الن   مذ الالاقات.

عييدة خويي ات لتنعييية الييالاق ال وييافي لييدي  (Earley&Mosakowski,2004)ه ييد ذليير 
 ايش ا  ههيع

 :ححد د  وا  الو ة هال ع  في م ارات الالاق ال وافي لدي ال رد. الخظوة األولي 
 :التدرل ات التي حرل  عل  حنعية  وا  ال ع .ححد د  الخظوة الثانية 

 :حويلم ال و ة السابوة ععليا. الخظوة الثالثة 
 :حن يييييييم العصييييييادر الت صييييييية التييييييي حعيييييي ز حويلييييييم التييييييدرل ات  الخظوووووووة الخابعووووووة

التيييييييي حيييييييم هضيييييييع ا م يييييييو الت ا يييييييو ميييييييع اشييييييي ا  يسييييييياعدها ال يييييييرد عليييييييي حن ليييييييا 
 حدرل ات الالاق ال وافي.
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 :ل يي ر ال وييافي بععنييي ححد ييد  وييا  ال ييع  التييي لييم  ييتم مرمليية ا الخظوووة الخامدووة
 إحوا  ا بالتلو العول ب هححتاج إلي زلادة حدرلط هحنسلم ذل  مع اآلخرلذ.

 :حوليييم الع ييارات التييي حييم حنعلت ييا همييدي فعالييية ال ويير هالتييدرل ات  الخظوووة الداةسووة
 التي حم است دام ا.

 : االرغبِ َحٕ زيظ انظى.ًصبَٛب

؛ 2015لع  يي   اليياي حييم حناهلييا فييي العد ييد مييذ الدراسييات م ييو  من ييي، دمييج الصييم هيياا ا
؛ الع سييي، 2006؛  ن يياا، ؛ Wauters,2008  &Knoors؛  2008؛ خ يير، 2013رفيياعي، 

ة ، هح  يلت  عيع يا إليي اهعلتيا فيي ححوليم الي ليير ميذ ال  ا يد لر يم خيةع ح ا يلا مييع 2005
 العاد لذ في العد د مذ الع ا   الع تل ة.

ذ در يية انسييت ادة لييدي الصييم بالتتالييد ليسييت علييي مسييت ي هامييد، ملييال  تييتثر مييدي هلييي
 ويياح الييدمج  در يية  ييي ع اي ييم   سييا لععلييية الييدمج هلييال  احوييا  الوييةب العيياد لذ  حيي  دمييج 

 اي م مع م.
 جــذهـــــال

الييييدمج هيييي  حلوييييي الوييييةب ذهي اإلعا يييية لييييو اه بعيييي  حعليييييع م فييييي ال صيييي ع الدراسييييية 
 العييييييييييييييا  مييييييييييييييذ خييييييييييييييةع الععلعييييييييييييييلذ العيييييييييييييياد لذ بالتنسييييييييييييييلم مييييييييييييييع معلييييييييييييييم الترييييييييييييييييةبييييييييييييييالتعليم 

 .(Brown,2015, 18)ال ا ة.
 ههيرهف الحيياة ا عا   فلرة إلي م     الدمج بت ا ح5ع 2012هحتلر العوية هالنيس ي  

 اي عيا  هيا  حيي ا  بحليال إعا يات اه  يع يات ميذ يعيا  ا  اليا ذ ايفيراد لوعييع الل ميية الحيياة

 ع.للعوتع انعتيادية الحياةهبرا م  الويينية ال رهف     هي حي ا  اه مذ ة رل  هال رهف
ة دمييج الععييا لذ سييعنيا بت ييا موع عيية العو مييات 6، 2012 لنعييا يعييرف  يسييي هع عيياا  

 لئة   يةة ال ا ط ح افرهيا فيي  -هسا و حعليعية -من ج -متعلم -ادهات -هالعتول ات مذ  معلم
 ععلية التعليعية اهداف ا.اليلئة التعليعية ليي ححوم ال

الييدمج بت ييا الععارسييات العتع ليية فييي حيي فلر  (Weber,2008, 9)فييي مييلذ يعييرف هلييير 
 ال صيي ع الدراسييية داخييو ) هامييااذ اإل اميية الييةز  هالييدعم( ذهي اإلعا يية للوييةب التعليييم

 .التعليم العا  في
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 يتيية آمنيية فييي همييذ خييةع التعرل ييات السييابوة  ت ييح اا الييدمج يعنييي اا ينيييث الععييا  
اييييو مليييياا  ت ا ييييد فيييييا، هاا يتييييعر    يييي د  هقيعتييييا لع يييي  فييييي اسييييرحا، هعييييد  شييييع ر  بالع ليييية 
هاناتيراب داخيو العوتعييع، اي يحويم  ييدر ميذ الت افييم هان يدماج الت صييي هان تعياعي ال عيياع، 
بوا يط ح ا ييد  العسيتعر فييي العدرسية هفييي الصي  الدراسييي ميع زمة ييا ميذ العيياد لذ، هاا يسييت لد 
م لييا م ييو بييا ي العيياد لذ مييذ لافيية ال ييدمات التري ليية هايااديعييية هالترهلحييية هالرلاضييية هالويييية 
هالرهيا، ميع إيويياد  ل ر ية ععييو ميع بييا ي العياد لذ فيي العرسسييات الع نيية الع تل يية ليو بحسييط 

 .ة2005 دراحا هاملا احا. شولر،
بييعية حلي  ال ئية ن هععلية دميج الصيم ليسيت ععليية سي لة خا ية، هذلي   ر يع إليي اا 

حوتصييير فوييير عليييي اا العتيييللة مرح وييية بال ييييار التريييي ي سييي اق  لئييية عييي ع اه  لئييية دميييج هلين يييا 
مرح وييية  ن يييا  اه فلسييي ة موتعيييع، ها صيييد موتعيييع هفلسييي ة السيييامعلذ  بيييةب، معلعيييلذ، اهليييياق 

 يييد يويييد امييي ر.....الذة ذهي العة ييية  ترييييية هحعلييييم الصيييم  يييي العدرسييية العاديييية، هييياا العوتعيييع 
 يييع ية فييييي ال يييييار العييييرح ر بالت ا يييو اه لغيييية الت ا ييييو، همييييا هيييي برلويييية الت ا ييييو الع  ييييلة 
للسامعلذ هللصم؟ ههو السامعلذ لد  م خيرة   ا  الور ؟ هيععني اد  هو السيامعلذ ليد  م خييرة 

 ة.147، 2008  وافة الصم؟  من ي،
 بتــــبهـــاالتج

وا ييية اه السيييليية العاميية مييي ع شيي   ميييا اه انحوييا  هييي  م  يي   يعيييير عييذ ايفييييار اني
شيق ما، هلتي ا انحوا  مذ ثةثة مل  ات العل ا الععرفي هالعل ا العاب ي هالعلي ا السيل لي 

(kowalska& winnicka,2013, 40) هييالو ع  يرثر ليو ملي ا ميذ مل  يات انحويا  عليي ،
رفييية  ييد يغليير رايتييا حوييا  اآلخيير فتيي افر الععل مييات لييدي فييرد ميي ع م ضيي   معييلذ  العليي ا العع

هياا الع ضي    العلي ا العياب ية فتييردي بيا إليي اح ياذ ععيو معييلذ حويا  هياا الع ضي    العليي ا 
 السل لية.

فيي هيو  هحغللرهيا حعيد ل ا يعليذ هلييذ النسييي، هانسيتعرار ال  يات  ي ة ل يا هانحواهيات
 اسياللط حعتعيد مليال تعلم،هحعيد ل ا بيال ااتسيا  ا يعليذ سيل لية ا عيا  فانحواهيات معلنية، هيرهف

بع ضي    ال ا ية الع ضي  ية هالحوا م الععل مات هشرح الععرفي، الوا ط عل  انحواهات حغللر
 ة.18، 2005انحوا   مناهي،
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هفي هاا الصدد اثيتت الي لر مذ الدراسيات اا حي افر الععل ميات مي ع اإلعا ية يغلير ميذ 
لدي مذ ح افرت لد  م ها  الععل ميات هميذ هيا   انحوا   ح ها إلي انيوا ية هلع ز م     الدمج
 2012chen et al,2002; Shippen etالدراسييات دراسيية ليية مييذ  العوييية  هالنيسيي ي،

al,2005 ;konza,2008; Troy,2011;الدراسيية التييي  يا    ييا رلتتييع  د   ة، هلييال  اه ييرت
 Mcleskey et) ؤ هزمية ملليسيلي   يا  يا  التي هالدراسة (Richmond et al,2013)هاخرها 

al., 2001) إيوا يية اا ير آراؤهيم حيي ا  اا إلي   ي  ف اليدمج يعللي ا  فيي العيامللذ الععلعيلذ اا 

ال ا ية العع هلية  الترييية ميدارس فيي الول ية ل يرنق  درسي ا  اليا ذ موار ية بيالععلعلذ اليدمج  حي 
 الدمج. ههاا  دع عل  اا معارسة الدمج  العل ا السل لية  د يغلر مذ انحوا   ح 

 االتجبهبت نحى الذهج.

للصييم هيييي التييي اعا يييت ععليييات حويييديم ال ييدمات التري ليية هالتتهلليييية  اهيييم ايسيي اب مييذ
هالتيي ادت حيي لذ السيعنية   ح  اإلعا ة افراد العوتععانعتوادات هالع ا يم ال ابئة التي يحعل ا 

تعيع هالتيي ا ي حت سيليية احواهات الصيم ا  سي م  حي  العواحواهات سليية  ح هم باإلضافة إل  
  دهرها هذل  لرد فعو نحوا  العوتعع  ح هم.

ه ييد حعييت دراسيية هييا  انحواهييات مييذ الوييا يلذ هحييم حوييديم  ييرامج لتحسييلذ حليي  انحواهييات 
باإلضييافة إلييي الييدهرات التدرليييية يفييراد العوتعييع هالصييم هليييذ مييا زالييت هنييا  بعيي  انحواهييات 

 رف  ا دمو م.السليية التي حنادي بع ع الصم هل
هحر يييع اهعيييية انحواهييييات  حييي  الععييييا لذ فيييي اا هيييا  انحواهييييات انيوا يييية اه السييييليية 

 نحواهات انيوا ية  ترحط علل اع ترحط علل ا  ررات م تل ة فا
   .الوي ع الن سي هان تعاعي للععا لذ 
   .دمج الول ة الععا لذ في العدارس العادية 
   ا ية هالصحية هالع نية للععا لذ.ححسلذ اليرامج التري لة هان تع 

   ،ة.187، 2008إعداد الي ادر الةزمة للتعامو مع الععا لذ.  الع لري 



2018  (2ط)أثطٚم ( 114)انؼسز   يغهخ كهٛخ انزطثٛخ ثجُٓب  

 

 279 

 لنعا انحواهات السليية  ترحط علل يا اليرف  هالعي ع للععيا لذ ايمير الياي  يردي بيالو ع 
 إلي الي لر مذ العتااو للععا لذ هالعاد لذ.

 ثالثة اتجاىات وىي: ةمج الرم إليحيث تشقدم االتجاىات نحو 
 االتجاه األول: رفض الجمج.

ايميو فيي ميدارس صيم حعلييم ال هلعارا ا حاب هاا انحوا  بتدة فيرة الدمج هلعتيرها 
هلحوييم ل ييم ا صييي فا ييدة مييذ الععلييية التعليعييية  تيويية حرلليي  مو يي د ال رلييم اإلداري اا يير فعالييية 

 داخو العدرسة للصم فور دها الرهم مذ العاد لذ.
 تجاه الثاني: ببول الجمج.اال 

الييت ل  مييذ  ف ا ييد عد ييدة اهع يياهلرلييد ا ييحاب هيياا انحوييا  فيييرة الييدمج لعييا لييال  مييذ 
حسيييط فييي زليييادة إمساسيي م بييالعو  هاليينو  عيييذ بييا ي افييراد العوتعيييع  هالتيييي الصييمعيي ع ععلييية 

 ايمر الاي  رثر علي برفي العة ة ههعا الصم هالعاد لذ.
 جة تجاه فكخة الجمج.االتجاه الثالث: السحاي

هليري ا يحاب هياا انحويا  ا يا يويط حويليم الييدمج هلييذ بحيار مليال يويط دميج الصيم فييي 
اي توة العامة هاي توة الغلر   ية ليسر الحا   الن سيي  لين م هييلذ العياد لذ فيي ميلذ يويط فيي 

 تعليعية.اي توة الدراسية ع ل م في فص ع خا ة   م للتعلن ا مذ انست ادة مذ الععلية ال
 الزكبء الثقبفي وثقبفة الصن.

اح ويييت عليييي اا اليييالاق ال ويييافي  ًإذا   ر يييا إليييي حعرل يييات اليييالاق ال ويييافي  ويييد ا  يييا  عيعيييا
، هلييييذ هيييو هييياا انخيييتةف ً تع يييو فيييي الويييدرة عليييي الت اعيييو النيييا ح ميييع ايفيييراد الع تل يييلذ ثوافييييا

فيية مييذ  لييد اخييري بييالو ع ن، فيينحذ  ييد يوت ييي اا حييي ا ال وافيية الع تل يية عييذ ثوافيية ال ييرد هييي ثوا
، هاعتعيادا عليي اا الرللي ة ايساسيية فيي اخيتةف ً ود افراد في   ي  اليليد ال اميد هم تل يلذ ثوافييا

ال وافييات ههييي اللغيية هالتييي مييذ خةل ييا  تعييرف علييي عييادات هحواللييد هخصييا   اي ثوافيية م تل يية 
 يييا   اعيييد  همعتيييرف   يييا هحع يييو اللغييية عنيييا، ف  يييا يويييط اإلشيييارة إليييي لغييية عليييي اليييرام ميييذ ا  يييا ل

الر يسييية يمييد فئييات العوتعييع العصييري إن ا نييا مييا زلنييا  تواهل ييا، إ  ييا لغيية اإلشييارة اللغيية ايهييم 
 هاي  ي مذ  لذ بر  الت ا و مع موتعع الصم.

همذ  ا ط اخير في ا موتعيع الصيم لت لييا ل يا لغت يا هعاداح يا هحوالليدها هفن   يا ال ا ية 
ال ئيية ل ييا ثوافيية ح تليي  عييذ موتعييع اياليييية هلوييط انعتييراف   ييا، فالصييم ل ييم    ييا يوعييو هييا 
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ال ا ة التي يحاف  ا علل ا مذ خةع ان تعيا  فيي الني ادي ال ا ية   يم ه ويو ثويافت م  مثوافت 
ميذ الي يار إليي التي اب باسيت دا  لغية اإلشييارة فيي الحيد ال هرهايية الوصي ، هالت ا يو باسييت دا  

 .(Hall,1989)ةت لتعيلر عذ ه لت م ال وافية.ال ذ هإ امة الح 
هلوصييييد   وافيييية الصييييم موع عيييية الصييييم الييييا ذ يسييييت دم ا لغيييية اإلشييييارة هلتييييترل ا فييييي 
الععتودات هالليم هالعادات هال يرات التي حنتوو مذ  ليو إليي  ليو، ههيي  ي ق ميذ ثوافية العوتعيع 

 ة.2006ذ ل ا ما يعل ها.  الرل ، العا  هلي
للغية هاي تيوة ال ا ية بعوع عية ايفيراد العتيترل ا فيي فويداا السيعع اعا حعيرف بت  يا ا

  هلست دم ا لغة اإلشارة ل سللة للت ا و فيعا  لن م.

.(Kristin, 2013, 6) هحصيي  ثوافيية الصييم الععتوييدات اإل تعا ييية هالسييل ليات هال ييذ
 د  لغييية اإلشيييارة هالتوالليييد ايد يييية هاللييييم هالعرسسيييات العوتعنيييية التيييي حتيييتثر بالصيييم هالتيييي حسيييت

 .(Padden & Humphires, 2005)     ا هسللة اساسية لةحصاع. 
هإذا   ر ا إلي موتعع الصم فسنود اا ليا ع اميو حعلي   عليي ا يا ثوافية مليليية ه يد ذلير 

 ة ها  الع امو ههيع2008هل فعاا  هانهاا 
ا ي اللغيية التعليي  اللغيي ي، ملييال يصيي ر الي ليير مييذ الع تصييلذ موتعييع الصييم علييي ا ييا ثنيي -1

 هال وافة.

انحوا   ح  الصم، هه  يتلر إليي   يرة ال يرد مي ع ذاحيا هميا إذا لياا يعتويد ا يا ا يم ا   -2
ن همييذ ثييم ف يي  ن  تعلييم بعييدي مييدة سييععا، فوييد  وييد علييي سيييلو الع يياع ش صييا  يعييا ي 

 مذ فود بسير في ماسة السعع هلن ر إلي ذاحا علي ا ا ا م.

موتعع الصم عن ا في موتعع السيامعلذ، هميذ ام لية حلي  اختةف الععا لر السل لية في  -3
الصيييم، برلوييية الترمليييط هالعغيييادرة،  ذالععييا لر التيييي حت يييح فيييي السيييل ليات الععارسييية  يييل

ملييال  وييد ا  ييم فييي الغالييط يعييا و ا بع يي م عنييدما  لتويي ا معييا  اه عنييدما ي تر يي ا، لعييا 
فيية  يييدها اي حييردد فييي  ا ييا مييذ العحتعييو بالنسيي ة ل ييم اا يل  يي ا  ييرماق فييي منا تييت م

 الدخ ع م اشرة إلي الع ض   الاي  راي ا في اا  دهر الت ا و م لا.

٪ ميذ الصيم يعللي ا إليي الي هاج 90ال هاج  لذ الصيم، مليال حتيلر اإلمصياقات إليي اا  -4
 مذ موتعع الصم.

 ال عي التارل ي بايمداث الع عة في موتعع الصم. -5
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رح الييي بني للصيييم، ها ديييية الصيييم، هاي تيييوة التييي لات التن يعيييية هالتو  يييية، م يييو العسييي -6
 ال بنية للصم.

فيي ضيي ق مييا سيييم عرضييا مييذ حعرليي  ل وافيية الصييم هخصييا   موييتعع م  وييد اا ثوافيية 
الصييم هييي ثوافيية ل ييا ععادهييا  لغيية اإلشييارةة، هل ييا   اعييدها هعاداح ييا هحواللييدها، إن ا  ييا م ييو اي 

مييع افييراد هييا  ال وافيية اا  ييتوذ لغت ييا هلييرمذ ثوافيية اخييري ن ييد لعييذ  رلييد اا  تععييم فل ييا هلت ا ييو 
 بودرات ا حا  ا.

 Nikolaraizi & Makri  يلييي نرا  ي & ميييااري هفيييي هييياا الصيييدد  ويييد اا دراسييية 
ة  عيذ معتويدات السييامعلذ حويا  الصيم لا ييت اا ير إيوا يية لييدي السيامعلذ اليا ذ م ييرها 2005 

ذ لييم يح ييرها دهرات لغيية إشييارة، ههيياا دهرات لغيية إشييارة هلا ييت ا ييو إيوا ييية لييدي السييامعلذ الييا 
 .ًيتلر إلي اهعية لغة اإلشارة في الت ا و مع الصم ثوافيا

 االتجبه نحى دهج الصن كفئة لهب ثقبفتهب الخبصة.

؛ 2013؛ رفييياعي، 2015ح  يييلت العد يييد ميييذ الدراسيييات م يييو دراسييية لييية ميييذ  من يييي، 
ة إلييي اا 2005 سييي، ؛ الع2006؛  ن يياا، ؛ Wauters,2008  &Knoors؛  2008خ يير، 

 علي  هالسيامعلذ الصيم ة ميذاي حسياعددميج الصيم ليا العد يد ميذ ال  ا يد، مليال اا ععليية اليدمج 

 بة يية ا توةهذل  إذا حم ح فلر  هان تعاعي، التري ي  النع  في معلذ مدال ا ص  إل  ال   ع

عيد عليي ، فنوياح ععليية اليدمج يعت(Antia et al,2002) ًبع يا بع ي م ميع   امييا هح ياعة
 & Guardino)حعييد و  لئيية الييدمج لتناسييط الصييم هحسيياعدهم علييي ححسييذ ادا  ييم ايايياديعي 

Antia 2012 ) هلييال  حتهلييو الععلعييلذ بعييا ية ييم امتيا ييات الصييم هانحواهييات الحد  يية فييي ،
حييريلت م هحعلع ييم هإعييداد هح لئيية الوييةب الصييم هالسييامعلذ هاسييرهم باإلضييافة إلييي حعييد و العنيياهج 

 ة.2017؛ ا ذ   ح هحرلستا ي ، 2007ناسط مع ها ع ععلية الدمج همتول احا  من ي، بعا  ت
هيياا مييذ   يية حيي فلر العتول ييات العادييية لتسيي لو حويلييم ععلييية الييدمج، هليييذ ميياذا ليي  حييم 
ح فلر ها  العتول يات هلييذ احواهيات ايفيراد  الععلعيلذ، اإلدارة، الويةب، ايسيرة لا يت لل يا اه 

 يلم ععلية الدمج اه ححعو احواهات سليية  ح  الدمج.بع  ا راف ا لتو
همييذ هنييا ليياا ن ييد مييذ دراسيية هييا  انحواهييات همعرفيية السييليي هانيوييا ي من ييا للتعييرف 
علل ييا هايويياد مليي ع للعتييلةت التييي حسيييي ا انحواهييات السييليية، ه ييد  امييت العد ييد مييذ الدراسييات 

فييي لافيية العرامييو التعليعييية م ييو دراسيية ليية  دراسيية انحواهييت  حيي  دمييج فئيية الصييم مييع العيياد لذ 
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؛ 2008،خ يير؛  2013؛ دمحم،2015؛ من ييي،Milovanovic ,2015 ؛ Fahad,2016مييذ  
Klumin et el,2002 ة هح  ييلت إلييي ه يي د احواهييات إيوا ييية هاخييري سييليية ميي ع متول ييات

 ععلية الدمج.
  حي  لذالسيامع  ا ييد   يد التييهحييرز اهعيية انحواهيات  حي  الصيم فيي اا انحواهيات 

 مد  إل باحتتا  د  درات لد  م الصم فئة اا مذ بالرام بالسلط، لاهاح م الصم إدرا  في حرثر الصم

 ميذا يحتا   ي هميا  حي هم إيوا يية احواهيات لذالسيامع موتعيع ليدال حي افر إذالذ السيامع بويدرات ميا
 اا  ت عذح  ا ا سا ي  ، هاا باإلضافة إلي اا الت  ا ال وافي  ح  الصعم ه للت ا و فلس ات
 هثوافية هلغية  يدرات الي اها الصيعم، ميذ در ية ميذ يعيا ي ععيا الن ير بغي  عيادي ش   اي م

 ة.14-13، 2010لذ  من ي،السامع اا را  م و
هياعت ييار اا الصييم ل ييم ثوافيية خا يية همعليي ة ل ييم، ف ييو ايفييراد السييامعلذ يعتلييي ا بيير  

ععويي ا فييي هييا  ال وافيية ل  ع ييا، اه بتييلو اخيير هييو الت ا ييو التييي حوعل ييم  تعرفيي ا هل تعيي ا هلت
يسيتويع السيامعلذ الييدخ ع إليي عييالم ثوافية الصييم دها اا يعتليي ا اللغيية التيي حعليين م ميذ الييدخ ع 
إلي هاا العالم هالت اعو معا، هإذا ح فرت لدي السامعلذ ال سيا و التيي حعلع يم بير  الت ا يو ميع 

ا و هللييي ا ليييد  م اليييدافع الييياي يوعل يييم متحعسيييلذ الصيييم هيييو سيييلت اعل ا ب يوا يييية ميييع هيييا  ال سييي
 لععرفة ها  الور  هحعلع ا.

همذ هنا حتحي اهعية دراسة احويا  السيامعلذ حويا  بير  الت ا يو ميع الصيم للتعيرف عليي 
ة دراسيية نحواهييات بييةب للييية التريييية الن  ييية  حيي  الععيي  لذ 1996ثوييافت م، ه ييد ا ييري عيي اد  

عييياد لذ ليييا  ا يحعلييي ا احواهيييات ايوا يييية  حييي  الععييي  لذ همييين م هاهضيييحت  تا و يييا اا الويييةب ال
ة دراسيية نحواهييات بييةب للييية التريييية  حيي  دمييج الصييم بييالتعليم 2013الصييم،  لنعييا ا ييري دمحم  

لييدي ميذ يولييدها لغية انشييارة  ًالعيالي هلياا مييذ  تا و يا اا انحوييا   حي  ثوافيية الصيم ليياا مرح عيا
 لعن ع هالوةب الا ذ  درس ا ح ص  التريية ال ا ة.هلدي الوةب الا ذ مع م  م في ا

هحتحي الدراسة الحالية في ابار استيعاع معرفة انحواهات  حي  دميج الصيم فيي الوامعية 
 هيحال عة ة ها  انحواهات  در ة الالاق ال وافي لدي بالط الوامعة العادي.
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 خــــبثمـــبد انســــــسضاســــان

 بفٙ.زضاسبد رُبٔنذ انصكبء انضم

هالتييي هييدفت إلييي التعييرف علييي حورييية الدراسيية بال ييارج هعة ت ييا ( 2117ةراسووة عقيوول  
بالييالاق ال ويييافي ليييدي ميتع يييي التريييية ال ا ييية ميييذ الععليييية العريييية السيييع دية هعة ييية ذلييي  بعيييدة 

ميييذ ميتع يييي الترييييية ال ا ييية فيييي امرلليييا هيرلوا ييييا  93متغليييرات، هذلييي  عليييي علنييية مل  ييية ميييذ 
ريية بتلو عا ، ه د است دمت الدراسة استيياا حورية الدراسية بال يارج همليياس اليالاق هالدهع الع

ال وييافي، هخلصيييت النتيييا ج اا حورييية الدراسييية بال يييارج ح  يييد   ييا متيييلةت مت سيييوة هاا مسيييت ي 
الييالاق ال وييافي لييدي العلنيية ليياا مت سيير، بانضييافة إلييي اا العة يية  ييلذ حورييية الدراسيية بال ييارج 

 ل وافي لا ت عة ة ارح ابية سال ة.هالالاق ا
 الول ية ليدال ال ويافي اليالاق مسيت ال  معرفية هالتيي هيدفت إلي  (2117السروخي   ةراسوة 

 بياختةف ي تلي  العسيت ال  هياا اياا هإذا ميا انثرا ي، الصي ي م   ة  ير امج العلتحولذ الع ه يلذ

ايخي ة،  عيدد للع هي ب، ديالعيية الترحليط ،)اي  -ايب( ع التعليعيي العسيت ال  الع هي ب،  ين 
 هم ه يية، هلتحوليم م هي ب ة156  ميذ الدراسية علنية حي  يت .السيلذ  ي   ان تصيادي، العسيت ال 

  تا ج اه رت ه د ة ،2014 يا نة  إعداد ال وافي الالاق ال ام ة ملياس است دمت الدراسة اهداف

 ميا هراق“ موياع ه ياق ا،مرح عي  ياق الع هي يلذ الول ية ليدال ال ويافي اليالاق مسيت ال  اا الدراسية

 ه ي د عيد  النتيا ج هلتي ت .ايخليرة بالعرح ية "الععرفية“ موياع  ياق  لنعيا ايهل  بالعرح ة "الععرفة

 .الديع ارافية للعتغلرات حع ال  ل وافي الالاق مست ال  في دنلة إمصا ية ذات فره  
 عليي التعيرف هدفت ها  الدراسة إلييهالتي  (2114ةراسة نرخ محسوة وشيخي مدعج  

 يلذ مصير همالل لياا ه يد حي  يت علنية الدراسية ميذ  اليالاق ال ويافي هالتييي  ال ويافي  يلذ العة ية
ة بال ييييا 101فيييردا ميييذ اععيييار م تل ييية هميييذ الونسيييلذ ميييذ العغتيييريلذ عيييذ بةدهيييم   ا يييع   153

ة فييردا مييذ العصييرللذ العييامللذ العغتييريلذ فييي 52 امنيييا مييذ العييالل للذ العغتييريلذ فييي مصيير ه 
ملييياس ، ه ة2007 دية، ه ييد بيييم عليي  العلنيية ملييياس الييالاق ال وييافي إعييداد ا ييج هآخييرها  السييع

ه يد ح  يلت النتيا ج إليي ه ي د عة ية ارح ابيية م   ية  الودرة علي التيي  ال وافي إعداد ال ام ياا
   لذ الالاق ال وافي هالتيي  ال ويافي مليال اا اليالاق ال ويافي يسي م فيي التنيير بالويدرة علي  التييي

 ال وافي.
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هيييدفت إليييي التعيييرف عليييي العة ييية  يييلذ اليييالاق ال ويييافي هالتيييي  ة2012  التييي را يدراسييية 
ه يي دة الحييياة لييدي الوييةب هالوال ييات العيتع ييلذ إلييي السييع دية، ه ييد حي  ييت علنيية الدراسيية ميييذ 

 ة بالط هبال ة مذ الوةب العيتع لذ، هبيم علل م103 
  ة حر عة هحونلذ ال ام ة.2005م ل   ملياس الالاق ال وافي إعداد دا ههلي ر 
   ة.2010ملياس   دة الحياة إعداد ه لد  من ي هف زلة الوعالي 

داليية إمصيا يا  يلذ اليالاق ال وييافي  عة ية ارح ابيياه يد ح  يلت الدراسية إليي ا ييا ن ح  يد 
 لدي علنة الدراسة. ه  دة الحياة

عليي الينياق العياملي لعليياس هدفت ها  الدراسة إلي التعرف هالتي  (2112  أحسجةراسة 
الييالاق ال وييافي، هاليتيي  عييذ العة يية  ييلذ ابعيياد الييالاق ال وييافي هابعيياد الحلعيية هالع امييو ال عسيية 
الييييري للت صييية، باإلضييافة إلييي اليتيي  عييذ ال ييره  فييي مل  ييات الييالاق ال وييافي يفييراد العلنيية 

عي ان تصييييادي فييييي اليلئيييية هفوييييا لعتغلييييرات الععيييير، الويييين ، سيييين ات ال يييييرة، العسييييت ي ان تعييييا
سيييامي، ة فييرد معييذ يععليي ا فييي مويياع اإلرشيياد ال401العصيرلة، ه ييد حي  ييت علنيية الدراسيية مييذ  

 هحي  ت ادهات الدراسة مذع
 ة حر عة ال ام ة.2004ملياس الالاق ال وافي إعداد ا ج هآخرلذ   ةا 
 ة حر عة ال ام ة.2003ملياس الحلعة مذ إعداد ارد لت   ةب 
  عسة للت صية إعداد ل ستا هملري حر عة  در اي صاري. ا عة الع امو ال ةج 
 استعارة العست ي ان تعاعي ان تصادي مذ إعداد ال ام ة. ةد 

هميييذ  تيييا ج الدراسييية اسيييتورار الينييياق العييياملي الويييا م عليييي حصييي ر الع اميييو ايريعييية لليييالاق 
، هارح ييا  م  ييط ال وييافي فييي اليلئيية العصييرلة، هه يي د ارح ييا  م  ييط  ييلذ الييالاق ال وييافي هالحلعيية

  لذ الالاق ال وافي هع امو الت صية.
ليدال بيةب الوامعية  ال ويافي اليالاق بحيال زليادةإليي  هدفت هالتي (Baez  2112ةراسة 

علي   حي  مت ا يد، ه يد  متعيدد ال وافيات فيي عيالم  وام يا ميذ خيةع دراسية اللغية ال ا يية  هيالتيالي
هحييم اسييت دا  ملييياس ذليياق ثوييافي مليي ا مييذ  بال ييا مييذ الوامعيية ، 88حي  ييت علنيية الدراسيية مييذ 

السيل  ة، ه ييد اشييارت النتيا ج إلييي اا اسييت دا   -الييدافع -الععرفيية -اريعية ابعيياد  مييا هراق الععرفية
اللغييية الييير الرسيييعية ادي إليييي زليييادة هاضيييحة فيييي اليييالاق ال ويييافي بتبعييياد  ال ةثييية الععرفييية هاليييدافع 

 با فره   لذ التويلم الويلي هال عدال. هالسل    لنعا بعد ما هراق الععرفة لم    د



2018  (2ط)أثطٚم ( 114)انؼسز   يغهخ كهٛخ انزطثٛخ ثجُٓب  

 

 285 

هييدفت إليي معرفيية حيتثلر الييالاق ال وييافي  هالتيي (ang et al,2007)دراسية ا ييج هآخيرها 
في ايملا  ال وافية هاح اذ الويرارات هالتييي  ال ويافي هاداق الع عية، ه يد حي  يت علنية الدراسية ميذ 

اس ايمليا  ال وافيية همليياس التييي  مذ الععاع هالع ه لذ، هحم اسيت دا  مليي 103بال ا ه 235
ال وافي هملياس الالاق ال وافي، ه د اشيارت النتيا ج إليي اا اليالاق ال ويافي  يرح ر  دنلية إمصيا ية 

ذ ميذ خةليا مع لافة متغلرات ال حال ملال  رح ر الالاق ال وافي ايوا يا مع التييي  ال ويافي هلعلي
 التنير بتداق الع عة.

اليالاق ال ويافي   يلذ العة ية هالتيي هيدفت إليي بحيال (la te Templer  2116 ةراسوة 
ه يد  ،)العيا  الت افيم بالت اعيو، الت افيم الععيو، ميع الت افيم بتبعياد   عيير ال وافيات هالتييي  يفعاليدا

، 2004م ه يا، ه يد حيم اسيت دا  مليياس الدافنيية ي يج هآخيرها  157ميذ  ال حيال علنية حي  يت
لييالاق ال وييافي، هاشييارت النتييا ج إلييي اا هنييا  ارح ييا  ايوييا ي هملييياس التيييي  ال وييافي هملييياس ل

  لذ الالاق ال وافي الدافعي هالتيي  ال وافي.

 رُبٔنذ االرغبِ َحٕ انظى ٔزيغٓى زضاسبد

تيدرل  ال  حي  احواهيات الععلعيلذ بحيال هيدفت هيا هالتيي  (Fahad,2016) فيوج ةراسوة
 ،السييع دية اميية فييي الععليية العرييييةالن  ال صيي ع الدراسييية للويةب الصييم هضيعاف السييعع فيي

مسيتولة علي   متغليرات سيتة الدراسية حيتثلر بح يت اعيا احواهياح م  حي  دمو يم ، باإلضافة إل  حولييم
لل ئيات   دميج الويةب، ال ييرة فيي موياع التيدرل  مي ع  التيدرلط السيا م ههيي الععلعيلذ احواهيات

ذهي  ه ييي د اميييد افيييراد ايسيييرة ، سييين ات ال ييييرة فيييي التيييدرل الوييين ،، ال ا ييية، موييياع التعلييييم
معليييم عيييادي همعليييم حرييييية  196ة، ه يييد حيييم إرسييياع اسيييتوة  راي للعلنييية هالتيييي حي  يييت  اإلعا ييية

ه يييد اشيييارت النتيييا ج إليييي اا خا يية هذلييي  ميييذ خيييةع حويليييم ال احسييياب علييي ال ييياح  العحعييي ع، 
ل صيي ع فييي ا حعليييم الوييةب الصيم هضييعاف السييعع  حيي  ب يي  الععلعيلذ لييد  م م  يي  سييليي

دميج الويةب هال ييرة فيي  مي ع حيدرلط مسييم ميذ العتغليرات العسيتولة ، هلا يتالن اميية الدراسيية
 لنعييا .الععلعيلذ م ا ي  التيي اثيرت علي  لل ئيات ال ا ية ميذ العتغليرات ال امية  موياع التيدرل 

امييد افييراد  هه يي د هسيين ات ال يييرة فييي التييدرل  هالويين  العتغلييرات ايخييرال ههييي مويياع التعليييم
فيي  حعليم الوةب الصم هضعاف السعع  ح  الععلعلذ م ا   لم حرثر عل   ذهي اإلعا ة، يسرةا

 الن امية. ال ص ع الدراسية
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الععلعيلذ  فعاليية  يلذ العة يةإليي بحيال  هيدفتهالتيي  ((Milovanovic,2015 ةراسوة
مليال اا   ذفي ال ص ع الدراسية ميع العياد ل الصم هضعاف السعع حعليم الوةب هاحواهاح م  ح 

فيي ال صيو  الععارسات التعليعييةاثناق   لذ الوالط هالععلم الت اعو ل ا اثر ليلر عل   ها  العة ة
معليم همعلعية حراهميت سين ات خييرح م  يلذ  ي ا خييرة  69الدراسي، ه يد حي  يت علنية الدراسية ميذ 

، هاسيتوة  راي إلي اا ر مذ عترلذ سنة خيرة، هحيم اسيت دا  مليياس احويا  الععليم  حي  ال عاليية
ال عاليية هالع ا ي    يلذ ه ي د عة ية سيليية مي ع انحواهيات  حي  حعلييم الويةب، هاشيارت النتيا ج

اا يت هاميدة بالنسي ة لوعييع  ح  عاح م اا الععلعلذ الصم هضعاف السعع، هافاد الوةب دمج حوا 
فيي التعلييم  سييةال صي ع الدرا اليدمج فيي ح  يلو الوةب الصم هضيعاف السيعع افاد الوةب  لنعا

 التعليعيية انسيتراحيويات بتيتا حيدرل اتالععلعيلذ   لتلويي ما ية هنيا  اعا اه رت النتا ج اا العا 

 .في ال ص ع الدراسية هاست دا  التين ل  يا
 التيامو هاليدمج اليدمج ععليية منا تية إلي  الدراسية هيدفتهالتيي  (2115ةراسوة حشيوي  

 العة يةت ذا العحاهر مذ العد د عل  ال  ق إلواق خةع مذ هذل  العا ، التعليم مدارس في للصم

 العيا ، التعلييم ميدارس فيي الصيم التةملا دمج ععلية حن لا هاسل ب للصم، ال دمة حوديم ا عا  م و

 سياهعت التيي تهالعتغليرا التيامو اليدمج هم  ي   الصيم، دميج ب ييار العرح وة هالو ايا تهالتساؤن

 اليدمج عيذ رؤلية حويديم خليرااه  متول احيا، هاهيم همةمحيا  واميا، يفي إسي ام ا هايا ير ه ي ر ، فيي

 الترييية خيدماا حي افر بتير  العيا  التعلييم ميدارس فيي حوييويا إلملا يية ميدخة      ا للصم التامو

 فيي هذلي  هحو ل لية، ملا ييةت همسيتل ما بترلة ا ادر مذ حتول ا هما العسا دة تهال دما ال ا ة

  تعلييع م، العرح وية ال درالييةت هالتتيرلعا اإلعا ية، ذهي  بيايفراد لعت ا يدا العيالعي انهتعيا  ضي ق

 اح اقيية هحتاليد ،تحعيدية ميذ علييا ادخيو هميا 1975 لعا  ( 41 / 241 ) ر م العا  الوا  ا  خا ة

 ايش ا  بحم الدهع حي و حت عذ هالتي ،)التعليم( 24 العادة في اإلعا ة ذهي  ايش ا  مو   

 العسياهاة   يدر هعلي  حعلل  دها  تالعست لا  عيع عل  حعليعي   ا  في الصم،  مهمن اإلعا ة ذهي 

 هحعليم الع ني هالتدرلط العالي التعليم عل  اإلعا ة ذهي  ايش ا  مص ع هإملا ية اآلخرلذ، مع

 .اآلخرلذ مع العساهاة   د  هعل  حعلل  دها  الحياة مدال هالتعليم الي ار
 مسيط للصيم ال دمية حويديم ا عيا  حعيدد حرلد التي لنتا جا مذ العد د إل  الدراسة هح  لت

 فيعيا هانختصا للذ اي م امر هلي  لذ شرااة ه  د هاهعية ،تخدما مذ ل م  ت افر هما  دراح م

 هاليلئية انحواهياا، هاا .ال يردي التريي ي  هالير يامج ايسيرة دهر هح عليو اي يم دميج بععليية  تعليم
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 ححوليم هاا التيامو، اليدمج فلسي ة ه ي ر فيي ساهعت التيت عتغلراال اا ر مذ هالترااة العدرسية،

 العيا ، التعليم مناخ عذت همعل ما اتم ار  هااتساب ال ردي هالنع  ال ردية، التري لة ال وة اهداف

 اليدمج مةميح اهيم ميذ متول احيا، هحي افر باليدمج ه نياعت م ال اليد ذ هرضيا ان تعياعي، هالت اعيو

 ما ض ق في الحياة في بيينيا موا للصم الدمج ععلية اا ت إذا  ااه  .اما و في حس م التي التامو

 فيي السيامعلذ ا يرا  م ميع التيامو اليدمج فيي اي يا الحيم ل يم في ا هإملا ياح م،  يدراح م بيا حسيعح

 العرهلية ال تيرلة هاليي ادر العة ية تذا العسيا دة تال يدما حي افر بتير  العيا ، التعلييم ميدارس

 تالعتول ا مذ العد د ح افر  تولط العا  التعليم مدارس في التامو الدمج ح علو ف ا لال  لت علل ا،
 ال صي ع حعيدت العتول يا حلي  ميذ ا لر ح افر عد  ض ق هفي اهدافا، يحوم بتلو حت فر ن  د التي

  حي  خوي ة    ي  ا مةقمية ايا ير التريي ي  ال ييار هيي العاديية بالعيدارس )   يي دميج( العلحوية

 .العادية العدارس في للصم والتام الدمج
هيدفت إلي  التعيرف علي  بييعية احواهيات بيةب لليية الترييية هالتي  (2113ةراسة دمحم  

هاسييييت د  ال امييييال ملييييياس  بوامعييية العليييي  سييييع د  حيييي  دمييييج ا ييييرا  م الصيييم فييييي التعليييييم العييييالي،
علنيية  يي ا  انحواهيات  حيي  دمييج الصييم فييي التعليييم العييالي  إعيداد ال امييالة، ملييال حييم حوييوييا عليي 

هميييذ اهيييم ، ة بال يييا هبال ييية ميييذ بيييةب لليييية الترييييية بوامعييية العلييي  سيييع د بالرلييياا373م يييا  
مييذ اا يير انحواهييات إيوا ييية انحواهييات التييي حرليي ت فييي  ا ييا النتييا ج التييي ح  ييو إلل ييا ال امييال 

، هالحيم الن ارات التي حنا ث  درة الصم عل  م ا لة مرملة ال ليال رل س هالعا سيتلر، هاليدلت را  
في انرحواق بال ها   اإلدارلية العلييا، هاا دميج الويةب الصيم فيي التعلييم العيالي يسي م فيي حوييو 
ا يرا  م السييامعلذ ل يم، هلتييتر  حويديم ال ييدمات العسييا دة ل يعاا  ويياح ععليية الييدمج. هاا إ ييادة 

 .ع ملغة اإلشارة مذ الوةب السامعلذ يسعد الوةب الصم، هلل ا عة ة  دا ة   لة م
هالتييي هييدفت إلييي حعليييم الوييةب العيياد لذ م ييارات لغيية اإلشييارة  (2113ةراسووة رفوواعي  

هدمج الوةب العاد لذ مع ا يرا  م الصيم ميذ خيةع اسيت دا  لغية انشيارة اثنياق معارسية اي تيوة 
باليط هبال ية، هحيم اسيت دا  بوا ية مةم ية ليييياا  60الة ي ية، ه يد حي  يت علنية الدراسية ميذ 

ة انشييييارة للويييةب العيييياد لذ مييييذ اعيييداد ال امييييال بانضييييافة اليييي  ر ييييامج الدراسيييية، ه ييييد حعليييم لغيييي
اهضييحت النتيييا ج  وييياح الير يييامج ملييال احويييذ الويييةب العييياد لذ لغيية اإلشيييارة معيييا ادي إليييي زليييادة 

 متارلت م هح اعل م مع الصم.
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 دفت إليي  معرفية ال يره  فيي اسيتوابات معلعيي همعلعيياتهالتيي هي (2111ةراسوة حشيوي  
الوةب الصم في انحوا   ح  الصم، ه درات الصم، هفلسي ة الت ا يو مع يم هالرضيا عيذ الع نية 
فييي ضيي ق بعيي  العتغلييرات، هالعة يية  ييلذ انحوييا   حيي  الصييم، ه ييدرات الصييم، هفلسيي ة الت ا ييو 
مع يييم فيييي عة ييياح م بالرضيييا عيييذ الع نييية، هإملا يييية التنيييير بالرضيييا عيييذ الع نييية، هإملا يييية التنيييير 

عيييذ الع نييية ميييذ انحويييا   حييي  الصيييعم ه يييدرات الصيييم، هفلسييي ة الت ا يييو مع يييم لععلعيييي  بالرضيييا
معلعيييا همعلعييية للويييةب هالوال يييات  245ميييذ ، ه يييد حي  يييت العلنييية ميييذ همعلعيييات الويييةب الصيييم

هاسييت دمت الدراسيية  ،الصييم العييامللذ فييي معاهييد ايمييو للصييم هيييرامج دمييج الصييم بعد نيية الرليياا
نحويييا   حيي  الصيييعم،  مليييياس  يييدرات الصييم، مليييياس فلسييي ة الت ا يييو، مليييياس ا  ايدهات التالييية

، ه ييد ح  ييلت الدراسيية إلييي الي ليير مييذ النتييا ج من ييا اا انحوييا   حيي  ملييياس الرضييا عييذ الع نيية
م فلسيي ة الت ا ييو مييع الصييم هضييعاف السييعع ليياا إيوا يييا  تيويية إعييداد الععلعييلذ علنيية الدراسيية حيي

 . صصيإعدادهم في إبار  ر امج اااديعي ح
الععلعيييلذ هالويييةب  احواهيييات هإدرا  هالتيييي هيييدفت إليييي بحيييال (2118  خزوووخةراسوووة 

  يا  الصي  ف فيي ضي ق بعي   بالصي  ف العاديية  حي  دميج الويةب ذهي انمتيا يات ال ا ية
العلعيي، هالتيدرلطة. هشيعلت علنية الععلعيلذ  العتغلرات   ن  الععلم هال يرة هالت ص  هالعرهو

همعلعييات العييدارس اإلعداييية هال ا  ليية العسييتولة، هشييعلت علنيية  معلعييي ة معلعييا  همعلعيية مييذ61 
 بال ا  ميذ بيةب مدرسية معيد  يذ عييدا  يذ  اسيم اإلعداديية ال ا  لية العسيتولةة 118الوةب  

اعيا بييم عليي  للينيلذ. بييم عليي علنية الععلعيلذ اسيت ا ة لليياس احواهياح م  حي  اليدمج التيامو،
 إليي ا ييا ن، ه يد اشييارت النتييا ج ا ة انحواهيات خا يية بييالوةبالويةب  سيي ة اخيري مييذ اسييت 

علييي احواهيياح م  حيي      ييد حييتثلر لنيي   التعليييم همسييت ا  هالتييدرلط هال يييرة السييابوة لييدي الععلعييلذ
الععلعيلذ هالععلعيات هليال  ليدي الويةب  حي   إن ا ا ح  د احواهيات إيوا يية ليدي،الدمج التامو
 الععلعلذ لد  م احواهات إيوا ية اعلي مذ احواهات الوةب. امع مةم ة ا، الدمج التامو
 إلييي بحيييال هيييدفتهالتييي  Wauters,2008)  &(Knoorsووتوووخ   كشوووور  ةراسووة

ب يو  11، ه يد حي  يت علنية الدراسية ميذ العيدارس التياملة  فيي الدمج ان تعاعي لرب ياع الصيم
دراسية عليي ميدي عياملذ ب و عادي مت سر اععارهم حسع سن ات ه ص ، هحعيت ال 176ها م 

متتييالللذ، هحيييم  عيييع الييا يييات ميييذ خيييةع اللييياس السييييل متري، هقيييياس التحصيييلو اياييياديعي ميييذ 
خييةع انخت ييارات التييي حويي   بييا هحعتعييدها العدرسيية التيياملة، ه ييد اشييارت  تييا ج الدراسيية اا الصييم 
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صيدا ة،  لنعيا انخيتةف هالعاد لذ متتيا  لذ فيي  يي ع اي يراا هالعلا ية ان تعا يية هالعة يات هال
السل   ان تعاعي اإليوا ي مليال لياا  هاستورار لي اقة ان تعا ية لذ الصم هالعاد لذ لاا في ا

 ا و لدي الصم.
هالتيييي هيييدفت بحيييال الت اعيييو ان تعييياعي لرب ييياع الصيييم اثنييياق  (2116ةراسوووة اشيوووا   

ب ييو هب ليية مييذ  20مييذ  دمو ييم مييع العيياد لذ فييي اي تييوة الع تل يية، ه ييد حي  ييت علنيية الدراسيية
الصييييم بالعرمليييية ان تدا ييييية، ه ييييد اسييييت دمت الدراسيييية عييييدة ادهات ههييييي اسييييتعارة حوييييد ر العسييييت ال 
ان تعييييياعي هان تصيييييادي لرسيييييرة العصيييييرلة هاخت يييييار رسيييييم الر يييييو همليييييياس الت افيييييم الت صيييييي 

مييع  هان تعيياعي العتيير م إلييي لغيية اإلشييارة للصييم هيوا يية مةم يية ايب يياع الصييم اثنيياق دمو ييم
العييياد لذ هير يييامج الدراسييية، ه يييد اهضيييحت النتييييا ج فعاليييية  ر يييامج الدراسييية فيييي ححسيييلذ الت اعييييو 

 ان تعاعي.
مويارا  إثن ارافييا ه ي ا إليي حويديم  هيدفتهالتيي  (SLOBODZIAN, 2004) ةراسوة

ان تدا ي بعدرسة دمج حعليعي للويةب الصيم هالعياد لذ  العدارس العامة بالص  ال ام  لير امج
، ه يد حعيت الدراسية عليي  عييع ايع ياق هالويةب الع  ي د ذ بالعدرسية هذلي  بي اع العييا   ًمعيا

خيةع اللي    التي ححدث بصي رة بيينيية الت اعةتالدراسة    دمت ، ه د2003 – 2002الدراسي 
 .العتارللذ لية ال رلولذ الدراسي

إليي  هيدفتهالتيي   (Ridsdale & Thompson,2002)ةراسوة ريجسوجال وتومبدوو  
بحيييال الو يييايا التيييي حتعليييم باليييدمج ان تعييياعي للتةمليييا الععيييا لذ سيييعنيا داخيييو مدرسييية عاديييية 

، هحي  يت 10ع 8حةمليا معيا لذ سيعنيا فيي السين ات ميذ  4شاملة، ه د حي  ت علنة الدراسة مذ 
ايدهات مييذ اسييتيياا س سيييل مترال ، موييابةت ميييع الوييةب الععييا لذ سيييعنيا ها ييرا  م هالععلعيييلذ، 

اشييارت  تيا ج الدراسيية إلييي عيد  ا ييدماج الععييا لذ سيعنيا بتييلو  لييد ميع ا ييرا  م العيياد لذ هاا  ه يد
الويييةب الععيييا لذ سيييعنيا ليييد  م ملا ييية من   ييية داخيييو  عاعييية اي يييراا العييياد لذ لعيييا اا خييييرة 
الععا لذ سعنيا ان تعا ية متا  ة  دا ل يرة ايب ياع من   ي  العلا ية الس سيل مترلة هم تل ية 

 عذ الوةب العحي يلذ ذهال العلا ة الس سل مترلة العرح عة. دا 

 زضاسبد رُبٔنذ انصكبء انضمبفٙ ٔانظى.

حنعيية الي عي بيالتن   ال ويافي ميذ خيةع  ر يامج هالتي هيدفت إليي   (2116ةراسة عظية  
حدرليي  ا م عل  است دا  م ا ع الت ا و للعيراهولذ ذهي اإلعا ية السيعنية، هحي  يت علنية ال حيال 
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ة مراهويا  مييذ ذهي اإلعا ية السيعنية بعدرسية ايمييو للصيم بي دارة ايرب ال  ييازلم 14يساسيية ميذ  ا
التعليعيية معيذ ليد  م مسياب خيا  علي  ال يي   ي   لتميد م ا يع الت ا يو ان تعياعي، هحتييراهح 

ة عاميييا ، بيييم عليييل م ادهات ال حييال ههيييي اسييتعارة  عيييع  يا ييات مييي ع 19-15إععييارهم ميييا  ييلذ  
 يييع الت ا يييو ان تعييياعي، مليييياس الييي عي بيييالتن   ال ويييافي، هالير يييامج التيييدرليي الويييا م اسيييت دا  م ا

ة، ملييال حيم حويلييم الير يامج التييدرليي مييذ ال ام يةعلي  اسييت دا  ال يي   يي    ه عيع يا مييذ إعييداد 
هحوييليييية  -ة  لسييية، موسيييعة علييي  ثيييةث مراميييو  حع لديييية30خيييةع ال يييي   ييي   علييي  ميييدال  

ادهات ال حيييييال بعييييديا، لتييييي ت النتييييا ج عيييييذ فعالييييية الير يييييامج التيييييدرليي هختاميييييةة، هيعيييييد حويلييييم 
العسيييت د  لتنعيييية الييي عي بيييالتن   ال ويييافي ليييدال افيييراد العوع عييية التورلييييية العيييراهولذ ذهي اإلعا ييية 

 .السعنية، هاستعرار اثر ذل  الير امج بعد ا ت ا ا هخةع فترة التابعة
حوليييم الييالاق ال ويافي لييدي متر عييي لغيية هالتييي هيدفت إلييي  Petri,2012)ةراسووة ايتووخي  

اإلشيييارة هه يييي  اسييييت دام م نسييييتراحيويات م ا  يييية انخييييتةف ال وييييافي عنييييد التر عيييية مييييذ لغيييية 
السييامعلذ إلييي لغيية انشييارة للصييم، ه ييد حي  ييت علنيية الدراسيية مييذ اريعيية معلعييلذ ه ييد بيييم علييل م 

فلد   يتيرح العيادات هالتوالليد ليتةت استييا ا لععرفة  درح م الععرفية ال وافية، هعرا عليا شرلر 
ثوافيييات م تل ييية هبليييط مييين م حر عتيييا، ه يييد اهضيييحت النتيييا ج اا العتييير علذ اسيييت دم ا اإلضيييافة 

لعتييير م  ال وييافيالييالاق  هانا يياع هالتععيييم اثنيياق التر عييية هلييال  اه ييت الدراسيية ب يييرهرة  حنعييية
SASL  م يا يم  م ا  يةعنيد  يسيت دم االتيي الصيحيحة  انسيتراحيويةاا يورر  ملال يساعد  ذل

 ذ.ت سر  نواح  لذ ثوافتل هيال  ثوافية معلنة 
حعّرف اهم ال صا   هالع ا ي ات التيي يويط هالتي هدفت إلي ( 2111ةراسة مدعوة  

، اا حت افر فيي متر عيي لغية اإلشيارة ميذ ه  ية   ير الصيم همعلعيل م هالعتير علذ العيامللذ مع يم
يا هثةثية متير علذ 80ا يع ا ه 30د  مين م فير  122هحي  ت علنية الدراسية ميذ  ، ه يد حيم  عيع معلع 

مليياس ال صيا   هالصيي ات التيي يوييط اا حتي افر فيي متر عييي لغية اإلشييارة الييا يات ميذ خييةع 
 تييا ج الدراسيية م افويية علنيية الدراسيية الصييرلحة هالداليية إمصييا يا   اعييداد ال امييالة، هاه ييرت  للصييم

نييية هايخةقييية التيي يوييط اا حتيي افر فييي متر عييي لغيية علي  م تليي  ال صييا   ايااديعييية هالع 
اا يلييييي ا عارفيييييا  ، اا  تعتيييييع باحواهيييييات إيوا يييييية  حييييي  فئيييييات الصيييييم، هالتيييييي لييييياا من يييييا اإلشيييييارة

 ب صا   موتعع الصم هثوافت م.
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 تعقيت علي الذساسبت السبثقة.

ي افيييراد ح  يييلت الدراسيييات التيييي حناهليييت اليييالاق ال ويييافي إليييي اا مسيييت ي اليييالاق ال ويييافي ليييد -1
 علنات الدراسات علي اختةف فئة اععارهم  لذ العت سر هالعرح ع.

اهضحت الدراسات التي حناهلت ععليية اليدمج هانحويا   حي   ح يا ذ هيا  انحواهيات  يلذ اللييي  -2
، لعييا ح  ييلت بعيي  الدراسييات ًهانيوييا ي علييي مسييت ي الععلعييلذ هاي ييراا هالععييا لذ سييعنيا

فييي  ويياح ععلييية الييدمج  ًلييم بيير  الت ا ييو مييع الععييا لذ سييعنياإلييي فعالييية لغيية انشييارة هحع
 هانحوا   ح  .

ن ح  د دراسات حناهلت العة ة  لذ متغلرات الدراسة، ملال اا ال ام ة دفي مدهد علع ياد ليم  -3
حوييد اي دراسيية ريوييت  ييلذ الييالاق ال وييافي لييدي بييةب الوامعيية هاحويياه م  حيي  دمييج الصييم، 

حيي ر ايخليير حناهلييت العة يية  ييلذ الععرفيية ال وافييية هاهعييية ذليي  هليييذ اليي ةث دراسييات فييي الع
 في ححسلذ الت ا و مع الصم ملالع 

ة  اليالاق ال ويافي ليدي متر عيي لغية انشيارة للصيم مليال اا 2012حناهلت دراسة  لتيري   -1
العتير علذ افيراد عياد  ا السيعع هلياا اليالاق ال وييافي ليد  م ليا عة ية  تر عية لغية انشييارة 

 حت النتا ج.اعا اهض
ة عيييييييذ ال صيييييييا   ال ا يييييييط ح افرهيييييييا ليييييييدي متر عيييييييي لغييييييية 2010هدراسييييييية مسيييييييع د   -2

انشيييييارة هالتيييييي اهضيييييحت اا انحويييييا  انيويييييا ي هالييييي عي ال ويييييافي ميييييذ اهيييييم خصيييييا   
 متر عي لغة انشارة.

ة هالتييييييييي حناهلييييييييت حنعييييييييية التنيييييييي   ال وييييييييافي لييييييييدي علنيييييييية مييييييييذ 2016هدراسيييييييية عوييييييييية   -3
العييييرهولذ الصييييم مليييييال اثيييييت الير يييييامج فعاللتييييا فييييي حنعيييييية التنيييي   ال ويييييافي لييييدي الصيييييم 

 هيالتالي حويو انخرلذ مذ السامعلذ.



َٓبز يطظٔق ز/ 

 لبثٛم

ــظ انظـى ثبنزؼهٛى انغبيؼٙ نسٖ  انصكــبء انضمبفـٙ ٔػاللـزـّ ثبالرغـبِ َحـٕـ زي
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 طاءاد:ــــــــــخ ٔاالعــــــــــانططٚم

 : يُٓظ انسضاسخ:ًأٔال

ال   ي الويا م عليي ر يد هححلليو الييا يات مليال ا يا العناسيط  است دمت ال ام ة العن ج
للدراسييية للتعيييرف عليييي العة ييية  يييلذ اليييالاق ال ويييافي هانحويييا   حييي  دميييج الصيييم ليييدي بيييةب لليييية 

 التريية الن  ية  امعة  ن ا.

 : انؼُٛخًصبَٛب

بالييييط هبال يييية بللييييية التريييييية الن  ييييية، ملييييال حييييم حونييييلذ  50حي  ييييت علنيييية الدراسيييية مييييذ 
بعت سير ععير زمنيي   باليط 265ويا ي  عليل م ،  لنعيا حي  يت العلنيية فيي  ي رح ا الن ا يية مييذ الع
بلل يييية التريييييية الن  ييييية،  امعيييية  ن ييييا، هفيعييييا  لييييي  ة0.67ة سيييينا، هإ حييييراف منيييييارال   20.941 

 ه   للعلنةع
 ( 1سٔل ) ـــــــع

 خ.ـــــــخ انسضاســـــــبد ػُٛـــــــثٛبَ

 % انُسجخ انؼسز خــــــــسضاســـــانٛطاد ــــــــــــيزغ و

 انُٕع 1

 37.4 99 شكٕض

 62.6 166 إَبس

 100 265 انًغًٕع

2 

 
 انزرظض

 60.8 161 ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى

 18.9 50 االلزظبز انًُعنٙ

 20.4 54 انزطثٛخ انفُٛخ

 100 265 انًغًٕع

 انفطلخ 3

 52.5 139 انضبنضخ

 47.5 126 انطاثؼخ

 100 265 نًغًٕعا

 : أزٔاد انسضاسخًصبنضب

 هقيبس الزكبء الثقبفي لطالة الجبهعة.

حيييم  نييياق العليييياس الحيييالي بعيييد انبييية  عليييي العد يييد ميييذ ايد ييييات هالعويييا ي  ال ا ييية 
بالالاق ال وافي لدي ايفراد ملال ح  لت ال ام ة يبعاد العلياس ثم هضع   اراحا، ثيم التتايد ميذ 

 بالور  التاليةع   د  هث ات العلياس
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 جق.ووووووووووووووووووووووالرأ( 
ع مليال حيم عيرا العليياس علي  موع عية ميذ العحلعيلذ هحعيدت  سي ة صجق السحكسوي  -1

 %.80انح ا  علي العلياس بص رحا الحالية  س ة اع 

ع هللتتايد ميذ  يد  العليياس حيم حوييويا عليي الوجاخمي قصجق السيخةات بظخيقة االتدوا -2
بلليية الترييية الن  يية  سبالط هبال ة بعرملة ال ليال رل   50  ة مذ علنة استوة ية مل

 ه اقت النتا ج لالتاليع

معييييييييامةت ارح ييييييييا  الن ييييييييارات بالدر يييييييية اليلييييييييية لل عييييييييد اليييييييياي حنتعييييييييي إليييييييييا، هل ضييييييييح  -3
 لودهع التالي ذل عا

 ( 2)  سٔل ـــــــع

 لٛى يؼبيالد اإلضرجبؽ ثٍٛ زضعبد انًفطزاد ٔيغًٕع زضعبد انجؼس

ط
ًف

ان
زح

 

 لًٛخ )ض(
زح

ط
ًف

ان
 

 لًٛخ )ض(

زح
ط
ًف

ان
 

 لًٛخ )ض(

زح
ط
ًف

ان
 

 لًٛخ )ض(

 انجؼس انطاثغ انجؼس انضبنش انجؼس انضبَٙ انجؼس األٔل

 ٭٭0.677 1 ٭٭0.635 1 ٭٭0.838 1 ٭٭0.707 1

 ٭٭0.815 2 ٭٭0.828 2 ٭٭0.791 2 ٭٭0.713 2

 ٭٭0.678 3 ٭٭0.870 3 ٭٭0.798 3 ٭٭0.706 3

 ٭٭0.853 4 ٭٭0.834 4 ٭٭0.509 4 ٭٭0.424 4

 ٭٭0.420 5 ٭٭0.723 5 ٭٭0.706 5 ٭٭ .0823 5

 ٭٭0.823 6 ٭٭0.476 6 ٭٭0.731 6 ٭٭0.857 6

 ٭٭0.857 7 ٭٭0.816 7 ٭٭0.853 7 ٭٭0.858 7

     ٭٭0.733 8 ٭٭0.799 8

 0.05داع عند مست ال  ٭                     0.01داع عند مست ال  ٭٭
ة اا  عيييع معييامةت ارح ييا  الن ييارات بالدر يية اليلييية لل عييد  2  ت ييح مييذ الوييدهع ر ييم  

 دالة امصا يا، ههاا  دع علي حعتع العلياس  در ة مرح عة مذ انحسا  الداخلي.
  د  ايبعاد بورلوة انحسا  الداخلي، هل ضح الودهع التالي ذل ع

 ( 3عسٔل ) 

 انكهٙ لٛى يؼبيالد اإلضرجبؽ ثٍٛ زضعبد أثؼبز انًمٛبغ ٔانًغًٕع

 الرابعال عد  ال عد ال الال ال عد ال ا ي ال عد ايهع ال عد
 0.83 0.92 0.88 0.86 العوع   اليلي للدر ات



َٓبز يطظٔق ز/ 

 لبثٛم

ــظ انظـى ثبنزؼهٛى انغبيؼٙ نسٖ  انصكــبء انضمبفـٙ ٔػاللـزـّ ثبالرغـبِ َحـٕـ زي
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ة اا  عييييييع معيييييامةت ارح يييييا  ايبعييييياد بالدر ييييية اليليييييية  3 ت يييييح ميييييذ الويييييدهع ر يييييم   
ة ههييييييياا  يييييييدع عليييييييي حعتيييييييع العليييييييياس  در ييييييية 0.01للعليييييييياس دالييييييية امصيييييييا يا عنيييييييد مسيييييييت ي  

 مذ انحسا  الداخلي.مرح عة 

 ات.ووووووووووووووووووووووووووالثبب( 
ث ات التو  ة النص يةع  امت ال ام ة  توسيم   ارات لو بعد مذ ابعياد العليياس إلي   16

    لذ هلا ت النتا ج لالتال  ع

 ( 4عسٔل ) 

 صجبد يمٛبغ انصكبء انضمبفٙ نس٘ ؽالة انغبيؼخ.

 ؼبيم عزًبٌي يؼبيم أنفب كطَٔجبخ انؼسز األثؼبز
يؼبيم سجٛطيبٌ 

 ثطأٌ

 انجؼس األٔل
 0.658 4 انغعء األٔل

0.752 0.797 
 0.899 4 انغعء انضبَٙ

 انجؼس انضبَٙ
 0.826 4 انغعء األٔل

0.800 0.800 
 0.846 4 انغعء انضبَٙ

 انجؼس انضبنش
 0.847 4 انغعء األٔل

0.899 0.842 
 0.652 3 انغعء انضبَٙ

 انجؼس انطاثغ
 0.802 4 انغعء األٔل

0.837 0.807 
 0.729 3 انغعء انضبَٙ

 فييياا معامييو انرح ييا   ييلذ الييدر ات ال ا يية بالن ييارات  ة 4 ت ييح مييذ الوييدهع ر ييم   
الو ق ال يا   لعليياس اليالاق ال ويافي ليدي بيةب الوامعية لياا  فيالو ق ايهع هدر ات الن ارات 

 0تعا  در ة عالية مذ ال  اتمرح عا  معا  دع عل  اا اللياسلذ  تع
 -ال  ييييات بورلويييية ال ييييا ع ملييييال حييييم مسيييياب معييييامةت ال  ييييات للعلييييياس بورلويييية ال ييييا  16

 ة ذل . 5اره  اخ هل ضح  دهع   
 (  5عسٔل ) 

 صجبد انًمٛبغ ثحسبة يؼبيم أنفب كطَٔجبخ

 يؼبيم أنفب انجؼس ضلى انجؼس

 0.873 انصكبء انضمبفٙ انًؼطفٙ األٔل

 0.887 بء انضمبفٙ يب ٔضاء انًؼطفٙانصك انضبَٙ

 0.870 انصكبء انضمبفٙ انسافؼٙ انضبنش

 0.863 انصكبء انضمبفٙ انسهٕكٙ انطاثغ

 0.951 انًمٛبغ ككم.

 0 ت ح مذ الودهع السا م اا العلياس  تعل   در ة عالية مذ ال  ات
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 الص رة الن ا ية لعلياس الالاق ال وافي لدي بةب الوامعة.جة 
 لي اريعة ابعاد  لناح ا لالتاليعة   ارة م زعة ع30لص رة الن ا ية للعلياس  حت عذ ا

 (  6عسٔل ) 

 ثٛبَبد يفطزاد يمٛبغ انصكبء انضمبفٙ نس٘ ؽالة انغبيؼخ.

 انجؼس ضلى انجؼس
ػسز 

 انًفطزاد
 أضلبو انًفطزاد

 8 انصكبء انضمبفٙ انًؼطفٙ األٔل
1 15  19 113  117 121 125 1

29 

 انضبَٙ
كبء انضمبفٙ يب ٔضاء انص

 انًؼطفٙ
8 

2 16  110 114 118 122 126 

130 

127 123 119 115 111  17  3 7 انصكبء انضمبفٙ انسافؼٙ انضبنش  

128 124 120 116 112 18 4 7 انصكبء انضمبفٙ انسهٕكٙ انطاثغ  

 حصحيح العلياس.دة 
لت صييي ملييال ي تييار ة امييا  الن ييارة التييي حت ييم مييع رايييا ا√يويي   الوالييط   ضييع عةميية   31

 ة.ًن اهافم إبة ا – ن اهافم – محا د - اهافم -بتدة   لذ اليدا و التالية  اهافم
ة، همييييذ هنييييا فيييي ا 5، 4،  3، 2، 1حتخييييا   ييييارات العلييييياس الييييدر ات التالييييية بالترحلييييط   32

 الدر ة العالية علي العلياس حدع علي الالاق ال وافي العالي، هالعل   حيح.
، 2،  ن اهافيم 3، محا يد 4، اهافيم 5بتيدة   عوياق هزا للييدا و  اهافيم اميت ال ام ية ب 33

ة، ثم حصيني  حلي  انسيتوابات إليي خعسية مسيت لات متسياهلة العيدي 1  ًن اهافم إبة ا
 مذ خةع الععادلة التاليةع

 0.8   5÷ ة1-5عييييدد  ييييدا و ايداة    ÷ا يييو قيعييييةة  –بييي ع ال ئيييية    ااييييير قيعيييية 
 لتاليعلنحصو علي التصني  ا

 (7عسٔل ضلى )

 رٕظٚغ انفئبد ٔفك انزسضط انًسزرسو فٙ انصكبء انضمبفٙ نطالة انغبيؼخ.

 انًسنٕل فٙ رفسٛط انُزبئظ يس٘ انًزٕسطبد االسزغبثخ

 ًشكبء صمبفٙ ػؼٛف عسا 1.80  -1.00 ًال أٔافك إؽاللب

 شكبء صمبفٙ ػؼٛف 2.60  -1.81 ال أٔافك

 ٕسؾشكبء صمبفٙ يز 3.40  -2.60 يحبٚس

 شكبء صمبفٙ يطرفغ 4.20  -3.41 أٔافك

 ًشكبء صمبفٙ يطرفغ عسا 5.00  -4.21 ثشسح أٔافك



َٓبز يطظٔق ز/ 

 لبثٛم

ــظ انظـى ثبنزؼهٛى انغبيؼٙ نسٖ  انصكــبء انضمبفـٙ ٔػاللـزـّ ثبالرغـبِ َحـٕـ زي
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هيال  يل ا مدل ع مسيت ي اليالاق ال ويافي مسيط مت سير اسيتوابات افيراد علنية الدراسية، 
 ه د است دمت ال ام ة هاا ايسل ب في اإل ابة علي التساؤع ال ا ي.

 دهج الصن.هقيبس اتجبه طالة الجبهعة نحى 

حيييم  نييياق العليييياس الحيييالي بعيييد انبييية  عليييي العد يييد ميييذ ايد ييييات هالعويييا ي  ال ا ييية 
مليال ح  يلت ال ام ية يبعياد العليياس ثيم هضيع   اراحيا،  بانحوا   ح  دمج الصيم ليدي العياد لذ

 ثم التتاد مذ  د  هث ات العلياس بالور  التاليةع 
 جق.ووووووووووووووالرأ( 

 ع ملييال حييم عييرا العلييياس عليي  موع عيية مييذ العحلعييلذ هحعييدت  *ة ييد  العحلعييلذ*
 %.80 س ة انح ا  علي العلياس بص رحا الحالية  س ة اع 

 الييداخليع هللتتاييد مييذ  ييد  العلييياس حييم حوييوييا علييي    ييد  الع ييردات بورلويية انحسييا
ة بلليية الترييية الن  يي سبالط هبال ة بعرملة ال ليال رل   50علنة استوة ية مل  ة مذ 

 ه اقت النتا ج لالتاليع
إليييييييا، هل ضيييييح الوييييييدهع  معيييييامةت ارح يييييا  الن ييييييارات بالدر ييييية اليليييييية لل عييييييد الييييياي حنتعيييييي -1

 التالي ذل ع

 ( 8عسٔل )  

 لٛى يؼبيالد اإلضرجبؽ ثٍٛ زضعبد انًفطزاد ٔيغًٕع زضعبد انجؼس

زح
ط
ًف

ان
 

 لًٛخ )ض(

زح
ط
ًف

ان
 

 لًٛخ )ض(

زح
ط
ًف

ان
 

 لًٛخ )ض(

ٌ انًؼطفٙ انجؼس األٔل: انًكٕ
 نالرغبِ

انجؼس انضبَٙ: انًكٌٕ انؼبؽفٙ 
 نالرغبِ

انجؼس انضبنش: انًكٌٕ انسهٕكٙ 
 نالرغبِ

 ٭٭0.392 1 ٭٭0.611 1 ٭٭0.533 1
 ٭٭0.606 2 ٭٭0.683 2 ٭٭0.364 2
 ٭٭0.745 3 ٭٭0.594 3 ٭٭0.635 3
 ٭٭0.538 4 ٭٭0.677 4 ٭٭0.500 4
 ٭٭0.608 5 ٭٭0.535 5 0.276- 5
 ٭٭0.700 6 ٭٭0.462 6 ٭٭0.473 6
 ٭٭0.687 7 ٭٭0.542 7 ٭٭0.501 7
 ٭٭0.619 8 ٭٭0.637 8 ٭٭0.402 8

 ٭٭0.778 9 ٭٭0.855 9 ٭٭0.485 9

 ٭٭0.464 10 ٭٭0.790 10 ٭٭0.517 10
 ٭٭0.709 11 ٭٭0.673 11 ٭٭0.592 11
 ٭0.327 12    

 0.05داع عند مست ال  ٭                     0.01داع عند مست ال  ٭٭

                                         

حتوييد  ال ام يية بو لييو التييلر ليييو مييذ سيياعدها فييي إ ويياز هيياا ال حييال هححليييم العوييا ي  هاخيي  بالييالرع ا.د/  ييةح  )*(
 .ا/ إيعاا مسلذالد ذ عيد الوادر، ا.د/ مناع عيد ال الم، ا.د/ اماع إ را يم، ا.د/ سلد  علدة، د/ فيري لوي ، 
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ة اا  عيييع معييامةت ارح ييا  الن ييارات بالدر يية اليلييية لل عييد  8 ت ييح مييذ الوييدهع ر ييم   
ة فييي ال عييد ايهع اليير داليية امصييا يا هحييم اسييت عادها لعييد  5داليية امصييا يا، ماعييدا الن ييارة ر ييم  
  ييارة ههيياا  يييدع علييي حعتييع العليييياس  در يية مرح عيية ميييذ  33 ييد  ا، ها يي حت عييدد الن يييارات 

 الداخلي.انحسا  
 ، هل ضح الودهع التالي ذل ع د  ايبعاد بورلوة انحسا  الداخلي  -1

 ( 9عسٔل ) 

 لٛى يؼبيالد اإلضرجبؽ ثٍٛ زضعبد أثؼبز انًمٛبغ ٔانًغًٕع انكهٙ

 انجؼس انضبنش انجؼس انضبَٙ انجؼس األٔل انجؼس

 0.94 0.91 0.85 انًغًٕع انكهٙ نهسضعبد

 عييييييع معيييييامةت ارح يييييا  ايبعييييياد بالدر ييييية اليليييييية ة اا  9 ت يييييح ميييييذ الويييييدهع ر يييييم   
ة ههييييييياا  يييييييدع عليييييييي حعتيييييييع العليييييييياس  در ييييييية 0.01للعليييييييياس دالييييييية امصيييييييا يا عنيييييييد مسيييييييت ي  

 مرح عة مذ انحسا  الداخلي.
 ات.وووووووووالثبب( 

ث ييييات التو  يييية النصيييي يةع ملييييال  امييييت ال ام يييية  توسيييييم الن ييييارات إليييي   صيييي لذ  صيييي  اهع،  -1
 ج لالتالي ع ه ص  ثا ي هلا ت النتا 

 ( 10عسٔل ) 

 صجبد يمٛبغ ارغبِ ؽالة انغبيؼخ َحٕ زيظ انظى.
 يؼبيم عزًبٌ يؼبيم أنفب كطَٔجبخ انؼسز انًمٛبغ

يؼبيم سجٛطيبٌ 

 ثطأٌ

 0.654 17 انغعء األٔل
0.868 0.875 

 0.902 17 انغعء انضبَٙ

 ات.ة اا العلياس  تعل   در ة عالية مذ ال   10 ت ح مذ الودهع ر م   
لره  يييياخ  -ال  يييات بورلوييية ال ييياع مليييال حيييم مسيييياب معيييامةت ال  يييات للعليييياس بورلوييية ال يييا  -1

 ة ذل . 11هل ضح  دهع   



َٓبز يطظٔق ز/ 

 لبثٛم
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 (  11عسٔل ) 

 صجبد انًمٛبغ ثحسبة يؼبيم أنفب كطَٔجبخ

 يؼبيم أنفب  انجؼس

 0.708 انًكٌٕ انًؼطفٙ نالرغبِ

 0.853 انًكٌٕ انؼبؽفٙ نالرغبِ

 0.838 بِانًكٌٕ انسهٕكٙ نالرغ

 0.887 انًمٛبغ ككم.

 0 ت ح مذ الودهع السا م اا العلياس  تعل   در ة عالية مذ ال  ات
 الرورة الشيائية لسقيا  اتجاه طالب الجامعة نحو ةمج الرم.ج( 

 لي ثةثة ابعاد  لناح ا لالتاليعة   ارة م زعة ع33حت عذ الص رة الن ا ية للعلياس  
 (  12عسٔل ) 

 اد يمٛبغ ارغبِ ؽالة انغبيؼخ َحٕ زيظ انظى.ثٛبَبد يفطز

 انجؼس ضلى انجؼس
ػسز 

 انًفطزاد
 أضلبو انًفطزاد

 األٔل
انًكٌٕ انًؼطفٙ 

 نالرغبِ
10 

114 17 110 113 116 119 122 1

25 128  

 11 انًكٌٕ انؼبؽفٙ نالرغبِ انضبَٙ
215 18 111 114 117 120 123 1

26 129 131  

 انضبنش
انًكٌٕ انسهٕكٙ 

 ِنالرغب
12 

3 1619 112 115 118 121 124 1

27 130 132 133  

 ترحيح السقيا .ة( 
ة امييا  الن ييارة التييي حت ييم مييع رايييا الت صييي ملييال ي تييار √يويي   الوالييط   ضييع عةميية   34

 بتدةة. اعارا - اعارا – محا د - اهافم -بتدة   لذ اليدا و التالية  اهافم
ة فييي ماليية الن ييارات 5، 4،  3،  2، 1ط  حتخييا   ييارات العلييياس الييدر ات التالييية بالترحليي 35

ة، همييذ هنييا 1، 2، 3، 4، 5الع   يية هحعليي  الدر يية فييي ماليية الن ييارات السييال ة فتييي ا  
 ف ا الدر ة العالية علي العلياس حدع علي انحوا  انيوا ي، هالعل   حيح.
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، 2،  اعيارا 3، محا يد 4، اهافيم 5بتيدة   اميت ال ام ية ب عوياق هزا للييدا و  اهافيم 36
ة، ثم حصني  حل  انستوابات إلي خعسة مسيت لات متسياهلة العيدي ميذ 1بتدة  اعارا

 خةع الععادلة التاليةع

 0.8   5÷ ة1-5عييييدد  ييييدا و ايداة    ÷ا يييو قيعييييةة  –بييي ع ال ئيييية    ااييييير قيعيييية 
 -لنحصو علي التصني  التاليع

 ( 13عسٔل ضلى ) 

 غبِ ؽالة انغبيؼخ َحٕ زيظ انظى.رٕظٚغ انفئبد ٔفك انزسضط انًسزرسو فٙ يمٛبغ ار
 انًسنٕل فٙ رفسٛط انُزبئظ يس٘ انًزٕسطبد االسزغبثخ

 ًارغبِ ػؼٛف عسا 1.80  -1.00 ثشسح أػبضع
 ارغبِ ػؼٛف 2.60  -1.81 أػبضع
 ارغبِ يزٕسؾ 3.40  -2.60 يحبٚس
 ارغبِ ػبنٙ 4.20  -3.41 أٔافك

 ًارغبِ ػبنٙ عسا 5.00  -4.21 ثشسح أٔافك

  يل ا مدل ع انحوا  مسط مت سير اسيتوابات افيراد علنية الدراسية، ه يد اسيت دمت هيال
 ال ام ة هاا ايسل ب في اإل ابة علي التساؤع ايهع.

 ب:ــــــخ ٔرفسٛطْــــــَزبئظ انسضاس

ناسٖ ؽهجاخ كهٛاخ انزطثٛاخ  انضمابفٙ ياب زضعاخ اناصكبء "األٔل ثبنسااال انًزؼهماخ انُزابئظ: أٔالا 
 انُٕػٛخ ؟"

هان حرافيات العنيارلية  العت سيوات باسيت راج ال ام ية  اميت  ابية عليي هياا السيراعهلإل
 ة   ضح ذل . 14لعست ي الالاق ال وافي لدي بةب الوامعة هالودهع ر م   

 (14عسٔل )

 انًزٕسطبد انحسبثٛخ ٔاالَحطافبد انًؼٛبضٚخ نًسزٕ٘ انصكبء انضمبفٙ.

 انجؼس انطلى انطرجخ
انًزٕسؾ 
 انحسبثٙ

حطاف االَ
 انًؼٛبض٘

 انًسزٕ٘

 يطرفغ 0.049 3.48 انًؼطفخ 1 3
 يطرفغ 0.058 3.99 يبٔضاء انًؼطفخ 2 1
 يطرفغ 0.025 3.63 انسافؼٛخ 3 2
 يزٕسؾ 0.096 3.20 انسهٕن 4 4

 يطرفغ 0.108 3.61 انًمٛبغ ككم

ت ه ييد حييم مسيياب العت سييوات هان حرافييات العنيارليية نسييتوابات افييراد العلنيية علييي   ييارا
 العلياس هلا ت علي النح  التاليع

 (15عسٔل ضلى )
 انًزٕسطبد ٔاالَحطافبد انًؼٛبضٚخ نؼجبضاد يمٛبغ انصكبء انضمبفٙ.



َٓبز يطظٔق ز/ 
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بالويييييدهع اا العت سيييييوات الحسيييييا ية لربعييييياد  ً ت يييييح ميييييذ النتيييييا ج الع ضيييييحة إمصيييييا يا
هالعلياس لليو  ياقت مرح عية فيعيا عيدا بعيد السيل    ياق مت سير، لعيا اا العت سيوات الحسيا ية 

ال وييافي ليييدي   يييارة، ههيياا   ضييح اا مسيييت ي الييالاق  22لن ييارات العلييياس  ييياقت مرح عيية لعييدد 
بةب الوامعة علنة الدراسة مرح ع، ههياا  ر يع ميذ ه  ية   ير ال ام ية إليي التوي ر التين لي  ي 

درة التيي   ، فيي ذا ليياا الييالاق ال وييافي يعنييي  ييًاليياي ينيتييا بل يية الوامعييات هلسييت دم  ا   ميييا

انًزٕسؾ  بضحــــــــــــــــــــــــــانؼج و
 انحسبثٙ

االَحطاف 
 انًسزٕ٘ انطرجخ انًؼٛبض٘

 : المعزفة. األولالبعد 
 يطرفغ 3 0.933 3.53 ذط٘أػطف يؼُٙ اإلًٚبءاد فٙ انضمبفبد األ 1
 يطرفغ 3 0.764 4.00 أحبٔل انزؼطف ػهٙ ػبزاد انضمبفبد األذط٘. 2
 يطرفغ 3 0.900 3.70 أسزطٛغ انزؼطف ػهٗ انفٌُٕ انزمهٛسٚخ فٙ انضمبفبد األذط٘. 3
 يطرفغ 1 10.044 3.63 أنى ثبنُظبو انمبََٕٙ فٙ ثالز٘. 4
 يزٕسؾ 6 10.038 3.19 أػطف ثؼغ لٕاٍَٛ انجالز األذط٘. 5
 يطرفغ 5 964. 3.44 أػطف انزمبنٛس االعزًبػٛخ انربطخ ثبنضمبفبد األذط٘. 6
 يطرفغ 4 1.026 3.48 أػطف انفٌُٕ انًرزهفخ فٙ انضمبفبد األذط٘. 7
 يطرفغ 2 1.002 3.56 األذط٘ دأػطف انًشبْٛط فٙ انضمبفب 8

 البعد الثاني: ما وراء المعزفة.
 يطرفغ 5 0.955 3.89 يؼطفزٙ نهضمبفبد األذط٘. أزضن َمبؽ لٕرٙ فٙ 1

يطرفغ  1 0.844 4.27 أفكط لجم انطز ػهٙ شرض يٍ صمبفخ أذط٘. 2
 ًعسا

يطرفغ  3 0.898 4.23 أػغ نُفسٙ ْسفب لجم ثسء انحٕاض يغ شرض يٍ صمبفخ أذط٘. 3
 ًعسا

 يطرفغ 4 0.926 3.95 أػٙ َمبؽ ػؼفٙ فٙ يؼطفزٙ ثبنضمبفبد األذط٘. 4

يطرفغ  2 0.780 4.26 ظى يؼهٕيبرٙ نزسبػسَٙ ػهٙ فٓى اٜذطٍٚ يٍ انضمبفبد األذط٘.أَ 5
 ًعسا

 يطرفغ 6 0.862 3.88 يٍ انضمبفبد انًرزهفخ. اٜذطٍٚألٛى يس٘ َغبحٙ فٙ انزؼبيم يغ  6

ألٛى األسبنٛت انزٙ أسزرسيٓب فٙ انزٕاطم يغ أشربص يٍ انضمبفبد  7
 يطرفغ 8 0.935 3.72 األذط٘.

سزطٛغ انزغهت ػهٙ يشبكهٙ فٙ انزٕاطم يغ أشربص يٍ صمبفبد أ 8
 يطرفغ 7 0.923 3.75 أذط٘.

 البعد الثالث: الدافعية.

أرحًم انؼغٕؽ انزٙ أرؼطع نٓب فٙ انزٕاطم يغ انضمبفبد  1
 يطرفغ 7 0.991 3.43 األذط٘.

 يطرفغ 2 0.979 3.72 أْزى ثبنزٕاطم يغ انضمبفبد األذط٘. 2
 يطرفغ 1 1.000 3.73 يب ْٕ عسٚس ػٍ انضمبفبد األذط٘.أسؼٙ نًؼطفخ  3
 يطرفغ 4 0.947 3.69 أصك ثمسضرٙ ػهٙ انزٕاطم يغ انضمبفبد األذط٘. 4
 يطرفغ 5 0.952 3.66 أحت ثؼغ ػبزاد انضمبفبد األذط٘. 5
 يطرفغ 3 0.981 3.71 أحعٌ ألحعاٌ اٜذطٍٚ فٙ انضمبفبد األذط٘. 6
 يطرفغ 6 1.019 3.50 ٍ صمبفزٙ ٔصمبفخ اٜذطٍٚ.أْزى ثزحهٛم االذزالف ثٛ 7

 البعد الزابع: السلوك.
 يزٕسؾ 4 1.200 3.22 نهزٕاطم يغ انضمبفبد األذط٘. نٓغزٙغطٚجخ ػٍ نٓغخ أسزرسو  1
 يزٕسؾ 7 1.257 2.80 أغٛط يٍ سهٕكٛبرٙ نززُبست يغ انضمبفبد األذط٘. 2
 يطرفغ 2 1.099 3.57 األذط٘. أرحكى ثزؼجٛطاد ٔعٓٙ ػٍ انزؼبيم يغ انضمبفبد 3
 يزٕسؾ 5 1.078 2.97 أحؼط انًُبسجبد انربطخ ثبنضمبفبد األذط٘. 4
 يطرفغ 1 0.951 3.58 أسزرسو انمطاءح ٔانكزبثخ فٙ انزؼبيم يغ انضمبفبد األذط٘. 5
 يزٕسؾ 6 1.098 2.95 أػٛش يغ انضمبفبد األذطٖ زٌٔ ػُبء. 6
 يطرفغ 3 1.124 3.37 مبفبد األذط٘.أيبضغ ٕٚيٙ ثططٚمخ سهسخ ٔسؾ انض 7
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 ا ان تر ييت ، فييعلي  التيييي  هالت ا يو  نويياح هالععيو ب عالييية ميع اآلخييرلذ ميذ ال وافييات الع تل ية
 تيييح هيياا الت ا ييو مييع انخييرلذ همييذ لافيية هم تليي   لييداا العييالم  ييو هلوييد  ال سييا و هانملا ييات 
التي حساعد ال رد علي معرفة هف م انخرلذ مذ ال وافات الع تل ية هلي يية الت ا يو ال عياع مع يم، 

وييو ال يير اآلخير ح معا  ردي إلي زلادة ال ييرة عيذ ال وافيات ايخيرال ايمير الياي يسياعد ل ليرا فيي
دها عنييياق، هلرليييد ه  ييية   ييير ال ام ييية ميييا  ًميييذ ا يييو ال  ييي ع إليييي النييييث سييي لا هالتعييياها معيييا

 اآلثيار ميذ ة ميذ اا م ا يع الت ا يو ان تعياعي ل يا العد يد2013ح  يلت إلييا دراسية التي ري  

  يذ م هزلية ال ويافي، هدراسية هالت يادع ال ييري  ان  تياح اهع يا اإليوا يية فيي ميياة بل ية الوامعيا
ة هالتيي اهضيحت  تا و يا اا بل ية الوامعية  تو يي ا إليي م ا يع الت ا يو ان تعياعي فييي 2015 

 العوا  ايهع لتي لذ عة ات ا تعا ية مع انخرلذ خا ة ايمااذ ال علدة.
 مسيت ال  ة التيي اه يرت  تا و يا اا2017ه د اح وت ها  النتيوة مع هدراسية  العصيري، 

 بيتا اشيارت التيي(Jarrah, 2016) ، هدراسية الويراح ًمرح عيا  ياق ع هي يلذال الول ية ليدال اليالاق

 ا ي  النيابولذ لغلير غيةلال مليحع  ير يامج لذلالعسيوالول ية   ليدال مرح عيا    ياق ال ويافي اليالاق مسيت ال 
ة هالتيي ح  يلت 2016، الرلياا امعية اللرمي   هالوامعية ايرد يية، هدراسية   غياتلال لعرلي  التابع

الييالاق ال وييافي لييدي مييد ري العييدارس ال ا يية التييي حييدرس  ييرامج ا نيييية هدهلييية إلييي اا مسييت ي 
 بل ية ليدال ال ويافي اليالاق مسيت ال اا  إلي  اشيارت التيي) 2014، يا نيةهدراسية   ، ًاياا مرح عيا

ة التييي لتيي ت عييذ 2012، هدراسيية  اليياس، مرح عييا    يياق النا ييرة منوويية فييي ال ا  لية ةليالعرم
ال وييافي لييدي ملييري همييد رات العييدارس علنيية ال حييال، هدراسيية  علييدي، مسييت ي مرح ييع مييذ الييالاق 

ة هالتيييي اشيييارت اا الول ييية العيييرا للذ الدارسيييلذ فيييي  امعييية  يييةح اليييد ذ بالعرملييية ال ال ييية 2010
 هالرابعة  تعتع ا  در ة مذ الالاق ال وافي اعلي مذ العت سر.  

 اعههع ً دا لنعا  اقت ثةث   ارات في بعد ما هراق الععرفة مرح عة 
 افير  يو الرد علي ش   مذ ثوافة اخري. -1
 اضع لن سي هدفا  يو  دق الح ار مع ش   مذ ثوافة اخري. -2
 .ايخرال ا  م معل ماحي لتساعد ي علي ف م اآلخرلذ مذ ال وافات  -3

 يييدع علييي اا افيييراد  ًهانرح ييا  العلحييي ب فييي بعيييد مييا هراق الععرفييية ههييا  الن يييارات ححد ييدا
ية عالية لة دماج مع انخيرلذ هانسيتوابة ل يم ف يم ي ييرها هل يع ا هيدف  ييو العلنة لد  م  ا ل

الييدق فيي الحي ار ههياا  يدع عليي اهتعيام م بياآلخرلذ هل  ير ذلي    ضي ح اا ير ميذ خيةع حن ييم 
معل ماح م متيي حسياعدهم عليي ف يم اآلخيرلذ ميذ ال وافيات ايخيرال ههيا  النتيوية حت يم ميع اليالاق 

  لية ال رد لة دماج هف م اآلخرلذ مذ ال وافات ايخرال.ال وافي باعت ار   ا
 مت سوة ههعا الن ارات التاليةع   لنعا  اقت خع    ارات
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 اعرف بع    ا لذ ال ةد ايخري. -1
 للت ا و مع ال وافات ايخري. ل وتيارل ة عذ ل وة است د   -2
 االر مذ سل لياحي لتتناسط مع ال وافات ايخري. -3
  ة بال وافات ايخري.ام ر العناس ات ال ا -4
 ا يث مع ال وافات ايخرال دها عناق.  -5

هإذا   ر ييا إلييي هييا  الن ييارات  وييد ا  ييا حعييير عييذ  ييدرة ال ييرد علييي الليييا  بع ييا  حتولييط 
الت اعو ميع ايفيراد ميذ ثوافيات اخيري عليي ارا ال ا يع هيتيلو ععليي ههياا بيالو ع ن  تي فر فيي 

فتراضيييي، هلييييذ ميييع ذلييي   ييياقت هيييا  الن يييارات فيييي عيييالم ان تر يييت فالت ا يييو يلييي ا فيييي عيييالم ا
مست ي مت سر ههاا يعني اا هاا العيالم انفتراضيي اسيتوا  اا  يرثر فيي مسيت ي اليالاق ال ويافي 
لييدي بل يية الوامعيية مييذ خييةع الععل مييات اليي فلرة التييي يوييدم ا عييذ ال وافييات ايخييري هلييال  مييذ 

 ت ا و ان تعاعي.خةع الت اعةت انفتراضية التي حتم علي م ا ع ال
ا  يب ارغبْبد ؽالة كهٛخ انزطثٛخ انُٕػٛخ َحإ  ":انضبَٙ ثبنساال انًزؼهمخ انُزبئظ  : صبَٛب

 زيظ ألطآَى انظى ثبنزؼهٛى انؼبنٙ؟"

هان حرافيات العنيارلية  العت سيوات باسيت راج ال ام ية  اميت هلإل ابية عليي هياا السيراع
 ة   ضح ذل . 16معة هالودهع ر م   لعست ي انحوا   ح  دمج الصم لدي بةب الوا

 (16عسٔل )

 انًزٕسطبد انحسبثٛخ ٔاالَحطافبد انًؼٛبضٚخ الرغبْبد ؽالة انغبيؼخ َحٕ زيظ انظى.

انطر
 ثخ

 انًسزٕ٘ االَحطاف انًؼٛبض٘ انًزٕسؾ انحسبثٙ انجؼس انطلى

1 1 
انًكٌٕ انًؼطفٙ 

 نالرغبِ
 ػبنٙ 0.123 3.59

2 2 
انًكٌٕ انؼبؽفٙ 

 نالرغبِ
 ػبنٙ 0.139 3.55

3 3 
انًكٌٕ انسهٕكٙ  

 نالرغبِ
 ػبنٙ 0.092 3.41

 ػبنٙ 0.125 3.51 انًمٛبغ ككم

ه ييد حييم مسيياب العت سييوات هان حرافييات العنيارليية نسييتوابات افييراد العلنيية علييي   ييارات 
 العلياس هلا ت علي النح  التاليع

 (17عسٔل )

انسبيؼٍٛ ػهٙ يمٛبغ االرغبْبد  بد انطالةانًزٕسطبد انحسبثٛخ ٔاالَحطافبد انًؼٛبضٚخ السزغبث

 َحٕ زيظ انظى.

انًزٕسؾ  بضحـــــــــــــــــــــــــــــانؼج و
 انحسبثٙ

االَحطاف 
 انًسزٕ٘ انطرجخ انًؼٛبض٘

 انجؼس األٔل: انًكٌٕ انًؼطفٙ الرغبِ ؽالة انغبيؼخ َحٕ زيظ انظى.
 ػبنٙ 8 1.326 3.50كجٛاااط ػهاااٙ انطبنااات  ػاااتءٔعااإز األطاااى فاااٙ انغبيؼاااخ  1



2018  (2ط)أثطٚم ( 114)انؼسز   يغهخ كهٛخ انزطثٛخ ثجُٓب  

 

 303 

انًزٕسؾ  بضحـــــــــــــــــــــــــــــانؼج و
 انحسبثٙ

االَحطاف 
 انًسزٕ٘ انطرجخ انًؼٛبض٘

 انؼبز٘.
 ػبنٙ 7 1.080 3.59 انطالة انسبيؼٍٛ نٍ ٚمجهٕا انظى فٙ انزؼهٛى انؼبنٙ. 2
ٔعٕز األطى زاذم انغبيؼخ ٚسبػس ألطاَّ انسبيؼٍٛ ػهاٙ  3

 ػبنٙ 6 0.907 3.69 رمجهّ.

 ػبنٙ 3 0.973 3.92 ٚزٛح انسيظ فططخ نهظى نزحسٍٛ يسزٕاْى األكبزًٚٙ. 4
 ػبنٙ 9 1.175 3.49 طى يٍ أطى يضهّ.ٚغت أٌ ٚزعٔط  األ 5
 يزٕسؾ 10 1.182 3.15 أػطف كم ؽطق انزٕاطم يغ األطى. 6
 يزٕسؾ 1 1.155 2.98 أػطف أْى انشرظٛبد فٙ ربضٚد  األطى 7
 ػبنٙ 5 1.093 3.81 األطى ألم شكبء يٍ ألطاَّ انسبيؼٍٛ. 8
 ػبنٙ 4 0.984 3.89 انسيظ حك ػطٔض٘ يٍ حمٕق  األطى. 9
1
0 

 ػبنٙ 2 1.040 3.96 سزطٛغ األطى يُبفسخ انطبنت انؼبز٘ فٙ انغبيؼخ.ٚ

 انجؼس انضبَٙ: انًكٌٕ انؼبؽفٙ الرغبِ ؽالة انغبيؼخ َحٕ زيظ انظى.
 ػبنٙ 4 0.965 4.02 أشؼط ثبنؼٛك يٍ ٔعٕز  األطى يؼٙ زاذم كهٛخ ٔاحسح.  1
 ٕسؾيز 9 0.889 2.89 أفؼم أٌ ٚكٌٕ أطسلبئٙ فٙ انغبيؼخ يٍ انظى. 2
 يزٕسؾ 11 1.283 2.62 أكطِ اإلػبلخ انسًؼٛخ ألَٓب رسجت انؼُبء نهظى. 3
 يزٕسؾ 7 1.004 3.25 ػُس انزؼبيم يغ  األطى ؼتءأشؼط ثبن 4
ػبنٙ  1 0.752 4.55 أشؼط ثبنسؼبزح إشا لسيذ ذسيخ نطبنت أطى. 5

 ًعسا
 يزٕسؾ 10 1.025 2.77 أشؼط ثبنرٕف يٍ ضزٔز فؼم  األطى. 6

فاااٙ رؼهاااى نغاااخ اإلشااابضح ألسااازطٛغ انزؼبيااام ياااغ  أضغااات  7
 ػبنٙ 3 0.926 4.20 األطى.

 ػبنٙ 5 0.990 3.91 أحت يؼطفخ انؼبزاد ٔانزمبنٛس انربطخ ثبألطى. 8
 يزٕسؾ 6 1.033 3.34 أحت انمطاءح ػٍ يشبْٛط اإلػبلخ انسًؼٛخ. 9
1
 يزٕسؾ 8 1.032 3.17 سأسزًزغ إشا شْجذ فٙ ضحهخ يغ  األطى. 0

1
ػبنٙ  2 0.800 4.36 سَٙ أٌ أض٘ األطى فٙ يُبطت ػهٛب.ٚسؼ 1

 ًعسا
 انجؼس انضبنش: انًكٌٕ انسهٕكٙ الرغبِ ؽالة انغبيؼخ َحٕ زيظ انظى.

 ػبنٙ 9 3.07 3.58 أشْت نعٚبضاد يٛساَٛخ نًساضغ األيم. 1
 يزٕسؾ 8 1.059 3.07 ألطء انؼسٚس يٍ انكزت ػٍ انظى. 2
 يزٕسؾ 1 0.942 3.09 .ًٕل  انًؼبلٍٛ سًؼٛبأربثغ لطاضاد ٔظٚط انزؼهٛى ح 3
نااإ ؽهااات يُاااٙ شااارض أطاااى يسااابػسرّ فاااٙ انًاااصاكطح  4

ػبنٙ  2 1.101 4.31 سأسبػسِ.
 عسا

 ػبنٙ 7 1.082 4.08 ػُسيب ألبثم شرض أطى أثزؼس ػُّ. 5
 يزٕسؾ 3 1.020 3.19 أحؼط يُبسبثبد ذبطخ ثبنظى. 6
 ػبنٙ 11 1.087 3.74 نظى.أرؼهى نغخ انإلشبضح ألسزطٛغ انزؼبيم يغ  ا 7
 ػؼٛف 5 0.999 2.46 ألجم انعٔاط يٍ شرض أطى. 8
 ػبنٙ 10 1.274 3.55 أرؼبيم يغ انًٕظف األطى إشا ٔعسرّ فٙ أحس انًظبنح. 9
1
0 

 يزٕسؾ 4 0.975 2.87 أٔافك أٌ ٚسٕق انشرض األطى سٛبضح أَب فٛٓب.

1
1 

 ػبنٙ 4 0.975 3.61 أٔافك ػهٗ انصْبة إنٙ األيبكٍ انؼبيخ يغ شرض أطى.

1
2 

 يزٕسؾ 6 1.040 3.37 انشرض األطى نٍ ٚسزطٛغ انزؼبيم يؼٙ زاذم انغبيؼخ.

بالويييييدهع اا العت سيييييوات الحسيييييا ية لربعييييياد  ً ت يييييح ميييييذ النتيييييا ج الع ضيييييحة إمصيييييا يا
هالعلياس للو  اقت عالية ، لعا اا العت سوات الحسيا ية لن يارات العليياس ح ضيح انحواهيات 

لتي يحعلا العاد لذ  ح  دمج الصم ملال لا ت النتيوية سيتة عتير   يارة ذات مت سير انيوا ية ا
مسا ي عالي،  لنعيا لا يت اريعية عتير   يارة مت سيو ا الحسيا ي مت سير، ههياا  ر يع ميذ ه  ية 
  ر ال ام ية إليي حي افر الععل ميات ليدي بل ية الوامعية عيذ الصيم هعيذ عيالع م ايمير الياي ادي 
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لعيالم ثيم ححي ع هياا التعياب  إليي سيل  ، فلي  حتملنيا الن يارات التيي  ياقت إلي حعياب  م ميع هياا ا
مرح عة  ود اا ثعا ي   يارات لا يت فيي ال عيد الععرفيي مليال عيير افيراد العلنية عيذ معيرفت م بيتا 
اي م لا ميم اليدمج فيي العوتعيع، لعيا ا  يم اه يرها ميدي حوييل م هحيرملي م    ي د اي يم مع يم 

س ا ا و ذلاق من م  و يستويع ا منافسة الويةب العياد لذ فيي الوامعية، في الوامعة ملال ا  م لي
إضييافة إلييي حعيليير العيياد لذ عييذ رايييت م فييي حعلييم لغيية اإلشييارة همعرفيية العييادات هالتواللييد ال ا يية 
باي ييم هميي افوت م علييي التعامييو مييع اي ييم هالت ا ييد معييا فييي ايمييااذ العاميية  ييو ه ييو الوييي ع 

 % محا دها.34م افم علي ال هاج مذ ا م  لنعا لاا % مذ العلنة 14إلي اا 
، هالتيي اه يرت  تا و يا (Hankins, 2015)هها  انحواهات انيوا يية حت يم ميع دراسية 

اا بيةب الوامعيية لييد  م م ا يي  إيوا ييية حوييا  الصييم، ها  ييم بحا يية إلييي ف ييم ثوافيية الصييم هبيير  
لييير عيييذ راييييت م فيييي حعليييم لغييية اإلشيييارة الت اعيييو مع يييم، ههييياا ميييا اه رحيييا علنييية الدراسييية فيييي التعي

، هالتييي اشييارت (Crowe et al, 2015)همعرفيية العييادات هالتواللييد ال ا يية باي ييم، هدراسيية 
 تا و ييا اا ابييياق ايب يياع الصيييم يحعليي ا احواهيييات إيوا يييية  حيي   يييي ع الصييم الي يييار هاملا ييياح م، 

ة الن  ييية يحعليي ا احواهييات ة هالتييي ااييدت  تا و ييا اا بييةب للييية التريييي1996هدراسيية  عيي اد، 
 إيوا ية حوا  العع  لذ همن م الصم.

 ههعاع ً لنعا  اقت ثةث   ارات عالية  دا
 اشعر بالسعادة إذا  دمت خدمة لوالط ا م. -1
 يسعد ي اا اري اي م في منا ط عليا. -2
 ل  بلط مني ش   ا م مساعدحا في العااارة ستساعد . -3

ا حعييير عييذ الوا ييط العيياب ي للسييل   ملييال اه يير هإذا   ر ييا إلييي هييا  الن ييارات  وييد ا  يي
، إن اا هيياا التعيياب  ا توييو حييتثلر  علييي سييل ل م بتييلو ًالوييةب العيياد لذ حييتثرهم بالصييم عاب يييا

م يو زليارح م مت سر فود اه ر هرنق الوةب حويل م للتعاميو ميع الصيم فيي م ا ي  مياحيية عاديية 
  افيم علييي فييرة الي هاج مييذ شي   ا ييم  هم ي ر مناسييت م، إن اا اا يير ميذ  صي  العلنيية ليم

 ههاا يعني اا التويو لر م بتلو ععلي علي ارا ال ا ع لم  ر ي إلي مست ي حويو العاد لذ.

ا  ْم رٕعاس ػاللاخ اضرجبؽٛاخ زاناخ احظابئٛب ثاٍٛ ":انضبنش ثبنساال انًزؼهمخ انُزبئظ  :صبنضأ

 "َحٕ زيظ انظى؟انصكبء انضمبفٙ ٔأثؼبزِ ٔارغبِ ؽالة كهٛخ انزطثٛخ انُٕػٛخ 

هللتحوم مذ  حة هاا ال را  امت ال ام ة باست دا  معاميو   لرسي اة لتعليلذ العة ية 
 ييلذ در ييات ايبعيياد ال ر ييية هالدر يية اليلييية لعلييياس الييالاق ال وييافي هيييلذ در ييات ايبعيياد ال ر ييية 
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العيييالي، هالدر ييية اليليييية  لعليييياس احويييا  بيييةب اليليييية السيييامعلذ  حييي  دميييج الصيييم فيييي التعلييييم 
 هالودهع التالي  يلذ النتا ج التي حم الت  و إلل اع 

 (18عسٔل ضلى )

 يؼبيم اضرجبؽ ثٛطسٌٕ نهؼاللخ ثٍٛ انصكبء انضمبفٙ ٔاالرغبِ َحٕ زيظ

 (265انظى نس٘ ؽالة كهٛخ انزطثٛخ انُٕػٛخ )ٌ =  

أثؼبز انصكبء 

 انضمبفٙ

انًكٌٕ انًؼطفٙ 

 نالرغبِ

انًكٌٕ انؼبؽفٙ 

 نالرغبِ

انسهٕكٙ  انًكٌٕ

 نالرغبِ

يمٛبغ االرغبِ 

 ككم

 ٭٭0.546 ٭٭0.457 ٭٭0.410 ٭٭0.489 انًؼطفخ

 ٭٭0.552 ٭٭0.479 ٭٭0.454 ٭٭0.439 يب ٔضاء انًؼطفخ

 ٭٭0.564 ٭٭0.468 ٭٭0.474 ٭٭0.462 انسافؼٛخ

 ٭٭0.470 ٭٭0.411 ٭٭0.393 ٭٭0.366 انسهٕن

 ٭٭0.731 ٭٭0.623 ٭٭0.593 ٭٭0.602 انًمٛبغ ككم

   0.01داع عند مست ال  ٭٭
 ت ح مذ النتا ج الع ضحة بالودهع ححوم ال را ال الال ميذ الدراسية مليال اا العة ية 
 ييلذ ابعيياد الييالاق ال ويييافي ايريعيية  مييا هراق الععرفيية، الععيييرة، الدافنييية، السييل  ة هالعلييياس لليييو 

ة  0.01مسييت ال   داليية عنييد ًهييلذ ابعيياد انحوييا   حيي  دميج الصييم هملييياس الييدمج للييو لل يا  عيعييا
هح سر ال ام ة ذل  في ض ق الدراسات التي اثيتت اا  واح ععلية اليدمج  توليط حي افر احواهيات 
إيوا يييية  حييي  اليييدمج ليييدي العتيييارللذ فييييا  الصيييم، السيييامعلذة هذلييي  م يييو دراسييية لييية ميييذ  دمحم، 

ة ملييييييال اا هييييييا  الدراسييييييات اشييييييارت فييييييي 2010؛ من ييييييي، 2013؛ دمحم، 2015؛ من ييييييي، 2017
 و ا اا انحواهات  ح  دمج الصم حرح ع للعا لياا السيامعلذ عليي معرفية هف يم للغية هعيادات  تا

هحواللد الصم، ههاا  ت م مع الالاق ال وافي مذ ملال ا ا  درة ال رد عليي التييي  ميع  لئية ح تلي  
عنيييا ثوافييييا ميييذ خيييةع الععرفييية هالييي عي بععارسيييات هيييا  اليلئييية هه ييي د اليييدافع الييياي يح ييي   عليييي 

 يي  مع ا.الت
ة إليي اا اليالاق ال ويافي Sahin et al 2014 ة هLawler  2015فويد اشيار لية ميذ 

فلي داد هلنعيي   ً تيتثر بعييدد ميرات التعييرا لل ييرة ال وافييية ال ا ية باليلئيية الع تل ية عييذ ال يرد ثوافيييا
العييا حعييرا ال ييرا ل ييا  ال يييرات، هفييي   يي  سييييا  هييا  النتيويية حييتحي  تيويية دراسيية ليية ميييذ 

Nikolaraizi & Makri  2005  ة اا حعييرا السييامعلذ ل يييرة حعلييم لغيية 2013ة هرفيياعي
 همتارلة في ععلية الدمج مع الصم. ًانشارة حوعل م اا ر ح اعة
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معا سييم عرضيا ميذ خيةع  تيا ج ال يرا ال اليال حسيتويع ال ام ية الوي ع اا العة ية  يلذ 
للعيييا زاد اليييالاق ال ويييافي ليييدي بيييةب  اليييالاق ال ويييافي هانحويييا   حييي  اليييدمج عة ييية برديييية مليييال

 الوامعة للعا زاد انحوا  انيوا ي لد  م  ح  دمج الصم مع م في الوامعة. 

 :خــــــانسضاس بدــــــرٕطٛ

 في ضوء نتائج الجراسة الحالية توصي الباحثة بسا يمي:
 ضرهرة ح فلر ال دمات العسا دة الةزمة لدمج الصم بالتعليم العالي. -1

 ر ثوافة الصم  لذ العاد لذ مذ خةع دهرات حدرليية ل م.ضرهرة  ت -2

ح علييو الت ا ييو  ييلذ بييةب الوامعيية هالصييم فييي التييدرلط العلييدا ي مييذ خيية العيي اد التييي  -3
 ح   التريية ال ا ة.

اا حويي   هزارة التريييية هالتعليييم بيي دراج بعيي  انشييارات ال سيييوة للصييم ي منيياهج العيياد لذ  -4
 ير مع الصم.ليستويع ا الت ا و هل  ال س

متابعييية حيييدرل  مييي اد الترييييية ال ا ييية هزليييادة ح عليييو الوا يييط الععليييي فل يييا لليييدعم عة ييية  -5
 الوةب العاد لذ  اهي انمتيا ات ال ا ة.

اا حويييي   الو ييييات الع تصيييية  توليييييم إ ييييراقات الييييدمج همييييدي حو و ييييا علييييي ارا ال ا ييييع  -6
  ا.لل   ف علي العتلةت الحليلية لععلية الدمج ههضع خوة لعة 

 زلادة الدراسات ال   ية هالتورليية م ع ثوافة الصم. -7

حوييييييديم دهرات إرشييييييادية هحدرليييييييية يسيييييير ايب يييييياع الصييييييم لعسيييييياعدح م علييييييي الت ا ييييييو  -8
 ال عاع مع م.

 مع م. ًهح اعة ًاا يل ا للصم بع  الععلعلذ الصم م ل م ي  م اا ر ف عا -9

عا ت يييا هموويييت ا ويييازات زليييادة انهتعيييا  بييي دراج الت صييييات العتييي  رة التيييي ححيييدت إ  -10
 هيو نت في موررات التريية ال ا ة التي  درس ا بةب الوامعة.
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 خ:ــــــٕس انًمزطحــــــانجح

 فى ضوء ما توصمت إليو الجراسة م  نتائج ُيوصي بإجخاء البحوث اآلتية:

اثيير حنعييية الييالاق ال وييافي فيي  حعييد و احواهييات بييةب الوامعيية  حيي  دمييج الصييم بييالتعليم  -1
 معي.الوا

 الالاق ال وافي لدي الوةب الصم هعة تا باحواه م  ح  الدمج بالتعليم العالي. -2

إعييادة إ ييراق الدراسيية الحالييية عليي  علنييات مييذ لليييات اخييري   ييدف التعييرف عليي  حييتثلر  -3
 الت صصات الع تل ة لليليات في انحوا   ح  الدمج.
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 ــــــغطاعـــــــانً

 : انًطاعغ انؼطثٛخ.ًأٔال

 هضيني ات الصيم التلعلياات متيلةتة. 2017هحرلسيتا ي، ميرلم مياف .   عييدا ارهال    ح، ا ذ

  ر الععلعات في مد نية الرلياا. مولية  ه  ة مذ ان تدا ية الدمج مدارس في السعع
 .81-47ة. الو ق ايهع. 18 5التريية ال ا ة هالتتهلو. 

 الول ية ليدي ان تعياعي الت ا يو هاسيتراحيويات الياات ة. م  ي  2015ا   الععرلذ، مسذ  ي ح.  

 الوامعة انسةمية، للية التريية. -، ا ة)التوني التود  ض ق في(الصم 

 اليييرال  ال عسية الع اميو ه بالحلعية عة تيا ه ال ويافي اليالاق ة.2012. فتحيي  اهيد امعيد،

 عليم فيي عرييية دراسيات مولية .ال ويافي اليالاق مليياس ميذ مصيرلة  يغة : للت صية

 .467 -419ة. 3  11.صرم – الن  

 الععرفية دار اإلسيلندرلة، ال ييري. التويرف م ا  ية فيي الوامعية ة.دهر2002  .دمحم هفياق اليرعيي،

 الوامنية.
ة. ثنيا ي اللغية/ ثنيا ي ال وافيةع ال لسي ة انسيتراحيويات همع  يات 2006الرل  ،بار   ذ  الح . 

في العيرحعر العرييي السيابع  حوييو ا في معاهد ايمو هيرامج الدمج. هر ة ععو مودمة
 لةححاد الن عي لل ئات ال ا ة،  ع  رلة مصر العريية.

 هالوال يات الويةب ليدال الحيياة بوي دة هعة تيا ال ويافي اليالاقة. 2012، دعياق دمحم. التي را ي

العيتع ييييلذ الييييي الععلييييية اللعتحييييدة.  امعيييية العليييي  عيييييد الع ليييي ، ععييييادة  السييييع د لذ
 الدراسات العليا.

 العة يات علي  اإلليتره يية الت ا يو شي لات اسيت دا  ة. اثير2013شعتي  .   نيت ي، منااالت ر 

 اآلداب الع لي ، لليية عييد العلي  .  امعية" ع ذ يا هحي لتر  ي   ال يي "ان تعا يية 

 اإل سا ية. هالعل  

 . التعييا    ييلذ الييالاقات العتعييددة لييدال بييةب الوامعييةة.2017.  الويلييط، مصييو   عيييدالع يم
 .7,  3س. للية الترييةمولة  ، امعة مصراحة  -للييا 

راسة ا  ا  اليالاقات العتعيددة ليدال بيةب  امعية ة. د2010.  العيدالع ل ، ارهال  نت عيدالع ل 
اللوياق السين ي ال يام  عتير . العل  سع د هبال اح ا بعد نة الرلاا ع دراسية مسيحية

الوعنييييية السييييع دية للعليييي   التري ليييية .   حويييي لر التعليييييم ع رؤال ه عيييياذج همتول ييييات ة
 رلاا.. السع دية. الهالن سية   ستذ ة هللية التريية ،  امعة العل  سع د

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%8C+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%8C+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%8C+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%89+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%8C+%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%89+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
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ا و اعييات هافيييار لييو  ة.2012 .الييرمعذ عيييد ه النيسيي ي ،بييار   عيييدا العوييية ،اسييعاق
ميييييذ ايب ييييياع العييييياد لذ هايب ييييياع ذهي اإلعا يييييات مييييي ع اليييييدمج هحتثلراحيييييا الع تل ييييية 

لعلتويييييي  ال ييييييا ي عتيييييير للوعنييييييية ال ليوييييييية ا علييييييل م  دراسيييييية اسييييييتوة ية موار ييييييةة.
ق اإلح اقيييييييييية الدهليييييييييية لحوييييييييي   ليييييييييدمج العوتععيييييييييي التيييييييييامو فيييييييييي ضييييييييي   -لةعا ييييييييية

 . ععاا، مسور.ايش ا  ذهي اإلعا ة
  ير امج العلتحولذ الع ه يلذ الول ة لدال ال وافي الالاق مست ال  ة.2017. رم اا ا اس العصري،

 الوامعية مولية .الديع ارافيية العتغليرات بعي  ضي ق فيي اإلثرا يي الصيي ي م   ية

 بالوامعة العليا هالدراسات العلعي ال حال ئ ا ش - هالن سية التري لة للدراسات اإلسةمية

 .208-186ة. 2  25. فلسولذ – ا ة - اإلسةمية

ة. ال صيييا   اللياسيييية لعليييياس  يييارد ر لليييالاقات العتعيييددة 2012.  العصيييري، دمحم عيدالعوليييد
 امعية  ن يا، مولية لليية   هعة تا بالتحصلو الدراسي لدال بةب الوامعة في اليعذ.

 .92,   23التريية . مج 
سيعنيا فييي العييدارس  احواهييات الععلعيات  حيي  دميج الععييا لذ  ة.2008الع ليري، ع شيية امعيد.  

 .208 -181. 25.  امعة انمارات العريية العتحدة، مولة للية التريية.   العادية

ة.حوريييية الععلييييية العرييييية السيييع دية فييييي دميييج ايب يييياع ذهي 2005الع سيييي،  ا ييير  ييييذ عليييي. 
انمتيا ييييات التري ليييية ال ا يييية فييييي العييييدارس العادييييية هزارة التريييييية هالتعليييييم، ايما يييية 

 للتريية ال ا ة.العامة 
ة. العيتعييال السييع دي هاليالاق ال وييافي. الرليياا، ملت يية العليي  ف ييد 2012النعلية،   سيي  ا ييرا يم. 

 ال بنية.

م ا ييييع  اسييييت دا لول يييية الوامعيييية  حيييي   ان تعا ييييية ة. انحواهييييات2015، زلنييييط .   ييييذ م هزليييية
بال يات دراسية ملدا يية علي  علنية ميذ  –ا ع ذ يا  –     ال ي  ان تعاعيالت ا و 

 امعية  ا يدي مريياح . رسيالة ما سيتلر. هاإل سيا ية ان تعا يةالوامعة ليلية العل   
 .للية العل   اإل سا ية هان تعا ية عهر لة

فاعليييييية انرشييييياد باللعيييييط فيييييي حنعيييييية الت افيييييم الت صييييييي ه  ة.2006.  ن ييييياا ،  ديعيييييا ميليييييط 
لة دلتي را .  امعية  نياة . رسياان تعاعي للو و ان يم ه اليدمج ميع انب ياع العياد لذ

 الس ل ، للية التريية.

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF


َٓبز يطظٔق ز/ 

 لبثٛم

ــظ انظـى ثبنزؼهٛى انغبيؼٙ نسٖ  انصكــبء انضمبفـٙ ٔػاللـزـّ ثبالرغـبِ َحـٕـ زي

 ػُٛخ يٍ  ؽالة انغبيؼخ
 

 310 

احواهيات العتييرفلذ ايايياديعللذ  حي  ان تر ييت هاسييت داماح ا  ة.2005منياهي، موييدال دمحم رشييلد. 
.  امعيية النويياح ال بنييية، للييية فييي التعليييم فييي  امعيية الوييدس الع ت ميية فييي فلسييولذ

 الدراسات العليا.
 – العتول يات : العاديية العدرسية فيي الصيم الويةب دميج ة.2007. دمحم عييدالنيي عليي من يي،

 الوي دة هيو في  التنعيية ا يو ميذ الن سي  انرشاد- عتر الرابع السن ال  العرحعر. ال ا ع

 .665-633. 1. مج الن سي اإلرشاد مرل ، شع  علذ  امعة. التاملة

ة   ير ة. متول يات دميج الصيم فيي العدرسية العاديية ميذ ه  ي2008من ي، علي عيد رب النييي. 
العييامللذ فييي مويياع حريييية هحعليييم الصييم هالسييامعلذد دراسيية ملدا ييية بعد نيية الرلييااد. 

لندهة العلعية ال امنة لةححاد العريي لل لئات العاملة في رعايية الصيم د حوي لر التعلييم ا
، مرليي  العليي  ف ييد ال وييافي. الرليياا " هالتتهلييو لرشيي ا  الصييم هضييعاف السييعع
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Summary 

Thepresent  study aimed at  identify the nature of the relationship 

between cultural intelligence and the trend toward integrating Deaf 

people in to university education in a sample of university students, 

identify the level of cultural intelligence among university students, and 

Identify the direction of university students towards the integration of 

Deaf people into university education. 

The sample of the study consisted of (265) students at the Faculty 

of Specific Education in the third and fourth classes (99) males, (166) 

females and the average age of the sample (20.941) deviation (0.67), The 

researcher used the measure of the cultural intelligence of the students of 

the university and the measure of the direction of the university students 

towards integrating the deaf (prepared by the researcher), The study was 

based on the descriptive approach. 

The results showed a positive correlation between the cultural 

intelligence of the university students and their tendency towards 

integrating the Deaf in the university, that university students enjoy a 

high level of cultural intelligence, and have a positive trend towards the 

integration of Deaf University.  


