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اجتاهات الطالبات العاديات مبدارس الدمج حنو املعاقات عقليا وعالقتها 
 دراسة حالة املدرسة الثانوية الثانية يف حمافظة الزلفي  ببعض املتغريات

 دادـإع

 أمينة محمد عثمان عبدالرحمن/د
 اململكة العربية السعودية -جامعة اجملمعة 

 8158/  8/  01:  قبول النشر                    51/8/8158:  استالم البحث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ملخص الدراسة 

هددد ا اردسا ددى ارددر ارلىددتج عاددر االبهددبل اريبر ددبل ارىبد ددبل  بر دس ددى 

: ارثبنو ى ارثبنيى رادمج نحدو اريبر دبل ار ىبتدبل عاايدب تعاتلبدب  د ىغ ار ل يدتال 

تجدود ب دت   دب اع مدم ار ىدبتيب ,اا ىدا اردسا دى , تجود طفد  مىدبف  دال اة دت  

طبر ددى مددب ار ت اددى ( 01)ار ددجبج ارويددفال ارلحاياددال , ايونددا عيجددى اردسا ددى مددب 

ا ددفتل ارجلددبنج عددب تجددود  ددتتف , ارثبنو ددى , ددل دما مايددبا اةالبهددبل ارجف دديى

ذال دارى إ صبنيى  ال االبهبل طبر بل ارثبنو ى ارثبنيى نحدو ار ىبتدبل عاايدبع اىد   

ر ل يت تجود طف  مىبف  ال األ ت  رصبرح ارااال ردد بب طفد  مىدبف  دال األ دت , 

إ صبنيى  ال االبهبل طبر بل ارثبنو ى ارثبنيى نحدو ار ىبتدبل  تجود  تتف ذال دارى

عاايددبع اىدد   ر ل يددت تجددود ب ددت   ددب اى مددم ار ىددبتيب رصددبرح ارااددال رددد بب ب ددت  

ضدتتس  ارى د  :  ب اى مم ار ىبتيب, تابلل ا اردسا ى  ىددد مدب ارلويديبل مجبدب 

, مم ار ىبتبل عاايدبع عار اوعيى اريبر بل  ال ك  ار تا   اردسا يى  ييفيى ارلىبم  

ت عاد دتسال ادس  يى رلىد   اةالبهدبل ار دبر ى رددل اريبر دبل تايدو ب االبهدبل 

ا لب يددى نحددو اةعبتددى ارىاايددى تتدددما عدددد مددب ار الت ددبل  دسا ددبل  ددال اىددد   

اةالبهبل ار دبر ى نحدو ار ىدبتيب , تدسا دبل اوعو دى عدب اةعبتدى ارىاايدى الجدبت  

 كب ى  ئبل ار لل م 

 اريبر بل ارىبد بل  -ار ىبتبل عاايبع  –اةالبهبل : لكلمات المفتاحيةا

Abstract : 

This study aimed to identify the attitudes of the female  

normal students of the 2
nd

 secondary school for integration 

towards the intellectually disabled female students and their 
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relation to some variables: having a disabled child in the 

family, having past experience with the disabled. The 

researcher  used the descriptive analytic method. The sample 

was composed of (30) students and used the scale of 

psychological attitudes. The results showed that there were 

significant differences in the attitudes of the female 2
nd

  

secondary school students towards the intellectually disabled 

due to the variable of the existence of a disabled child in favor 

of those who have a disabled child in the family, that there 

were significant differences in the attitudes of the female 2
nd

  

secondary school students towards the intellectually disabled 

due to the variable of having past experience with the disabled  

in favor of those who have past experience with the disabled. 

The research was finalized with a number of ecommendations, 

important of which: the necessity of raising awareness of the 

female students in all school stages about how to deal with the  

female intellectually disabled, training courses are to be held 

to change the negative attitudes of the female students and 

formulate positive attitudes towards the intellectual disability, 

and the researcher presented a number of suggestions about 

studies on attitude change, and studies about awareness  of 

intellectual disability including all the categories of the 

society. 

Keywords: Attitudes- the female intellectually disabled- the 

female normal students 

 

  :لمقدمة ا
 ىل ت موضوع اةالبهبل نحو اة تاد  مب ذت  اة ليبجبل ار بيى , 

مب ار وضوعبل ارببمى إذ  لأثت  اوك ارفتد أت ارل بعى   وتفع أت االبهع نحو 

هؤةء األ تاد ,  يا ب كبن اةالبه إ لب يب ع كا ب أدل ذرك إرر اح ب  ال نوعيى 

  اةالبهبل ار ا يى إرر ارلفبع  تار دمبل ار ادمى ربم تارىيس يحيح إذ اى 
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كبن ابس خ ذت  اة ليبجبل اىتضبم ارر يوس م لافى اة بء  , ت س  ب 

, هو  ال ارواتم ابس خ االبهبل ار لل ىبل نحوهم ع ت األزمجى ار بيى

تارحضبسال ار  لافى ,   ب كبن  لده ذت  اة ليبجبل ار بيى مب اىجا تظام 

ا يى ربذه ار لل ىبل نحو ذت  اة ليبجبل تالبه  مب كبن إة نلبج راالبهبل ار 

ار بيى , ت ايوس  ال ار دمبل ار ادمى ربم  ىيس مب تي  إريع اح ب  اةالبه 

 .نحوهم , ة ي ب تأن اريثيت مجبم تد ام دملبم  ال ار لل م مم األ تاد اآلبت ب , 

اىد اردسا بل ارلال اىجر  بةالبهبل نحو ذت  اة ليبجبل ار بيى مب اكثت 

ا  ال ملب  اةعبتى ,  يث ان اةالبهبل ار ا يى ارلال اىد ار ىوف ار دسا بل انلشبسع

ارتنيس  ال اادم ار ىبتيب نحو اةندمبج  ال ار لل م تاملاكبم زمبم ار  بدس  

 .(811٢اراتنال,)ر دمى اتضبعبم تارد بع عب  اوتبم 

 مب با  ارىتض ار ب ق اأاال مشياى اردسا ى ارحبريى   و  اريشف عب 

االبهبل اريبر بل ارىبد بل  ال ارثبنو ى ارثبنيى  رادمج   حب ظى ار رفال نحو 

مب ه  اوجد عاتى  يب االبهبل : اريبر بل ار ىبتبل تذرك مب با  ار ؤا  ارلبرال

تجود طف  ) طبر بل ارثبنو ى ارثبنيى نحو اريبر بل ار ىبتبل   ت ىغ ار ل يتال

 تيب ؟مىبف  ال األ ت  تب ت   ب اى مم ار ىب

 :اهداف الدراسة 

 .مىت ى نوع االبهبل اريبر بل ارىبد بل نحو  رايبر بل ار ىبتبل عاايب  -

مىت ى عاتى االبهبل اريبر بل ارىبد بل نحو اريبر بل ار ىبتبل عاايب  وجود  -

 .مىبف  ال اة ت 

مىت ى عاتى االبهبل اريبر بل ارىبد بل نحو اريبر بل ار ىبتبل عاايب  وجود  -

  اى با  اردسا ى مم ار ىبتبلب ت   ب

 :اهمية الدراسة 

ال ث  أه يى اردسا ى  ال مىت ى نوع اةالبهبل  تمبربب مب اه يى رجلبح ع ايى   -

 .اردمج 

   يب اة لفبد  مب ارجلبنج  ال مىت ى ار ل يتال ارلال اؤثت  ال نوع اةالبهبل  -

 تار ىبتيب ااد م ار تامج ارلوعيى ارلال اح ب مب اةالبهبل نحو اةعبتى  -

 :فروض البحث

اوجد عاتى ذال دةرى إ صبنيى  يب االبهبل اريبر بل نحو ار ىبتبل عاايب ت  .5

 .تجود ب ت   ب اى مم ار ىبتيب 

اوجد عاتى ذال دةرى إ صبنيى  يب االبهبل اريبر بل نحو ار ىبتبل عاايب ت  .8

 .تجود طف  مىبف  ال اة ت  
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 : حدود البحث

 .ارثبنو ى ارثبنيى –محب ظى ار رفال : ارحدتد ار يبنيى 

 .ار حث   لبدج اريبر بل ارىبد بل  برثبنو ى ارثبنيى: ارحدتد ار شت ى 

اةالبهبل تعاتلبب  وجود ب ت   ب اى ات تجود طف   ال : ارحدتد ار وضوعيى 

 .اة ت   

 (.هـ5301)ارفص  اردسا ال ارثبنال : ارحدتد ار مجيى 

 .ر  ب ال رايبا اةالبهبل مايبا رييتل ا: أدتال ار حث 

 اا ىا ار ب ثى ار جبج ارويفال ارلحاياال:مجبج ار حث 

احلو  , ار لل م ار  لبدج اريبر بل ارىبد بل ارثبنو ى ارثبنيى :ملل م ار حث 

 .طبر ى  581: ار دس ى عار  لى  صو  

طبر ى ام ابليبس  بريت اى  ارىشوانيى (  01)ش اا عيجى اردسا ى : عيجى ار حث 

 .ر  ييى  ا

 :مصطلحات الدراسة 

 .ت ىجال م بس ات طت ق, هو مصدس االع : اةالبهبل  ال ارا ى 

ع بس  عب مل وعى مب األ يبس تار شبعت "  اةالبه: ارلىت ف اةييا ال 

تاةدساكبل تار ىلادال  و  موضوع مب, اوجع  اوك ارفتد تاحدد موتفع مب 

 ذرك ار وضوع 

 : ارلىت ف اةجتانال 

 .هو ابلاط تامل اج ارشالء  ال شالء ابت: ف ارا و  رادمجارلىت 

 اصد  ع دمج األطفب  ذت  اة ليبجبل ار بيى : ارلىت ف اةييا ال رادمج  

 ال ار داسا تارفصو  ارىبد ى مم أتتانبم ارىبد يب مم ااد م بدمبل ارلت يى 

 (5118ع د ارى    . ارى د ارل بس, د  .( ار بيى تار دمبل ار  بند 

دمج األطفب  ذت  اة ليبجبل ار بّيى  ال ار داسا ارىبد ى : لىت ف اةجتانال ار

ت ال ارصفوج ارىبد ى مم أتتانبم ارىبد يب, مم ضتتس   صوربم عار بدمبل 

 ارلت يى ار بّيى

 ع عبهى اىوتع عب ارلييف , مىبف أ  ملىتت  : ارلىت ف ارا و  را ىبف عاايب  

 .مم ارحيبه ارىبد ى تارى ايى

 برى مب ارجاص ارىااال نبالى عب  وء ارل ذ ى أت عب متض نبشئ : عبتى ارىاايىاة

عب اةيب ى  ال متك  ارلببز ارىص ال تتد ايون هذه اةيب ى ت   أت  ىد أت أثجبء 

  (81 -51, 8111نبدس  ب ال ار  ود ,. )اروةد 
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 : اإلطار النظري والدراسات السابقة

بهيم ارلال اتد  ال ارىاوم اةن بنيى  ىد مفبوم اةالبهبل مب أكثت ار ف  

تاةجل بعيى ريونع أ اوب مجظم  ال ارلفييت تارشىوس ت تا ط  تدتد ارفى  ر واتف 

مب  ورع مب أ تاد أت تضب ب اجل بعيى ,تإن ارفتد  يل ب تي ع تمثاع ارىايب 

تاالبهباع مب ار لل م ارذ   ىيش  يع مب با  ع ايى افبعايى  يجع ت يب ار لل م 

با  مب   لا   مب مج ببل ادعوه إرر اةنل به اةالبه  أنع ا لىداد أت ابيؤ مب 

عا ال تعص ال, بفال, ملى م, مجظم  و  ار  ت  ة للب ى  بنلظبم  يت اى مح  ى 

تاىتج  (.10, 5118ارحبسثال, (أت غيت مح  ى  ي ب  لى ق   وضوع اةالبه 

ا م ميل ب  لضح  ال ا لىداد مو وعى ع م ارجفس تارلحاي  ارجف ال اةالبه  أنع د

تجدانال رو دسجى مب مب ارث بل  حدد شىوس ارفتد, ت  ون  اوك  برج  ى 

,  إذا  برفتد  ح يب ت  ي  ر وضوعبل مىيجى مب  يث افضيابب أت عدم افضي 

, أمب موضوع اةالبه  اد  يون ش صبع مىيجبع أت ج بعى مب  أت مبد  عا يى ( )إريبب

مب أت  يت  مب أت مشتتعبع أت شى بع مب, تكذا الىدد موضوعبل أت مذه بع أ د وروجيب 

 يج ب  ىتج مىلم ع م ارجفس  (.80, 5110طو تآبتتن, (اةالبه تالجوع 

تاريب ارجف ال اةالبه ع ر إنو مىلاد ش صال  يل ب نليلى رى ايبل ارلي يم 

مب  تارلجشئى اةجل بعيى,  بو ن ط مىيب مب ار ىلادال ارلال اشلتك  يع ج بعى

 . )0115, 5111ع د ارح يد تكفب ال, )األش بص أت  شبسك  يع ار لل م 

ت شيت اةالبه إرر ذرك ارلجظيم أت ارج ق ارفت د ارذ   ضم كب ع مب مىبسج 

تري ا تساثيى إذ اىد ( ميل  ى)ارش ص إ لب يى ريون إن اةالبهبل ُملىا ى

ملجوعى ات د إن اتل  األ ت  ربب دتس  ال اكل بب اةالبهبل ريونبب متل    تال

أ جبنبب   يتتن عار نبلبب تأ  ابلاج عب ذرك  وج  واجع  برت غ ارشد د 

 .مجبب

مب ار واضيم ارببمى  ال ميدان ارلت يى ار بيى, إذ  ىود ذرك : اىت ف اةالبهبل

إرر عدد مب األ  بب أه بب, ارىوام  ارلال أدل إرر ظبوس ااك اةالبهبل  واء 

أم إ لب يى, ثم ارجلبنج تاآلثبس ار لتا ى عار ااك اةالبهبل  أكبنا االبهبل  ا يى

 جوعيبب تمب هجب, اعل ت موضوع اةالبهبل موضوعبع  ثيت اريثيت مب األ ئاى 

تاألجو ى ار  لافى, نحو  ئبل األطفب  غيت ارىبد يب عار مت ارىصوس ار  لافى, 

  يى تتد ظبتل تمب ت   األ تاد أت ار ؤ  بل أت ارلببل ارت  يى تغيت ارت

 Sartian ,519٢)كلىت ف  بساب ( Attitude) مل وعى مب ارلىت فبل راالبه

ارذ   ىتج اةالبه عار أنع ن عى ارفتد أت مياع را للب ى  يت اى  ا يى أت    

إ لب يى نحو موضوع مب,  ال  يب  ىتج ار وسل  أنع ا لىداد ارفتد تن علع 
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لبه اوجببع نحو موضوع أت ضده, تغبر بع مب را للب ى  يت اى مب, ك ب   ث  اةا

 أبذ اةالبه شي  ارث بل ارج  ال  ال ار اوك اةن بنال, تناحظ مب با  ارلىبس ف 

اة لىداد أت ار ي  : ار ب اى أن اةالبه  حو  ار صبنص أت ار ضبميب اآلايى

, را للب ى, أثت اة لىداد عار  اوك ارفتد نحو ار واتف تار وضوعبل ار  لافى

 لصف  برث بل ارج  ال, اة للب ى إمب  ا يى أت إ لب يى,  لض ب مدل مب ارا و  أت 

: ت لتاب عار اةالبهبل ار ا يى تتاسال مث  ).5188ارلب م, .)ارت غ

ت  يججب أن نا ص  .ارت غ, تارى  , تاةنيبس تاةه ب  رذت  ارحبجبل ار بيى

اىددل تابلافا اىبس ف  : اال أه يى مىت ى االبهبل األ تاد نحو اةعبتى  ال مب

اةالبه ت وجد اكثت مب اوجع رلىت ف اةالبه  ىار ارتغم مب أه يى هذا ار فبوم 

تكثت  اداترع  بنع ة  وجد اافبف  يب ار شل ايب  ال ار يدان  و  اىت فع تاجبترع 

 . اجتانيب

 :تمب اىت فبل اةالبه

ن  ال  ال ث واع عبطفال , ميل ب ( تجدانال/عااال)اةالبه هو ا لىداد نف ال  -

 د م ارفتد  ا و  ات س غ  يت  دمج ذت  اة ليبجبل ار بيى ,  ال اع بتع 

 (.8111, ار تك  اراومال را حوث ارلت و ى) ال ار داسا ارىبد ى 

 : أنواع اةالبهبل

 :اصجف اةالبهبل ارجف يى إرر األنواع ارلبريى

مب هدج اةالبه موتفبع   دت اةالبه اراو   ال موتف ارفتد : اةالبه اراو   -5

 بداع ة س ق  يع تة هواد   برذ   تل ار جيت  ي ضب ت ثوس ت حبت  احيي ع 

 .إن ب  فى  ذرك ةن االبهبع تو بع  بداع   ييت عار نف ع

هذا ارجوع مب اةالبه  ل ث   ال ارذ   اف مب هدج اةالبه : اةالبه ارضىيف -8

 فى  ذرك ألنع ة  شىت  شد  اةالبه سبواع ببنىب م ل ا بع,  بو موتفبع ضىيفبع 

 .ك ب  شىت  بب ارفتد  ال اةالبه اراو 

 (.أ  إ لب ال)هو اةالبه ارذ   جح  برفتد نحو شالء مب: اةالبه ار وجب -0

 (.أ   ا ال)هو اةالبه ارذ   لجح  برفتد  ىيداع عب شالء آبت: اةالبه ار ا ال   -3

د  تجبع  ال إظببسه تارلحدث عجع هو اةالبه ارذ  ة  لد ارفت: اةالبه ارىاجال  -1

 .أمبم اآلبت ب

هو اةالبه ارذ   حبت  ارفتد إبفبنع عب اآلبت ب ت حلفظ  ع : اةالبه ار ت   -9

 . ال تتاسه نف ع     جيته أ يبنب  يب   أ  عجع

هو اةالبه ار شلتك  يب عدد ك يت مب ارجبا  إعلبب : اةالبه ارل بعال  -٢

 .ارجبا  بأل يب  االبه ج بعال
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هو اةالبه ارذ    ي   تداع عب آبت,  إعلبب اةن بن : ةالبه ارفتد ا  -8

 . صد ق رع االبه  تد 

هو اةالبه ارذ   جصب عار اريايبل , ت ا ظ إن اةالبه ارىبم : اةالبه ارىبم -1

 .هو أكثت شيوعبع تا لاتاساع مب اةالبه ارجوعال

ارذاايى  تهال اىل د هو اةالبه ارذ   جصب عار ارجوا ال : اةالبه ارجوعال  -51

 .عار اةالبهبل ارىبمى تاشلق دتا ىبب مجبب

  :مكونات االتجاهات

  داد اهل بم ار ت يب  بردتس ارذ  ااى ع اةالبهبل  ال ارى ايى ارلت و ى 

اةالبهبل, )تأثبسهب  ال ارلىايم أت إعبتلع مب  يث اشل بربب عار ارىوام  ارىبطفيى 

  طت اى راوتوج عار ط يىى اةالبهبل دتن ترى  أ ض.(ار شبعت, تاةنفىبةل

ار يون ارىبطفال, ار يون )إبا   يبب هال ارجظت إريبب مب با  ميونبابب  بجبرك 

 (ار ىت ال, ار يون ار اوكال

أ اوب شىوس  عبم  ؤثت  ال ا للب ى أت ت و  موضوع اةالبه : ار يون ارىبطفال

 .أت س ضع تتد  يون هذا ارشىوس غيت مجياال

  .ار ىاومبل أت ارحابنق ارلال  ى زهب  و  موضوع اةالبه:  ىت الار يون ار

  .ن عى ارفتد را اوك ت ق أن بط مىيجى: ار يون ار اوكال

تال ب ب ميونبل اةالبهبل مب  يث دسجى توابب تا لااريلبب,  اد   اك 

, إة أنع تد ( ال ارلبنب ار ىت ال مثاع ) ارش ص مىاومبل ت يت  عب موضوع مب 

غ ى تو ى  ال ارلبنب ارىبطفال اؤد   ع إرر اا بذ مواتف  يبايع  ال  شىت  ت

 .(5119نشوااال, ( )ارلبنب ار اوكال)

 وظائف االتجاهات

 : شيت كثيت مب ار ب ثيب إرر أن راالبهبل أس م تظبنف أ ب يى هال

 . اةالبهبل ا بعد ارفتد  ال احايق عد ك يت مب أهدا ع ارلال  ت  بب رجف ع .5

ارفتد  ال اة للب ى رفئبل مب ارجبا ارذ   لىبم  مىبم اى   عار م بعد   .8

 . شي  عبم , يت اى ثب لى تميتد 

اتا ط اسا بطبع م بشتاع  حبجبل ارفتد تدتا ىع أكثت م ب اتا ط   صبنص  .0

 . ار وضوع ارذ   يون ارفتد االبهباع نحوه

 صو  ارفتد عار ار ىت ى تاألطت ار تجىيى ار جب  ى رفبم ت  لليب  .3

 .مب  ورع  يت اى نشيى ت ىبرى مل ي   عب غيت  مب ارجبا  ال ار لل م راحوادث
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  :لتطور التاريخي لالتجاهات نحو المعوقينا 

 ال ارىصت ارتتمبنال تاريونبنال نلد ارج ذ تار  ت ى ربؤةء األ تاد, ثم انلااا       

إرر أن أي حا ذال االبهبل أكثت إن بنيى تإ لب يى  يث ت تل اريجي ى     

تعب ى تاعل تل ار ىوتيب أ تاد ك بتال أ تاد ار لل م او ت ارتعب ى تار دمبل ار

 .ربم

إة أن هذه ارفلت  رم ادم طو اع,  فال ارىصوس ارو ير عبدل ار  ت ى تارج ذ       

طىي ى, )ربذه ارفئى سغم ارليوس ارذ  أ دثع ارىا  ار شت   ال ميبد ب أبتل 

 م عشت  دأ اةهل بم ار ل ا د   تاك  ت ال  دا بل اراتن ارلب) 5183ار يش, 

تمؤ  بل ار ىوتيب  ال  يب أن ار اد ارىت يى رم  يب رد بب أ  اهل بم,  فئبل 

م,   ىبتنى تزاس  ارلت يى  فلح 5111ارلت يى ار بيى  يث  دأل مصت عبم 

ارىتاف, اريو ا, ر جبن, )يفوج رلىايم ار وتىيب عاايبع, ثم ا ىلبب  ىد ذرك ك  مب 

تتد أبذل ار ؤ  بل ارحيوميى تاألهايى تارليوعيى عار عباابب ( , األسدن وس ب

ااد م ار دمبل ار لجوعى رل يم ارفئبل , تأضىع هذه اردت  نصب أعيجبب  جبء 

 .(5181ارت حبنال, . )االبهبل إ لب يى نحو اةعبتى تار ىوتيب

ال تتد ن ب ميدان ارلت يى  شي  تاضح  ال أتابت اراتن ارىشت ب تببيى  

 .اروة بل ار لحد  تأتست ب, تدت  شتف آ يب, تاردت  ارىت يى

 : اآلثار المترتبة على االتجاهات السلبية لألفراد من ذوي االحتياجات الخاصة

 واجع ارفتد مب ارفئبل ار بيى , عوانق اجل بعيى , ت يئيى احد مب نشبطباع        

ار ا يى ,  بج ا ع  ايايب ع أمبم  واجع هذا ارفتد  وجود هذه اةالبهبل  تط و باع ,

تيبمع  أدتاس مجب  ى  ال ار لل م ارذ   ىيش   ع , تافبعاع مم أ داث هذا 

كذرك  واجع هذا ارفتد ,  واج  احو  دتن احايق اندمبجع  ·ار لل م تاهل بمباع ؛

اؤد  هذه ةالبهبل ار ا يى إرر اىتض  ·اريبم   ال ملل ىع ارذ   ىيش  يع ؛

اؤد  اةالبهبل ار ا يى , إرر ادنال  ·ل ار بيى راضيبع تارح ن ؛ذت  اة ليبجب

 ,Kirk) .مفبوم ارذال ردل هذا ارفتد , مابسنى مم أتتانبم مب األ تاد ارىبد يب

1993). 

  :أهمية معرفة اتجاهات األفراد نحو اإلعاقة

ارل بعى,  لأثت اةالبه  ىدد مب ارىوام  تار  تال ارلال   ت  بب ارفتد أت        

  بر بع مب اؤثت ارىوام  ارل  يى تارىاايى تاةنفىبريى تاةجل بعيى  ال ايو ب اةالبه 

تاي ب أه يى اةالبهبل ار بيى  بر ىا بل نحو األطفب  غيت ارىبد يب  ال 

اراتاسال ار لتا ى عار ااك اةالبهبل  ا بع أم إ لب بع, إذ  لتاب عار اةالبهبل 

 :ل مث اة لب يى اا بذ تتاسا
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  .ارا و  ارجف ال تاةجل بعال را ىوتيب  -

  .اح يب ار تامج ارلت و ى تاةجل بعيى تارصحيى تار بجيى را ىوتيب  -

  .إجتاء اردسا بل تاأل حبث ذال ارىاتى -

 .دمج اريا ى ار ىوتيب  ال ار داسا ارىبد ى  -

 .إعداد اريوادس األزمى ري   ئى مب  ئبل ارلت يى ار بيى  -

يبا ار جب  ى ري   ئى مب  ئبل ارلت يى ار بيى ايو ت أدتال ارا -

 (.5111,ارات واال)

  :االتجاهات نحو المعوقين عقليا  

 جظت ار ىغ إرر كون اريف  مىبتبع عاايبع  أن ذرك  شي  تي ى عبس,  يث         

أن اريثيت مب األ تاد  ح اون مفبهيم ببطئى تملىدد   ي ب  لىاق  برل اف ارىااال 

  ايون  يب مفبوم ارل اف ارىااال تار تض ارىااال تارواتم أن   للد أن اريثيت

االبهبل ارجبا ارىبد يب  شي  عبم نحو ار ل افيب عاايبع ا ي  إرر ار ا يى إرر  د 

 )5119ارتت بن, )ك يت 

 :إجراءات التصدي ألثار اتجاهات المجتمع السلبية نحو ذوي اإلعاقة

 . أن ار ىبتيب  ئبل  ىبرى  ال ار لل ماوعيى أ تاد ار لل م تاجو تهم تإتجبعبم  -5

ارايبم  ى ايى ايييف تااؤم  اوم  بب ار ىوتون تا ييت مواتفبم البه أنف بم  -8

 .تالبه إعبتلبم

اراضبء عار األ يبس ارلاايد ى تار  بس بل تارجظت  ار ا يى البه ذت  - -0

 .اة ليبجبل ار بيى

 .إدساج اشت ىبل اةعبتى عار ارد لوس تكلب اراوانيب -3

 :دور اإلعالم في تغيير اتجاهات المجتمع نحو ذوي اإلعاقة

ارح ال إعانيى اوجع إرر ار ىوتيب تأ تهم مب جبنب تار لل م مب جبنب  -

 .آبت

او يت تجوال ااصب   بر ىوتيب ا بطب مشياابم تااد م ربم ار ىاومبل  -

 .األ ب يى ارلال ا ب  ربم ارلىبم  مم اةعبتى تم بس ى  يبابم اريوميى

اج يى االبهبل ملل ىيى إزاء ار ىوتيب تابيئى ارفتص ربم را شبسكى  ال - -

 .أشيب  ارحيب  اةجل بعيى

محبس ى اةالبهبل ار ا يى تادعيم اةالبهبل اة لب يى  ال ارلىبم  مم - -

 .ار ىوتيب 
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 :االتجاهات نحو المعوقين والدمج

ت ال ظ   بجبل اريا ى ار ىوتيب را دمبل ار بيى تعدم تدس  

عار ا ليىبب ار ىوتيب  تزل  يت  اردمج تارلال ( ارحيوميى تار بيى)ار ؤ  بل 

رم ايب  ال  وم مب األ بم إة كجليلى رل يت االبهبل ار لل م نحو اةعبتى ر ب  ىود 

 ع اردمج مب  واند عار األش بص ار ىوتيب مب  واند ج ى ات و ى كبنا أت 

عار (. 5113)كت اوسجون ون ت ذ )511٢ار ييب, . )اتلصبد ى أت اجل بعيى

ة  Normalization and Integration أن اردمج تاي يم ار دمبل: " د تورع

 لم إة مب با  احايق ار شبسكى را ىوتيب تااب ى ارفتص ربم أ و   بآلبت ب 

ض ب ار لل م, تهذا  لياب  بري م مب ار لل م أن  ل جر االبهبل أكثت إ لب يى 

 .نحوهم

 : ذات العاديات نحو التلميذات المعاقات عقليااتجاهات التلمي

الفبتل االبهبل اريبر بل نحو ار ىبتبل   جبم مب ا اك االبهبل  ا يى 

تهجبك مب ا اك , مايئى  بر وج تارته ى أت  شىتتن  برشفاى نحو ار ىبتبل عاايب 

االبهبل إ لب يى ترد بب اروعال نحو هذه ارفئى تايو ب هذه اةالبهبل  تجم 

ت جبء عار ار حوث , ل م ار حيط تمدل تعيع تم لواه ارثاب ال تاةجل بعال را ل

تهجب اردتس  اف عار , ارلال دس ا هذا ار وضوع  بةالبهبل  شي  عبم مل ب جى 

ار دس ى ارلال اي ق اردمج  ال اوعيى تاوجيع تايو ب االبهبل إ لب يى رايبر بل 

 .عايى اردمج ارىبد بل نحو اريبر بل ار ىبتبل رل  د مب ذرك  ب

  intellectual disability :اإلعاقة العقلية

 :مفبوم اةعبتى ارىاايى 

راد ظبت ارىد د مب ار صياحبل ارحد ثى ارلال اى ت عب مفبوم اةعبتى         

اةعبتى ارىاايى , تمصياح ارجاص ارىااال , تمصياح ارل اف )ارىاايى تمجبب 

  جببل عت ا اةعبتى ارىاايى ك  تهجبك عد( ارىااال ,تمصياح ارضىف ارىااال

 :ا صصع تمجبب  مجبب   ب ملب 

 :مفبوم اةعبتى ارىاايى مب تجبى ارجظت اري يى  -5

 ىل ت ارلىت ف اري ال مب أتدم ارلىت فبل رإلعبتى ارىاايى , تتد سك  ارلىت ف   

اري ال عار أ  بب اةعبتى ارىاايى ت ل ث  ارلىت ف اري ال رإلعبتى ارىاايى  ال 

تيف ارحبرى تأعتاضبب تأ  ب بب تراد تجبا انلابدال ربذا ارلىت ف ال ث   ال 

 .ى ت عب م لول ذكبء ارفتد يىو ى تيف اةعبتى ارىاايى  يت اى ست يى ا

 :مفبوم اةعبتى ارىاايى مب تجبى ارجظت ارجف يى -8
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راد ظبت ارلىت ف ار ييوملت  رإلعبتى ارىاايى نليلى رانلابدال ارلال تجبا 

رالىت ف اري ال تتد اعل د ارلىت ف ار ييوملت  عار ن  ى ارذكبء ك حك رلىت ف 

 .مىبتيب عاايب  ٢1ن  ى ذكبنبم عب اةعبتى ارىاايى تتد اعل ت األ تاد ارذ ب اا  

 :مفبوم اةعبتى ارىاايى مب تجبى ارجظت اةجل بعيى -0

تتد ظبت هذا ار فبوم نليلى رانلابدال ارلال تجبا ر اب يس ارادس  ارىاايى    

تببيى  لبنفوسد  يجيع ت تك ات ,  ال تدسابب عار تيبا ارادس  ارىاايى رافتد , اد 

ااك ار اب يس تيدتبب تاأثتهب  ىوام  عتتيى تجبا اةنلابدال ارر محلول 

ت تك  ارلىت ف اةجل بعال عار مدل نلبح أت  ش  .تثاب يى تعاايى تاجل بعيى 

ارفتد  ال اة للب ى را ليا بل اةجل بعيى ار لوتىى مجع مابسنى مم نظتانع  ال نفس 

ار ل وعى ارى ت ى تعار ذرك  ىل ت ارفتد مىوتب عاايب إذا  ش   ال ارايبم 

 . بر ليا بل اةجل بعيى ار لوتىى 

 :مفبوم اةعبتى ارىاايى مب تجبى نظت ارل ىيى األمت ييى رال اف ارىااال -3

تتد ظبت هذا ارلىت ف نليلى رانلابدال ارلال تجبا إرر ارلىت ف 

ار ييوملت  ,تنليلى ربذه اةنلابدال  اد ج م ارلىت ف األمت يال رإلعبتى ارىاايى 

  تار ىيبس اةجل بعال تتد ظبتل اىبس ف عد د  مب  يب ار ىيبس ار ييوملت

تارذ   جص (  5113) ارل ىيى األمت ييى كبن مجبب ارلىت ف ارذ  أيدساع عبم 

ا ث  اةعبتى ارىاايى عددا مب جوانب اراصوس  ال أداء ارفتد تارلال اظبت :" عار 

بء ارلدنال ارواضح  ال ارادس  ارىاايى عب ملو ط ارذك:تال ث   ال  58دتن  ب 

 صب  بب تصوس تاضح  ال اثجيب أت أكثتمب مظبهت ار اوك ارلييفال مث  مببسال 

اةاصب  ارا و  , ارىجب ى ارذاايى , ارحيب  اريوميى, اةجل بعيى ,ارلوجيع ارذااال ) 

( ,ار دمبل اةجل بعيى , ارصحى تار امى ,األكبد  يى ,تأتتبل ارفتاغ تارى   

Jerome Bruner & others, 1979, 12 ) 

  Educational definition : ارلىت فبل ارلت و ى - 

تاىل د هذه ارلىت فبل عار مدل اراصوس  ال ارادس  ارلحصيايى تعار    

اكل بب مببسال ارلىام ارليد ارابنم عار ارلذكت تارلحاي  تارفبم تارلتكيب تذرك 

فتد ار ىبف مب با   جوال ار حث ارلال  لااون ارلىايم مب باربب تالجبت  تدس  ار

 Kirk (1972)عاايبع عار ارلىام تارلحصي  تمب هذه ارلىت فبل  اىت ف كيتك

عاايبع اراب   رالىام هو ارذ     ب  طء ن وه ارىااال ( ار ل اف)ار تاهق ار ىبف 

 يون غيت تبدس عار اة لفبد  مب  تامج ار داسا ارىبد ى ت ل ي     بل ارج و 

 : ارلبريى

 .اء  تاريلب ى تارلبلال تارح بب تغيتهباىام   يط  ال ارات  -



 اتجاهات الطالبات العاديات بمدارس الدمج       أمينة عبدالرحمن                     / د
 

 

22 

إميبنيى ارلوا ق اةجل بعال ارذ    يجع مب أن   ضر  ال ار لل م مىل داع عار   -

 .نف ع

مان ى مبجيى  ال ارحدتد ارد جبميى  ي ب  ىد عار أن  ىو  نف ع ترو  شي    -

 . (83, 8113ار يد ع د ارج ال, ) ج نال

 : خصائص المعاقين عقليا  

آن ارىاتى اراو ى ارلال  تا ط  بب ك  مب ارذكبء تتدس  ارفتد  :األكاديميةالخصائص 

 عار ارلحصي   لب أن ة ايون مفبجئى را ىام عجدمب  لد اريف  ار ل اف عاايبع 

تببيى , غيت تبدس عار م ب ت   ايى اريا ى ارىبد يب  ال نفس ارى ت ار مجال ربم

شي  اأبت دسا ال  ال تصوسه  ال ج يم جوانب ارلحصي , تتد  ظبت عار 

ت  ىل ت اةنل به مليا بع مب بع  مببسال اراتاء  تارلى يت تاريلب ى تاة لىداد ارح ب ال

عار اةنل به إرر ار ثيتال ذال  تأن تدس  ارش ص ار ل اف عاايبع ,  رلىام ارل يي

 .ارىاتى  ال ار وتف ارلىاي ال أضىف أت أدنر مب تدس  األش بص غيت ار ىوتيب

 يث  ىبنال , تهجبك أ ضب مشياى انلاب  اثت ارلىام(  51٢1" )ريسإ”ك ب  ذكت 

, األطفب  ار ىبتون عاايبع مب ناص تاضح  ال نا  أثت ارلىام مب موتف إرر آبت

ت ىل د األمت عار دسجى اةعبتى إذ اىل ت ببييى يىو ى نا  أثت ارلىام مب 

د  ارذ   جبظته  ال مابسنى مم اريف  ارىب ار صبنص ار  ي   رايف  ار ىوف عاايبع 

ت  دت ار  ب  ال ذرك  ال  ش  ار ىوف عاايبع  ال ارلىتج عار أتجع , ارى ت ار مجال

  .تتد ر ص مي ان, ارش ع تاةبلاج  يب ار وتف ار لىام ار ب ق تار وتف ارلد د

 :الخصائص اللغوية

إرر ار صبنص ارلبريى راج و ارا و  ردل ( 5188)أشبس هبرببن  تكو  بن 

  :ر ىبتيب عاايبألش بص ا

إن مدل انلشبس ار شيال ارياميى تارا و ى تشد  هذه ار شيال  تا ط  شد   -

 يا ب ازدادل شد  ارل اف ارىااال ازدادل , ارل اف ارىااال ارذ   ىبنال مجع ارفتد

 . ار شيال ارياميى تارا و ى تأي حا أكثت انلشبساع 

لاج ارفئبل ارلصجيفيى رال اف إن ار شيال ارياميى تارا و ى ة ا لاف  بب -

  .ارىااال

إن ار جيى ارا و ى ردل ار ل افيب عاايبع اش ع ار جبء ارا و  ردل غيت ار ل افيب  -

 .    إنبب ر ى  و ى تريب  دانيى, عاايبع  بال ري ا شبذ 
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 الخصائص العقلية

ة  ل يب اريف  ار ىوف عاايبع أن  ص   ال ن وه ارلىاي ال إرر ار  لول 

ت ذرك ألن ارج و ارىااال ردل اريف  ار ىوف عاايبع ,  ص  إريع اريف  ارىبد  ارذ 

 يث إن م لو  ذكبنع تد ة  ص  إرر , أت  مب مىد  ن وه ردل اريف  ارىبد 

ك ب أنع  لصف  ىدم تدساع عار ارلفييت ار لتد تإن ب ا ل دامبم محصوس ( ٢1)

, كذرك ارى ايبل ارىاايى تكذرك عل ه عب ارادس  عار ارلى يم, عار ار ح و بل

  .اةنل به تاةدساك تارلذكت تارلال اىد عبم   ب م  ال ع ايى ارلىام

 :الخصائص الجسمية

عار ارتغم مب أن ارج و ارحتكال ردل ار ل افيب عاايبع أكثت ايوساع مب 

ع ومب أت  كفب ى مب ار ىبتيب عاايبع غيته مظبهت ارج و األبتل إة أن األش بص 

عاايبع, تذرك  ي ب  لص   برحتكبل تسدتد ارفى  اردتياى  ىبتيبار األش بص غيت 

 . تار ببسال ارحتكيى ار ىاد  تارلوازن ارحتكال

 :الخصائص االنفعالية واالجتماعية

 لى  ارضىف ارىااال اةن بن ار ل اف عاايبع عتضى ر شيال اجل بعيى 

 ت مب أهم ار صبنص  ي دت ارىل   ال ار اوك ارلييفال ارذ   ىل, تانفىبريى م لافى

ارش صيى  را ل اف ارىااال تة  ىود ذرك راضىف ارىااال  ح ب تريجع  ىود أ ضب 

إرر االبهبل اآلبت ب نحو ار ىبتيب عاايبع تطتف ار ىبماى تاوتىبل ار لل م مب 

تهذه اةالبهبل تارلوتىبل اؤدل إرر ادنال مفبوم ارذال ردل ار ىبتيب , ار ىبتيب

كذرك  إن األش بص , رفش  تاةبفبتبل ارلال  وجبونببتارذ   تا ط    تال ا

ار ىبتيب عاايبع  ظبتتن أن بطبع  اوكيى اجل بعيى غيت مجب  ى ت واجبون يىو بل 

  . بر ى  ال  جبء ارىاتبل اةجل بعيى ار جب  ى مم اآلبت ب

 :الدراسات السابقة 

تارلال هد ا إرر  (susan & Rune, 1980) دسا ى  ب بن تآبتتن

االبهبل ارت بف تاألتتان نحو زمانبم مب اريا ى ار ىوتيب,  يث ش اا  تيبا

طبر بع تطبر ى مب طا ى ارصف ارثبنال تارثبرث اة لدانال,  يث  88عيجى اردسا ى 

اايحا ارفتيى رايا ى ج يىبع  بر شبسكى  ال أتتبل اراىب ارحت ارل بعال, تتد 

بسل ارجلبنج إرر أن  تص ا ل دم األ بريب ا وم لت ى تمايبا راالبهبل, تاش

ارلفبع  اةجل بعال  يب اريا ى ارىبد يب تار ىوتيب اى   عار ايو ب االبهبل 

  .إ لب يى نحو األطفب  ار ىوتيب, تأن ارىيس يحيح

هد ا إرر ا ييت تاىد   االبهبل  (Handlers, 1980) دسا ى هبندرتز

طبر بع  81ردسا ى طا ى ار ت اى ارثبنو ى نحو زمانبم ار ىبتيب,  يث ش اا ا
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مليوعبع مب ار ت اى ارثبنو ى تطاب مجبم ار شبسكى  ال ارجشبطبل ار  لافى مم 

مب % 88اريا ى ار ىوتيب ر د  ث بنيى أ ب يم, تأشبسل ارجلبنج إرر أن مب ن  لع 

اريا ى تد ا يتل االبهبابم نحو اريا ى ار ىوتيب, ك ب أشبسل ارجلبنج إرر عدد مب 

إرر ظبوس االبهبل  ا يى نحو اريا ى ار ىوتيب مث  ناص ارىوام  ارلال اؤد  

ار ىاومبل مب اةعبتى, تار  تال ار ؤر ى, تار وج, تارااق, تعار ارىيس كبن 

 او ت مث  هذه ارىوام  كفي   ل ييت االبهبل اريا ى ارىبد يب نحو اريا ى ار ىوتيب

ى دسا ى  بدج اريشف عب االبهبل طاب كاي) 518٢ار تطبت ,)أجتل 

ارلت يى  ال جبمىى ار اك  ىود نحو ار ل افيب عاايب  ال ضوء مل يتال 

, تتد ش اا عيجى اردسا ى (ارل صص, تار  لول ّ َف اردسا ال, تارلحصي )

. طبر ب مب كايى ارلت يى, تطب مايبا اةالبهبل نحو ار ل افيب عاايب) ُ  818)عار

ب ار  لول اردسا ال تتد أ فتل نلبنج اردسا ى عب تجود  تتف جوهت ى  يب طا

ارثبرث نحو ار ل افيب عاايب تاالبهبل أتتانبم  ال ار  لول اردسا ال األت  رصبرح 

 .ار  لول ارثبرث

دسا ى هد ا ارلىتج عار االبهبل طاب ) 5113عواد,)ك ب أجتل 

كايى ارلت يى ارجوعيى  ال جبمىى  جبب نحو ار ىبتيب, تايونا عيجى اردسا ى 

ب طاب ارفتتى ارجببنيى  يايى ارلت يى, تأشبسل ارجلبنج طبر ب تطبر ى م)58٢)مب

إرر أن االبهبل اريا ى كبنا  ا يى, تأشبسل ارجلبنج إرر ابلاج اةالبهبل نحو 

ار ىبتيب  ببلاج ارل صص, تإرر تجود  تتف ذال دةرى  ال اةالبهبل رصبرح 

 .اةنبث

تنبمج دمج إرر مىت ى  ىبريى  ( :zito,1997)ك ب هد ا دسا ى  ز لوا

األطفب  ذت  اةعبتى ارىاايى ار  ييى  ال ار دس ى ارىبد ى اة لدانيى  يث ام دمج 

يفيب مب يفوج األطفب  ار ىبتيب عاايب عار شي  يفوج ببيى ماحاى 

 يث رو ظ أداء األطفب  ارىبد ب تار ىوتيب ت   ت ىد إجتاء ,  بر دس ى ارىبد ى

اة لب يى رايا ى ارىبد يب نحو اريا ى  تأشبسل ارجلبنج إرر االبهبل, اردسا ى 

ار ىوتيب عاايب تار ل ثاى  ال اة لىبد عب ارىدتان ارافظال    أظبتل ارجلبنج أ ضب 

ن وا مل ا دا  ال ارلفبع  اةجل بعال رايا ى ار ىبتيب عاايب مابسنى مم األطفب  ارذ ب 

 .ىرم  الحاوا   تامج اردمج ت اوا  ال متاك  ارلت يى ار بيى ارجببس 

دسا ى هد ا إرر ايو ت  تنبمج ادس  ال (  8113)ك ب أجتل ارلجد , 

رل ييت االبهبل األطفب  ارىبد يب نحو أتتانبم ذت  ارحبجبل ار بيى, تز بد  

ار  لول ار ىت ال رد بم عب األ تاد ار ىوتيب تعب اةعبتى, تز بد  اا ابم ربم 

تطبر ى مب ارصف ار بدا طبر ب ( 91)تايونا عيجى اردسا ى مب . تافبعابم مىبم
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موزعيب عار مدس ليب راذكوس تمدس ليب رإلنبث مب مداسا مد ت ى ع بن 

اةالبهبل نحو ذت  : ارثبنيى ارلال  وجد  بب غتج مصبدس, تجتل اي يق ماب يس

اة ليبجبل ار بيى, تار ىت ى  بةعبتى تاأل تاد ار ىوتيب, تارلفبعال 

بل ار بيى, تاالبهبل ار ىا يب نحو ذت  اةجل بعيى مم األ تاد ذت  اة ليبج

تأشبسل ارجلبنج إرر تجود  تتف ذال دةرى إ صبنيى  يب . اة ليبجبل ار بيى

االبهبل طا ى ار ل وعى ارللت  يى تارضب يى نحو ذت  ارحبجبل ار بيى رصبرح 

 .ار ل وعى ارللت  يى عار اةبل بس ار ىد 

هد ا ارر ارلىتج عار ( 8111), تارلتاح, ت ال دسا ى تبم  بب  يب جى

ت يبن عاتى هذه اةالبهبل , ط يىى االبهبل طا ى جبمىى اريتموك نحو ار ىوتيب 

. تارل صص تميبن اةتبمى , تار ىد  ارلتاك ال , تار  لول , ارلجس : ي  مب 

طبر ب تطبر ى مب  031تا ل دما أدا  رايبا االبهبل طا ى ارىيجى ار يونى مب 

تأشبسل ارجلبنج ارر ان االبهبل طا ى . ال جبمىى اريتموك طا ى ار يبروس وا  

تارر  تتف دارى  ال االبهبابم رصبرح , اريتموك نحو ار ىبتيب كبنا إ لب يى 

 اوجد تة ترصبرح ارل صصبل األد يى ترصبرح طا ى ار جى ارتا ىى,, اةنبث 

 .ار يب ميبن أت ارلتاك ال ار ىد  ابلاج إرر اى ل دارى  تتف

ارر ا لاصبء  ىبريى  تنبمج ادس  ال (8111 )ا دسا ى اريجبنال,ك ب هد 

مالتح رلج يى االبهبل طا ى ارل ت غ  ال ارلبمىبل األسدنيى تاثته عار اج يى 

طبر ب تطبر ى مب طا ى  5٢5تايونا ارىيجى ار  حيى مب . مببسال اةاصب  رد بم 

ب تايونا ارىيجى ك , ارل ت غ  ال ارلبمىبل األسدنيى مب م لول ار جى ارتا ىى 

طبر ب تطبر ى مب طا ى ارل ت غ  لبمىى آ   11ارجببنيى رادسا ى ارللت  يى مب 

طبر ب  81ت  وا ارر مل وعليب الت  يى تضب يى احلو  ك  مجب ب , ار يا 

تطبر ى تا ل دما اردسا ى مايبا اةالبهبل نحو ار ىبتيب مب إعداد ارحبستنال 

اصب  ت   اي يق ار تنبمج ت ىده عار تمايبا مببسال اة,  5111تارفتاج 

جا ى  83تايون ار تنبمج ارلدس  ال مب . ار ل وعليب ارللت  يى تارضب يى 

تتد اشبسل ارجلبنج ارر تجود االبهبل ا لب يع ريا ى ارل ت غ ارلبمىبل . ادس  يى 

عدم تجود  تتف ذال دةرى إ صبنيى  ال االبهبابم اى ل . األسدنيى نحو ار ىبتيب 

 عدم تجود دةرع إ صبنيى  يب ا تاد ار ل وعليب ارللت  يى. يت ارلجس ر ل 

 .ارلدس  ال را تنبمج اى ل ار ىبتيب نحو اةالبهبل مايبا عار تارضب يى

عار  رالىتج  دسا ى هد ا(: 8158)تاردت ت   , تتبم ك  مب أ  ب 

   ىغ تعاتلبب األ تاد ار ىوتيب نحو األهايى إس د جبمىى طا ى االبهبل

 أثت إرر هد ا ارلىتج ك ب .اردسا يى تار جى تارل صص, ارلجس, :ار ل يتال
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 عيجى اردسا ى ايونا .اج يلبب  ال اة اميى ارلت يى عار م جال ادس  ال  تنبمج

إس د  جبمىى  ال اة اميى ارثاب ى م بف  دس ون تطبر ى طبر ب ( 93 ) مب ارويفيى

 االبهبل تجود إرر ارجلبنج أشبسل .األ تاد نحو االبهبل مايبا ار ب ثبن ا ل دم

 اُْى ل إ صبنيى دةرى ذال  تتف تتجد تعدم ار ىوتيب, نحو األ تاد إ لب يى

  را تنبمج أثت إ لب ال تتجد ,(  اردسا يى تار جى تارل صص, ارلجس,)را ل يتال 

 تأن نحو ار ىبتيب, اريا ى االبهبل دسا ى أه يى إرر ار ب اى اردسا بل أشبسل راد

 ارلال اؤثت ار ل يتال  ىغ اوجد تأنع ار ىبتيب, نحو  ا يى االبهبل رد بم ار بر يى

اردسا يى,  تار جى تارل صص, ارلجس, :مث  ار ىبتيب نحو اريا ى االبهبل عار

 االبهبل اج يى عار اتك  أنبب عار ارحبريى اردسا ى مم تالفق .تارلىايم تارى ت,

  .ار ىّوتيب نحو اج يلبب عار اى   أ ضب سا ىارد تهذه نحو ار ىّوتيب, اريا ى

 :منهج الدراسة وإجراءاتها

اا ىا ار ب ثى ار جبج ارويفال ر جب  لع ري يىى اردسا ى تأهدا بب تأ ئالبب 

تار جبج ارويفال ارلحاياال ة  يلفال  ويف ارظبهت  ار دست ى     لىدل ذرك إرر 

 .ار دست ىاحاي  ار ل يتال ارلال اؤثت عار ارظبهت  

 .طبر بل ارثبنو ى ارثبنيى مب اردسا ى ملل م  ليون: مجتمع الدراسة

ارىشوانيى   بريت اى اردسا ى ملل م مب اردسا ى عيجى احد د ام :عينة الدراسة

عيجى اردسا ى  أ تاد ج يم عار اة ل بنى اوز م تام ,(01) حيث  يون توامبب 

 .ابليبسهب ام ارلال

 :اردسا ىبصبنص أ تاد عيجى  -

 ه   وجد طف  مىبف  ال األ ت  ؟  -5

ام  ؤا  أ تاد ارىيجى عب تجود طفد  مىدبف  دال األ دت ,  يبندا إجب دبابب ك دب  دال 

 :ارلدت  ارلبرال

 ( 5-0)جدت                                              

 ارج  ى ارليتاس تجود طف  مىبف  ال األ ت 

 %596٢ 1 نىم

 %8060 81 ة

 %511 01 ار ل وع

أن غبر يى أ تاد عيجى اردسا دى مدب اريبر دبل ( 5-0) لضح مب ارلدت  أعاه ستم   

, %8060ارثبنو ى ارثبنيى ة  وجد رد بب طف  مىبف  دال األ دت  تذردك  ج د ى  ا دا 
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مب إج برال % 596٢ يج ب  ا ا ن  ى اريبر بل ارااال رد بب طف  مىبف  ال األ ت  

 . عيجى اردسا ى

   رد ِك ب ت   ب اى مم ار ىبتيب ؟ ه -8

ام  ؤا  أ تاد ارىيجى عدب ب دتابب ار دب اى مدم ار ىدبتيب,  يبندا إجب دبابب ك دب  دال 

 :ارلدت  ارلبرال

 ( 8-0)جدت                                                

 ارج  ى    ارليتاس   رد  ب ت   ب اى مم ار ىبتيب

 %31 58 نىم

 %91 58 ة

 %511 01 ار ل وع

أن غبر يددى أ ددتاد عيجددى اردسا ددى مددب ( 8-0) لضددح مددب ارلدددت  أعدداه ستددم         

اريبر بل ارثبنو ى ارثبنيى ة  وجد رد بب ب ته  ب اى مم ار ىبتيب تذردك  ج د ى  ا دا 

% 31,  يج ب  ا ا ن  ى اريبر دبل اراادال ردد بب ب دته  دب اى مدم ار ىدبتيب  91%

 . مب إج برال عيجى اردسا ى

 :ةأدوات الدراس 3-4

 :صدق وثبات مقياس االتجاهات في الدراسة الحالية -

 تبما ار ب ثى  ح بب اسا بط ك  ع بس   بردسجى اريايى ر ايبا اةالبهبل  ب ل دام

مىبم  اسا بط  يت ون تذرك رايبا ارىاتى  يب ع بسال ار ايبا تاردسجى اريايى 

 . را ايبا

ع بس  تاردسجى اريايى ر ايبا مىبمال اسا بط  يت ون  يب ك  ( 0-0)ارلدت  

 اةالبهبل
رقم 
 العبارة

درجة 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

درجة 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

درجة 
 االرتباط

9 **28222 92 *28092 22 *28922 
0 **28290 92 **28222 22 **28222 
2 **28222 91 **28212 22 *28922 
2 **28212 02 **28222 22 **28222 
2 *28902 09 *28022 22 *28022 
2 **28222 00 *28929 22 **28220 
2 **28222 02 *28999 21 *28912 
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2 *28022 02 *28022 22 **28229 
1 **2822 02 **28211 29 **28211 
92 *28922 02 **28222 20 **28222 

99 **28222 02 **28222 22 *28922 

90 *28922 02 **28222 22 *28922 
92 **28229 01 **28292 22 **28222 
92 *28092 22 *28221 22 *28222 
92 *28200 29 **28222   

92 **28222 20 **28221   

 (1611)دارى إ صبنيب عجد م لول *   (1615)دارى إ صبنيب عجد م لول **  

إن مىبمال اةسا بط  يب ك  ع بس  تاردسجى اريايى ( 0-0) لضح مب ارلدت  ستم 

, (1611)تعجد م لول ( 1615) اةالبهبل دارع إ صبنيب عجد م لول ر ايبا 

 رايب ع تضىا ر ب يبدتى اىل ت ع بس  مب ع بسال ار ايبا م ب  ىجال ذرك أن ك 

   .اردسا ى مب اربدج تاحاق

 :الصدق الذاتي لمقياس االتجاهات -ب

  ام   بب ارصدف ارذااال را ايبا عب طت ق ا ل تاج ارلذس ارلت يىال ر ىبم

 .ارث بل ارياال ر ايبا اةالبهبل

 مىبمال ارصدف ارذااال ر ايبا اةالبهبل( 3-0)ارلدت  

 ارصدف ارذااال األدا 

 16881 اةالبهبلاردسجى اريايى ر ايبا 

أن مىبمد  ارصددف اردذااال ر ايدبا اةالبهدبل تدد  اد  ( 3-0) وضح ارلددت   ستدم 

 .را ايبا, تهو مىبم   شيت إرر يدف جيد ( 16881)

 : الصدق الظاهري لألداة -ج

رالىددتج عاددر مدددل يدددف أدا  اردسا ددى  ددال تيددبا مددب تضددىا رايب ددع اددم 

عتضددبب عاددر عدددد مددب ار حي دديب مددب أعضددبء هيئددى ارلدددس س  يايددى ارلت يددى  ددال 

 (.5ماحق ستم ) محيم ( 0) ار رفال ارلب ىى رلبمىى ار ل ىى ت ا  عدد ار حي يب 

 .ارى بسال تعدم ارحبجى ارر اىد ابب تاافق ار حي يب عار يحى 

 :ث بل مايبا اةالبهبل -د

ا ل دما ار ب ثى مىبم  أرفب كتتن بخ رالأكد مب ث بل مايبا اةالبهبل, 

 .ترايبا مدل دتى نلبنج اردسا ى
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 ر ايبا اةالبهبل( أرفب كتتن بخ)مىبم  ارث بل ( 1-0)ارلدت  

 مىبم  ارث بل عدد ارى بسال األدا 

 1691 39 اةالبهبلارث بل ارياال ر ايبا 

( أرفدب كتتن دبخ)اسافدبع تي دى مىبمد  ارث دبل ( 1-0) لضح مدب ارلددت  ستدم         

, تهددر ن دد ع متافىددى عددب ارج دد ى (1691)ر ايددبا اةالبهددبل كيدد   يددث  ا ددا 

, م ب  شيت إرر إميبنيى ث بل ارجلبنج  ال اردسا دى ارحبريدى (1691)ار ا ورى إ صبنيب 

 عادر اةعل دبد   يدب ن أدا  اردسا دى ال لدم  دسجدى عبريدى مدب ارث دبل, ت برلدبرالتأ

 . تاروثوف  بب ارجلبنج

 إجراءات الدراسة 3-5

 .اةطاع عار األطت ارجظت ى تاردسا بل ار ب اى ار لىااى   ل يتال اردسا ى -5

 .ابليبس ار ايبا ار جب ب  يث ام ابليبس مايبا اةالبهبل -8

ام اي يق أدتال اردسا ى مايبا اةالبهبل عار ارىيجى ارىشوانيى ارلال ام  -0

 . ابليبسهب مب طبر بل ارثبنو ى ارثبنيى رالأكد مب يدف تث بل ار اب يس 

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة 3-6

 ىددد اةنلبددبء مددب ج ددم اة ددل بنى, تددبم ار ب ددث  لفت دد  ار يبنددبل مددب بددا  

, تاّم ا ل دام األ بريب اة صبنيى (SPSS)ارلحاي  اة صبنال  اة بد  مب  تنبمج

 :اآلايى

رلىددتج عاددر   person اددم ا ددل دام مىبمدد  اةسا ددبط  يت ددون: مايددبا ارصدددف  -

 .مدل اةا بف ارداباال ألدا  اردسا ى, ترايبا يدف ع بسال أدا  اردسا ى

رايبا ث بل  Cronbach Alphaام ا ل دام مىبم  أرفب كتتن بخ : مايبا ارث بل -

 لر   يججب احاي   1691إجب بل عيجى ار حث تارذ   لب أن ايون تي لع أك ت مب 

 .اة ل يبن تت و  نلبنلع

تهو ع بس  عب جدات  اا ص ار يبنبل األتريى رىيجى ار حث : ارلوز م ارليتاس  -

 .ت حدد عار ضونبب ارىدد تارج  ى ري   ئى

ةبل ددبس دةرددى ارفددتتف  ددال االبهددبل : T "Independent - T test"ابل ددبس  -

اريبر ددبل عيجددى اردسا ددى نحددو ار ىبتددبل عاايددبع ت ددق تجددود طفدد  مىددبف  ددال األ ددت  

 .تت ق تجود ب ت   ب اى مم ار ىبتيب
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 عرض نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها

اوجدود  دتتف ذال داردى إ صدبنيى : عتض تمجبتشدى نليلدى ارفدتض األت 

رثبنو ى ارثبنيى نحو ار ىبتبل عاايبع اىد   ر ل يدت تجدود طفد   ال االبهبل طبر بل ا

 .مىبف  ال األ ت 

 رىيجلديب م دلااليب" T"ابل دبس  رالحاق مب يحى هذا ارفدتض ادم ا دل دام

Independent - T test ددال االبهددبل طبر ددبل ارفددتتف دةرددى  رالىددتج عاددر 

 .مىبف  ال األ ت  ارثبنو ى ارثبنيى نحو ار ىبتبل عاايبع اى   ر ل يت تجود طف 

رايبا دةرى ارفتتف  ال االبهبل طبر بل  " T"نلبنج ابل بس ( 5-3) جدت  

ارثبنو ى ارثبنيى نحو ار ىبتبل عاايبع اى   ر ل يت تجود طف  مىبف  ال األ ت  

 (01=)ن

تجود طف  

مىبف  ال 

 األ ت 

 ارىدد

ار لو ط 

 ارح ب ال

اةنحتاج 

 Tتي ى  ار ىيبس 
م لول 

 اردةرى
 اة لجلبج

 56081 8563٢ 1 نىم
 دارى 1615 16٢٢1-

 56185 58601 81 ة

أن ارفتتف  يب ار لو يبل تد  ا ا ( 5-3) لضح مب ارلدت  أعاه 

م لول اردةرى اة صبنيى عار اردسجى اريايى ر ايبا االبهبل طبر بل ارثبنو ى 

ت ا ا م لول  ,(16٢٢1-" )T"ارثبنيى نحو ار ىبتبل عاايبع  يث  ا ا تي ى 

, تهال تي ى دارى إ صبنيب تتد كبنا ارفتتف رصبرح اريبر بل (1615)اردةرى 

ارااال رد بب طف  مىبف  ال األ ت  ,  يث  ا  ار لو ط ارح ب ال عجد ارااال 

( 8563٢)رد بب طف  مىبف  ال األ ت  عار اردسجى اريايى ر ايبا اةالبهبل 

جد رد بب طف  مىبف  ال األ ت  تهو األك ت مابسنى   لو ط ارااال ة  و

,  تهذا  شيت ارر تجود  تتف ذال دارى إ صبنيى  ال االبهبل طبر بل (58601)

ارثبنو ى ارثبنيى نحو ار ىبتبل عاايبع اى   ر ل يت تجود طف  مىبف  ال األ ت  

 .رصبرح ارااال رد بب طف  مىبف  ال األ ت 

ردع ادأثيت دا  عادر م ب  ىجر ذرك أن مل يت تجدود طفد  مىدبف  دال األ دت  

 .االبهبل طبر بل ارثبنو ى ارثبنيى نحو ار ىبتبل عاايبع 
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تاتل ار ب ثى  أن االبهبل طبر بل ارثبنو ى ارثبنيى ارااال رد بب طف  

مىبف  ال األ ت  نحو ار ىبتبل عاايبع أكثت ا لب يى مب أتتانبب ارااال ة  وجد 

 .رد بب طف  مىبف  ال األ ت 

جود طف  مىبف  ال األ ت  أدل إرر ز بد   تص ك ب اتل ار ب ثى أن ت

اة ليبك تارلفبع  مم ذت  مىع تمىت ى بصبنص اريف  تز بد  ار ىت ى  واتم 

اةعبتى تارحبجبل ار بيى , مب  يث أ  ب بب ارىا يى ارحايايى م ب  ؤد  ذرك إرر 

 .ايو ب االبهبل ا لب يى ردل اريبر بل نحو ار ىبتبل عاايبع 

جددود  ددتتف ذال دارددى إ صددبنيى  ددال االبهددبل طبر ددبل ارثبنو ددى ت: الفرررض النرراني

 .ارثبنيى نحو ار ىبتبل عاايبع اى   ر ل يت تجود ب ت   ب اى مم ار ىبتيب

 رىيجلددديب م دددلااليب" T"ابل دددبس  رالحادددق مدددب يدددحى هدددذا ارفدددتض ادددم ا دددل دام

Independent - T test ددال االبهددبل طبر ددبل ارفددتتف دةرددى  رالىددتج عاددر 

 .ارثبنيى نحو ار ىبتبل عاايبع اى   ر ل يت تجود ب ت   ب اى مم ار ىبتيب ارثبنو ى

رايبا دةرى ارفتتف  ال االبهبل طبر بل  " T"نلبنج ابل بس ( 8-3) جدت  

ارثبنو ى ارثبنيى نحو ار ىبتبل عاايبع اى   ر ل يت تجود ب ت   ب اى مم ار ىبتيب 

 (01=)ن

تجود ب ت  

 ب اى مم 

 ار ىبتيب

 ارىدد

ر لو ط ا

 ارح ب ال

اةنحتاج 

 Tتي ى  ار ىيبس 
م لول 

 اردةرى
 ارلىايق

 563٢ 89608 58 نىم
 دارى 1615 06531-

 8651 8361٢ 58 ة

أن ارفددتتف  دديب ار لو دديبل تددد  ا ددا ( 8-3) لضددح مددب ارلدددت  أعدداه 

م لول اردةردى اة صدبنيى عادر اردسجدى اريايدى ر ايدبا االبهدبل طبر دبل ارثبنو دى 

, تهدال تي دى داردى (1615)ارثبنيى نحو ار ىبتبل عاايبع  يث ت ا دا م دلول اردةردى 

, اال رد بب ب ت   ب اى مم ار ىبتيبإ صبنيب تتد كبنا ارفتتف رصبرح اريبر بل ارا

 يددث  ادد  ار لو ددط ارح ددب ال عجددد ارااددال رددد بب ب ددت   ددب اى مددم ار ىددبتيب عاددر 

تهو األك ت مابسنى   لو دط اراادال ة  (89608)اردسجى اريايى ر ايبا اةالبهبل 

 وجدد رددد بب ب ددت   دب اى مددم ار ىددبتيب , أ  تجددود  دتتف ذال دارددى إ صددبنيى  ددال 

االبهدبل طبر دبل ارثبنو ددى ارثبنيدى نحدو ار ىبتددبل عاايدبع اىد   ر ل يددت تجدود ب ددت  

م ب  ىجر ذردك أن . ب اى مم ار ىبتيب رصبرح ارااال رد بب ب ت   ب اى مم ار ىبتيب 
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مل يت تجود ب ت   ب اى مم ار ىبتيب رع ادأثيت دا  ا صدبنيبعار االبهدبل طبر دبل 

 .ارثبنو ى ارثبنيى نحو ار ىبتبل عاايبع 

تاى   ار ب ثى  أن االبهبل طبر بل ارثبنو ى ارثبنيى ارااال رد بب ب ت  

 ب اى مم ار ىبتيب نحو ار ىبتبل عاايبع أكثت ا لب يى مب أتتانبب ارااال ة  وجد 

رد بب ب ت   ب اى مم ار ىبتيب ت كذرك كا ب زادل دسجى اةاصب  تارلفبع  مم 

ار ىبتيب زادل  تص نشوء االبهبل إ لب يى نحوهم  بر  تال اة لب يى ارلال تد 

  ت  بب  تد مىيب مم ار ىبتيب , أت مم نوع مىيب مب أنواع اةعبتى , التك رد ع 

د  جاابب ر يته مب أ تاد هذا ار لل م , اني بع مب ارصىب ا ييته , تارذ   دتسه ت

م ب  ؤد  ر  بد  دانت  هذه اةالبهبل اة لب يى ,  يث  يون هذا ارفتد  بم  ربذه 

 .ار  ت  ذال األثت اة لب ال , تنبت  ربب

مب ارىوام  ارببمى ارلال اؤثت (  ا يى كبنا أم إ لب يى)تاىل ت اةالبهبل 

لتاب عار اةالبهبل اة لب يى هو اردعم عار مفبوم ذال ار ىبف,  يث أن مب  

تارلييف األمث  تار تتج   فبوم ذال إ لب يى را ىبف,  ال  يب أن اةالبهبل 

ار ا يى ارلال مب نلبنلبب  ي يىى ارحب  تيم ارفتد  صفى مىيجى تارلال تد اى   عار 

إعبتى ارفتد م ب  ؤد  إرر ظبوس مشيال متا يى  صوس  ارفتد عب ذااع  

شيال غيت اييفيى ض ب ار حيط تار يئى اةجل بعيى ارلال  ىيش  يبب كظبوس م

 .ارفتد كبةن حبب تار ل  تارااق تار وج تمشبعت اة  بط

تاتل ار ب ثى أن اةالبهبل اة لب يى رايبر بل عيجى اردسا ى ارااال رد بب 

ار طف  مىبف  ال األ ت  ترد بب ب ت   ب اى مم ار ىبتيب  رد بب دتساع مببمبع ع

يحلع ارجف يى,  واءع كبنا هذه اةالبهبل  ا يى أم إ لب يى,  برفتد ار ىبف هو 

ج ء مب ن يج هذا ار لل م, تإن ارجظت  إريع عار هذا األ با  وج اؤد  إرر 

إدمبجع تا لىع  برصحى ارجف يى, أمب ارجظت إريع  ا بع  ىدم اا اع تاب يشع   وج 

 .ر لل م ار حيط  ع جىيس  ا بع عار اييفع مم ذااع تمم ا

ت ال ضوء اردسا بل ار ب اى  إن نلبنج اردسا بل كبن  بب افبتل  ال 

اةالبهبل ت ذرك  جبء عار ار ل يتال تنلبنلبب اابسب نلبنج اردسا ى ارحبريى  إن 

نوع اةالبه  تجم ارر ار ل يت تهو تجود طف   ال اة ت   إنع  ىيال االبه 

تمىت ع  اوتع تعار ارجايغ  إن عدم  إ لب ال    ب اة ليبك تارلفبع  مىع

أ ضب ان االبهبل طبر بل , تجود طف    ي  عار اةغاب ارر االبهبل  ا يى 

ارثبنو ى ارثبنيى ارااال رد بب ب ت   ب اى مم ار ىبتيب أكثت ا لب يى نحو ار ىبتبل 

 .عاايبع مب أتتانبب ارااال ة  وجد رد بب ب ت   ب اى مم ار ىبتيب
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 : تارلوييبل تار الت بل ما ص ارجلبنج

تجود  تتف ذال دارى إ صبنيى  ال االبهبل طبر بل ارثبنو ى ارثبنيى نحو  -5

ار ىبتبل عاايبع اى   ر ل يت تجود طف  مىبف  ال األ ت  رصبرح ارااال رد بب 

 .طف  مىبف  ال األ ت 

تجود  تتف ذال دارى إ صبنيى  ال االبهبل طبر بل ارثبنو ى ارثبنيى نحو  -8

ار ىبتبل عاايبع اى   ر ل يت تجود ب ت   ب اى مم ار ىبتيب رصبرح ارااال 

 . رد بب ب ت   ب اى مم ار ىبتيب

 ددال ضددوء نلددبنج اردسا ددى  اددد أتيددا ار ب ثددى  ىدددد مددب ارلويدديبل كددبن مددب 

 :أه بب

عاد دتسال اثايفيى رايبر بل  ال ار ت اى ارثبنو ى رليو ب االبهبل ا لب يى نحو  -

 . اةعبتى ارىاايى

 لب أن نوي  س برى ع ايى ع ت هذه ارفئى مب ذت  اة ليبجبل ار بيى عب  -

طت ق  اوكيبابم تأ ىبربم تاصت بابم اةجل بعيى تأ تزهب ع ايبع ري  مب 

 . جظت إرر هذه ارفئى نظت   ا يى

 :مقترحات الدراسة  

إجتاء دسا ى رايشجف عب االبهبل ار ىا بل نحو ار ىبتبل عاايب ت ق  جوال  -5

 .ار  ت 

إجتاء دسا ى رايشف االبهبل أ تاد ار لل م نحو األش بص ذت  ارحبجبل  -8

 .ار بيى

إجتاء دسا بل رايشف عب أثت دسجى اةاصب   برفتد ار ىوف  ال ايو ب  -0

 .باةالبهبل نحو ار ىبتيب عااي

إجتاء دسا ى رايشف عب االبهبل اروارد ب نحو ار ىبتيب عاايب ت ق ار  لول  -3

 .ارلىاي ال تاةتلصبد  
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 :المراجع العربية 

 , مبمارد ار لل م  ال ار بيى اة ليبجبل ذت  دمج.(8110.)يبدح مت م.اةشات

اج   ال اة اميى ارلت يى عار م جال ادس  ال  تنبمج.ار ىود ى ارىت يى   ايىار

 اس دا ألهايى, دكلوساه جبمىى , حث  لبب

 اريتموك جبمىى طا ى االبهبل.( 2005 )ارجبيت ع د تارلتاح, أ بمى  يب جى,

 ارىاوم  ا اى اريتموك أ حبث .  ىغ ار ل يتال تعاتلبب ار ىبتيب نحو

 .480 ص ,(3 )ارىدد ,( 21 )ار لاد .تاةجل بعيى اةن بنيى

ت راجشت ار هتاء داس . 9ط .  بةعبتى ار لل م اوعيى (.هـ5301.) إ ببب ,  ات 

 :ارلوز م

ات يى ذت  اة ليبجبل ارلىاي يى ار بيى, ملاى ارلت يى (. 5113)اوسجون ون 

 .13ارىدد ( أ او  –   تان )ارلد د , 

ا ييت االبهبل األطفب    بعايى  تنبمج ادس  ال مالتح  ال.) 8113)ارلجد , ببرد

ارىبد يب نحو ذت  ارحبجبل ار بيى  ال غتج ار صبدس, س برى دكلوساه 

 .األسدن-غيت مجشوس , جبمىى ع بن ارىت يى رادسا بل ارىايب,ع بن

االبهبل طاب ارلبمىى نحو .)5111)ارحبستنال, مصيفر ت تاج, ته بن

-538ارابهت , ص .ملاى عام ارجفس. ار ىبتيب ت ىبريى  تنبمج  ال اج يلبب

501.   

  .مادمى  ال اةعبتى ار صت ى, داس ارفيت, ع بن, األسدن(. 5118. )ارحد د , مجر

ارت بض : ار لج ال ميل ى . 5ط . ار بيى ارلت يى أ س ( هـ5303.)ار ييب ج ب 

 ار ىود ى–

 .مادمى  ال اةعبتى ار  ىيى تداس ارفيت, ع بن, األسدن(. 511٢)ار ييب, ج ب  

مدب  إرر ارلت يى ار بيى  ال اريفورى (. 511٢. )ج ب  تارحد د  مجرار ييب, 

ار  يت , داس ارفاح راجشت تارلوز م, اري ىى األترر اةمبسال ارىت يى 

  .ار لحد 

مدب  إرر ارلت يى : ارلدب  ار  يت( 8113)ار ييب, ج ب  تارحد د  مجر 

 .ع بن, األسدن. ار بيى  ال اريفورى ار  يت  , داس ارفيت

ا لتاايليبل اىايم اريا ى ذت  (. 5118)ار ييب, ج ب , ارحد د , مجر 

  .األسدن, داس ارفيت. ارحبجبل ار بيى, ع ب

دسا ى االبهبل طبر بل  ىغ كايبل جبمىى ار ىث نحو (. 8111)ارت ب  دسغبم

 8٢)ملاى جبمىى ار ىث, ملاد. ار ىبتيب تعاتلبب   ىغ ار ل يتال

 (850-80٢ص),(٢عدد),
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أ بريب ارايبا تارلش يص  ال ارلت يى ار بيى, داس ارفيت :  بن  بستفارتت

 .5119راي بعى تارجشت تارلوز م, ع بن 

 ع بن :ارفيت داس . 3ط . ارىاايى اةعبتى  ال مادمى  (.هـ5301). بستف , ارتت بن

 . , اةسدن

  ييوروجيى األطفب  غيت ارىبد يب, مادمى  ال ارلت يى(. 5119)ارتت بن,  بستف 

  .ار بيى, داس ارفيت راي بعى تارجشت تارلوز م, ع بن

تضب ب تمشيال  ال ارلت يى ار بيى, داس ارفيت (. 5118)ارتت بن,  بستف 

  .راي بعى تارجشت تارلوز م اري ىى األترر, ع بن

: ع بن. 5ط. تضب ب تمشيال  ال ارلت يى ار بيى(.)5118)ارتت بن,  بستف 

 – . 31-31داس ارفيت, ص

  .ارل اف ارىااال, اري ىى األترر ع بن, األسدن(. 5181. )بنال,  اي بنارت ح

 .50. اةعبتى ار  ىيى داس تان  راجشت, ع بن, األسدن(. 8110)زس ابل, إ تاهيم 

االبهبل ار ىا يب تارياب نحو دمج اةطفب  (. 5111)ار تطبت ,ز بد,

, (08)دد ار ىبتيب  ال ارصفوج ارىبد ى, ملاى ارلت يى ار ىبيت , ارى

 .ارابهت 

االبهبل تاساء ار دس يب تاةداس يب  ال ارلىايم ( 8151)ع دارجبيت , ار و يال 

ارىبم نحو ادمبج اةطفب  غيت ارىبد يب  ال ار داسا اة لدانيى ارىبد ى  ال 

 . ا ييب,جبمىى ار اي  , كايى ارلت يى . مجياى ار اي  

  .ارىا يى ع بن, األسدن اةعبتى ار  ىيى داس اريبزتس (. 8110)ارصفد   

طىي ع,  وز , ار يش, مح د تريد, االبهبل تمفبهيم اروارد ب  و  اةعبتى 

( 55)ار لاد ( 9)ارىاايى  بألسدن, ملاى دسا بل, ارلبمىى األسدنيى, ارىدد 

 .5183كبنون األت , 

ع د ارى    ندت  دمج األش بص ذت  اة ليبجبل ار بيى  ال . ارى د ارل بس, د

                                                     5118مبسا  3-8/ار حت ب . لاس ارلىبتن ار ايلال دت  م

دسا ى ا لياعيى ةالبهبل ار دس يب تار د ت ب (. 5119)ع د ار فوس, مح د, 

 ال ارلىايم ارىبم نحو ادمبج األطفب  غيت ارىبد يب   ار داسا ارىبمى, ملاى 

 ., جبمىى تيت(51)رىدد ار حوث ارلت و ى, ا

  .ار بمىون  أعيجبم, داس يفبء, ع بن, األسدن(. 8111. )ع يد, مبجد 

مدب  إرر عام ارجفس داس جون ( 5183)عدا, ع د ارت  ب, اوف, محال ارد  

  .ت ب  راجشت تارلوز م ر لد, انلالتا
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االبهبل ار دساء تار ىا يب نحو دمج ار ىبتيب  ال , ( 8111)  ب ,عاال 

 .نب اس,  ا ييب , جبمىى ارجلبح اروطجيى , ارصفوج ارىبد ى

 بعايى ا ل دام أ او يب  ال ا ييت االبهبل طا ى مدب  (. 5118)ار ا بن, باي 

س برى مبج ليت غيت . عام رجفس  ال ارلبمىى األسدنيى نحو ار ىوتيب  تكيب

 مجشوس , ارلبمىى األسدنيى ع بن, األسدن

ار لحد   شأن  اوف ار ىوتيب, اةعان ارىت ال راى    ار جبم, مح د, إعان األمم

مم ار ىوتيب, إعان ار ؤا ت ارىبر ال  شأن ار ىوتيب, ملاى ارلت يى ارلد د , 

 .ر جبن –,  يتتل 5185, كبنون أت  83ارىدد 

دسا ى ةالبهبل طاب ارلبمىى نحو ار ىبتيب (.  5118)ارات وطال, ع د ار ياب

 حوث ار ؤا ت ارىا ال ارثبمب  ال مصت, . تعاتلبب   ىغ ار ل يتال

-.ارل ىيى ار صت ى رادسا بل ارجف يى  بةشلتاك مم جبمىى األزهت, ص

890 

 طا ى االبهبل رلج يى مالتح ادس  ال  تنبمج  بعايى .( 2009 )س م اريجبنال,

 مببسال اج يى عار تأثته ار ىبتيب األسدنيى نحو ارلبمىبل  ال ارل ت غ

ارىت يى  ع بن جبمىى مجشوس , غيت دكلوساه رىس ب رد بم, اةاصب 

 .األسدن -ارىايب ع بن رادسا بل

 .8ط .ر بيىا اة ليبجبل ذت  دمج (.هـ530٢.)ع دار بتال,مح د

 .ار ىود ى ارىت يى ار  ايى , ارت بض : ارتشد يل ىم

عام ارجفس ارلت و , داس ارفتتبن راجشت تارلوز م, (. 5119)نشوااال, ع د ارح يد 

  .اري ىى ارثبرثى, اس د األسدن

االبهبل مد ت  تمىا ال ار ت اى اة لدانيى نحو دمج (. 5181)اربجيجال, عبنشى, 

اريا ى ار ىبتيب  تكيبع  ال ار داسا ارىبد ى  ال مد ت ى ات يى محب ظى 

 .5181ار ستبء س برى مبج ليت غيت مجشوس , ارلبمىى األسدنيى 

ادمى إرر ندت  ارلت يى ار بيى  ال ار  ايى تستى ع   م. ( 5118)اروتفال, ساضال 

مادمى يىو بل . مواك ى احد ث تارلحد بل ار  لا ايى) ارىت يى ار ىود ى 

 ع بن, األسدن, كايى األميت  ثتتل( م لبسال مىت ى) ارلىام 
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