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 دادإـع
 استاذ الرتبية اخلاصة املساعد

 قسم الرتبية اخلاصة -كلية الرتبية
 رىــــــــة أم القــــــــجامع

هددت ا درتسد ددى ارددر درلىددتج هاددر دة اهدداي  الددى درلتجاددى در الددى  دد   ا ىددى    در ددت  
ددا رددلىت درًلناددتدي  در ددص(.  تدداس درل هدد     ة تنددا هاصددى  نحددت ة ههددألك ديمددابعً  ةلىض

  ددد    دددق ةح اددد  .  ارلضدددى (180) ارلضدددا    (120) دددصألك .  اردددط   ارلدددى (300)درتسد دددى  دددد  
 اهدتدب  دة اهداي دربالدى نحددت ة هددهألك ديمددابعً  ا  درلاحد  تلبلاد    ادا  هتدج درتسد ددى  د

درلاح  .  دهلًتي درتسد ى هار درًصألج درتلف  درلحااا .   دت  هألدتي نلدااج درتسد دى  ندد ةت دت 
دة اهدداي اع اتا ددى رددت   الددى درلتجاددى در الددى نحددت ة ههددألك ديمددابعً  هاددر  ًادد    ددا ي 

ق.  ددكرأ  هألددتي درصلددااج هددت    ددتب  ددت ح ادي ب رددى احهدداااى تددا  درتسد ددى  هاددر درً اددا    دد
دة اهاي دربالى ةىز  رًلنادت در دص(  د   ًاد  درً دا ي نا دلجصا    داه د ة اهداي نحدت ب س 
ة ه  درلتجادى در الدى   هًالدد  د  درحاداا درىا دى  درً لًد .   دا ي درفدت ح رهدار  دردك تس. 

ادي ب رددددى احهدددداااى تددددا  دة اهدددداي دربالددددى نحددددت   ددددكرأ  هألددددتي درصلددددااج هددددت    ددددتب  ددددت ح 
 ة ههألك ناخلالج  لنات  تاس درل ه  

  الى درلتجاى در الى. درل ه  ديمابعً   .دة اهاي :كلمات مفتاحية 
 



  د. عبداحلميد حسن طالفحة
 

 184 

  حاد. عىت  تضتع د ة اهداي  د  درًتضدتهاي درًألًدى  د   ادتدب درلتجادى  هادك دردصف(
زدب د هلًا  تتسد ى د ة اهاي  ؤختضد هار دهللداس  نألدا  دحدتا  د  درً تنداي دي ا داى ر  هداى 

ب درتد ى  دركي يت د  دات  درفدتب.  فت ىدد  د  درًتد دي درلد  ةتدلته   صدد . درفتب اا ة  ق درً ت 
 د  ل انى ا ا نار لته    درت ت 

ا  اًا     لق  جات    درىأل ةصا ر .د ة اهايدر لات نًتضتع  د هلًا ر درتغك    ا ه
  فألددت  للايصددى نحددت  نظددتةألك  ددت  ددا ي . األددر  دحددتر ةىتفدد  ادده ك رددك يلف ددتدألدد درلدداحجا . ا   ن

 دد   مجددت درلىتففدداي درلدد    ددا   Allport .1935.  فىددت ةىتفدد   رلددتسي  لاىلألددا د ة اهدداي
عىدت   رت  غارلاى درً لها .  ض  لت  درىهدل   درلنهدطد  دلىتدب     "حاردى  د  دج د ة دا  ننندحاد  ي

ر ادد   بيصددا ا   ه ةددت األ ادي  ثددت  فددتب.  ة ددتب ا . ةصددلظك  دد  خدداله در لددتا درتددان ى رادد درى 
 (O'Keefe .D. 2002)  "ىد  ددل ان هدك درًتضدتهاي درلد  ةتدلجات  د دل انى درفدتب ر ًاد 

  ادا   ادره فداهاك درً ديخداا   تضدتهاي  ديخد او  در ًاهداياً د ة ا  ة ااك ثاتدا نتدلااض ر
  American Psychiatric Association).  2009   ارر دإلع اتا ى درتالاىيلتد ح    

درلدد  ةؤفددت   هدد  .اع اتا ددى دة اهددايارددر ثالثددى  نًددا    د ة اهددايعً دد  ةهددصاي   هااددد
درلددد  ةدددت ت    ةؤفدددت    ة لدددق   دددتا      هددد .  دددالاى  دة اهددداي ة لدددق   دددتا     تضدددتهاض  دددا. 

ت  ادرددت ت   دد  ددات درلدد  ةلًجددق  دد  حاددتا درفددتب تددا    هدد  . حايددتا  دة اهدداي. ااض  دد تضددته
  در لته رف تا     تضتع  ا

 جتزي  هًاى بسد ى دة اهاي دربالى نحت درل ه ؛ رًا رألا  د  ب س  ألدك  د  دإلهدتدب 
 در اددت درددكي يددؤهاألك راصألددتو نارًتددؤ رااي هاددر  مًددق   ددد خهتلدداض   ب د ة اهدداي دإلع اتا ددى
ةىًدددق هادددر ةتدددألاق د  دددل انى راًتد دددي  در لدددتدي درلىااًادددى  ةىباألدددا  ىصدددر  ب ردددى  در صدددتسي. 

  ارددر   دتب هال ددى Jackson    امتدتب  Bloom     دت  خداسي بسد ددى  دق  دد  تادت   1995
تددا  د ة اهدداي   تددلت  درلحهدداق. نًىصددر  ب درلحهدداق در اددت عحلدداب ارددر دة ددا  اع ددات   دد  

   1999رل  يل ه  تألا  بس فش. دربارط نحت درًابا د
    ىاًددا  حدداراا .     دد   ىاًدد  . مًددا  ب درًىت ددى ناة اهدداي دي ددتدب  ددتد   ددانتد  نددا 

ادي  هًادى  لادتا؛ ينألدا ةز بندا  -درًتل لق دركي   اىًاتب  د  دي دتدب ا ي د حلاا داي در الدى
  ندددتدع   خددد اه  نن ددد(  د ىادددى ةتخدددتنا اردددر  ىت دددى  دددلط   دددتب تدددتد ج  ىاصدددى  خدددت اي خالدددى
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 ًد  خداله  ىت دى ةادأ د ة اهداي عً د   ىت دى  افادى ةدنثت حاداا . درل تفىاي درل  ع دط ةت اتهدا
  رئددأ دي ددتدب تلاددأ د ة اهدداي.   دد  د  لتدضدداي در ااًددى  دد  هددكد درً دداه هدد   نددد حددا  ة ددتب 

ا الألك د ة اهددداي نحدددت دي دددتدب ا ي د حلاا ددداي در الدددى اع اتا دددى  ددداب اردددأ  ددداصى ( هادددر  ىددد
ن ددددد ق اع دددددات .  درى ددددد( لدددددحا   اًدددددا  اندددددا د ة اهددددداي نحدددددتهك  دددددالاى  لتدددددلًت  ىانددددداةألك 
  ددداىا اتب ن ددد ق  دددال .  رىدددق درًىت دددى ناة اهددداي دي دددتدب   ىات ددداةألك حدددته ا ي د حلاا ددداي 
در الدى  اتدألك ن د ق  لادت  د  ان داح   لادي تدتد ج ةىدتيق درتدات .  جدتد ج درلتهادى  دإلسخداب 

   1984 حلاا اي در الى    تهك    ىاًى  درلبش. دي تي رك ي د
 فلنثت د ة ا  نىتب    درىتد ق  در لتدي درل  عًت تألدا درفدتب  در ًاهدى.  نارلداض  دا ةدؤثت 
درىتد ددق در تددًاى  درى ااددى  د نفىاراددى  د  لًاهاددى  دد  ة ددتف  د ة ددا .  ة ًدد   هًاددى د ة اهدداي 

ىابيا     در دتدسدي درًلتةلدى هادر ةادأ د ة اهداي اع انداض در الى نارًىاًا  نحت دي فاه غات در
    دددالاض. اا يلتةدددط هادددر د ة اهددداي دإلع اتا دددى دة ددداا  دددتدسدي  جدددق  در لدددته درصفتددد   د  لًددداه  
رأل تدب ا ي د حلاا اي در الى.  ةحتا  درلتد ج درلتجتفى  د  لًاهاى  درهحاى  درًألصاى رك ي 

دينحدداو  درتسد دداي ادي درىال ددى.  ب ددج دربالددى ا ي د حلاا دداي د حلاا دداي در الددى.  ء ددتد  
در الدددى  ددد  درًدددتدس  درىابعدددى.  ءهدددتدب در دددتدبس درالز دددى ر دددق  ئدددى  ددد   ئددداي درلتجادددى در الدددى. 
 ةبددتفت  ب دي در اددا  درًصا ددلى ر ددق  ئددى  دد   ئدداي درلتجاددى در الددى.  فلتةددط هاددر د ة اهدداي 

 دإلن اس  دإلهًاه رأل تدب ا ي د حلاا اي در الى درتالاى  تدسدي  جق  درت ت. درىزه. 
 فددددت  درىتيددددت  دددد  درً لهددددا   ديمددددابعًاا   ب حددددط دربارددددط رل ههددددد ديمددددابعً . 

يددصى ( هاددر ةحهددااد ديمددابعً . اا ع ددت  دد   -  صاهلددد نددد.  د لالمددد رلت ألدداي اع اتا ددى نحددت 
يلحدد  هدد   ددق  تيددت هلددت در ددتد ا  درلحدد   درًىت ددى  دد   اددتدب ة ههددد  لىددى   ااددتا.  ل ددت  

 .  در تدح.  ااق درًىت ى درً لافى؛ ر   ع تي  تدنط در تا رتعد  فلال ر  تدنط درضىي    اتاى
   1994 در تفتا. 

ةحهدددددددداق دربالددددددددى  تت ددددددددتب هال ددددددددى  تفددددددددى تددددددددا   2006   فددددددددت  درهددددددددًابي   ىدددددددداتتا
ي اردددددر درتضدددددا.  ددددد  حدددددا   ب دإلخفددددداح يدددددؤب عىدددددزز  دة اهددددداةألك. حاددددد  اب درص ددددداح ديمدددددابعً 

  ب يل ددد ق ردددت  دربالدددى ا ي  نحدددت دردددلىاك   تدهالدددد. حاددد  يلت ددد  ة ددد اق دة اهددداي  دددالاى

ا ي  يل دددد ق رددددت  دربالدددددى درلحهدددداق درًتةفدددد  دة ددددا  دع ددددات  نحددددت دردددددلىاك  دددد  حددددا  يلت دددد   ب
 .درلىاك درلحهاق درًص فت دة ا   ال  نحت
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ي  ا تب  ألصلد  د   اخلااس دربارط اي د  لىتدب  د ة ا  دإلع ات  نحت ة ههد درك
هت دخلااس را    درًصا ط    درً داب درًصا دط.  هدكد  -درًتل لق.    ةتد ت خهاا   خت  

عح د   هدتدج  دق  د  درفدتب  درل هد .  ًدا  نددد  د  خدنند  ب ع ادق  د  درألدتس  درف دتدب درلتجددتي 
تد دد درف دق  درصفت   د  لهابي     خأ  ب دربارط ااد دخلاس   ا ض غات  ااه اراد.  إندد  دت ي

 ضالض هًا عحد( ندد  د    داهت دردص    درت نادى  درحت داب  د  درلفدتح  درصلدتر.  ًدا يدؤثت هادر 
 دن فاو در فاعى درىاًاى  دإلنلا اى.  فؤبي ارر ضااع  ألت درفتب  درًؤ تى 

  دد  ثًددى  ددإب بسد ددى د ة اهدداي نحددت درل هدد  ديمددابعً  رابارددط  لددلحا ضددت سا 
 ب درل هدددد  درتسد دددد  عىددددت  دددد  درًحددددتبدي درتااتددددى رالت ألدددداي   احددددى. خالددددى ااد  ددددا دهللتنددددا

 درًألصاى.  درًتاس دركي يل ك  درفتب رصفتد نىت درل تب 

عىددت ة هدد  درلتجاددى در الددى  دد  درل ههدداي درحتيجددى  دد   اددتدب درلتجاددى  درلدد  ةا ددر 
 يخددت . ا   ب درلاحدد   حدد   ا لددا ض  دد  دربالددى هاددر بسد ددلألا.    د نل دداه اراألددا  دد  ة ههدداي

    خاله ةتسفتد ربالى ة ه  درلتجاى در الى   د   تحادى درل دارتسفت  ةدك  ت نىضدألك   د  
بسد ددلألك رل هدد  درلتجاددى در الددى   دد  خددت ألك هاددر  تددل لاألك نىددت درل ددتب  دد  در ا ىددى.  ًددا 

درلتجادددى اهدددط نىضدددألك اردددر در دددته ندددننألك  دددانتد يلت ىدددتب در ددد   در جادددت  ددد  بسد دددلألك رل هددد  
در الى. ا   نألك  ت ئتد نى ( ارأ.  جارً اتق  إب هصدا   ئدى  د  دربالدى  دانتد عيظألدت ب ه د( 

حا  هلت د  نألك  عتلًلىتب  فلفت تب    بسد لألك رألكد درل ه   فلت ىتب  ب يلك . هك  درحارى
 درلحا ألك  ل تدض نارىًق     درتسد اي درىااا 

 ؛درتدس ددتب دة اهدداي اع اتا ددى يي ة هدد   دداب  دد  ديهًاددى نً دداب  ب عًلاددأ دربالددى 
رًا ركرأ     ثت    دنلًااألك  هبااألك    ارأ درل ه     ت  خاسي درىتيت    درتسد اي ارر 
اهددتدب دربارددط درًىاددك  دد   اادداي درلتجاددى  ب س هددكد دإلهددتدب  دد  ةصًاددى  ةىددتيق د ة اهدداي نحددت 

   1987ة ههد دركي عًجق  ألصى درًتل لق  هت ز. 
 دا هد   -جق هك  درتسد اي درل  ةحا ه در  ي ه  دة اهاي  الى درلتجاى در الدىاب  

درضدل  دردكدة   ىا  رًتاهتا هؤ   دربالى رلتهاك دة اهاةألك دإلع اتا ى نحت ة ههألك  س    تف
 د رلزد  در ا   ربلاىى هك  درًألصى.  ءب دة اهاةألك دإلع اتا ى  درتتفى ةت د   د   تدلت  در دت اي 

 درىًدق هادر ةىدتيق  دات ألك  ة دتعك  دلق درص داح  درل ادي  رألك  درفئى    دربالدى  تدل لالض  درً ت ى
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 دد  حادداةألك.  ًددا  ب دة اهدداي دربالددى نحددت  اددتدب ة ههددألك  درلتجاددى در الددى  ةى دد( نظددتةألك 
 ًددا يددصى ( نارلددار  هاددر  تددلت  . درح ا اددى اراددد.   ددت  د لصدداهألك نددد.   ددت  ابسدمألددك يهًالددد

ندددد  اًدددا  اندددا دة اهددداي دربالدددى نحدددت درًدددابا ادب درلتجادددى در الدددى درً لافدددى اا ةحهدددااألك  ددد   دددت 
درتسد ددداى اع اتا دددى  ددداهت اردددأ هادددر  دددتهى دردددلىاك.  دملتدددا    لادددي درًألددداسدي دردددتدسبا  األدددا ن دددق 

.  ًددا ةى دد( ةاددأ د ة اهدداي  لاىددى ةىا ددق دربالددى درحدداراا   دد  ة هدد  درلتجاددى ت ددألترى  فتدد
  لاىدى  دات ألك ة داهألك    دربدال  ا ي درحا داي در الدى  تدل لالض در الى  دركي   اىًاتب  د

   ت  ن احألك    األك    هًاألك درًتل لا   
 ؛رددكرأ  ددإب بسد ددى د ة اهدداي   اا ددألا عتددً  نار  ددي هدد  بس لألددا  لددق ة ددتب دربددال 

 رل صط درت تع     الااي  ت ةؤثت هار   ت اي درىًااى درلىااًاى     ًا   تدنلألا 
 دي ئاى دآلةاى    درتسد ى  يت    اى فً   ةحت
  دددا هددد  دة اهددداي  الدددى درلتجادددى در الدددى  ددد   ا ىدددى    در دددت  نحدددت ة ههدددألك السؤؤؤ األ ا: أل 

 ؟ ديمابعً 
تددا  دة اهدداي   α ≥ 0,05 هددق ةت ددت  ددت ح ادي ب رددى احهدداااى هصددت  تددلت   السؤؤ األ النؤؤ    

   ارر در ص(؟ الى درلتجاى در الى     ا ىى    در ت  نحت ة ههألك ةىز 
تددا  دة اهدداي   α ≥ 0,05 هددق ةت ددت  ددت ح ادي ب رددى احهدداااى هصددت  تددلت    الن لؤؤ السؤؤ األ 

 تددداس  الدددى درلتجادددى در الدددى  ددد   ا ىدددى    در دددت  نحدددت ة ههدددألك ةىدددز  اردددر 
 ؟درل ه 

  هار درلىتج ارر هت ا هك  درتسد ى
 ديمابعً  نحت ة ههألك    در ت  ى دة اهاي  الى درلتجاى در الى     ا ى  

  درلتجاددى  ة هدد  نحددت    در ددت  درفددت ح  دد  دة اهدداي  الددى درلتجاددى در الددى  دد   ا ىددى
ا راًلناتدي دآلةاى  در ص(.    تاس درل ه  در الى ةلىض

 ة:  ـــــــنظري ةـــــــأهمي
 اهددداي  الدددى ة هددد  درلتجادددى ةصلجددد   هًادددى هدددك  درتسد دددى  ددد   حا ردددى   دددفألا هددد  دة 

 درلدد   ددت ةىًددق  ًؤخددت عتدداهت درًىصاددا   دد  هددكد . در الددى نحددت ة ههددألك ديمددابعً 
 هادددر . درً ددداه هادددر ةدددتهاك د ة اهددداي د ع اتادددى ردددتيألك  ةهدددحا  د ة اهددداي درتدددالاى
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 اردأ  لدق ة ددت ألك  دن دتد ألك  دد  . اهدتدب در بد   درلددتد ج درلتجتفدى  درلىااًادى  ةبتفتهددا
 ًق  تح درى

  اب درلحددداح دربدددال  نارل هددد  دردددكي يلفددد   ددد  دة اهددداةألك ع ىاألدددك  مجدددت دع اتادددى نحدددت
 درًألصى  ًا ع ىاألك عتألًتب د ألا ضا ح ا اضا    ةصًاى درً لً  

  اب  ىت ى دة اهاي  الدى درلتجادى در الدى نحدت ة ههدألك عتداهت درًدتس  هادر دخلاداس
  ضق     انلد  ف تب ارر  بد   . دربتح درًصا لى رلىتيق دة اهاةألك

 ة:  ـــــــتطبيقي ةـــــــأهمي

   اهددتدب   اددا  ر اددا  دة اهدداي  الددى درلتجاددى در الددى نحددت ة ههددألك ديمددابعً    دد
 ًا يلا  درفتلى   دل تد د  د   لدق نداحجا   خدتف   د  بسد داي .   (  صأل اى هاًاى

   اتألى 

  ة ههاي  خت   ة  ا  درلاحجا  إل تد  درًزفت    دينحاو  درتسد اي درًًاثاى    

  در ت   ا ىى درلتجاى ندرلتجاى در الى     ااى  تك د لهتي درتسد ى هار  الى     
  هد1438/1439   درىا  درتسد    درتسد   درجان ةك ا تد  هك  درتسد ى    درفهق  

  خهااهددددد هاددددر  لاىددددى درً اددددا  درًتددددل ت حددددتبي درصلددددااج  دددد  هددددك  درتسد ددددى تصددددا ض   
 درتا ت لتفى    لتح  ثلاي 

د ددلىتدب نفتدد     ةألاددؤ ه ادد  ههددل   اتددق رال ددل انى درًت لددى    درتددارلى نحددت   االتجؤؤ   -1
    س ددددتز  دددد  درلائددددى درلدددد  ةتددددلجات هددددك  د  ددددل انى .     تد ددددي.     تضددددتهاي.  خدددد او

درتس ددى درلدد    نددد دد  هددك  درتسد ددى هاددر    ا تداادداض ج د ة ددا فىددت     2008.    ددًاسا  درىددتيا 
     اا  د ة اهاي درًتل ت     هك  درتسد ى   د ل اناةد هار عحهق هااألا دربارط 

 د  ة هد  درلتجادى در الدى  تب    هك دربالدى  ا دتس. انداو  درًتد االخ صة التربية طلبة -2
  1438/1439 درتسد  راىا   درجان    درفهق درتسد       در ت   ا ىى درلتجاى ن    ااى 

هد  هلداسا هد  نظدا   د  در دت اي درلتجتفدى درًل ههدى درلد  ة دت  رفئداي   التربية الخ صة -3
   دي تدب غات درىدابيا  تألدتج  تداهتةألك هادر ةح اد   هدتد ألك  ةصًادى ا دةألدك.   تداهتةألك 

ى در الدى    درل اي ارر   هر  ا ةتً  ند ا  اناةألك   دتسدةألك.  فصدتسب ةحدا  ظادى درلتجاد
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درًتهلدددى  درلفدددتح  دإلها دددى درى اادددى  دإلها دددى درتدددًىاى  دإلها دددى درلهدددتفى  دإلها دددى درهدددحاى 
 د ضدددددبتدناي درتددددات اى  د نفىارادددددى  لددددىتجاي دردددددلىاك  دضددددبتدناي درلتدلدددددق  . در تددددًاى
حددت درل ههدداي درلددد     ندددد ف هددت تل هددد  درلتجاددى در الددى  ددد  هددكد درتددااح  .  درلتحددت

تجاددى.  ةل ددتب  دد   حهدداى  ددتدب درلتجاددى در الددى درلدد  بس ددألا دربارددط  دد  ةبتحألددا  ااددى درل
   اه ة ههد    در ا ىى 

هاًدد .  درًتدداس درتسد دد  رابارددط  دد  در ا ىددى.  درددكي يت ددز هاددر ح ددق مسؤؤ ا التخ:ؤؤ   -4
 لاسفددى  د خلااسفددى  درحددتا. درتسد دداى دإل  ةل ددتب خبلددد درتسد دداى  دد    ًتهددى  دد  درً ددتسدي

 ؛تص ددداح  ددداهاةألا  لبالددداي درل دددتب درلددد  ع دددط هادددر دربالدددى د لاازهدددا  درلددد  ة ددد ق   ًدددتع
    ن ا ىدى در الى درلتجاى  تك عىت    راحهته هار درتس ى درىاًاى    درل ه  درًحتب

 درتسد د  درفهق  صك  اد درتسد ى تت ي اا درًًا ى    در الى درلتجاى   تا   حتو    در ت  
  دد  درًفىاددى درلاراددى درل ههدداي در تددك  فضددك د.هدد1433-1432 در ددا ى  درىددا   دد  دي ه
  درل ارتسفت   تحاى

 دربارلاي رابال   لاح  درف تفى دإلها ى  تاس    
 دربارلاي رابال   لاح  درلىاك لىتجاي  تاس    
 دربارلاي رابال   لاح   درلتحت درتات اى د ضبتدناي  تاس    
 دربارلاي رابال   لاح  درتًىاى دإلها ى  تاس    
  درلهتفى دإلها ى تاس  
 درًتهلى درى ا  درلفتح   تاس   

ددا  دد  درت ددا  ملحوظؤؤة  اب  تدداس ديها ددى درلهددتفى   تدداس درلفددتح درى ادد   درًتهلددى رددك ع دد   لاحض
 دركي   تي  اد درلح  

 

 هدد  درل اك ن دد ق هددا  ادددرلى  دد  رالة اهدداي لاددتا   هًاددى درلحددتوةيددتر  درىتيددت  دد  
ديمدابعً   كألنحدت ة ههد دربالدى دة اهدايهتب    درلداحجا  رتسد دى  ن  ق خاو.   ت ةىتو

  هتٌو رلىت هك  درتسد اي   ا اًا ي     در ا ىاي. 
  بسد ى هت ا ارر درلىتج هار دة اهاي دربالى در ا ىاا  نحت 2016  تي تتهًتب  

. ت  د  لًاهاددى تت عدددى  دددىاتاة ههدداةألك درتسد ددداى   ل دددا درتسد ددى هادددر هاصدددى  دد   الدددى درىاددد
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 ارلضدا   ارلدى  د   اادى درىادت  د  لًاهادى ن ا ىدى  دت ي   90نحا  ة تنا هاصى درتسد دى  د   
 رنتو ةح ا   هدتدج درتسد دى د دل ت ا   ادا  دة اهداي  الدى در ا ىدى نحدت . درباهت نتىاتا

احجدى  د  بسد دلألا هادر ة ههاةألك درتسد اى  رالاحد  "اتدتدهاك ا دًاهاق حتد ".  ًدا دهلًدتي درل
درًددصألج درتلددف  درلحااادد  نا ددل تد  دي دداراط دإلحهدداااى درًصا ددلى.  ارددأ نا  ددلىانى نارحز ددى 

      ددت   دفا نلددااج درتسد ددى   دتب  ددت ح ادي ب رددى spss 20دإلحهداااى راىاددت  د  لًاهادى  
  ددفا هددت    ًددا . احهدداااى تددا  دربالددى در ددا ىاا  نحددت ة ههدداةألك درتسد دداى ةىددز  ر صتددألك

  ددددتب  ددددت ح ادي ب رددددى احهدددداااى تددددا  دربالددددى در ددددا ىاا  نحددددت ة ههدددداةألك درتسد دددداى ةىددددز  
 رًتلتفاةألك درتسد اى  خىلألك   

   بسد ددى هددت ا ارددر درلىددتج هاددر دة اهدداي  ارلدداي2015مًددا   ددتي هلددت درفلدداح  

مددابعً . ة هددهأل  دي ة ه  درلتجاى در الى     ا ىى دي ات  با  ت  هلدت درىزفددز نحددت
ة لاددي تدداخلالج درًددتلت  درددتسد     ددتاس درل دده    در د ي هدًا ااد  اندا هدك  د ة اهداي

 بدا ر اددا  دة ددا   درلحهدداا     دد    ددق ةح ادد   هددتدج درتسد ددى  ا دددا درلاحجدددى تلصدددا   درًددتلت  
لا ألدا هددار هاصددى  سجىدى   دا ي  تهادى. ةدك ةب دربارلداي نحدت ة هدهأل  ديمدابعً    تنددى  دد 

رددت    ارلددى    ددت  هألددتي نلددااج درتسد دددى   دددتب دة اهددداي اع اتا ددى(264) درتسد دددى درً تندددى  ددد 
ه    تب  ثت رًلنات درًتدلت   دربارلاي نحت ة ههأل  ديمابعً  ن  ق ها .    فا درصلااج

رًددددتلت  حاددد   اندددا دة اهدددداي  ارلدددداي د. درل هددد  درتسد ددد  رابارلددداي  ددد  دة اهدددداةأل  نحددددت
  ضدحا   مجدت اع اتا دى  د  دة اهداي  ارلداي درًددتلتفاي درتسد دداى ديبندر.  ددًا درددتسد   درجددا  

رالة اهاي رهار   ارلداي  دتاس  درصلااج   تب  ثت رًلنات  دتاس درل ده     درً داه درًألصد 
درًتددلت  درلحهدداا   درصلددااج   ددتب هال ددى دسةلا اددى  ت لددى تددا  درلتجادددى درف تفدددى.   خددداتدض  هألدددتي

نحدت درل هد    د  درًىدته درلتدمًد  ربارلداي درًتدلتفا  در دا (  درجدا    دة اهدداةأل   درًلًجق
 ن  ق ها   جىت   ا ةد درفتهاى  

   درلدد  هددت ا ارددر ة هدد  دة اهدداي  الددى درلتجاددى در الددى 2015  دد  بسد ددى در ددت ع  
درىارًادى  د  ديسبب. ة تندا هاصدى  نحت ة ههألك رت  هاصى  د   الدى  ا ىدى درىادت  دإل دال اى

-2014   ارلضا   ارلى ةك دخلااسهك ناربتف دى درى دتدااى درىص تبعدى راىدا  درتسد د  92  درتسد ى   

 رلح ادد  هددتج درتسد ددى  ددا  درلاحدد  تلصددا   بدا درتسد ددى درًلًجاددى نا  ددللانى  درلدد  ة تنددا . 2013
درتسد ى ارر  ب درتس دى در اادى  ة اهداي  ج خاسي نلاا. ثالثى   ا ي هلاسا  تزهى هار 28   
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دا اردر   دتب  دت ح   الى درلتجاى در الى نحت ة ههألك  انا اع اتا دى.  ًدا  خداسي درصلدااج  عضض
 ددد  دة اهددداي  الدددى درلتجادددى در الدددى نحدددت α= 0.05) ادي ب ردددى احهددداااى هصدددت  تدددلت   

ا رًلنات  دتع ى درفدتع درًألصد .  ًدا  خداسي درباردط  د  درجانتفدى درىا دى رهدار   الد ة ههألك ةلىض
ا اردر هدت    دتب  دت ح ادي ب ردى احهداااى هصدت  د  دة اهداي  α= 0.05)  تدلت   درصلااج  عضض

ا رًلناتي در ص(  درًتلت  درتسد   رابارط     الى درلتجاى در الى نحت ة ههألك ةلىض
  بسد ددى هددت ا ارددر درلىددتج هاددر دة اهدداي  الددى 2013 ةصا رددا درىضدداياى  درحتيددتي  

 جادداب درىال ددى تددا  . در ت دى د  لًاهاددى  دد   ا ىددى درلا ددا  درلبلا اددى نحدت ة ههددألك ديمددابعً 
 دة اهددداةألك نحدددت درل هددد    .  درًىدددته درلتدمًددد .    ددداب درتددد  . در دددص(  درًتدددلت  درتسد ددد 
   ارلضا   ارلى     تك در ت ى د  لًاهاى     الى  ااى دي اتا 308ة تنا هاصى درتسد ى     

   فا درصلااج ه    تب دة اهاي اع اتا ى ردت   الدى در ت دى د  لًاهادى نحدت . در ا ى  سحًى
 نحدت درًتس دا   د  ة هد  .  نحت بسد ى  تا اي در ت ى د  لًاهاى. ة ههألك ن  ق ها 

 نحدت  حدتس .  نحت ب س ة ه  در ت ى د  لًاهاى   هًالد    درً لًد . در ت ى د  لًاهاى
هاى  ًألصى   ًا  هألتي درصلااج   تب  ت ح بدرى احهااا ا هصدت  تدلت  ة ه  در ت ى د  لًا

.       حتس د ة دا  نحدت هضدت هائدى درلدتسف(  د  ة هد  در ت دى د  لًاهادى 0.05  رفا= 
دا رًلنادت در دص(   اندا رهدار  دإلنداو.      حتس د ة ا  نحت در ت ى د  لًاهاى  ًألصى . ةلىض

 اهاي دربالى نحت هضت هائدى درلدتسف(  د  ة هد  در ت دى    تب  ت ح بدرى احهااا ا    دة
   دتب  دت ح بدردى احهدااا ا . د  لًاهاى ةىز  رًلنات درت   رهار  دربالى در دا صا   د  در تفدى

   دة اهاي دربالى نحت در ت ى د  لًاهاى  ًألصى ةىز  رًلنات درًتلت  درتسد   رهار   الدى 
ةت دددت  دددت ح بدردددى احهدددااا ا تدددا  دة اهددداي  دددال  در ت دددى   جاصدددا درصلدددااج  ندددد  . درتدددصى درتدنىدددى

ا رًلنات درًىته درلتدمً     د  لًاهاى نحت ة ههألك ةلىض
  اردددر درلىدددتج هادددر 2012.  جدددتح.  درتدددااك.  هدددت ا درتسد دددى درلددد   دددا  تألدددا  درىتد ادددى

دا دة اهاي  الى درلتجاى در الى     ا ىى درىات  دإل ال اى درىارًادى نحدت   داه ة ههدألك      ض
  دددت ة تندددا هاصدددى درتسد دددى  ددد   ردددلىت درًلنادددتدي  در دددص(. درلحهددداق. درًتدددلت  ديمدددابعً   

   ارلضدا   ارلدى  دد  30   ارلضدا   ارلدى  د   تدلت  دردت لتسد .   30   ارلضدا   ارلدى  دصألك  100 
   ارلضددا   ارلددى  دد   تددلت  درل ددارتسفت .  درًتدد اا  تلددتد ج درلتجاددى 40 تددلت  درًا تددلات.   

 ةح ا داض رألدتج درتسد دى  دا  درلداحجتب   2011-2010 الى     ًا   تدحاألدا راىدا  درتسد د  در
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درًىت د   د ة دا   ة دلًق هادر  نىداب درتسد دى درجالثدى .تلبتفت  بدا خالدى ر ادا  هدك  د ة اهداي
ر دق نىدت ه دت   دتدي    دفا نلدااج  هلداسا  اى ثالثدص درًلضدً . د ة ا  درًألصد   د ة دا  درصفتد 

دددر ا تسد ددى ارددر  نددد ةت ددت دة اهدداي اع اتا ددى  تفددى رددت   الددى درلتجاددى در الددى نحددت ة ههددألك  اا ض
رالة اهددداي درتدددالاى.  دددكرأ ةتلددداا نلدددااج درتسد دددى اردددر   دددتب  دددت ح ادي ب ردددى احهددداااى تدددا  

  ا ي درفت ح رهار  دإلنداو  دكرأ . دة اهاي دربالى ةىز  رًلنات در ص(     ًا  درً ا ي
 ددددى ارددددر   ددددتب  ددددت ح ادي ب رددددى احهدددداااى تددددا  دة اهدددداي دربالددددى  جددددا  درًىددددته ةتلدددداا درتسد

  دكرأ  خداسي اردر هدت    دتب . درلتدمً   درلحهاق      ًا  دينىداب نا دلجصا  درً داه درصفتد 
 ددددت ح ادي ب رددددى احهدددداااى تددددا  دة اهدددداي دربالددددى نحددددت ة ههددددألك ندددداخلالج ةناددددت درًتحاددددى 

  درلىااًاى 
درلىدددتج هادددر د ة اهددداي نحدددت  اردددر   بسد دددى هدددت ا2012 ي  حًدددتس   دددت  درتدددتدرًى   

ردت  هاصدى  د   الدى  تدك درلتجادى در الدى  .ة ه  درلتجاى در الى  هال لألا تلىت درًلناتدي
  ىت ددى  ددت  ةددنثت دة اهدداةألك تددلىت درًلناددتدي درتعًنتد اددى  ددار ص( .  دد   ا ىددى  ددتدسد نددايسبب

   ارلضا   ارلدى ةدك دخلاداسهك 90هاصى درتسد ى      ة تنا   درًىته درلتدمً   درًتلت  درتسد   
ددا رالة اهدداي 58   ارلضددا   32ناربتف دى درى ددتدااى درلتددابى.  ددصألك      ارلدى   هددت درلاحجدداب   اا ض

.  تزهددى هاددر  سجىددى  حددا س هدد   دة اهدداي دربالددى نحددت درًىت ددى درصظتفددى هلدداسا  37ا  دد     تنضدد
 اهدداي دربالددى نحددت درلتجاددى در الددى  ًددتدب بسد دداى . دةهلدداسدي  9 دد  درلتجاددى در الددى  خددًق  

. دة اهدداي دربالددى نحددت درًألدد   ديهًدداه  درًل ههددا   دد  درلتجاددى در الددى هلدداسدي  8 خددًق  
. دة اهددداي دربالدددى نحدددت  هًادددى درلتجادددى در الدددى  دسةلا ألدددا نحاددداا دإلنتددداب هلددداسدي  10 خدددًق  
  هلاسدي  10 خًق  

اي  الى ة هد  درلتجادى در الدى  د   ا ىدى  دتدسد م فا نلااج درتسد ى ارر  ب دة اه
  نحددت   دداه ة ههددألك درلتجاددى در الدى  انددا  لت ددبى    نددد   ةت ددت  ددت ح ادي  ءناثدداض   ا دتسدض 

ب رى احهاااى    دة اهاي دربالى نحت   اه ة ههألك ةىز  ارر در ص(    ب نًت دة اهداي 
يلصا ددط  - درجاناددى  درجارجددى  درتدنىددى  الددى درلتجاددى در الددى نحددت ة ههددألك  دد  درتددصتدي درتسد دداى

  ا    درًتلت  درلحهاا  تبعض 
  تتسد دددى هدددت ا اردددر درلىدددتج هادددر دة اهددداي  الدددى 2011  دددا  خزدهادددى    دددبت    

درلتجاددى در الدددى  دد   ا ىدددى در هدداك نحدددت ة ههددألك ديمدددابعً .   ىت ددى  دددت  ةددنثت دة اهددداي 
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عً   دد  درجانتفددى درىا ددى  درًتددلت  درتسد دد  دربددال  تددلىت درًلناددتدي درتعًنتد اددى   ددارفتع ديمدداب
 رلح ا  هتج درتسد ى ةك ةبتفت  بدا      ارلضا346 درًتلت  درلحهاا   تاغ هتب   تدب درتسد ى  

ر اددددا  دة اهدددداي دربددددال  نحددددت ة ههددددألك ديمددددابعً . ةلددددتد ت  األددددا خددددت   درهددددتح  درجلدددداي 
رًلت دباي درحتداتاى.  د نحتد داي درًصا لى  ةًا  ىار ى درلااناي احهااا ا ه   تفد  حتدا  د

   دخللدددداس خددددافاد  One-Way ANOVAدرًىااسفددددى.  د خللدددداس درلدددداا .  ةحااددددق درللدددداي    
  ضحا نلااج درتسد دى  ب دة اهداي دربدال  نحدت ة ههدألك ديمدابعً   اندا اع اتا دى. اضدا ى 

  ةىددزي ارددر   ددتب  ددت ح ادي ب رددى احهدداااى  دد  دة اهدداي دربددال  نحددت ة ههددألك ديمددابعً
رًلنات درًتلت  درتسد    رهدار   الدى درتدصى درجارجدى  درتدصى درتدنىدى    ًدا  خداسي نلدااج درتسد دى 
هاددر هددت    ددتب  ددت ح ادي ب رددى احهدداااى  دد  دة اهدداي دربددال  نحددت ة ههددألك ديمددابعً  

 ةىزي  خلالج درفتع ديمابعً     درجانتفى درىا ى.  درًتلت  درلحهاا  رابارط  
تتسد دى هدت ا   Tur – Kaspa & Wisel & most . 2000 ةتس  ا دلا   مًا  ا ا

 خالددى درهددك  درًىددا ا  حت اضددا . ر اددا  دة اهدداي  ددال  درلتجاددى در الددى نحددت ةىادداك درًىددا ا 
 خاهددا درتسد ددى ارددر  ب دة اهدداي  ددال  درلتجاددى .  درًل افددا  ه ااضددا  ا ي د نحتد دداي درتددات اى

   دددًىاضا  اندددا  مجدددت اع اتا دددى  ددد  ةىاددداك درفئددداي ديخدددت .   ب در الدددى نحدددت ةىاددداك  ئدددى درًىدددا ا
دة اهاةألك  انا  مجت اع اتا ى نحت ةىااك  ئدى دإلها دى درحت ادى  اا دا تلىاداك  ئدى درًل افدا  ه ااضدا. 
 مًا   ب دة اهاةألك  انا  مجت اع اتا ى نحت ةىااك درًىا ا  ه ااا  اا ا تلىااك درًصحت ا   ات اا 

  بسد دى هدت ا اردر Stroud & Smith & Ealy & Hurst.  2000   ت   دلت ب  
  خداسي .  ح  دة اهاي  ال  در ا ىى درتدس ا  رل ههاي دربفترى درًل تا  خالى دردك تس

نلااج درتسد ى ارر  ب دربالى درك تس رتيألك دة اهاي اع اتا ى نحت ة ه  دربفترى درًل تا. حا  
 ر  هافى   ألق    دإلناو    هكد درل ه  اب  ىظًألك  خاس د ارر  نألك  احهاتب ها

Obladen & Lehmann &  Strebel &.  2000   ددت   ددلتفلق   خددت ب  

Gacbel ىت ى دة اهاي  الى دربط درصفت  نحت درًىار ى درصفتاى  دي لا  إلى   بسد ى هت ا 
لددااج  رًاناددا   هألددتي درصفؤؤ     ددال  يتس ددتب دربددط 105درصفتدداا   ة تنددا هاصددى درتسد ددى  دد   

فؤؤ  ةتلدداا اراألددا درتسد ددى  ب دة اهدداي  الددى دربددط نحددت درىددالب درصفتدد   انددا اع اتلددى. التؤؤ  
 ب دربال  دركي  ةا تد خت اي نفتاى تبين مانا   ق اع اتا ى نحت درًىار ا  درصفتاا ؛  ًا حين 

  ان ى  انا دة اهاةألك  مجت اع اتا ى  ً  رك يلا تد  جق هك  در ت اي  
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ةلا     خاله د لىتدو درتسد اي درتان ى  ب  غالألا  خاس اردر   دتب دة اهداي اع اتا دى 
  2013.   درىضدداياى  درحتيددتي2015. رددت  درًلىاًددا  نحددت   ددا ي ة ههددألك  هلددت درفلدداح

 Stroud et al. .2000   trebelS   2011.   خزدهادى    دبت 2012. درىتد اى   خت ب 

et al. .2000  ارددر  ب دة اهدداي دربالددى 2012   دد  حددا   خدداسي بسد ددى درتددتدرًى  حًددتسي  
  تت دتب دة اهداي  دالاى 2016نحت ة ههألك  ا ي  لت بى    ا ي نلااج بسد دى تتهًدتب  

رابالى نحدت ة ههدألك  عالحد   ب نلدااج هدك  درتسد داي ردك ة د  حا دًى  اًدا يلىاد  تلحتيدت  ثدت 
  د ة اهاي.   هألتي نىت درتسد داي ةفدتح د ة اهداي دإلع اتا دى ردت  دإلنداو  لنات در ص(  

.   هلدددت درفلددداح2016. هادددر دة اهددداي دردددك تس نحدددت ة ههدددألك  جدددق بسد دددى  دددق  ددد    تتهًدددتب
  et al. Strebel .2000  2012.   درىتد اددى   خددت ب 2013.   درىضدداياى  درحتيددتي2015

   Stroud et al. .2000  تاصًا  هألتي بسد اي  خت  نلااج  صا ضى

 ةـــــالدراس جـــــأواًل: منه
دهلًتي درتسد ى درحاراى درًصألج درتلف  درلحااا  دركي عىصر تتلي  ا هت  ت دتب  د  

 فألددددلك تلحتيددددت درىال دددداي درًت ددددتبا تددددا  درت دددداا    دددد  ثددددك ةحاااألددددا . درتد دددد   دددد   حا رددددى ةفتددددات 
 ى درتلته ارر ابسد   لاىلألا  ةفتاتها؛ ننا

 ةـــــراد الدراســـــأفثانًيا: 
  لًدد  درتسد ددى  دد   ًادد   الددى درل ددارتسفت   دد  ة هدد  درلتجاددى در الددى  دد   ة ددتب 

هددد. 1438/1439 دد  درىددا  در ددا ى   درجددان درًتدد اا  خدداله درفهددق درتسد دد      در ددت   ا ىددى 
ي درت ددًاى رىًددابا در لددته  درلتدد اق  دد  . حتددط درتدد ال  ارلددى    ارلضددا1738 درلددارغ هددتبهك  

. ناربتف ى درى تدااى درلتابى   ارلى    ارط300    ت ةك دخلااس هاصى   تدسها     در ت   ا ىى 
    ارلى 180     ارلضا  120 صألك  

  تدداس  در ددص(  خهدداا    ددتدب درتسد ددى حتددط ةتزفىألددا  دد  حادد  1 فتضدد  در ددت ه  
  درل ه  
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 (1) جدول
 )اجلنس ومسار التخصص( عينة الدراسة حسب متغرياتها توزيع أفراد

 % النسبة املئوية العدد الفئة / املستوى املتغري

 اجلنس

 ذكر
 أنثى

 اجملموع

120 
180 
300 

40.00 
60.00 
100.0 

 مسار التخصص

 االضطرابات السلوكية والتوحد
 االعاقة السمعية
 االعاقة العقلية
 صعوبات التعلم

 اجملموع

65 
38 
76 
121 
300 

21.7 
12.7 
25.3 
40.3 
100.0 

 أداة الدراسةثالًثا: 
 د  ة هد      در دت   ىت دى دة اهداي  الدى  ا ىدى  د   رألتج درتسد ى  درًلًجق اةح ا ض 

 اردأ . خداو ر ادا  هدك  د ة اهداي   اا  نإهتدبدرلتجاى در الى نحت ة ههألك  ا  درلاح  
  درهدددددًابي. 1991 درلدددددق.  درىال دددددى ا هلًددددداب هادددددر ديب  درصظدددددتي درتدددددات   درتسد ددددداي ادين

  نهدددددداس 2007در ددددددتدح.   2004. درىًددددددايتا  2003حًاددددددتدي.   2000درت دضدددددداى    1994
 2008  درىتدبي و حًت. 2012  درهتدرحى  درزهل .2007   درًال هلت هللا. 2007.  درحت 

 در ددددا ى   در لددددتسي   2012 درىتد اددددى   خددددت ب.2012  درات ددددي 2011. خزدهادددى  درب ددددبت 
.   هلدددت درفلددداح2013.   درىضددداياى  درحتيدددتي2012.  حًدددتسي درتدددتدرًى     2012 درفدددلال ي  

   2016.   تتهًتب2015.   در ت ع2015
   ت  ت اهتدب درً اا  نىتب    در بتدي عً   حهتها  اًا يا   

   درت تع ارر ديب  درصظتي درتات   اًا يلىا  نا ة اهاي نحت درل ههاي درً لافى -1
    اا  درتسد ى درحاراى   ا يةحتيت  -2
د ة اهدداي نحددت بسد ددى   درلاراددى درً ددا يخددًق حادد  . اهددتدب درً اددا  نهددتسةد دي راددى -3

ة هدد  درلتجاددى در الددى. د ة اهدداي نحددت ب س ة هدد  درلتجاددى در الددى   هًالددد  دد  
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. د ة اهدددداي نحدددت درًتس ددددا   ددد  ة هدددد  درلتجادددى در الددددى. درحاددداا درىا ددددى  درً لًددد 
  نحت در بى درتسد اى    ة ه  درلتجاى در الى د ة اهاي

هدددتو درً ادددا  نهدددتسةد درًلتاادددى هادددر نىدددت درً لهدددا   ددد  درلتجادددى در الدددى  هادددك  -4
 إلتتد  درت ي    لتسةد   حلتد    در اا   درل تفك درصف(

ددا   تنضدد  هددت درلاحدد  تصددا ض  -5 .  تزهددى هاددر هلدداسا  58ا  دد   هاددر در بددتدي درتددان ى   اا ض
هددد     ددداه د ة اهددداي نحدددت بسد دددى ة هددد  درلتجادددى در الدددى  خدددًق    دددا ي ى سجىددد

.    اه د ة اهاي نحدت ب س ة هد  درلتجادى در الدى   هًالدد  د  درحاداا هلاسا  17 
.    دداه د ة اهدداي نحددت درًتس ددا   دد  ة هدد    هلدداسا12 خددًق   درىا ددى  درً لًدد 
درتسد دددداى  دددد     دددداه د ة اهدددداي نحددددت در بددددى  .  هلدددداسا18 خددددًق   درلتجاددددى در الددددى

    هلاسا11 خًق   ة ه  درلتجاى در الى

 صدق وثبات األداة:
ه ددتا   تنددى  دد  هاددر ر صددى  د دد  خدداله هتضدد راً اددا ةددك درلنمددت  دد  لددتح درًحلددت  

 هاددك درددصف(  در اددا   ح ًدا   ل ههددا   دد   هضددا  هائددى درلددتسف(  د   تددك درلتجاددى در الددى 
راً ددداه دردددكي ةًجادددد.  درهدددااغى درانتفدددى.  ديدرىلددداس  اردددأ راح دددك هادددر  دددت   ال  دددى .  درل دددتفك

نحدددت ة ههدددألك ديمدددابعً . حاددد  ةدددك حدددكج  دربالدددى  دددت  ةًجااألدددا  ة اهددداي  درىلددداسا  ضدددتح 
%   دد  درًح ًددا  هاددر حددك ألا. اضددا ى ارددر ةىددتيق    اهددابا لددااغى 80درلدد  دةفدد    درىلدداسدي
   اهددددابا  لدددداسديدرى.  جىدددت  ب ةددددك ديخددددك نًالحظددداي درًح ًددددا  نحددددكج نىدددت درىلدددداسدينىدددت 

  نىددت  ب  انددا 58  درىلدداسديدرهددااغى درانتفددى درًصا ددلى.  لددل  هددتب  درىلدداسديلددااغى نىددت 
    جكرأ دهللتي ديبدا لاب ى 5غات درًصا لى  هتبها   درىلاسدياا ةك د للىاب  هلاسا  63 

 رالح دد   دد  ب  ي ثلدداي درً اددا .  ددا  درلاحدد  نحتددا   ىا ددق درجلدداي نبتف ددى اهددابا 
   ارلضا    خداسب درىاصدى.  اردأ نىدت   دلتها   د  درلبلاد  40  هار  Test-Retest خللاس  د

دي ه.   ددت حتددلا  دداك  ىا ددق دسةلددا  تات ددتب تددا  هال دداي دربددال   دد   تةدد  درلبلادد    ددكرأ 
نحت ة ههألك ديمدابعً  حتدط  تف دى  دربالىدة اهاي  رً اا  ت  حتا  د ةتاح درتدخا  

رً دا ي  بدا   د سةلا    يتض  ب  ي درجلاي2رفا رالبلا  دي ه.  در ت ه   ىابرى  ت نلاخ  
    ق درً اا   هاردرتسد ى 
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 (2جدول )
 ككل املقياس وعلىمعامالت ثبات ألفا كرونباخ جملاالت أداة الدراسة قيم معامل ارتباط بريسون و

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجـال
قيم معامل 

 باط بريسونارت
قيم معادلة 
 كرونباخ ألفا

 0.86 *0.90 ختصص الرتبية اخلاصة( دراسةاألول )االجتاهات حنو 

الثاني )االجتاهات حنو دور ختصص الرتبية اخلاصة وأهميته يف احليـاة  
 العامة واجملتمع(

0.88* 0.84 

 0.84 *0.88 الثالث )االجتاهات حنو املدرسني يف ختصص الرتبية اخلاصة(

 0.82 *0.85 الرابع )اجتاهات حنو اخلطة الدراسية يف ختصص الرتبية اخلاصة(

 0.84 *0.87 ككل املقياس     

   ب  داك  ىدا الي د سةلدا  ةىدت  اًداض   لتردى.  هاادد  دإب د دللانى 2يلض   د  در دت ه  
. ز  دة اهاي دربالى نحت ة ههألك ديمابعً  ةلًل  تتس ى   لترى  د  د  دل تدس  د   دت س درد

 ًدا ة دات  داك  رفدا .  (0.01 درت رى اا  انا  ًا   ىا الي د سةلا  بدرى احهااا ا هصت  تلت  
ارددر  ب هصدددا  بس دددى هارادددى  دد  د ةتددداح دردددتدخا .  فىللدددت هددكد  ؤخدددتدض  صا دددلاض هادددر  ب د دددللانى 

  ق  دة اهاي دربالى نحت ة ههألك ديمابعً  ةلًل  تت  ي  تةفىى عً   د هلًاب هااألا   
 د ل تد ألا    هك  درتسد ى 

  تصحيح األداة:

 دددتي در ًا ددد    تد ددد  ن دددتا.  تد ددد . امددداب نًددد  د  دددل انى هادددر ديبدا   ددد  ةدددتسفج ر
. 3. 2. 1درًت لدى ادي ديس دا     درىلداسدي. غات  تد  . غادت  تد د  ن دتا    دت  هبادا  حايت

5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .
24 .25 .26 .27 .28 .29 .30 .31 .32 .33 .34 .35 .41 .42 .43 .44 .45 .
  هادددر درلدددتدر  رلدددتسفج دإل اندددى.   دددت ه تدددا 1. 2. 3. 4. 5  دردددتس اي  55. 54. 50. 49



  د. عبداحلميد حسن طالفحة
 

 198 

ب  هاددر إ دد د  هاددر نددا     ددتدي ديبدا درتددالاى.  هاادد5. 4. 3. 2. 1درددتس اي نحادد   لددلحا  
   58 .    ق بس ى ه   290 ب عحهق هااألا درًفحتو هار ديبدا ه   بس ى عتلبا  

بس دداي.   ب   5-1 تددا   ا  دداألددتصددتب درً اددا  ةصحهددت بس ل هاددر جًددا  ب د  ددل انى 
 د ة اهدددايدإلع اتا دددى.  د ة اهددداي  هددد اردددر ثدددالو  ئددداي  درتسد دددى  تدددًا هدددك  ددد   د ة اهددداي
 :رًىااس درلار  راح ك هار نتع د ة ا  ةك د ل تد  د .درتالاى د ة اهاي درًحايتا.

 بس ى2.33 – 1     درتالاى د ة اهاي    
 بس ى 3.67 – 2.34 درًحايتا     د ة اهاي   
 بس ى 5 – 3.68 دإلع اتا ى     د ة اهاي   

 إلجراء الج  ب التطبيق  من الدااسة اتبعت الخطوات اآلتية 
 تح  درجلاي دي ر  راً اا  درلح      دره 

  ةحتيت هاصى درتسد ى 

   د ل تد  دي اراط دإلحهاااى درًصا لى؛ رالح      لحى درفت و 

  املعاجلات اإلحصائية:
دهلًدددددت درلاحددددد  هادددددر  دددددتح درلدددددتد ج دإلحهددددداااى راىادددددت  رإل اندددددى هددددد    دددددئاى درتسد دددددى 

ةددددددك د دددددددل تد   ددددددتح احهددددددداااى  لصتهددددددى  ددددددد   ىار ددددددى درلاانددددددداي حاددددددد  .  spssد  لًاهاددددددى  
  دآلة  هار درصحت 

  ةدددددك د دددددل تد  دإلحهدددددا دي درتلدددددفاى  لًجادددددى  ددددد  درًلت دددددباي درحتددددداتاى  د نحتد ددددداي
  درًىااسفى

   دخللاس  يt-test    رت رى درفت ح تا   لت ب  هاصلا   تل الا 
  ىا ق دسةلا  تات تب  
 لاي  ديحابيةك د ل تد    ات  ةحااق درل One Way ANOVA  



2018  (2ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 199 

      ضا ي ئاى درتسد ى  صا  لألا  تج عىتو هكد در ز     درلح  درصلااج 
ولإلجابة عن السؤال األول الذي يـنص علـى: مـا هـي اجتاهـات طلبـة الرتبيـة اخلاصـة يف         

 ؟ األكادميي جامعة أم القرى حنو ختصصهم
ارًلت ددد  درحتدددات   د نحدددتدج  د دددل تد  دإلحهدددا دي درتلدددفاى  ى هددد  هدددكد درتدددؤده ةدددكرإل انددد

  ىاصى هار   اا  درتسد ى.  در ت ه  بنا  يتض  ارأدردرًىااسي يبد    تدب 
 (3جدول )

 جامعةيف  اخلاصة الرتبية املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري الجتاهات طلبة
 ككل واملقياست الدراسة حنو ختصصهم جلميع جماال أم القرى 

املتوسط  الــــــــــــــــــــــــــــــــــمجـال
 احلسابي

االحنراف 
 االجتاه املعياري

االجتاهات حنو دور ختصص الرتبية اخلاصة وأهميته يف 
 اجيابي 0.46 4.29 احلياة العامة واجملتمع

 اجيابي 0.53 4.11 االجتاهات حنو دراسة ختصص الرتبية اخلاصة
 اجيابي 0.61 3.48 االجتاهات حنو املدرسني يف ختصص الرتبية اخلاصة

 اجيابي 0.51 3.21 االجتاهات حنو اخلطة الدراسية يف ختصص الرتبية اخلاصة
 اجيابي 0.37 3.77 الدرجة الكلية

د ة اهددددداي نحدددددت ب س   ددددداه    ب 3 خددددداسي نلدددددااج درلحاادددددق درًتضدددددحى  ددددد  در دددددت ه  
 ددا   دد  درًتةلددى دي رددر. حادد   - هًالددد  دد  درحادداا درىا ددى  درً لًدد ة هدد  درلتجاددى در الددى   

  دا  . 0.46  ندانحتدج  ىاداسي  4.29تاغ  لت   د ل اناي دربال  هار   تدي هدكد درً داه  
  دددت دحلدددق درًتةلدددى درجانادددى. حاددد  تادددغ  د ة اهددداي نحدددت بسد دددى ة هددد  درلتجادددى در الدددى  ددداه 

   ددا    دداه . 0.53  نددانحتدج  ىادداسي  4.11ه   لت دد  د ددل اناي دربددال  هاددر هددكد درً ددا
حادد  تاددغ  لت دد    دد  درًتةلددى درجارجددى د ة اهدداي نحددت درًتس ددا   دد  ة هدد  درلتجاددى در الددى

 .   دد  درًتةلددى ديخاددتا 0.61  نددانحتدج  ىادداسي  3.48د ددل اناي دربددال  هاددر هددكد درً دداه  
در الددى حادد  تاددغ  لت دد  د ة اهدداي نحددت در بددى درتسد دداى  دد  ة هدد  درلتجاددى  ددا    دداه 

 جاددغ  لت دد     0.51  نددانحتدج  ىادداسي  3.21د ددل اناي دربددال  هاددر   ددتدي هددكد درً دداه  
 .  ج ددد ق هدددا   دددإب دة اهددداي دربدددال  نحدددت 0.37  ندددانحتدج  ىاددداسي  3.77درتس دددى در اادددى  

 ة ههألك ديمابعً   انا اع اتا ى 
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ضً   ق   اه      ا ي نحت ة ههألك ديمابعً   دربالى رالىتج هار دة اهاي 
  ادددا  د ة اهددداي نحدددت درل هددد  ديمدددابعً . ةدددك حتدددا  درًلت دددباي درحتددداتاى  د نحتد ددداي 

 .   اًا يا  هتو ركرأ ادرًىااسفى ر ق   اه هار حت

 جمال االجتاهات حنو دور ختصص الرتبية اخلاصة وأهميته يف احلياة العامة واجملتمع:
 (4جدول )

 جمال االجتاهات حنو دور ختصص لعباراتحنرافات املعيارية املتوسطات احلسابية واال
 العامة واجملتمع مرتبة تنازليًا الرتبية اخلاصة وأهميته يف احلياة 

 الرتبة
رقم 

 العبارة
 اراتـــــــــــــــالعب

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 االجتاه

 اجيابي 0.819 4.91 يدة للمجتمع أعتقد أن ختصص الرتبية اخلاصة من التخصصات املف 19 1

2 28 
عتقد أنه من الضروري وجود متخصصني يف جمـال الرتبيـة اخلاصـة    أ

  يف مجيع مؤسسات الدولة
 اجيابي 0.961 4.88

 اجيابي 0.881 4.86 أرى أن ختصص الرتبية اخلاصة يسهم يف تقدم البشرية  23 3

4 25 
رتبيـة اخلاصـة يف   أرى بأنين أستفيد كـثريًا مـن دراسـت لتخصـص ال    

 حياتي العامة 
 اجيابي 0.871 4.66

5 29 
هميـة بـارزة يف اجملتمـع هـأنها هـأن      أحتتل مراكز  الرتبية اخلاصـة  

  املراكز الطبية
 اجيابي 0.921 4.47

 اجيابي 0.881 4.45 الرتبية اخلاصة تساهم فى بناء هخصية الفرد  24 6

7 22 
 سـاعدة الوالـدين يف  فـى م الرتبيـة اخلاصـة   اسـة ختصـص   رساهم دت

   بنائهمأ ةتنشئ
 اجيابي 0.85 3.99

 اجيابي 0.918 3.95   يف مهنة  الرتبية اخلاصةلنيفراد اجملتمع احمللي العامأر يقدِّ 27 8

9 20 
أستفيد كثريًا من دراست لتخصـص الرتبيـة اخلاصـة يف تعـاملي مـع      

 اآلخرين 
 اجيابي 0.985 3.88

10 21 
قامة عالقات طيبـة مـع   إالفرد على اصة الرتبية اخليساعد ختصص 

 اجيابي 0.981 3.84 اآلخرين 

 اجيابي 0.882 3.82 ميكنين احلصول على مهنة حمرتمة من دراست فى هذا االختصاص    18 11

 اجيابي 0.922 3.77 يوفر لي اختصاصي الدراسي الكثري من فرص العمل   26 12

 اجيابي 0.46 4.29 لــــــــــــال ككــــــــــــاجمل

 . 4.91 – 3.77   ب درًلت باي درحتداتاى ةتد حدا تدا   4 درتات  بسد ى در ت ه  ام ف  
 هل ددت  ب ة هدد  درلتجاددى در الددى  دد  درل ههدداي  هاددر " ا   درلدد  نهدد19  درىلدداساحادد   ددا ي 

ةالهدا  . ثدك 0.819   جدانحتدج  ىاداسي  4.91"  د  درًتةلدى دي ردر نًلت د  حتدات   درًفاتا راً لً  
هل ت  ند    درضت سي   تب  ل هها       داه درلتجادى در الدى   هار "  ا   درل  نه28  درىلاسا
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 . 0.961   جدانحتدج  ىاداسي  4.88"    درًتةلى درجاناى نًلت د  حتدات        ًا   ؤ تاي درت رى
" و درىًدق يدت ت رد  دخلهالد  درتسد د  در جادت  د   دت  هادر " ا   درل  نهد26  درىلاساًا دحلاا  ا

   0.922   جانحتدج  ىااسي  3.77درًتةلى ديخاتا نًلت   حتات   
 :ختصص الرتبية اخلاصة جمال االجتاهات حنو دراسة

 (5جدول )
 جمال االجتاهات  لعباراتاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 

 ختصص الرتبية اخلاصة مرتبة تنازليًا حنو دراسة

رقم  الرتبة
املتوسط  اراتـــــــــــــــلعبا العبارة

 احلسابي
االحنراف 

 االجتاه املعياري

 اجيابي 1.12 4.9 أهعر أن دراسة الرتبية اخلاصة مشوقة و ممتعة 5 1
 اجيابي 1.14 4.85 أكثر الناس يرون أن دراسة الرتبية اخلاصة غري جمدية 4 2
 اجيابي 1.08 4.8 أهعر باملتعة عندما يدور احلديث عن الرتبية اخلاصة 8 3

ختصص الرتبية اخلاصة ال يقل أهمية عن أي ختصص آخر  11 4
 اجيابي 1.09 4.54 يف اجلامعة

 اجيابي 1.24 4.5 أرى أن دراسة الرتبية اخلاصة ال تضيف ىل الشيء الكثري 9 5

أعتقد أن دراست لتخصص الرتبية اخلاصة كان من  14 6
 اجيابي 1.012 4.46 القرارات اخلاطئة يف حياتي

 اجيابي 1.24 4.25 أهعر بالرضا عن اختصاصي الدراسي 2 7

أرغب أن أحضر الندوات واملؤمترات العلمية يف ختصص  10 8
 اجيابي 1.22 4.18 الرتبية اخلاصة

 اجيابي 1.27 4.16 أحتدث كثرياًً ألصدقائي عن فائدة الرتبية اخلاصة 16 9
 اجيابي 1.116 4.13 ة جلميع املتعلمنيأرى أن دراسة الرتبية اخلاصة ضروري 7 10

أنصح زمالئي يف التخصصات األخرى بالتحويل إىل  12 11
 اجيابي 1.081 4.1 ختصص الرتبية اخلاصة

 اجيابي 1.24 3.8 حيقق ىل اختصاصي الدراسي مكانة اجتماعية مرموقة 3 12
 اجيابي 1.026 3.84 تكسبين الدراسة فى هذا االختصاص قدرة علمية جيدة 1 13
 حمايد 1.016 3.61 ال أنصح أحدًا بدراسة ختصص الرتبية اخلاصة 13 14
 حمايد 1.18 3.62 أظن أن دراسة الرتبية اخلاصة صعبة 6 15
 حمايد 1.014 3.6 لو كنت مسؤواًل ألغلقت ختصص الرتبية اخلاصة 15 16

أسعى لشراء أي كتاب ذي قيمة علمية يف ختصص الرتبية  17 17
 حمايد 1.057 2.53 اخلاصة

 اجيابي 0.53 4.11 لـــــــــــــال ككـــــــــــــــــمجـال
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   ب درًلت ددددباي درحتددددداتاى 5 دددد  در ددددت ه   درًتضددددحى  هدددددال   ددددفتي نلددددااج درلحااددددق 
 خددىت  ب بسد دددى  هادددر " ا   درلدد  نهدد5  درىلددداسا   حاددد   ددا ي 4.9 – 2.53ةتد حددا تددا   

   جدانحتدج  ىاداسي 4.9درًتةلى دي رر نًلت د  حتدات    "   درلتجاى در الى   ت ى    ًلىى 
 مجدت درصدا  يدت ب  ب بسد دى درلتجادى در الدى  هادر " ا   درل  ةه4  درىلاسا . ثك ةالها 1.12 

  اًدددا . 1.14   جدددانحتدج  ىاددداسي  4.85"  ددد  درًتةلدددى درجانادددى نًلت ددد  حتدددات   غادددت   تعدددى 
ر ددتد   ي  لددا  اي  اًددى هاًاددى  دد  ة هدد    ددىر  هاددر " ا   درلدد  نهدد17  درىلدداسادحلاددا 

   1.057   جانحتدج  ىااسي  2.53" درًتةلى ديخاتا نًلت   حتات   درلتجاى در الى 

 مج أل االتج ه ت  حو المداسين ف  تخ:  التربية الخ صة 
 (6) جدول

 جمال االجتاهات لعباراتاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
 الرتبية اخلاصة مرتبة تنازليًا ختصصحنو املدرسني يف  

 الرتبة
رقم 

 العبارة
 العبارات

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 االجتاه

 اجيابي 1.13 4.95 احرتم مدرسي الرتبية اخلاصة. 33 1

 اجيابي 0.96 4.93 أختذ من بعض مدرسي الرتبية اخلاصة منوذجًا وقدوًة حسنًة. 30 2

3 32 
مدرسي الرتبية اخلاصة يف اجلامعة للطلبة أعتقد أن معاملة 

 أفضل من معاملة غريهم من املدرسيني يف التخصصات األخرى
 اجيابي 1.18 4.8

 اجيابي 1.129 4.75 مدرسو الرتبية اخلاصة هلم هيبة ووقار 31 4

5 35 
أعتقد أن مدرسي الرتبية اخلاصة يف اجلامعة مؤهلون نظريًا 

 وعمليًا يف جمال ختصصهم.
 اجيابي 1.18 4.6

 اجيابي 1.29 4.5 على االلتزام باألخالق احلميدة مدرسو الرتبية اخلاصة حيث 41 6

7 36 
تستفزني األمناط السلوكية الت ميارسها أساتذة الرتبية 

 اخلاصة يف اجلامعة
 حمايد 1.2 3.44

8 40 
أهعر بالتوتر عند التعامل مع مدرسي الرتبية اخلاصة يف 

 اجلامعة
 حمايد 1.26 3.3
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 الرتبة
رقم 

 العبارة
 العبارات

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 االجتاه

9 39 
أعتقد أن جهود مدرسي الرتبية اخلاصة يف اجلامعة هلا تأثري 
 حمدود على جناحنا كمعلمني يف الرتبية اخلاصة يف املستقبل

 حمايد 1.28 3.2

10 47 
من نشاطات وأعمال مدرسو الرتبية اخلاصة تضايق مما يطلبه أ

 كثرية
 حمايد 1.19 3.17

 حمايد 1.38 3.1 عطاء الدرجاتإيف  يونموضوعصة مدرسي الرتبية اخلاأهعر أن  45 11

 حمايد 1.176 2.9 مبدأ الفروق الفرديةمدرسو الرتبية اخلاصة يراعي  44 12

13 
 

 حمايد 1.241 2.72 من احتياجاتي وميولي ًاكثريمدرسو الرتبية اخلاصة يليب  ال 46

 حمايد 1.28 2.7 املادة العلمية بطريقة سهلةمدرسو الرتبية اخلاصة يعرض  43 14

15 34 
أعتقد أنين أحصل على الكثري من املعارف واملعلومات من مدرسي 

 ختصص الرتبية اخلاصة يف اجلامعة
 حمايد 1.27 2.67

16 37 
أرى بأن بعض مدرسي ختصص الرتبية اخلاصة يف اجلامعة 

 يكررون الكالم نفسه يف مجيع املسارات الت يدرسونها
 حمايد 1.35 2.62

17 38 
رى أن مدرسي مسارات الرتبية اخلاصة يكّررون كالم بعضهم يف أ

 املسارات املختلفة
 حمايد 1.22 2.44

18 
 

42 
 يفلي الفرصة  للتعبري عن آرائي مدرسو الرتبية اخلاصة يتيح 

 احملاضرة
 سليب 1.28 1.85

 اجيابي 0.61 3.48 اجملال ككل

 ب درًلت ددددباي درحتدددداتاى   6 دددد  در ددددت ه    هددددال  خاهددددا نلددددااج درلحااددددق درًتضددددحى
دحلددت   تس دد   هاددر " ا   درلدد  نهدد33  درىلدداسا . حادد   ددا ي 4.95 -1.85ةتد حددا تددا   
 . ثددك 1.13   جددانحتدج  ىادداسي  4.95"  دد  درًتةلددى دي رددر نًلت دد  حتددات    درلتجاددى در الددى

 ددت اض  ة دك  د  نىدت  تس دد  درلتجادى در الدى نًتا داض    هاددر " ا   درلد  نهد30  درىلداساةالهدا 
دحلاددا   اًددا . 0.96   جددانحتدج  ىادداسي  4.93"  دد  درًتةلددى درجاناددى نًلت دد  حتدداتاى   حتددصىض 
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ردد  درفتلددى  رالىلاددت هدد   سدادد   تس ددت درلتجاددى در الددى هاددر " يلددا   ا   درلدد  نهدد42  درىلداسا
   1.28   جانحتدج  ىااسي  1.85" درًتةلى ديخات نًلت   حتات    درًحاضتا   

 ه ت  حو الخطة الدااسية ف  تخ:  التربية الخ صة مج أل االتج 
 (7) جدول

 جمال االجتاهات حنو اخلطة لعباراتاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
 الدراسية يف ختصص الرتبية اخلاصة مرتبة تنازليًا 

 الرتبة
رقم 

 العبارة
 العبارات

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 االجتاه

كسبين كل مساق يف ختصص الرتبية اخلاصة معلومات ُي 50 1
 اجيابي 0.89 4.72 ومهارات جديدة

عدد ساعات التدريب العملي يف ختصص الرتبية اخلاصة  53 2
 اجيابي 0.991 4.67 غري كافية

هناك زيادة يف املواد االختيارية يف الرتبية اخلاصة على  52 3
 اجيابي 1.278 4.35 حساب املواد املتخصصة

 اجيابي 1.179 4.26 حتتوي مساقات الرتبية اخلاصة على موضوعات ممتعة 55 4

 اجيابي 0.973 4.21 معظم مساقات الرتبية اخلاصة تستخدم مراجع قدمية 57 5

بعض مساقات الرتبية اخلاصة ال عالقة  هلا بالرتبية  56 6
 حمايد 1.278 3.57 اخلاصة

تليب كثريًا  خلاصة العتقد أن مساقات ختصص الرتبية اأ 58 7
 حمايد 1.196 3.43 من حاجاتي وميولي

أرى أن هناك تداخاًل كبريًا بني كثري من مسارات الرتبية  51 8
 حمايد 1.271 2.51 اخلاصة

يف ختصص الرتبية اخلاصة يف  اخلطة الدراسيةأرى أن  54 9
 سليب 0.894 1.72 سري وفق أسس علميةتاجلامعة 

 سليب 1.28 1.63 بعض مساقات الرتبية اخلاصة مكرر حمتوى ومفردات 48 10

ُتضيف خطة الرتبية اخلاصة مساقات أكثر ارتباطًا  49 11
 سليب 0.98 1.56 باحلياة العملية

 اجيابي 0.51 3.21 لــــــــــال ككــــــــــاجمل



2018  (2ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 205 

   4.72 – 1.56   ب درًلت دددددددددباي درحتددددددددداتاى ةتد حدددددددددا تدددددددددا   7ع دددددددددات در دددددددددت ه  
عي تددددلص   ددددق  تدددداح  دددد  ة هدددد  درلتجاددددى  هاددددر " ا   درلدددد  نهدددد50  ىلدددداسادرحادددد   ددددا ي 

  4.72"  دددددددد  درًتةلددددددددى د  رددددددددر نًلت دددددددد  حتددددددددات   در الددددددددى  ىات دددددددداي   ألدددددددداسدي  تيددددددددتا 
هددددددتب  دددددداهاي  هاددددددر " اهددددددن   درلدددددد  53  درىلدددددداسا . ثددددددك ةالهددددددا 0.89 جددددددانحتدج  ىادددددداسي  

تةلدددددى درجانادددددى نًلت ددددد  "  ددددد  درً درلدددددتسفط درىًاددددد   ددددد  ة هددددد  درلتجادددددى در الدددددى غادددددت  ا ادددددى
 نهددددددا   درلدددددد  49  درىلدددددداسا   تاصًددددددا دحلاددددددا 0.991   جددددددانحتدج  ىادددددداسي  4.67حتددددددات   

" درًتةلددددددى ةيضدددددداي خبددددددى درلتجاددددددى در الددددددى  تددددددا اي  مجددددددت دسةلا دددددداض نارحادددددداا درىًااددددددى  هاددددددر "
   0.98   جانحتدج  ىااسي  1.56ديخاتا نًلت   حتات   

درلددد  حهددداا هادددر  لت ددد  حتدددات   مجدددت  ددد   سديدرىلدددا ددد  درصلدددااج درتدددان ى  ب  يللدددا 
  درلتجاى در الى رتيألك دة اهاي اع اتا ى نحدت ة ههدألك ديمدابعً ة ات ارر  ب  الى   3.67 

در الدى  دت درلح دتد تألدكد درل هد  نظدتضد   فً   ةفتات هدك  درصلا دى ندنب  الدى ة هد  درلتجادى
  نلا دددى إلعًدددانألك نانى دددا  هدددكد  جنهًادددى  ب س   ددد  درحاددداا درىا دددى. ر صاهددداةألك در  هددداى ندددد

 درل ه   ب س     تصا   ل ق خ هااةألك 
  اسندى ننادت   د  درل ههداي.  ةصدا (     در ت  حتدثى درل ه      ا ىى     نصتر
اضا ى ارر درًتل لق درً دتح رألدكد درل هد  درًصلجد   د  د هلًدا  درًحاد  . ددربالى رالرلحاح ن
 ًدا درًلًجق نفل  درًتدمز درًل ههى راىصاعى تألدك  درفئدى.   در الى.  د حلاا اي درىارً  تك ي 

 ح   نظاس  جات     لدل ه   ىادر هكد دركي عىصر ند   ب در انط دإلنتان   در انط درًألص
 ددددد   درلتجادددددى در الدددددىة هددددد   ب   ضدددددي اردددددر اردددددأ. در ألددددداي درًل ههدددددى  ددددد  درً لًددددد 
  درلد  ا  د   لدق دربالدى رالرلحداح ندد اتاضداع  لت ض درل  ةا ر درل ههاي درلتجتفى  درصفتاى درًألًى 

درىتيددددت  دددد    دددد امًدددداه درتسد دددداي درىااددددا  دددد    ددددا ي  ة ههدددداي  لىددددتبا  ةً دددد  دربالددددى  دددد 
در ا ىاي درتىتبعى. دي ت دركي يتهت نتلى  لاتا    دربالى     ق  هدق بسد د  اردر د نل داه 

دربالدددى عحلدددتب هدددكد  ددد  ة ههددداي  خدددت   لادددتد  األدددا اردددر هدددكد درل هددد .  ًدددا  دددت عىصددد   ب 
   هاددر دة اهدداةألك نحددت ا اع اتاضدددرل هدد .     نألددك دنل اددتد دراددد ر صدداهلألك ننهًالددد.  ًددا يددصى ( 

نلددااج هددتب  دد  درتسد دداي   تددت حبددط  خددزد   در ا ددق.   ددا ةتلدداا دراددد  دد هددك  درصلا ددى   ةلفدد 
  2004   دددددداهك  درًىًدددددددتي. 1995ختفتددددددداي.   1994  درهددددددًابي. 1991.   درلددددددق1989

   Lovett: 1997 Mahmoud  2007 درحتد .    نهداس2007  در تدح. 2004. ايتادرىً

   ًدددا ةلفددد  نلدددااج 2013   درتددىتب.2013.   حتدددط درصلددد 2012. لددتدرحى  درزهلددد  1988
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  درل   هألتي   دتب دة دا  اع دات  ردت  2012.   خت ب     نلااج بسد ى  درىايتدرتسد ى درحاراى 
 . ألصلألك درًتل لااىة ه  درلتجاى در الى نحت   الى

دربالدى  ى ب ةصا   د ة اهاي دإلع اتا ى    خداله درىًاادى درلىااًادى   صاهد درلاح   فت  
ا ي  دددد  دربفددددق  ةاتددددات حاددددااتألددددك  درًألصددددى   تددددل لاألا   هددددتد ألا درصلااددددى   ددددت   تدددداهًلألا  دددد  

 دة دا  لدىدرباد حلاا اي در الى  دنى ا  ارأ هار ديهق درًحابا  ندد.   د  هصدا يلتردت ردت  
د ة دددا  دإلع دددات  نحدددت  كردددكد يل دددتب ردددتيأل ؛دع دددات   حددد( انتدددان  ننهًادددى   ت ددداى هدددك  درًألصدددى

  كة ههأل
ا  دصألك ناردت س  رىق هك  درصلا ى ةى ( درً انى در لادتا رالتجادى در الدى ردت  دربالدى اعًانضد
ة ت دد    داتهك. درىظاك دركي ةاىلد درلتجادى در الدى  د  درل فادي  د   ىانداا دي دتدب درًىدا ا     د

 ًا ةى ( ةادأ درصلا دى  هًادى درلتجادى در الدى . رألؤ   دي تدب    تتد ج ةتجتفى  ةتسفلاى  ةنهاااى
دي ددددتدب غاددددت درىددددابيا   دددد    ب  .ى درحا ددددى رألددددا خالددددى   ب دإلها ددددى هدددد  هدددداهتا انتدددداناى ها دددد

اردر اردأ  ب   تهتجا    ىا ا  هك  ت تب ب هار دخلالج ديز صى  دي  صى  درحضاسدي.  ضي
ا.  رًتدملدى هدكد درلتداسع عىلًدت  ي   لًد  هادر ا  د لهدابعض هكد درىهدت  لتداسع   ل دت  ة صترت اضد

 لحا  درى ته  درًلفت ا      تصا  درً لً .  ًا  ب درحت    درصزدهاي درحاراى  اهًا ن  ق 
 ج دد ق  لادددت  هددتدب درًهددداتا   درًىددا ا   دد  درىدددارك.  للددت  درحا ددى  ا دددى   ددد  زفددابا  ملاددت  ددتدض 

رالتجادددى در الدددى درلددد  ة دددت  ةادددأ درفئددداي  ددد   تهدددتجا    لفدددت ا    ىدددا ا .   دددق  ئددداي درلتجادددى 
در الدى ديخددت  نًددا ة ت ددد رألدك  دد  خددت اي  جددتد ج ةتجتفددى  ةتسفلادى  ةنهاااددى. هدد   تفدد   ىاددك 

   خاو يللصر دة اهاي   لترى نحت  ألصلد  نحت    عىًق  ىألك      تدب غات هابيا .  ارأ 
  ق  تاهتةألك هار ةصًاى  تسدةألك ارر   هر حدت ةتدً  ندد  ا داةألك  ء  انداةألك.  هدكد هدت  ىادك 

 درلتجاى در الى 

 هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى        النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثاني والـذي نصـه:  
  (α ≥ 0.05) و ختصصهم تعزى إىل اجلنس؟بني اجتاهات طلبة الرتبية اخلاصة يف جامعة أم القرى حن 

رإل انددددى هدددد  هددددكد درتددددؤده ةددددك د ددددل تدب درًلت ددددباي درحتدددداتاى  د نحتد دددداي درًىااسفددددى 
نحدددت ة ههددألك حتدددط  لناددت در دددص(.     در ددت   ة اهدداي  الدددى درلتجاددى در الدددى  دد   ا ىدددى 

  رلاددداب درفدددت ح دإلحهددداااى تدددا  درًلت دددباي درحتددداتاى ةدددك د دددل تد  دخللددداس ي   در دددت ه  بندددا 
 يتض  ارأ 
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 (8) جدول
 لتقديرات الطلبة (t-test)ت( ) واالحنرافات املعيارية واختبار احلسابيةاملتوسطات 
 )اجلنس( ككل وحسب متغري املقياسعلى  )أفراد عينة الدراسة( 

 الداللة
 اإلحصائية

 tقيمة 
االحنراف 

 املعياري
 وسطتامل

 احلسابي
 اجملال اجلنس العدد

*0.048 1.98 
االجتاهات حنو دور ختصص  ذكر 120 4.43 0.48

الرتبية اخلاصة وأهميته يف 
 احلياة العامة واجملتمع

 أنثى 180 4.27 0.45

0.792 0.26 
االجتاهات حنو دراسة ختصص  ذكر 120 4.13 0.48

 أنثى 180 4.11 0.54 الرتبية اخلاصة

0.755 0.28 
االجتاهات حنو املدرسني يف  ذكر 120 3.51 0.54

 أنثى 180 3.48 0.62 الرتبية اخلاصة ختصص

0.178 1.35 
االجتاهات حنو اخلطة الدراسية  ذكر 120 3.32 0.42

 أنثى 180 3.19 0.52 يف ختصص الرتبية اخلاصة

0.201 1.28 
 ذكر 120 3.85 0.29

 الكلي
 أنثى 180 3.76 0.38

    α  =0.05*بدرى هصت  تلت  درت رى      

لداس  ي  ل  درًلت دباي درحتداتاى  د نحت داي درًىااسفدى  نلدااج دخ8ك   س  عظألت در ت ه
در ص( نا ل تد  دخللاس  رًلنات ةىز  درل     ألكرفح  درفت ح    دة اهاي دربالى نحت ة هه

  دتب  دت ح ادي ب ردى احهداااى هصدت  تدلت  درت ردى هدت   خداسي نلدااج درتسد دى اردر   ت .   ي
 α  =0.05  ًنا ددددلجصا    دددداه .  ددددص(  دددد   ًادددد  درً ددددا ي   دددد  ديبدا   ددددقلناددددت درةىددددز  ر

 دنتد ًا نلددااج  ة هد  درلتجاددى در الدى   هًالدد  د  درحادداا درىا دى  درً لًد نحدت د ة اهداي 
.    دداهك  درًىًددتي 2000.    درت دضدداى2012.  درتددتدرًى  حًددتسي  درتسد ددى درحاراددى  دد  بسد ددى

    2008.   درىتدبي2004
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ة هددد  درلتجادددى در الدددى نحدددت د ة اهددداي خدددلالج  ددد    ددداه  فً ددد  ةفتدددات   دددتب د 
ا رًلنات در ص( حا      هًالد    درحااا درىا ى  درً لً  هألدتي نلدااج درتسد دى   دتب  دت ح ةلىض

دردددك تس؛ ر دددتب دردددك تس يدددت ب  ب رهدددار     اندددا  α  =0.05 تدددلت    بدردددى احهددداااى هصدددت
 فً ددددصألك  دددد  . لددددى  دددد  دآلخددددتف ة هدددد  درلتجاددددى در الددددى عتدددداهتهك هاددددر ا ا ددددى هال دددداي  ا

درحهته هار  ألصى  حلت ى ع ت سها  ًا    تدب درً لً  ادي  تب ب  دابي هداه حلدر  ردت ةدنخت 
  دد  ناحاددى  خددت   إنألددا ةتددألك  دد  تصددا   لدد ق خ هددااةألك رلً ددصألك  دد  . درلحدا ألك نتددتح درىًددق

هتهك  د  ةص دئى  رًدا يدت ب  د   دتب هدكد درل هد  عتدا. درلىا ق درًلًاز  درًلفتب  د  دآلخدتف 
  تصااألك   خاتدض رًا يت ب     ااتا هكد درل ه     تصا  درً لً   ة ت  درل تفى ها ى 

   2013. تاصًدددا دخلافدددا نلدددااج درتسد دددى درحارادددى  ددد  نلدددااج بسد دددى  درىضددداياى  درحتيدددتي
دددا رًلنادددت در دددص(  ددد   حدددتس  حاددد   دددا ي درصلا دددى نىدددت    دددتب  دددت ح ادي ب ردددى احهددداااى ةلىض

 اي نحت ب س درل ه    هًالد    درحااا درىا ى  درً لً    د ة اه

.   درىتد ادددددى   خدددددت ب 2012.   ًدددددا دخلافدددددا نلا دددددى هدددددك  درتسد دددددى  ددددد  بسد ى درات دددددي
   درلددد   خددداسي اردددر   دددتب  دددت ح ادي ب ردددى احهددداااى رهدددار  2007.   درًدددال هلدددت هللا2012
 . دإلناو

هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد        : نصه:والذي  الثالثالنتائج املتعلقة بسؤال الدراسة 

بني اجتاهات طلبة الرتبية اخلاصة يف جامعة أم القرى حنو ختصصـهم تعـزى    (α ≥ 0.05)مستوى 

 ؟مسار التخصصإىل 
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 (9) جدول
 نتائج اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف اجتاهات أفراد العينة تبًعا إىل متغري مسار التخصص

  وىمست
 متوسط F قيمة الداللة

 املربعات 
درجات 
 احلرية

  جمموع
 اجملال مصدر التباين املربعات

 بني اجملموعات 32.866 146 225. 1.097 296.
االجتاهات حنو دور 

ختصص الرتبية 
اخلاصة وأهميته يف 

احلياة العامة 
 واجملتمع

 داخل اجملموعات 26.268 128 205.  

 الكلي 59.133 274   

االجتاهات حنو  بني اجملموعات 44.834 146 307. 1.153 205.
دراسة ختصص 
 داخل اجملموعات 34.095 128 266.   الرتبية اخلاصة

 الكلي 78.930 274   

االجتاهات حنو  بني اجملموعات 57.579 146 394. 1.103 285.
املدرسني يف ختصص 

 عاتداخل اجملمو 45.752 128 357.   الرتبية اخلاصة

 الكلي 103.332 274   

االجتاهات حنو  بني اجملموعات 39.157 146 268. 1.004 491.
اخلطة الدراسية يف 

ختصص الرتبية 
 اخلاصة

 داخل اجملموعات 34.178 128 267.  

 الكلي 73.335 274   

 بني اجملموعات 22.539 146 154. 1.203 142.

 وعاتداخل اجملم 16.427 128 128.   الكلي

 الكلي 38.966 274   

دا اردر  لنادت 9يلض      ت ه    تداس   هت    تب  ت ح    دة اهاي   تدب درىاصى ةلىض
  ددق. حادد  اب  تددلت  درت رددى ر ًادد  درً ددا ي  درً اددا .  دد   ًادد  درًحددا س   دد  درل هدد 
  .0.05   ق  ملت     راً اا 

دد  تددداسدي ة هدد  درلتجادددى بالدددى نحددت د  دد  دة اهدداي درا  لادددتض  هددكد عىصدد   ب هصدددا  ةتد  ض
حادد  انألددك .  صاهدداةألك  حددلألك رًتدداس ة ههددألك .  هددت   ددت عً دد  ةفتددات  هاددر   ددا در الددى



  د. عبداحلميد حسن طالفحة
 

 210 

ة هد  درلتجادى در الدى ننهًادى    كرأ ردتهاألك. عىَبتب حتفى دخلااس درل ه  دركي يتغلتند
فتةفد    . لدىن ًا   تاسدةألا درل  يأللك  ق  صألا ن انط  ىدا   د   تدندط ا ي د حلاا داي در ا

  تاسدةألك دربالى هار دخلالج  ًا  نهتسا  لصا اى رت  هكد درته  
هدت    دتب   درلد   خداسي اردر 2015.  ةلف  هك  درصلا ى    نلااج بسد ى   هلدت درفلداح

 بدا درتسد ددى  رادد ارلدداي ة هدد  درلتجاددى در الددى ه دة اهدداي دد   احهدداااى  ددت ح ادي ب رددى
ةىدز  اردر  لنادت  تداس درل هد  نا دلجصا   درفتهادى ديبدا  ر  ق   داه  د    دا يااى  هادر 

 درًألص  درً اه 

 درلتلااي دآلةاى درتان ى عً   ة تعك  درصلااج هار ضت 
ا تد  درىتيت    درتسد اي درلحجاى حته دة اهاي دربالى  هال لألا نارج ا دى  در داك درتدااتا  -1

 نارً لً  
  درًلناددتدي درلدد  ةددؤثت هاددر د ة اهدداي  خالددى  نصددا نلىا ددق  دد  درىًددق هاددر درًزفددت  دد -2

 ةناتدي د لًاهاى  ث ا اى  بعً تد اى    درً لًىاي درىتجاى 

   ضدت   ادترألك  دة اهداةألك  اسخاب دربالى    در ا ىاي  خلااس درل ه  درًالاك رألك -3
  د ة اهاي دإلع اتا ى نحت ة ههألك   تسدةألك رلتهاك  ةنمات
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لدددتسا هادددك دردددصف( ردددت  در دددلا     1989 تدددت حبدددط.  دددؤدب  خدددزد . ن ادددط  در ا دددق. حتدددصا   
  51-19 . 3  17. مجلة العلوم االجتم عية  درىًان 

    ثدت ةددتسف(  تدداح ةىاداك ا ي د حلاا دداي در الددى 2007 تدت بس فددش.  صدر  ج دداسا.  ت دد   
الددى  ا ىددى درحتددا  تدد   دد  ةصًاددى د ة اهدداي نحددت درًىددا ا  رددت  هاصددى  دد   

  395-385. (4) 3 المجلة ا:اد ية ف  العلوم التربوية،  اله 

   دة اهاي دربالى در ا ىاا  نحت ة ههداةألك درتسد اى بسد دى  اتدنادى 2016 ضااى  . تتهًتب
اسؤؤ لة م جسؤؤتير  يؤؤر . هاددر هاصددى  دد   الددى درىاددت  د  لًاهاددى تت عددى  ددىاتا 

  - ىاتا-هت ا ىى ب   ت ي دربا. منشواة
دردصف(  تصالألدا   اا دألا.  دة اهداي  الدى  ا ىدى درات دت  نحدت هادك   1991  رلدق. خدابعى  حًدتد

  95-69 . 3  6.    ا ىى  ؤةىمجلة م تة للبحوث  الدااس ت

  بدس درفت دداب المتيسؤؤر فؤؤ  علؤؤس الؤؤناع االجتمؤؤ ع    1982 تهدد     حًددت. تا ددا(  . ةت ادد 
  320راص ت  درلتزف . هًاب  ديسبب. 

   دة اهاي  الى 2012ها  ةت    . لابح هلا(   درفلال ي .  ىت  تفت  در ا ى . در لتسي 
ددا رددلىت درًلناددتدي   . مجلؤؤة الب حؤؤ  تددك درلدداسفو نحددت ة ههددألك درتسد دد     ض

   226-195.  2 3.  ا ىى  تجال 

ى دة اهاي  الى درلتجاى در الدى نحدت ة ههدألك ردت  هاصدى  د   الد   2015هها   . در ت ع
 42 دااسؤؤ ت، العلؤؤوم التربويؤؤة،درىارًاددى  دد  ديسبب.   ا ىددى درىاددت  دإل ددال اى

 20      
   دة اهدددداي  الددددى دإلسخدددداب درصفتدددد   دددد   ا ىددددى درات ددددت  نحددددت 2007در ددددتدح. هلددددت درصالددددت 

المجلؤة ا:اد يؤة فؤ  العلؤوم ة ههألك ديمدابعً   هال لألدا تدلىت درًلنادتدي. 
  181-165 . 2  3. التربوية

درلتجاى ن ا ىدى درحهد  نحدت ة هد    تك  الى   دة اهاي 2013رصل .  حًت  ىات  د حتط
خبددت.  درىتجاددى  دد  درانددى"  العربيؤؤة للغؤؤةالمؤؤ تمر الؤؤد ل  النؤؤ    .درىتجاددى درانددى

  2013 ايت  10-7. بت  " ا ألدر ًا  خت ا     حًايل
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جدددت نحدددت دإلسخددداب دة اهددداي  الدددى درًتحادددى درجانتفدددى  ددد   حا ظدددى دس    2003حًادددتدي. لدددفتدب  
  ا ىى درات ت . دسجت. ديسبب . اس لة م جستير  ير منشواة  درلتجتي 

اسؤؤؤؤ لة   دة اهدددداي  الددددى  اادددداي درً لًدددد  نحددددت دإلسخدددداب درلتجددددتي    1995ختفتدددداي.  حًددددت   
 .  ا ىى درات ت . دسجت ديسبب م جستير  ير منشواة

هدداي  الددى درلتجاددى در الددى  دد     دة ا2011سد دد  هلددت هللا  .  حًددت خارددت     ددبت . خزدهاددى
اسؤؤ لة  ا ىددى در هدداك نحددت ة ههددألك ديمددابعً   دد  ضددت  نىددت درًلناددتدي  

  135 -101.  122  32. درتىتبعى -الخليج العرب 

   هاددك درددصف( د  لًدداه    تددد  ةبلا اةددد  در دداهتا  بدس درف ددت 1999زفدد  درىاتددتي   . بس فددش
 درىتج  

 الى  ىاك   اه د لًاهااي     ا ىى  ؤةى نحت  ادتدب    دة اهاي 2000درت دضاى. لار   
  227-193 . 7  15 م تة للبحوث  الدااس ت، ة ههألك 

 مجلؤة ى ك تل هد  درلتجادى درفصادألدرلحدا  نحدت دربالدى   دة اهداي 2013درتدىتب. خاردت  حًدت  
  272 -229.  2  19. المن اة

ماؤؤ هيس  م:ؤؤطلح ت فؤؤ  العلؤؤوم    2008هلددت درتددال   ت ددر . نددتدج  حًددت   درىددتيا .  ددًاسا
 بدس درًتاتا رابلاهى  درص ت . ديسبب. هًاب. التربوية

   د ة اهدددداي نحددددت ة هدددد  درلتجاددددى 2012تلددددته  مددددت   .  حًددددت هادددد    حًددددتسي . درتددددتدرًى
در الددى  هال لألددا تددلىت درًلناددتدي رددت  هاصددى  دد   الددى  تددك درلتجاددى در الددى 

. درً اددت دي ه.  ا ىددى ديزهددت. بيؤؤةمجلؤؤة يليؤؤة التر .  دد   ا ىددى  ددتدسد نددايسبب
    186-161. 2012در ز  دي ه . 147 

ابحؤؤ ث درات ددت  نحددت ديسخدداب.  دة اهدداي  الددى  ا ىددى  1994 رهددًابي. دحًددت هلددت درحًاددتد
  298 -227.  21 . 4  اليرموك

دة اهدددداي  الددددى درًتحاددددى    2006  درهدددًابي.  حًددددت هلددددت درً اددددت.   ىدددداتتا.  حًدددت حتدددد  
.  2  22 .ج معؤؤؤؤؤة دمشؤؤؤؤؤ  مجلؤؤؤؤؤةدرًتس دددددى.  درًلت دددددبى نحدددددتدي ا ددددداى 

16- 196   
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درهدي  د   ا ىدى   ىادك  الدى دة اهداي  2012لتدرحى.  حًت  حًت  درزهل .  حًت  حًتب  
ج معؤؤة  مجلؤؤة  تددلىت درًلناددتدي هال لألددا ك ديمددابعً  ألة ههدد  ددت  نحددت
   447 -419.  3  28.دمش 

   دة اهدداي   فدداهاك درتدرددتي  حددته دإلها ددى 1984 ىاًددى.  ددتزي خددامت  درددلبش.  حًددت  راددت  
  41-9 . 6  11. دااس ت الج معة ا:اد ية درى ااى نايسبب 

نحددت  درلتجاددى در الددى  الددى   دة اهدداي 2012رىايددت.  دلددي  هددت . خارددت  حتددتنى.  ددن تب  د
 دااسؤ ت مجلؤة  ك ن ا ىدى درً ًىدىألدر ا صى  سد  درلحا  درًتل لق  درت د    ألصى

  45 -1. 26.س الناعلف  التربية  ععربية 
ة ه  درلتجاى در الدى  د   ا ىدى دي ادت     دة اهاي  ارلاي2015     حًت  . هلت درفلاح

المجلؤؤة الد ليؤؤة التربويؤؤة ة هدددهأل  ديمدددابعً     ددبا  تدد  هلدددت درىزفدددز نحدددت
  69 -45.  11  4 -درً ًتهى درت راى رال ل اسدي  درلتسفط -المتخ::ة

   دة اهداي  الدى در ت دى د  لًاهادى  د  2013هصدا  ةاتدات  . رلصر   ات  درحتيتي. درىضاياى
دااسؤ ت العلؤوم اال سؤؤ  ية  ا ىدى درلا دا  درلبلا ادى نحدت ة ههدألك ديمددابعً   

   806-787.  3  40.  االجتم عية
صدددى    دة اهددداي  الدددى  اادددى درىادددت  درلتجتفدددى در ا ىادددى ندددايسبب نحدددت  أل2004درىًدددايتا.  حًدددت  

  134-107.  25  13. مجلة مريز البحوث التربويةدرلىااك. 

   هاددر دة اهدداي  ددال   تددك درلتجاددى درفصاددى نحددت 2008 حًددتب حا ددت  .  صددر و حًددت. درىددتدبي
.  89  23. در تفددددا.   ادددد( درص ددددت درىاًدددد -المجلؤؤؤؤة التربويؤؤؤؤةة ههددددألك  

137-213  

   دة اهدداي  الددى 2012 حًددت  حًددت   . جددتح. ن دداس هلددت هللا. حددان(  ددااًاب  درتددااك. درىتد اددى
درلتجاددى در الددى  دد   ا ىددى درىاددت  دإل ددال اى درىارًاددى نحددت   دداه ة ههددألك 

مجلة دااس ت    ضا رلىت درًلناتدي  در ص(. درلحهاق. درًتلت  ديمابعً    
  30-11. 21.لج معة ا: واط

تت  نحت هاك درصف(     دة اهاي  الى  ا ىى درتاباب  ا2004خترى  . ها   درًىًتي . ماهك
  35-9.  1  5. مجلة العلوم التربوية  الناسية
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  در تفدددا  2  علؤؤؤس الؤؤؤناع االجتمؤؤؤ ع   الحيؤؤؤ ة المع صؤؤؤرة،   1995در صدددتسي.  حًدددت  لددداس   
   للى درفالح  

   بسد دددددى  ة اهددددداي  الدددددى 1994  اتادددددى. نهدددددت  در دددددتدح. هلدددددت درصالدددددت  در دددددتفتا.  حًدددددت  
ة ههددددددددألك  دددددددد  ضددددددددت  نىددددددددت درًلناددددددددتدي  تددددددددك درلتجاددددددددى درتفاضدددددددداى نحددددددددت 

" اتددددددددداى درىادددددددددت  دإلنتددددددددداناى  مجلؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ربحؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ث اليرمؤؤؤؤؤؤؤؤؤوك"بسد دددددددددى  اتدنادددددددددى" 
  256-217 . 4  10 د  لًاهاى". 
   دة اهاي  الى  تك درلتجادى درتفاضداى  د   ا ىدى درلحدتف  2007درًال هلت هللا.  اهق حًات  

. 21 ،مجلؤؤؤؤع النشؤؤؤؤر العلمؤؤؤؤ  – المجلؤؤؤؤة التربويؤؤؤؤة نحددددت  اددددتدب ة ههددددألك 
  91-53 . 84در تفا.  

   دة اهداي  الددى ة هد  دربفتردى درًل دتا  د  در ا ىددى 2007نهداس. عحادر  درحتد .  دألر  
درألاخدددًاى نحدددت درل هددد   هال لألدددا ن صتدددألك   تدددلتدهك درتسد ددد   درلحهددداا . 

  408-397 . 4  3. المجلة ا:اد ية ف  العلوم التربوية

. درلتجادددى ن ا ىدددى درًتلدددق نحدددت  ألصدددى درلدددتسف(   دة اهددداي  الدددى  اادددى 1987هت دددز. لدددلاح  
  134-112. 25. در تفا. مجلة العلوم اإل س  ية

   دة اهدددداي  الددددى  تددددك هاددددك درددددصف(  دددد   ا ىددددى حااددددق نحددددت 2012سد دددد   حًددددتب  . درات ددددي
مجلؤؤؤة اتحؤؤؤ د الج معؤؤؤ ت ة ههدددألك ديمدددابعً   ددد  ضدددت  نىدددت درًلنادددتدي  

  165 -133. 61. ديسبب. العربية
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Abstract 

This study aimed to identify attitudes of special education students 

at Umm- ALQura University toward their academic major and whether 

these attitudes differ according to their gender and the path of 

specialization. For the purpose of the study .120 male students and 180 

female students randomly selected from the special education 

department in Umm- AlQura university to complete a survey developed 

by the researcher to measure their attitudes toward  their  major. The  

data  were analyzed 

using descriptive analytic approach. The results of the study 

showed that students have positive attitudes toward special education as 

a major on overall scale. In addition .the results showed that there were 

no significant differences between students’ attitudes related to gender 

except on the second sub- scale (the role of special education in public 

life and its importance in society) where male students have more 

positive attitudes than female students. Finally .the results indicated that 

there are no significant differences between students’ attitudes related to 

the path of specialization. 

KeyWords:  

         Attitudes, Special Education Students, Academic specialization.   


