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ملخص: 
تهدف هذه الدرا�شة اإىل التعرف اإىل اجتاهات طلبة جامعة حائل نحو ذوي احلاجات 
اخلا�شة، وتكونت عينة الدار�شة من )418( طالباً وطالبة، من امل�شجلني يف الف�شل الدرا�شي 
احلاجات  ذوي  نحو  الجتاهات  مقيا�ص  الدرا�شة  ا�شتخدمت   .2014/2013 لعام  الأول 
لطلبة  متو�شطة  اجتاهات  وجود  اإىل  الدرا�شة  نتائج  واأ�شارت  الباحث،  اإعداد  من  اخلا�شة 
جامعة حائل نحو ذوي احلاجات اخلا�شة يف املجموع الكلي، وتراوحت الجتاهات بني 
ذات  فروق  وجود  اإىل  النتائج  واأ�شارت  املقيا�ص،  فقرات  بع�ص  على  وال�شلبية  الإيجابية 
النوع  اإىل متغري  الطلبة نحو ذوي احلاجات اخلا�شة تعزى  اإح�شائية يف اجتاهات  دللة 
الجتماعي ول�شالح الإناث، واأن هناك فروقاً ذات دللة اإح�شائية تعزى ملتغري التخ�ش�ص 
امل�شتوى  اإىل  تعزى  اإح�شائية  دللة  ذات  وفروقاً  الرتبية،  كلية  طلبة  ول�شالح  الدرا�شي 

الدرا�شي ول�شالح امل�شتوى ال�شابع. 
)�لكلمات �ملفتاحية: اجتاهات، ذوي احلاجات اخلا�شة، الدمج( . 



315

2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والثالثون (2) - تشرين 

Students’ Point of View toward Integrating People with Special 
Needs at the University of Hail in the Light of Some Variables

Abstract: 

This aim of this study is to know the attitudes of the students at 
Hail University towards integrating people with special needs. The 
sample of the study consists of (418) from male and female students 
who registered in the first term in 2013/ 2014. The results of the study 
showed that there are some negative (attitudes) towards integrating 
people with special needs. There are also some negative and positive 
attitudes on some items of the scale showing that there are statistical 
differences in the attitudes of students. The results also show the 
sociable variable of the females, the statistical differences among 
students in the Faculty of Education, and some statistical differences 
among students of the seventh level. 

Key words: Hail University, attitudes, people with special needs
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مقدمة: 
الجتماعية  املعوقات  اأبرز  من  اخلا�شة  احلاجات  ذوي  نحو  ال�شلبية  الجتاهات  اإن 
والنف�شية للرتبية اخلا�شة؛ اإذ كان الهدف اأيام اليونان والرومان هو التخل�ص من الأطفال 

ذوي احلاجات اخلا�شة من فئة املعاقني باعتبارهم اأفرادا غري �شاحلني خلدمة املجتمع. 
مبراحل  مرت  اأنها  اخلا�شة  احلاجات  ذوي  نحو  الجتاهات  لق�شية  املتتبع  ويجد 
اأف�شل  توفري  اإىل  والإبادة  وال�شجن  والعزل  الإهمال  من  تطورت  املراحل  وهذه  خمتلفة، 
اأ�شبح  بل  الإن�شانية،  املجتمعات  املنت�رشة يف  املختلفة  املوؤ�ش�شات  لهم من خالل  رعاية 
مقدار هذه الرعاية املقيا�ص احلقيقي لتطور تلك املجتمعات. فبع�ص املجتمعات بداأت مبكراً 
برفع احلواجز واملوانع عن الأفراد ذوي احلاجات اخلا�شة؛ لقناعتها باأن ذوي احلاجات 
اخلا�شة لهم مزاياهم واإمكاناتهم واأحالمهم واآمالهم ورغباتهم وكرامتهم. واأُخرى عجزت 

عن اإزالة احلواجز، كما اأنها ترى اأن الفرد ذا احلاجات اخلا�شة يعوق تقدمها وتطورها. 

مشكلة الدراسة: 
ذوي  نحو  ايجابية  غري  اجتاهات  وجود  والأبحاث  الدرا�شات  من  العديد  اأظهرت 
الروافد  من  اجلامعة  ولأن  لهم؛  وتقبلهم  تفاعلهم  فر�شة  من  يحد  مما  اخلا�شة،  احلاجات 
الأ�شا�شية للمجتمع مبا يحتاجه من الأفراد املوؤهلني؛ وطلبتها هم اأداة التغري والبناء يف اأي 
جمتمع من املجتمعات، ومبا اأن املجتمع اجلامعي يعتمد ا�شا�شاً التعامل والتوا�شل مع ذوي 

احلاجات اخلا�شة؛ لذ� �شعت هذه �لدر��شة �إىل �لإجابة عن �لأ�شئلة �لآتية: 
ما اجتاهات طلبة جامعة حائل نحو ذوي احلاجات اخلا�شة؟ . 1
اإح�شائية يف اجتاهات طلبة جامعة حائل نحو دمج . 2 هل هناك فروق ذات دللة 

ذوي احلاجات اخلا�شة تعزى ملتغري النوع الجتماعي، وامل�شتوى الدرا�شي، والتخ�ش�ص؟ 

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية الدرا�شة النظرية برتكيزها على معرفة اجتاهات طلبة جامعة حائل نحو 
ذوي احلاجات اخلا�شة؛ مما يتيح الفر�شة للمتخ�ش�شني يف هذا املجال، واأ�شحاب العالقة 
لديهم، وتعديل  الإيجابية  الجتاهات  لتدعيم  الالزمة كافة؛  الإجراءات واخلطوات  باتخاذ 
الرتبوية  الربامج  و�شع  يف  فتنح�رش  للدرا�شة  التطبيقية  الأهمية  اأما  ال�شلبية،  الجتاهات 

التي تعمل على اإزالة احلواجز بني الأفراد العاديني والأفراد ذوي احلاجات اخلا�شة. 
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التعريفات النظرية واإلجرائية: 

التي  ◄ والت�شورات  املعتقدات  باأنه  احلالية  الدرا�شة  يف  الجتاه  يعرف  �لجتاه: 
يحملها طلبة جامعة حائل نحو الأفراد ذوي احلاجات اخلا�شة، ويعرف اإجرائياً بالدرجة 

التي يح�شل عليها الطالب على مقيا�ص الجتاهات الذي اأُعّد يف هذه الدرا�شة. 
اأو  ◄ ب�شيطة  اإعاقة  يعانون من  الذين  الأفراد  هم  �خلا�شة:  �حلاجات  ذوو  �لطلبة 

اأم  اأم لغوية  اأم �شلوكية  اأم عقلية  اأم ج�شمية  اأم ب�رشية  اإعاقة �شمعيه  متو�شطة �شواء كانت 
�شعوبات تعلم؛ مما ي�شتدعي تزويدهم بخدمات خا�شة تختلف عما يقدم لأقرانهم العاديني 

من اأجل م�شاعدتهم على حتقيق اأق�شى ما ميكنهم الو�شول اإليه من منو وتوافق. 

حدود وحمددات الدراسة: 
لعام  الأول  الدرا�شي  الف�شل  يف  حائل  جامعة  طلبة  على  الدرا�شة  عينة  اقت�رشت 
2013/ 2014. واقت�رشت اأي�شاً على مو�شوعية ا�شتجابة اأفراد الدرا�شة من الطلبة على 
فقرات الأداة )مقيا�ص الدرا�شة( ، ولهذا فاإن نتائج الدرا�شة اعتمدت على مدى �شدق املقيا�ص 

وثباته. 

الدراسات السابقة: 
ذوي  نحو  املجتمع  اأفراد  اجتاهات  اإىل  التعرف  بهدف  الدرا�شات  من  العديد  اأُجريت 

احلاجات اخلا�شة، كالآتي: 
املرحلة  الطالب يف  اإىل اجتاهات  التعرف  درا�شة بهدف   )2003( �ل�رشطاوي  اأجرى   
املتو�شطة نحو ذوي احلاجات اخلا�شة، وعالقة هذه الجتاهات بكل نوع من اأنوع الإعاقة، 
ومعرفة الأ�شخا�ص ذوي احلاجات اخلا�شة، وتاثري امل�شتوى التعليمي على تلك الجتاهات، 
وتكونت العينة من )345( طالباً من طلبة مدار�ص املرحلة املتو�شطة يف مدينة الريا�ص، 
عام،  بوجه  اخلا�شة  احلاجات  ذوي  نحو  اإيجابية  اجتاهات  وجود  عن  النتائج  واأ�شفرت 
اأثر ذو دللة اإح�شائية يف اجتاهات  با�شتثناء الإعاقة العقلية فقد كانت �شلبية. كما وجد 
الأ�شخا�ص ذوي  الإعاقة، ومعرفة  الطالب نحو ذوي احلاجات اخلا�شة تبعاً للمتغري نوع 

احلاجات اخلا�شة، وو�شوح الإعاقة، وامل�شتوى التعليمي لالأب. 
ويف درا�شة قام بها بطاينه و�جلر�ح )2005( ، هدفت اإىل التعرف اإىل طبيعة اجتاهات 
بكل  الجتاهات  هذه  عالقة  وبيان  اخلا�شة،  احلاجات  ذوي  نحو  الريموك  جامعة  طلبة 
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تكونت  الإقامة.  ومكان  والتخ�ش�ص،  الرتاكمي،  واملعدل  الدرا�شي،  وامل�شتوى  اجلن�ص،  من 
عينة الدرا�شة من )340( طالباً وطالبة من طلبة جامعة الريموك مل�شتوى البكالوريو�ص، 
واأ�شارت النتائج اإىل اأن اجتاهات طلبة جامعة الريموك نحو ذوي احلاجات اخلا�شة كانت 
اإيجابية، واإىل وجود فروق ذات دللة اإح�شائية يف اجتاهات طلبة جامعة الريموك تعزى 
اإىل متغريات: اجلن�ص )ل�شالح الإناث( ، والتخ�ش�ص )ل�شالح طلبة التخ�ش�شات الأدبية( ، 
وامل�شتوى الدرا�شي بني طلبة ال�شنة الأوىل وطلبة ال�شنة الرابعة )ل�شالح طلبة ال�شنة الرابعة( 

 .
ويف درا�شة قام بها �لرحال )2005( ، بهدف التعرف على اجتاهات طلبة بع�ص كليات 
جامعة البعث نحو ذوي احلاجات اخلا�شة يف �شوء بع�ص املتغريات: )الخت�شا�ص، اجلن�ص، 
ال�شلة بهوؤلء الأطفال( . وتكونت عينة الدرا�شة من )204( طالب من طلبة ال�شنة الرابعة 
اجتاهات  اختالف يف  الدرا�شة عدم وجود  نتائج  اأظهرت  وقد  كليات،  على ثالث  موزعني 
الطلبة نحو ذوي احلاجات اخلا�شة بفئاتهم املتعددة باختالف اخت�شا�ص الطلبة، اإّل يف 

الجتاهات نحو ذوي الإعاقة العقلية. 
ويف درا�شة اأجراها جون�شتون وديك�شون )Johnston & Dixon, 2006( هدفت اإىل 
التعرف اإىل اأثر برنامج تدريبي لتنمية اجتاهات طلبة التمري�ص من م�شتوى ال�شنة الثانية، 
وتكونت عينة الدرا�شة من )379( طالباً وطالبة، واأ�شارت النتائج اإىل اأن اجتاهات الطلبة 
اأ�شارت الدرا�شة اإىل وجود فروق ذات دللة  قد تغريت نحو ذوي احلاجات اخلا�شة، كذلك 

اإح�شائية بني اجتاهات طلبة التمري�ص نحو ذوي احلاجات اخلا�شة ل�شالح الإناث. 
طلبة  اجتاهات  اإىل  التعرف  اإىل  درا�شة هدفت   )2011( و�ل�شعالن  �ل�رش�يرة  واأجرى 
جامعة موؤتة نحو املعوقني، وتكونت عينة الدرا�شة من طالب وطالبات ال�شنة الأوىل وال�شنة 
الأخرية من كل تخ�ش�ص، للعام الدرا�شي 2010/ 2011، واأظهرت نتائج الدرا�شة وجود 
اجتاهات �شلبية نحو تعليم الأ�شخا�ص املعوقني، واأظهرت وجود فروق يف الجتاهات تعزى 
للم�شتوى الدرا�شي، ول�شالح طلبة ال�شنة الأخرية )اخلريجني( و كذلك فروق يف الجتاهات 

تعزى للتخ�ش�ص الدرا�شي ول�شالح طلبة الرتبية اخلا�شة. 
من خالل ا�شتعرا�ص الدرا�شات ال�شابقة التي تطرقت لالجتاهات نحو ذوي احلاجات 
اخلا�شة تبعاً ملتغريات عدَّة كالنوع الجتماعي والتخ�ش�ص الأكادميي واخلربة وامل�شتوى 
�شلبية نحو ذوي احلاجات  اأن هنالك اجتاهات  الباحث  العلمي، وجد  الدرا�شي والتح�شيل 
معظم  نتائج  اأن  اإل  الآخر،  بع�شها  يف  اإيجابية  واجتاهات  الدرا�شات،  بع�ص  يف  اخلا�شة 
الدرا�شات كانت اإيجابية يف الجتاهات نحو ذوي احلاجات اخلا�شة تبعاً ملتغري امل�شتوى 

الدرا�شي. 
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الطريقة واإلجراءات: 

جمتمع الدراسة: 

تكون جمتمع الدرا�شة من جميع الطلبة الذكور والإناث يف جامعة حائل من م�شتوى 
ال�شنة الثانية، والثالثة، والرابعة يف العام الدرا�شي 2013/ 2014. 

عينة الدراسة: 

تكونت عينة الدرا�شة من )418( طالباً وطالبة من جامعة حائل من م�شتوى ال�شنة 
الدرا�شية الثانية، والثالثة، والرابعة امل�شجلني على الف�شل الدرا�شي الأول من العام اجلامعي 
عينة  اأفراد  توزيع  يو�شح   )1( وامللحق  الع�شوائية،  بالطريقة  واأختريوا   2014  /2013

الدرا�شة ح�شب متغرياتها. 

أدوات الدراسة: 

�أولً� �أد�ة قيا�س �جتاهات �لطلبة نحو ذوي �حلاجات �خلا�شة:  ●
لتحقيق اأهداف الدرا�شة قام الباحث ببناء اداأة الدرا�شة م�شتعيناً باأداة احلاروين وفراج 
والتي  ب�شكل عام،  لقيا�ص اجتاهات طلبة اجلامعة نحو ذوي احلاجات اخلا�شة   )1999(
الريموك، واملكونة من  )2005( على طلبة جامعة  ا�شُتخدمت يف درا�شة بطاينة واجلراح 
)36( فقرة تقي�ص الجتاهات نحو ذوي احلاجات اخلا�شة، منها )15( فقرة اإيجابية و )21( 
فقرة �شلبية، ويتمتع املقيا�ص بدللت �شدق حمتوى مقبولة ميكن ا�شتخدامها لأغرا�ص هذه 
الدرا�شة احلالية، اأما الثبات فان املقيا�ص يتمتع بدرجة ثبات عالية اإذ بلغت قيمة معامل 

الثبات )0.88( ، انظر امللحق )2( .   
�شدق املقيا�ص : يق�شد ب�شدق املقيا�ص التق�شي عما اإذا كان املقيا�ص يقي�ص ما اأردنا 
له اأن يقي�شه، ولي�ص �شيئاً اآخر. وقد حتقق �شدق املحتوى من خالل عر�شه على )15( حمكماً 
من اأَع�شاء هيئة التدري�ص يف جامعة امللك عبد العزيز، وجامعة حائل، واجلامعة الردنية 
الأهداف،  مالءمة  مدى  اإىل  التعرف  بهدف  نظرهم  وجهة  لإبداء  الخت�شا�ص  ذوي  من 

وارتباطها مبحتوى الأداة، ومدى مالءمة ال�شياغة اللغوية. 
ثبات �ملقيا�س:  ●

عمد الباحث اإىل ا�شتعمال اأَكرث من طريقة يف ح�شاب الثبات وهي: 
Ú  ا�شتجابة على  الثبات  ا�شتخراج  يف  الباحث  اعتمد  الختبار:  اإعادة  طريقة  اأَولً- 
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الطلبة يف حتديد اجتاهتهم نحو ذوي احلاجات اخلا�شة، وذلك عن طريق تطبيق املقيا�ص 
حائل  جامعة  يف  والعلوم  الرتبية  كلية  من  وطالبة  طالب   )100( من  تكونت  عينة  على 
بطريقة ع�شوائية ب�شيطة من خارج عينة الدرا�شة، ولكنها من املرحلة العمرية ذاتها، وبعد 
مرور خم�شة ع�رش يوماً طلب الباحث من الطلبة اإعادة الإجابة على مقيا�ص الجتاه، وبلغت 

قيمة معامل الرتباط )0.82( ، وامللحق )3( يو�شح ذلك.
)100( طالٍب وطالبة  � ثانياً- معامل كرونباخ: ُطبق املقيا�ص على عينة قوامها 

الت�شاق  على  موؤ�رشاً  تعد  والتي  األفا  كرونباخ  معادلة  با�شتخدام  الثبات  معامل  وُح�شب 
موؤ�رشاً  القيمة  وتعد هذه   ،  )0.85( األفا  كرونباخ  قيمة معامل  بلغت  للمقيا�ص.اإذ  الداخلي 

جيداً على ثبات الختبار.
العينة  ● ا�شتجابات  ت�شنيف  يف  الآتي  املعيار  الباحث  اعتمد  �ملقيا�س:  ت�شحيح 

على الأداة: 
م�شتوى اجتاه منخف�ص )1 – 1.66( .وهو الثلث الأدنى من متو�شط ال�شتجابات.. 1
م�شتوى اجتاه متو�شط )1.67 – 2.33( .وهو الثلث الأو�شط من متو�شط ال�شتجابات.. 2
م�شتوى اجتاه مرتفع )2.34-3( .وهو الثلث الأعلى من متو�شط ا�شتجابات العينة.. 3

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

�ملتو�شط  ُح�شب  فقد  �لدر��شة،  �إليها  تو�شلت  �لتي  للنتائج  ياأتي عر�س  وفيما 
�حل�شابي، و�لنحر�ف �ملعياري لكل فقرة من فقر�ت كل جمال من جمالت �لدر��شة: 

جامعة  ◄ طلبة  �جتاهات  »ما  ين�ص:  الذي  الأول  بال�شوؤال  املتعلقة  النتائج 
حائل نحو ذوي �حلاجات �خلا�شة؛ لالإجابة عن هذا ال�شوؤال، فقد ُح�شبت املتو�شطات 
احل�شابية، والنحرافات املعيارية ل�شتجابة اأفراد عينة الدرا�شة لكل بعد من اأبعاد الدرا�شة، 

كما هو مو�شح يف اجلدول )1( .
الجدول )1( 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 
على االتجاهات نحو ذوي الحاجات الخاصة.

�لرتتيب�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�شط �حل�شابي�لبعد�لرقم

1
البعد الأول: عالقة الطالب ذي احلاجات اخلا�شة مع 

2.120.9521العاديني.



321

2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والثالثون (2) - تشرين 

�لرتتيب�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�شط �حل�شابي�لبعد�لرقم

1.970.8922البعد الثاين: الإمكانات املادية والإدارية يف اجلامعة.2

1.870.7953البعد الثالث: املناهج وا�شرتاتيجيات التدري�ص امل�شتخدمة.3

1.99�ملجموع �لكلي

يالحظ من اجلدول )1( اأن بعد عالقة الطالب ذي احلاجات اخلا�شة مع العاديني حاز 
على اأعلى تقدير عند الطلبة يف اأعلى م�شتوى درا�شي، ومبتو�شط ح�شابي )2.12( ، يليه يف 
.اأما بعد  املرتبة بعد الإمكانات املادية والإدارية يف اجلامعة ومبتو�شط ح�شابي )1.97( 
املناهج وا�شرتاتيجيات التدري�ص امل�شتخدمة فقد جاء بالرتتيب الأخري ومبتو�شط ح�شابي 
الدرا�شة يتجه نحو م�شتوى الإجابة )متو�شط( حول هذه  اأفراد عينة  )1.87( .وكان اجتاة 
املجالت اإذ تراوح بني )1.87-2.12( .واأخرياً بلغ املتو�شط العام للمجالت ككل )1.99( 
اإجابة متو�شط.اأما فيما يتعلق باجتاهات الطلبة نحو ذوي احلاجات اخلا�شة  ، ومب�شتوى 
والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ا�شتخرجت  فقد  الدرا�شة،  جمالت  من  جمال  كل  يف 

املعيارية ل�شتجابات اأفراد جمتمع الدرا�شة على كل فقرة من كل بعد كالآتي: 
Ú  العاديني: يظهر اجلدول الطالب ذوي احلاجات اخلا�شة مع  – بعد عالقة  �أولً 

للفقرات  بالن�شبة  العاديني  مع  اخلا�شة  احلاجات  ذوي  الطالب  بعدعالقة  حتليل   )2(
املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  اأحُت�شبت  فقد  ال�شتبانة،  يف  الواردة 

الطلبة. لجتاهات 
الجدول )2( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 
لكل فقرة من فقرات بعد عاقة الطالب ذي الحاجات الخاصة مع العاديين.

�لرتبة�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�شط �حل�شابي�لفقرةرقم �لفقرة

11
يقلل الدمج من عزلة ذوي احلاجات اخلا�شة يف 

2.650.9851اجلامعة.

2.611.0252يوؤدي الدمج اإىل رف�ص ذوي احلاجات اخلا�شة.12

13
يوؤدي الدمج اإىل ال�شلوك العدواين كحالة من التنفي�ص 

2.530.8923للف�شل والإحباط.

2.420.7824اأتعامل مع ذوي احلاجات اخلا�شة كالعاديني.7
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�لرتبة�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�شط �حل�شابي�لفقرةرقم �لفقرة

2.270.8925اأحب ال�شرتاك يف رحالت مع ذوي احلاجات اخلا�شة.8

9
اأرحب باإقامة عالقات اجتماعية مع ذوي احلاجات 

2.220.8196اخلا�شة يف اجلامعة.

10
يوؤدي دمج ذوي احلاجات اخلا�شةمع العاديني اإىل 

2.150.7187عدم توافقهم يف اجلامعة.

2.080.7728املعاق اإن�شان خطر يف اجلامعة يجب البتعاد عنه.5

2
اأحب الظهور مع ذوي احلاجات اخلا�شة اأمام زمالء 

1.980.6989الدرا�شة.

4
ي�شتطيع ذي احلاجات اخلا�شة حتمل امل�شوؤولية 

1.910.98210املوكله له والقيام باأعبائها

1
اأقبل م�شادقة ذوي احلاجات اخلا�شة ول اأحترج 

1.611.08711منهم.

3
ي�شعدين م�شاركة ذوي احلاجات اخلا�شة هواياتهم 

1.590.88712الريا�شية واملهنية يف اجلامعة.

6
اأ�شعر بعدم الر�شا يف اجلامعة عند روؤية ذوي 

1.530.95213احلاجات اخلا�شة.

2.120.789�لكلي

ي�شري اجلدول )2( اأن املتو�شطات احل�شابية لبعد عالقة الطالب ذي احلاجات اخلا�شة 
تقدير  فاإن  الدرا�شة،  لهذه  الإح�شائية  للمعايري  ووفقاً   )2.12( ت�شاوي  الأمثل  بالعاديني 
على   )7  ،13  ،12  ،11( الفقرات  نحو  الطلبة  اجتاهات  متو�شطاً.وكانت  كان  العينة  اأفراد 
 ،8( الفقرات  اأما   ،  )2.42  ،2.53  ،2.61  ،2.65( ح�شابية  ومبتو�شطات  مرتفعة  التوايل 
، فكان اجتاه عينة الدرا�شة مييل مل�شتوى الإجابة )متو�شط( ، ومبتو�شط   )4  ،2  ،5  ،10  ،9
)2.27، 2.22، 2.15، 2.08، 1.98، 1.91( ، اأما الفقرات )1، 3، 6( فكان اجتاه الطلبة 

نحوها متدنياً ومبتو�شط ح�شابي )1.61، 1.59، 1.53( .
Ú  ثانياً� بعد الإمكانات املادية والإدارية يف اجلامعة: يظهر اجلدول )3( حتليل بعد

الإمكانات املادية والإدارية يف اجلامعة بالن�شبة للفقرات الواردة يف املقيا�ص، اإذ ُح�شبت 
املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لإجابات الطلبة.
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الجدول )3( 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

لكل فقرة من فقرات بعد اإلمكانات المادية واالدارية في الجامعة.

�لرتبة�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�شط �حل�شابي�لفقرةرقم �لفقرة

18
ل يلبي دمج ذوي احلاجات اخلا�شة حاجاتهم لعدم 

2.440.8721وجود اأع�شاء هيئة تدري�ص موؤهلني.

19
ي�شلح املعوقون لتويل املنا�شب القيادية يف 

2.410.7992اجلامعة.

20
اإحلاق ذوي احلاجات اخلا�شة يف اجلامعة م�شيعة 

2.390.8273للوقت لعدم توفر الإمكانات.

23
ل مينح الدمج ذوي احلاجات اخلا�شة الفرتة 

2.220.8094الكافية لأداء مهماتهم.

24
ي�شجع الدمج ذوي احلاجات اخلا�شة على ا�شتغالل 

2.150.7975قدراتهم اإىل اأق�شى قدر ممكن.

14
الإعاقة ل متنع ذوي احلاجات اخلا�شة من التفوق 

2.010.7726يف اجلامعة.

1.820.9857اأعتقد اأن يحرك الدمج القدرات الذاتية للمعاقني.15

16
ي�شتطيع ذوي احلاجات اخلا�شة ممار�شة اأعمال 

1.770.9828مفيدة يف اجلامعة.

1.590.8939تخ�شي�ص و�شائل مو�شالت للمعاقني اإجراء ا�شا�شي.21

17
املعوق ينجح يف الوظائف املوكله له يف اجلامعة 

1.470.98710كالعاديني.

1.390.92711املعاقون عبء على اإدارة اجلامعة.22

1.970.809�لكلي

ي�شري اجلدول )3( اإىل اأن املتو�شطات احل�شابية لبعد الإمكانات املادية والإدارية يف 
اجلامعة الأمثل ت�شاوي )1.97( ووفقاً للمعايري الإح�شائية لهذه الدرا�شة، فاإن تقدير اأفراد 
التوايل  على   )20  ،19  ،18( الفقرات  نحو  الطلبة  اجتاهات  متو�شطاً.وكانت  كان  العينة 
مرتفعةً ومبتو�شطات ح�شابية )2.44، 241، 2.39( ، اأما الفقرات )23، 24، 14، 15، 16( 
الدرا�شة مييل مل�شتوى الإجابة )متو�شط( ومبتو�شطات ح�شابية )2.22،  فكان اجتاه عينة 
نحوها  الطلبة  اجتاه  فكان   )22  ،17  ،21( الفقرات  اأما   ،  )1.77  ،1.82  ،2.01  ،2.15

. متدنياً ومبتو�شطات ح�شابية )1.59، 1.47، 1.39( 
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Ú  التدري�ص امل�شتخدمة: ُيظهر اجلدول )4( بعد بعد املناهج وا�شرتاتيجيات  ثالثاً� 
ال�شتبانة، فقد  الواردة يف  للفقرات  بالن�شبة  التدري�ص امل�شتخدمة  املناهج وا�شرتاتيجيات 

اأحُت�شبت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لإجابات الطلبة.
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة
لكل فقرة من فقرات بعد المناهج واستراتيجيات التدريس المستخدمة.

�لرتبة�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�شط �حل�شابي�لفقرةرقم �لفقرة

2.430.8231ي�شاعد الدمج على مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة.29

2.410.7872يزيد الدمج من دافعية ذوي احلاجات اخلا�شة.35

27
اأعتقد اأن الدمج يحرم ذوي احلاجات اخلا�شة من 

2.380.8683فر�ص تفريد التعليم.

32
 ا�شرتاتيجات التدري�ص امل�شتخدمة يف الدمج توؤهل 

2.230.8774ذوي احلاجات اخلا�شة تربوياً.

2.030.7955يزيد الدمج من دافعية ذوي احلاجات اخلا�شة.35

36
الإعاقة متنع ذوي احلاجات اخلا�شة من التفوق يف 

1.920.7726اجلامعة.

28
ا�شرتاتيجات التدري�ص امل�شتخدمة تظهر قدرات ذوي 

احلاجات اخلا�شة اأقل من زمالئه العاديني يف 
اجلامعة. 

1.810.6997

30
ي�شكل الدمج الرتبوي و�شيلة تعليمية ت�شاعد على 

1.720.9728زيادة وتطوير اخلدمات.

25
اأعتقد اأن املناهج وا�شرتاتيجات التدري�ص امل�شتخدمة 

1.530.9249جتعل ذوي احلاجات اخلا�شة اإن�شاناً منجزاً.

26
يجب اإ�رشاك ذوي احلاجات اخلا�شة يف الأندية 

1.430.87210واللجان اخلا�شة يف اجلامعة.

31
يوؤدي الدمج اإىل اإحباط ذوي احلاجات اخلا�شة 

1.310.77911وخ�شو�شا عندما ل تتكيف املناهج مع حاجاتهم.

1.230.89612يخلق الدمج فر�شا اأوفر للمعاقني للنمذجة والتقليد.33

1.870.719�لكلي

التدري�ص  وا�شرتاتيجيات  املناهج  لبعد  احل�شابية  املتو�شطات  اأن   )4( اجلدول  ي�شري 
امل�شتخدمة الأمثل ت�شاوي )1.87( ، ووفقاً للمعايري الإح�شائية لهذه الدرا�شة، فاإن تقدير 
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على   )27  ،35  ،29( الفقرات:  نحو  الطلبة  اجتاهات  متو�شطاً.وكانت  كان  العينة  اأفراد 
 ،32( الفقرات:  اأما   ،  )2.38  ،2.41  ،2.43( ح�شابية:  ومبتو�شطات  مرتفعةً  التوايل 
)متو�شط(  الإجابة  مل�شتوى  مييل  الدرا�شة  عينة  اجتاه  فكان   ،  )30  ،28  ،36  ،35
 ،26  ،25( الفقرات  اأما   ،  )1.72  ،1.81  ،1.92  ،2.03  ،2.23( ومبتو�شطات ح�شابية 
 ،1.43  ،1.53( ح�شابية:  ومبتو�شطات  متدنياً  نحوها  الطلبة  اجتاه  فكان   ،  )33  ،31

. )1.23  ،1.31
اأ�شارت الأو�شاط احل�شابية يف اجلدول )1( ، و )2( ، و )3( ، و )4( وملعظم الفقرات 
اإىل الجتاه ال�شلبي نحو ذوي احلاجات اخلا�شة، اإذ بلغ املتو�شط احل�شابي للمجموع الكلي 
على  للدللة  الأدنى  احلد  درجة  من  اأقل  وهو   ،  )1.99( املقيا�ص  على  الطالب  لدرجات 
الجتاه  هذا  ُيعدٌّ  الدرا�شة  يف  املتبع  للمعيار  ووفقاً   )2.00( والبالغة  اليجابي  الجتاه 
�شلبياً، ويف�رش الباحث اجتاهات الطلبة ال�شلبية نحو ذوي احلاجات اخلا�شة؛ بقلة اخلربة 
لدى العديد من الطلبة، اإذ اإن نظرتهم واجتاهاتهم ما زالت تخ�شح لنظرة املجتمع ال�شلبية 
نحو ذوي احلاجات اخلا�شة، كما اأن عدم توافر الإمكانات املادية والإدارية، وعدم توافر 
لذوي  ال�شلبية  النظرة  زيادة  يف  �شاهم  قد  اخلا�شة  احلاجات  لذوي  اخلا�شة  املناهج 

احلاجات اخلا�شة.
ذ�ت  ◄ فروق  توجد  »هل  على:  ين�ص  الذي  الثاين  بال�شوؤال  املتعلقة  النتائج 

�حلاجات  ذوي  نحو  حائل  جامعة  طلبة  �جتاهات  يف  �إح�شائية  دللة 
�خلا�شة تعزى ملتغري �جلن�س، وللم�شتوى �لدر��شي، وللتخ�ش�س؟ لالإجابة 
اأفراد  ل�شتجابات  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ُح�شبت  فقد  عنه: 
الدرا�شة كما هو مو�شح  ال�شتبانة تبعاً ملتغريات  الدرا�شة لكل فقرة من فقرات  جمتمع 

يف اجلدول )5( .
الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة حسب متغيرات الدراسة

�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�شطات �حل�شابي�لعددم�شتوى �ملتغري�ملتغري

اجلن�ص
2092.070.758ذكور

2091.910.718اأناث
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�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�شطات �حل�شابي�لعددم�شتوى �ملتغري�ملتغري

التخ�ش�ص

1002.150.802الرتبية

802.110.815العلوم

1002.080.892الآداب

302.050.862الهند�شة

202.010.789الطب

281.950.882التمري�ص

151.880.884ال�شيدلة

151.820.892طب ال�شنان

301.850.789ال�شحة العامة

امل�شتوى الدرا�شي

581.790.789ثالث

802.080.825رابع

1002.010.852خام�ص

901.890.795�شاد�ص

902.190.789�شابع

متو�شط  من  ظاهرياً  اأعلى  الذكور  ا�شتجابات  متو�شط  اأن   )5( اجلدول  من  يالحظ 
ا�شتجابات الإناث، اإذ بلغ متو�شط ا�شتجابات الذكور )2.07( ، وبلغ متو�شط ا�شتجابات الإناث 
)1.91( وكانت هنالك فروق ظاهرية يف متو�شط ا�شتجابات الطلبة ح�شب التخ�ش�ص، اإذ بلغ 
اأعلى متو�شط )2.15( ، واأدنى متو�شط )1.82( ، وكانت هناك فروق ظاهرية يف ا�شتجابة 
الطلبة بح�شب امل�شتوى الدرا�شي اإذ بلغ اأعلى متو�شط )2.19( ، وبلغ اأدنى متو�شط )1.79( 

.وملعرفة دللة تلك الفروق اأُ�شتخدم حتليل التباين الثالثي كما هو مبني يف اجلدول )6( .
الجدول )6( 

 تحليل التباين الثاثي للكشف عن أثر المتغيرات في استجابة الطلبة 
على استبانة اتجاهات طلبة جامعة حائل نحو ذوي الحاجات الخاصة.

م�شتوى �لدللة �لإح�شائيةقيمة )ف( �ملح�شوبةمتو�شط �ملربعاتدرجة �حلريةجمموع �ملربعاتم�شدر �لتباين

4.70314.70326.0870.000اجلن�ص

11.77381.4728.1630.000التخ�ش�ص
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م�شتوى �لدللة �لإح�شائيةقيمة )ف( �ملح�شوبةمتو�شط �ملربعاتدرجة �حلريةجمموع �ملربعاتم�شدر �لتباين

امل�شتوى 
12.26143.06517.0040.000الدرا�شي

يالحظ من اجلدول اأعاله وجود فروق ذات دللة اإح�شائية يف اجتاهات طلبة جامعة 
واأن  الإناث،  ول�شالح  الجتماعي  النوع  تعزى ملتغري  اخلا�شة  احلاجات  ذوي  نحو  حائل 
هناك فروقاً ذات دللة اح�شائية تعزى ملتغري التخ�ش�ص ول�شالح تخ�ش�ص الرتبية، وكذلك 

فروق ذات دللة اإح�شائية تعزى ملتغري امل�شتوى الدرا�شي ول�شالح امل�شتوى ال�شابع.
ويرى الباحث اأن الفروق يف الجتاهات ل�شالح الطلبة من امل�شتوى ال�شابع على ح�شاب 
الطلبة من امل�شتويات الأخرى تعود اإىل تاأثري العامل الزمني، وما ترتب خالل تلك املدة من 
ال�شنوات من درا�شة مل�شاقات عديدة تت�شمن خربات معرفية ومهارات وزيارات وم�رشوعات 
تعليمية متنوعة تتعلق بذوي احلاجات اخلا�شة؛ مما �شاهم يف ت�شكيل انفعالت وعواطف 

تولد لديهم الرغبة وامليل للتفاعل مع تلك الفئة.
اإىل  تعود  رمبا  الرتبية،  كلية  طلبة  ل�شالح  الجتاهات  يف  الفروق  اأن  الباحث  ويرى 
عدد امل�شاقات ونوعيتها، والتي تتناول ذوي احلاجات اخلا�شة ب�شكل مبا�رش ومتخ�ش�ص، 
اإجبارية تتعلق بذوي احلاجات اخلا�شة، والتي  اإذ حتتوي خطتهم الدرا�شية على مقرارات 
واإدراك  معهم  والتفاعل  اخلا�شة  احلاجات  ذوي  مع  للتعامل  الالزمة  اخلربات  اأك�شبتهم 

حاجاتهم ودورهم يف املجتمع.

التوصيات: 
يف �شوء النتائج التي تو�شلت اإليها الدرا�شة حول اجتاهات طلبة جامعة حائل نحو 

ذوي احلاجات اخلا�شة، فاإن هذه �لدر��شة تو�شي مبا ياأتي: 
والك�شف . 1 التعرف  حيث  من  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  عن  للطلبة  م�شاق  اإ�شافة 

ذوي  نحو  الطلبة  اجتاهات  تنمية  يف  ي�شهم  ومبا  معهم،  والتعامل  التفاعل  وكيفية  عنهم 
الحتياجات اخلا�شة.
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