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اجتاهات طالبات ختصص الرتبية اخلاصة جبامعة األمري
سطام بن عبد العزيز حنو ختصصهن األكادميي
الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى اتجاىات طالبات

عمى تعريف موحد ليا .وقد جاءت نظرتيم متباينة نحو مفيوم

تخصص التربية الخاصة في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز نحو

االتجاىات وطبيعتيا ،ويعد تعريف ألبورت Allport, 1935

تخصصين األكاديمي ،والكشف عما إذا كانت ىذه االتجاىات تختمف

من أكثر التعريفات التي القت قبول لدى غالبية المختصين،

باختالف المستوى الدراسي ومسار التخصص والمستوى التحصيمي.

حيث ُيعرف االتجاه بأنو " حالة من االستعداد أو التأىب

ومن أجل تحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة ببناء أداة لقياس اتجاه

العصبي والعقمي ،تنتظم من خالل الخبرة السابقة لمفرد ،وتكون

الطالبات نحو تخصصين األكاديمي مكونة من أربعة مجاالت فرعية،

ذات أثر توجييي أو ديناميكي عمى استجابة الفرد لجميع

تم تطبيقيا عمى عينة الدراسة المكونة من ( )264طالبة .وقد أظيرت

الموضوعات التي تستثير ىذه االستجابة " [.[1

نتائج الدراسة وجود اتجاىات إيجابية لدى الطالبات نحو تخصصين

ويعرفو أيزنك وآخرون [ ]2بأنو " نزعة إدراكية وتييؤ واستعداد

األكاديمي بشكل عام ،وكشفت النتائج عن وجود أثر لمتغير المستوى

لالستجابة عن موضوع معين أو عدة موضوعات".

الدراسي لمطالبات في اتجاىاتين نحو التخصص حيث كانت اتجاىات

واالتجاه تقييم ثابت نسبياً لمموضوعات واألشخاص والجماعات

طالبات المستوى الدراسي الثامن أكثر إيجابية من اتجاىات طالبات
المستويات الدراسية األدنى ،كما أوضحت النتائج وجود أثر لمتغير

واألشياء والمفاىيم عمي مقياس يتراوح من السمبية إلى اإليجابية

مسار التخصص في المجال الميني لالتجاىات لصالح طالبات مسار

[ .]3وعميو يمكن تصنيف االتجاىات إلى ثالثة أنماط :اتجاىات

التربية الفكرية ،وأخي ارً أظيرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين

إيجابية وىي التي تؤيد وتقبل فكرة أو موضوعاً ما ،واتجاىات

المستوى التحصيمي والمتمثل في المعدل التراكمي لطالبات المستويين

سمبية وىي التي ترفض وال تؤيد وال تقبل فكرة أو موضوعاً ما.

الخامس والثامن واتجاىاتين نحو التخصص بشكل عام وبعض

اتجاىات محايدة وىي التي تتمثل في حيرة الفرد بين سموك

مجاالتو الفرعية.

الرفض وسموك القبول لفكرة أو موضوع ما.

الكممات المفتاحية :اتجاىات ،التربية الخاصة.

ويعتبر االتجاه دافعاً مكتسباً يتضح في استعداد وجداني لو

 .1المقدمة

درجة ما من الثبات يحدد شعور الفرد ،ويمون سموكو بالنسبة
لموضوعات معينة من حيث تفضيميا أو عدم تفضيميا ،فإذا

تحتل دراسة االتجاىات مكاناً بار اًز في الكثير من
الدراسات النفسية ،ذلك ألن االتجاىات تحدد مسار حياة

بالفرد يميل إلييا ويحبيا (إذا كان اتجاىو نحوىا إيجابياً) أو

األشخاص بوجو عام ،فيي تساعد في تحديد ميول الفرد

يكرىيا وينفر منيا (إذا كان اتجاىو نحوىا سمبياً) .أما موضوع

واىتماماتو ،وتعمل كدوافع مييئة وموجية لسموكو ،كما تساعد

االتجاه فقد يكون شخصاً معيناً أو جماعة ما أو شعباً ما أو

في التنبؤ بيذا السموك .ومن ىنا كانت دراسة االتجاىات عنص اًر

مادة عممية أو مذىباً إيديولوجياً ما أو فكرة ما أو مشروعاً ما
وىكذا تتعدد موضوعات االتجاه وتتنوع [ .]4واالتجاىات تُعد

أساسياً في تفسير السموك الحالي والتنبؤ بالسموك المستقبمي لمفرد

نتاجاً مركباً لمتعمم والخبرة والعمميات االنفعالية ُيكتسب نتيجة

والجماعة.

لعمميات التطبيع والتنشئة االجتماعية [.[5

وعمى الرغم من االىتمام الكبير بموضوع االتجاىات،

وقد تعددت تعاريف االتجاه واختمفت فيما بينيا ،وىذا االخت ـ ـ ـالف

وتناوليا من قبل كثير من العمماء والباحثين ،إال أنيم لم يتفقوا
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مرده اختالف األطر النظرية ألصحاب ىذه التعريفات ،إال أنو

نحو عممية التعميم تؤثر تأثي اًر كبي اًر في إنجاح ىذه العممية أو

بالرغم من التباين في وجيات النظر حول مفيوم االتجاه

إفشاليا ،فإذا أمتمك الطالب اتجاىات إيجابية نحو تخصص أو

وطبيعتو ،إال أن ىناك اتفاقاً كبي اًر عمى الخصائص التي تتميز

نحو حقل دراسي ما ،فإن ذلك سيوفر لو فرصة اكتساب ميارات

بيا االتجاىات .إذ يرى زىران ]6[ ،أن االتجاىات مكتسبة

ذلك التخصص أو الحقل الدراسي بسيولة ويسر ،بينما يواجو

ومتعممة وليست وراثية ،وىي نتاجاً لمخبرة السابقة لمفرد ،وليا

صعوبة في اكتساب ىذه الميارات إذا كانت اتجاىاتو سمبية

صفة الثبات واالستمرار النسبي ،ولكن من الممكن تعديميا

نحوىا.

وتغييرىا تحت ظروف معينة .واالتجاىات تغمب عمييا الذاتية

لذا نجد أن المربين يعطون أىميو كبيرة لالتجاىات إذ تُعد
من أبرز أىداف التربية الحديثة فالتعمم الذي ُي ّك ِسب الطالب
اتجاىات ايجابية أكثر فاعمية وجدوى من التعميم الذي ُي ّك ِسب

أكثر من الموضوعية من حيث محتواىا ،وتنطوي عمى عالقة
بين الفرد وموضوع أو موقف ما في البيئة ،وىي متنوعة

الطالب المعمومات فقط كونيا معرضة لمنسيان في أي لحظة

ومتعددة لدى الفرد الواحد الختالف المثيرات التي ترتبط بيا.

بينما يستمر أثر االتجاىات [.[11

واالتجاىات قد تكون فردية أو جماعية ،وخاصة أو عامة،
وعمنية أو سرية ،وسمبية أو إيجابية ،ومختمفة في درجة قوتيا

وتعد مينة التعميم من أىم المين التي تمعب دو اًر رئيساً في

وضعفيا من حيث الرفض أو القبول [ .]7ولالتجاه مكونات

المجتمع ،فأي أمة تشيد تقدماً أو تطو اًر في مجال ما؛ إنما يعود

ثالثة ىي :المكون المعرفي ويضم المعارف والمعمومات واآلراء

إلى كفاءة وفاعمية نظاميا التعميمي .ومما ال شك فيو أن

واألفكار والمعتقدات المشكمة لدى الفرد حول موضوع االتجاه.

مؤسسات التعميم العالي في المممكة العربية السعودية تولي

والمكون االنفعالي أو الوجداني وىو عبارة عن مشاعر الفرد

أىمية كبرى لمتخصصات التربوية ،خاصة تمك التي تيتم بإعداد

وانفعاالتو نحو موضوع االتجاه .والمكون السموكي أو النزوعي

وتأىيمي معممي ذوي االحتياجات الخاصة .ومن ىذا المنطمق

ويختص بالميل لمسموك أو التصرف بشكل معين إزاء موضوع

أصبح تخصص التربية الخاصة  Special Educationأحد

االتجاه [ .]8ويتشكل االتجاه عندما تترابط ىذه المكونات معاً

التخصصات الرئيسة في كميات التربية ،والذي يحمل في طياتو

إلى حد أن ترتبط ىذه المشاعر المحددة والنزعات إلى رد الفعل

عدة مسارات (صعوبات تعمم – إعاقة عقمية – إعاقة سمعية –

بصورة متسقة مع موضوع االتجاه [.[9

إعاقة بصرية – موىبة وتفوق – اضطرابات سموكية – توحد)
ويعمل الخريجين من ىذا القسم في المؤسسات التعميمية لذوى

وعند الحديث عن تكوين االتجاىات ينبغي التأكيد عمى أن

االحتياجات الخاصة عمى حسب المسار.

االتجاىات حصيمة تأثر الفرد بالمثيرات العديدة التي تصدر عن
اتصالو بالبيئة ،وأنماط الثقافة ،والتراث الحضاري لؤلجيال

والعمل في مجال التربية الخاصة من األعمال اإلنسانية

السابقة ،والتنشئة االجتماعية التي يمر بيا الفرد ،إذ تُكتسب

التي تتضمن تقديم خدمات تربوية وعالجية ألفراد يحتاجون إلى

االتجاىات بطرق مختمفة ،من أىميا وأكثرىا تأثي اًر الخبرة السابقة

مثل ىذه الخدمات ،ولقد نما ىذا المجال نمواً سريعاً واستفاد من

لمفرد حيث يمكن أن تنتج طائفة متنوعة من االتجاىات [.[10

ىذه التطبيقات مجاالت كثيرة مثل التربية وعمم النفس والطب

وكما تتنوع الدوافع تتعدد اتجاىات الطمبة وتتباين نحو

واالجتماع ،فيما يتصل بتوظيف ىذه العموم في البرامج الوقائية

دراسة التخصص بعد االنخراط بو ،فقد تتأثر تمك االتجاىات

والعالجية لؤلطفال ذوى االحتياجات الخاصة ،وأصبح ميدان

بعدة عوامل سواء أكانت نابعة من داخل المؤسسة التعميمية أم

التربية الخاصة من الميادين اإلنسانية المعترف بقيمتو وأىميتو

من خارجيا [ .]11ويرى بني جابر [ ]12أن اتجاىات الطمبة

وفاعميتو في تقديم خدمات لعدد من أفراد المجتمع الذين ىم
47

11

4

بحاجة إلييا كما أصبح العمل في ىذا الميدان مينة يحتاج من

2015

 .2مشكمة الدراسة
تؤثر عممية اختيار التخصص بشكل كبير في شخصية

يعمل فييا إلى إعداد وتدريب معين ].[13
وعمى ىذا فقد اىتمت الدول ببناء المؤسسات التعميمية

الفرد وفي حياتو الحاضرة والمستقبمية فاختيار التخصص

المناسبة لكل إعاقة ،وتعيدت بإعداد الطالب في أقسام التربية

األكاديمي قرار ال بد أن ٌيراعي ميول الفرد ،وقدراتو ،وقيمو،

الخاصة بالجامعات مستعينة في ذلك بكوادر تعميمية مؤىمة

وسماتو الشخصية ،ومفيومو عن ذاتو ،وتفضيالتو الدراسية.

تكسب الطالب الميارات الالزمة ،والتدريبات المالئمة من خالل

فيجب أن ييتم الطالب بجمع معمومات وافية تتعمق بالتخصص

طرائق التعمم المناسبة ،واستخدام التكنولوجيا إلعدادىم لمعمل في

األكاديمي قبل االلتحاق بو ،ويفكر في مستقبمو الدراسي بشكل

مؤسسات التربية الخاصة.

مستقل وليس متأث اًر بآراء اآلخرين .فإذا ما أحسن اختيار

وتؤكد الجمل [ ]14إنو من الميم أن يؤخذ إعداد المعمم

التخصص استطاع أن يتوافق مع بيئتو الدراسية ومع نفسو،

بعين االعتبار من قبل المؤسسات المعنية بإعداده ،ولكي يؤدي

األمر الذي يساعده عمى الشعور بالسعادة والرضا والقدرة عمى

الفرد دوره في التعميم ال بد من إكسابو اتجاىات إيجابية نحوىا،

تحقيق الذات ،فاختيار الطالب لمتخصص المناسب يؤدي إلى

إذ يتوقف أداء المعمم عمى اتجاىاتو نحو العمل لتنعكس ىذه

عدم اضط ارره إلى تغيير تخصصو بعد أن يكون قضى فيو

االتجاىات عمى تالميذه انفعالياً واجتماعياً وعقمياً ،لذا فإنو لمن

شيو اًر أو سنوات كما يجنبو الفشل الذي قد ينتج عن سوء اختياره

الضروري الكشف عن اتجاىات من ُيعدون لمينة التعميم لمتعرف

لتخصصو األكاديمي.
ومع ذلك في كثير من األحيان نجد أن الطمبة ال يختارون

عمى مواطن اإليجابية والسمبية فييا ،لذلك فإنو من البدييي أن

تبذل مؤسسات إعداد المعمم جيداً إيجابياً في سبيل تدعيم

بناء
التخصصات الدراسية وفقاً ألسس عممية وموضوعية ،أو ً

وتأسيساً عمى ما سبق ترى الباحثة أن االتجاىات تأتي في

الدراسة التي يتضمنيا ومعرفة سيولتيا أو صعوبتيا ،لكننا نجد

صدارة األىداف العامة لمعممية التربوية والتعميمية ،واذا كان

أن ىناك كثير من العادات الخاطئة في اختيار الطالب

الكشف عن طبيعة اتجاىات الطمبة نحو تخصصيم األكاديمي

لتخصصو ،فيناك من يختار تخصصاً نظ اًر لما يتمتع بو من

أم اًر ىاماً يسيم إيجاباً في تحديد طبيعة سموكيم وتفسيره والتنبؤ
باحتماالتو اإليجابية أو السمبية نحو التخصص األكاديمي ،فأنو

بناء عمى
شيرة وبريق ،وىناك من يمتحق بتخصص معين ً
توجييات اآلباء أو نصائحيم دون أن يأخذ في الحسبان ميولو

ُيعد ضرورة ممحة لطمبة أقسام التربية الخاصة لدورىم المستقبمي

وقدراتو واستعداداتو ،أو قد يمتحق بتخصص لمجرد أنو رأى

االتجاىات اإليجابية لدى طالبيا.

عمى معرفة سابقة بطبيعة ىذه التخصصات وموضوعات

في تربية وتعميم وتأىيل األطفال ذوي االحتياجات التربوية

زمالء لو التحقوا بو وينجحون فيو متناسياً أن ىناك فروقاً فردية

الخاصة بفئاتيم المختمفة .وألن مقدار عطاء الفرد في أي حقل

بين األفراد ،تجعل ما يناسب فرداً ما قد ال يتناسب مع غيره

يعتمد عمى درجة انتمائو ،وعمى مقدار محبتو وميمو واتجاىاتو

].[15

لو ،فكمما كانت اتجاىات طالب وطالبات تخصص التربية

وفي ظل األسس المعتمدة لقبول الطمبة في الجامعات

الخاصة إيجابية نحو تخصصيم ،زاد ذلك في دافعيتيم عمى

بالمممكة العربية السعودية والتي تعتمد في األغمب عمى النسبة

اكتساب المعارف والميارات بسيولة ،األمر الذي ينعكس أثره في

المكافئة لمعدل الثانوية العامة واالختبار التحصيمي واختبار

ال.
أدائيم الوظيفي والميني مستقب ً

القدرات العامة ] [16كمعيار لممفاضمة والقبول في الكميات
المختمفة ،نجد أن نسبة ليست بقميمة من الطمبة الذين يمتحقون
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في الجامعات ال يدرسون التخصصات التي يرغبون في

 -التعرف عمى نوع واتجاه العالقة بين المستوى التحصيمي

دراستيا.

لطالبات تخصص التربية الخاصة في جامعة األمير سطام بن
عبد العزيز واتجاىاتين نحو تخصصين األكاديمي.

وبالرغم من صعوبة العمل في مجال تعميم ذوى
االحتياجات الخاصة ،إال أن الباحثة من خالل عمميا الحظت

ج .أىمية الدراسة

أن الطالب والطالبات بالجامعات في المممكة العربية السعودية

تنبثق أىمية الدراسة الحالية من اآلتي:

يتيافتون الختيار تخصص التربية الخاصة ،عند بداية التحاقيم

 -طبيعة الموضوع الذي تتناولو الدراسة الحالية بالبحث ،وىو

بالجامعة والبعض اآلخر منيم يكون قد أمضى فصالً أو عاماً

اتجاىات طالبات تخصص التربية الخاصة نحو تخصصين

دراسياً كامالً في تخصص آخر إال أنو اجتيد لمحصول عمى

األكاديمي .ونظ اًر لخطورة الدور الذي يقدمو معمم ذوي

معدل مرتفع ،لكي تتاح لو فرصة التحويل إلى قسم التربية

االحتياجات الخاصة في تأىيل وتعميم فئات غير العاديين ،فإن

الخاصة ،مما يعنى أن ىناك رغبات ممحة لدى الطالب

اتجاىات الطالبات الالتي يدرسن تخصص التربية الخاصة،

والطالبات لاللتحاق بقسم التربية الخاصة.

والالتي سيصبحن فيما بعد معممات تربية خاصة ،تمعب دو اًر

أ .أسئمة الدراسة

ىاماً وفاعالً في عطاء ىؤالء الطالبات المعممات عمى المستويين

وتحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئمة التالية:

األكاديمي والميني ،وكذلك مستوى انتمائين لتخصصيم.

 -ما اتجاىات طالبات تخصص التربية الخاصة في جامعة

 -الوقوف عمى اتجاىات الطمبة نحو التخصص األكاديمي

األمير سطام بن عبد العزيز نحو تخصصين األكاديمي؟

بوجو عام يساعد في التعرف عمى درجة االنسجام والتوافق بين

 -ىل تختمف اتجاىات طالبات تخصص التربية الخاصة في

أىداف البرامج الدراسية وطموحات الطمبة ،فضالً عمى أنيا

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز نحو تخصصين األكاديمي

ِ
استعدادىم لمنمو والتعمم ،مما يسيم في
تساعد في الكشف عن

باختالف المستوى الدراسي؟

مساعدة الجامعات عمى أداء رسالتيا كما ينبغي.

 -ىل تختمف اتجاىات طالبات تخصص التربية الخاصة في

 -تقديم يد العون لممعنيين في ىذا المجال التخاذ بعض

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز نحو تخصصين األكاديمي

اإلجراءات ووضع الخطط واالستراتيجيات التي من شأنيا تنمية

باختالف المسار (صعوبات تعمم – التربية الفكرية) الدراسي؟

وتدعيم االتجاىات اإليجابية والتعامل مع االتجاىات السمبية

 -ىل ىناك عالقة ارتباطية بين المستوى التحصيمي لطالبات

وتعديميا أو تغييرىا.

تخصص التربية الخاصة في جامعة األمير سطام بن عبد

 -الكشف عن العالقة بين االتجاىات وبعض المتغيرات األخرى

العزيز واتجاىاتين نحو تخصصين األكاديمي؟

كالمستوى الدراسي والمستوى التحصيمي ومسار التخصص،

ب .أىداف الدراسة

األمر الذي سيوفر قدر من المعرفة التي يمكن االستناد إلييا

تيدف الدراسة الحالية إلى اآلتي:

عند التخطيط لاللتحاق بيذا التخصص في الجامعة لتتوافق مع

 -التعرف عمى اتجاىات طالبات تخصص التربية الخاصة في

اتجاىات واىتمامات وميول الطمبة.

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز نحو تخصصين األكاديمي.

 -إثراء مجال البحث التربوي في حقل االتجاىات نحو

 -التعرف عمى درجة اختالف اتجاىات طالبات تخصص

التخصص األكاديمي ،وخاصة في كميات الطالبات ،ومما يزيد

التربية الخاصة في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز نحو

من أىمية ىذه الدراسة كونيا األولى التي تتطرق لدراسة

تخصصين األكاديمي تبعاً الختالف المستوى والمسار الدراسي.

االتجاىات نحو تخصص التربية الخاصة بجامعة األمير سط ـ ـ ـام
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بن عبد العزيز.

عممي ،وتتكون خطتو الدراسية من مجموعة من المقررات

 -برنامج التربية الخاصة الذي لم يزل حديثاً في جامعة األمير

الدراسية االجبارية واالختيارية والحرة ،والتي تشكل مجموع

سطام بن عبد العزيز بحاجة إلى مزيد من البيانات والبحث

ساعاتيا متطمبات التخرج التي يجب عمى الطالبة اجتيازىا

لمتأكد من سالمة مسيرتو ،والحصول عمى معمومات وافية عن

بنجاح لمحصول عمى الدرجة العممية في التخصص المحدد.

طبيعة اتجاىات طالبات تخصص التربية الخاصة ،يمكن أن

 -االتجاه نحو التخصص األكاديمي Attitude toward

يفيد صانعي القرار في الجامعة باتخاذ الق اررات المالئمة لمعمل

 Academic Specializationىو محصمة مشاعر الطالبة

عمى إعادة تنظيم التخصص عمى نحو ينسجم مع طموح

المشكمة نحو تخصصيا األكاديمي (التربية الخاصة)
ومعتقداتيا ُ
التي تجعميا تسمك بطريقة ما إيجاباً أو سمباً تجاه ىذا

د .محددات الدراسة

التخصص ،ويتم التعبير عنو من خالل الدرجة الكمية ألفراد

تتحدد الدراسة الحالية باآلتي:

العينة عمى أداة الدراسة الحالية.

أوال :المحددات المنيجية:

 -قسم التربية الخاصة Special Education Department

أ -عينة الدراسة :تتألف عينة الدراسة الحالية من طالبات

بدأت الدراسة بقسم التربية الخاصة في كمية التربية بمحافظة

تخصص التربية الخاصة بكمية التربية (أقسام الطالبات)

وادي الدواسر جامعة األمير سطام بن عبد العزيز في الفصل

بمحافظة وادي الدواسر جامعة األمير سطام بن عبد العزيز،

الدراسي األول لمعام الجامعي  1432 / 1431ه ،ومدة الدراسة

والمسجالت بالفصل الدراسي األول لمعام الجامعي / 1436

بو ثمانية فصول دراسية ،وقد خصص المستوى الثامن لمتدريب

 1437ه.

الميداني ،ويتم تحديد المسار التخصصي (صعوبات التعمم –

ب -أدوات الدراسة :مقياس اتجاىات طالبات تخصص التربية

التربية الفكرية) لمطالبة بالخطة الدراسية في المستوى الدراسي

الخاصة نحو تخصصين األكاديمي من إعداد الباحثة.

الرابع ،وتتكون خطة القسم الدراسية من مجموعة من المقررات

ثانيا :المحددات الزمانية :الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي

الدراسية اإلجبارية (متطمبات جامعة ومتطمبات كمية ومتطمبات

 1437 / 1436ه.

تخصص) باإلضافة إلى مقررين أو أكثر وبما مجموعة ست

ثالثا :المحددات المكانية :قسم التربية الخاصة بكمية التربية

وحدات دراسية حرة يمكن أن تكون من داخل الكمية أو خارجيا

(أقسام الطالبات) بمحافظة وادي الدواسر جامعة األمير سطام

شرط استيفاء المتطمب السابق ،ويمنح القسم درجة البكالوريوس

بن عبد العزيز.

في التربية الخاصة في أحد المسارين التاليين :صعوبات التعمم

ه .مصطمحات الدراسة اإلجرائية

– التربية الفكرية.

 -االتجاه  Attitudeىو استعداد أو تأىب نفسي مكتسب يتسم

 -المستوى الدراسي  Studious Levelىو المستوى الدال عمى

بالثبات النسبي ويوجو مشاعر الفرد وسموكو إيجاباً أو سمباً تجاه

المرحمة الدراسية لمطالبة وفقاً لمخطة الدراسية المعتمدة ،ويتم

المثيرات المختمفة في بيئتو.

التعبير عنو من خالل عدد الساعات الدراسية التي اجتازتيا

 -التخصص األكاديمي  Academic Specializationىو

الطالبة بنجاح في خطتيا الدراسية ،ولو ثمانية مستويات موزعة

المسار الدراسي لمطالبة في الجامعة ،والذي يركز عمى حقل

وفقاً لمجدول التالي:

الطالبات وسوق العمل.
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جدول 1
توزيع المستويات عمى ساعات الخطة الدراسية لقسم التربية الخاصة
المستوى

عدد الساعات المجتازة من الخطة الدراسية

األول

 15 – 0ساعة

الثاني

 31 – 16ساعة

الثالث

 48 – 32ساعة

الرابع

 64 – 49ساعة

الخامس

 81 – 65ساعة

السادس

 99 – 82ساعة

السابع

 115 – 100ساعة

الثامن

 134 – 116ساعة

 -المستوى التحصيمي  Academic Achievementىو

وىدفت دراسة نصار والحسن ]18[ ،إلى التعرف عمى

المستوى الذي تبمغو الطالبة في ضوء معدليا التراكمي في

اتجاىات طمبة تخصص الطفولة المبكرة في الجامعة الياشمية

الجامعة ،ويتم التعبير عنو في جامعة األمير سطام بن عبد

نحو التخصص ،ومعرفة فيما إذا كانت اتجاىات طمبة تخصص

العزيز من خالل مقياس يتراوح ما بين (.)5 – 1

الطفولة المبكرة تختمف تبع ًا لجنسيم ومستوياتيم الدراسية
ومستوياتيم التحصيمية ،وبيدف اإلجابة عمى أسئمة الدراسة تم

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة
تُولي العديد من الدراسات أىمية كبيرة لالتجاىات في

تصميم استبانة لقياس اتجاىات الطمبة ،والتي طبقت عمى عينة

التعميم بشكل عام ونحو التخصص بشكل خاص ،وقد تعرض

عشوائية مكونة من ( )238طالباً ،وأظيرت النتائج وجود بعض

عدد من الباحثين لدراسة اتجاىات الطمبة نحو تخصصيم

الفروق في اتجاىات أفراد العينة من طمبة تخصص الطفولة

األكاديمي في مؤسسات التعميم العالي والجامعات ،وتعرض

المبكرة تبعاً لمتغيرات الدراسة ،وان كانت اتجاىات الطمبة نحو

الباحثة فيما يمي ما توفر ليا من ىذه الدراسات.

تخصصيم يمكن أن توصف باإليجابية بشكل عام ،كذلك

ففي دراسة قاما بيا الشامخ وعامر ]17[ ،ىدفت إلى

أوضحت نتائج تحميل التباين أن اتجاىات طمبة تخصص

التعرف عمى اتجاىات طالب كمية التربية الرياضية لمبنين

الطفولة المبكرة نحو التخصص قد تباينت بدرجة دالة إحصائياً

بالقاىرة نحو التشعيب " التعميم – التدريب – اإلدارة " ،وتكونت

تبعاً لمتغير الجنس ،والمستوى الدراسي ولبعض التفاعالت

عينة الدراسة من ( )455طالباً ،وتوصل الباحثان إلى أن

الثنائية والثالثية بين متغيرات الجنس والمستوى الدراسي

اتجاىات الطالب اإليجابية لشعبة التدريب كانت لتفضيميم

والمستوى التحصيمي.

العمل كمدربين لما لمتدريب من عائد مادي أفضل باإلضافة إلى

وأجرى الجراح ]19[ ،دراسة ىدفت إلى الكشف عن

نظرة المجتمع الجيدة لعمل المدرب ،أما اتجاىات الطالب

اتجاىات طمبة اإلرشاد النفسي في جامعة اليرموك نحو

اإليجابية لشعبة التدريس فكانت لضمان العمل بعد التخرج

تخصصيم ،والى الكشف عما إذا كانت ىذه االتجاىات تختمف

وفرصة السفر لمعمل بالخارج ،أما اتجاىات الطالب اإليجابية

باختالف جنس الطالب ،ومستواه األكاديمي ،ومكان سكنو،

لشعبة اإلدارة كانت لرغبتيم في االبتعاد عن مجال التدريس

إضافة إلى بحث طبيعة العالقة بين المعدل التراكمي لمطالب

بسبب نظرة المجتمع السمبية لمدرس التربية الرياضية ،وأن

واتجاىاتو نحو التخصص ،ومن أجل ذلك تم بناء أداة لقياس

الدراسة في شعبة اإلدارة دراسة نظرية غير عممية مما يتيح ليم

االتجاىات نحو تخصص اإلرشاد النفسي ،وزعت عمى ()241

الحصول عمى تقديرات مرتفعة.

طالباً وطالبة ،وكشفت النتائج عن وجود اتجاىات إيجابية لدى
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الطمبة نحو تخصصيم بشكل عام ،كما أظيرت النتائج وجود
أثر لمتغير المستوى الدراسي لمطالب في اتجاىاتو نحو

تد ُرس فييا الطالبة ،وفيما إذا كانت
تختمف باختالف الكمية التي ّ
تمك االتجاىات تختمف باختالف المستوى الدراسي لمطالبة،

تخصصو بشكل عام ،وأخي اًر ّبينت النتائج وجود عالقة إيجابية

واستخدمت الدراسة أداة لقياس االتجاىات لدى الطالبات نحو
تخصصين تضمنت خمس مجاالت لالتجاىات ،وتكونت العينة

دالة إحصائياً بين المعدل التراكمي لمطالب وبين اتجاىاتو عمى

مجالين فرعيين ألداة الدراسة ىما االتجاىات نحو دراسة

من ( )370طالبة من طالبات تخصص تربية الطفل في كميتي

تخصص اإلرشاد النفسي ،واالتجاىات نحو دور وأىمية

اربد الجامعية وعجمون الجامعية ،وكشفت نتائج الدراسة عن

تخصص اإلرشاد النفسي في المجتمع والحياة العامة.

وجود اتجاىات حيادية لدى الطالبات نحو تخصصين األكاديمي

وقامت العوادي ]20[ ،بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى

عمى االتجاىات ككل وعمى كل مجال من مجاالت االتجاىات

اتجاىات طالب قسم التربية الفنية نحو تخصصيم ،والكشف

الفرعية ،كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في االتجاىات

عما إذا كانت ىذه االتجاىات تتأثر بمتغيرات الجنس والسنة

لدى الطالبات تُعزى لممستوى الدراسي لمطالبة وذلك عمى

الدراسية ،ودرجة المشاركة في األنشطة الفنية المختمفة ،وقد تم

االتجاىات ككل وعمى جميع مجاالت االتجاىات الفرعية

تصميم مقياس تكون من أربعة مجاالت تم تطبيقو عمى عينة

باستثناء المجال الثالث (االتجاىات نحو تخصص تربية الطفل

مكونة من ( )139طالباً وطالبة ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن

كعمم بين العموم األخرى) ،كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم

اتجاىات الطالب نحو التخصص إيجابية وقوية بصفة عامة،

وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات الطالبات نحو

وجاء المجال المعرفي لمتخصص بالمرتبة األولى مقارنة
بالمجاالت األخرى ،كما أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

رست فييا الطالبة.
تخصصين تعزى لمكمية التي َد َ

أما صوالحة والزعبي ]22[ ،فقد قاما بدراسة ىدفت إلى

بين اتجاىات الطالب والطالبات نحو التخصص ،في الوقت

التعرف عمى اتجاىات طمبة تخصص معمم الصف في كمية

الذي تبين أن ىناك نمواً في اتجاىات الطالب في السنوات

العموم التربوية في جامعة جرش نحو تخصصيم األكاديمي

الدراسية الثالث األولى نحو التخصص بشكل يتناسب طردياً مع

بشكل عام ونحو دراسة التخصص ،والمدرسين ،ودور تخصص

ارتفاع المستوى الدراسي ،إضافة إلى التأثير اإليجابي

معمم الصف وأىميتو في المجتمع والخطة الدراسية بشكل

لممشاركات في األنشطة الفنية عمى نمو االتجاىات نحو

خاص ،والى التعرف عمى مدى اختالف ىذه االتجاىات في

التخصص.

ضوء متغيرات الجنس ،ومكان السكن ،والمستوى الدراسي

وفي دراسة أجراىا رواشدة ]21[ ،ىدفت إلى معرفة

والتفاعالت فيما بينيا ،والى التعرف عمى العالقة بين اتجاىات

اتجاىات طمبة تخصص اإلرشاد السياحي في جامعتي اليرموك

الطمبة ومعدالتيم التراكمية في الجامعة ،وتكونت عينة الدراسة

والياشمية نحو تخصصيم ،وقد شممت الدراسة ( )112طالباً

من ( )165طالباً وطالبة ،وقد استخدم الباحثان في الدراسة

وطالبة من جامعتي اليرموك والياشمية ،وأظيرت نتائج الدراسة

مقياس االتجاىات نحو التخصص األكاديمي ،وأظيرت نتائج

أن لدى طمبة الجامعة الياشمية قناعة ورغبة جيدة بتخصص

الدراسة أن اتجاىات أفراد عينة الدراسة إيجابية نحو التخصص

اإلرشاد السياحي أكثر من طمبة جامعة اليرموك.

األكاديمي بشكل عام ،ونحو كل مجال من المجاالت األربعة
الفرعية ،كما أظيرت النتائج أيضاً وجود عالقة موجبة بين

وقاما خزعمي ومومني [ ]11بدراسة لمكشف عن اتجاىات

اتجاىات الطمبة ومعدالتيم التراكمية.

طالبات تخصص تربية الطفل في جامعة البمقاء التطبيقية نحو

وأجرى حسب النبي ]23[ ،دراسة ىدفت إلى معرفة اتجاىات

تخصصين األكاديمي ،والكشف عما إذا كانت ىذه االتجاىات
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الخاصة نحو مينة المستقبل وتحصيميم الدراسي.

طمبة قسم التربية بجامعة الحصن نحو تخصص المغة العربية،
وتكونت عينة الدراسة من ( )60طالب وطالبة ،وقد تم إعداد

كما أجرت زيدان ]26[ ،دراسة ىدفت إلى التعرف عمى

أداة لقياس اتجاىات الطمبة نحو تخصص المغة العربية،

العالقة بين السمات الشخصية لطالب التربية الخاصة

وأوضحت النتائج وجود اتجاىات إيجابية بوجو عام لدى الطمبة

واتجاىاتيم نحو مينة التدريس واإلعاقة ،لتكون بمثابة معايير

نحو تخصص المغة العربية.

الختيار معممي التربية الخاصة ،وتكونت عينة الدراسة من

وقام السعود ]24[ ،بدراسة ىدفت إلى معرفة اتجاىات طمبة

( )210طالباً وطالبة ،واشتممت أدوات الدراسة عمى مقياس

تخصص التربية الفنية بجامعة الممك فيصل نحو التحاقيم

االتجاه نحو المعوقين ،ومقياس روتر لوجية الضبط ،واختبار

بتخصصيم األكاديمي ،وفيما إذا كانت ىذه االتجاىات تختمف

االتجاىات نحو مينة التدريس ،وتوصمت الدراسة إلى وجود

باختالف المستوى الدراسي ،والفرع ،والمعدل في الثانوية،

عالقة بين سمات الشخصية لمعمم التربية الخاصة واالتجاه نحو

وتكونت عينة الدراسة من ( )90طالباً ،وقد طور الباحث مقياساُ

كل من مينة التدريس واالعاقة.

لالتجاىات لمحصول عمى استجابات الطمبة بناء عمى الدراسات

كما أجرى الزىراني وسالم ]27[ ،دراسة وصفية لمتعرف

السابقة ،وأظيرت نتائج الدراسة أن اتجاىات الطمبة نحو

عمى دوافع التحاق الطالب بقسم التربية الخاصة بجامعة الممك

تخصص التربية الفنية عمى المجاالت وعمى األداة ككل كانت

سعود ،شممت عينة من طالب قسم التربية الخاصة بجامعة

إيجابية باستثناء المجال الميني ،كما بينت النتائج وجود فروق

الممك سعود من مختمف المسارات والمستويات ،وأظيرت نتائج

ذات داللة إحصائية ،تعزى لمتغير الفرع األكاديمي (عممي،

الدراسة أن نسبة كبيرة من المشاركين فييا عبروا عن أن

أدبي) لمطالب عمى كل من االتجاه الحياتي ،واالجتماعي

اختيارىم لمتخصص كان متأث اًر بتخصصيم في الثانوية العامة،

والميني ،وأن ىناك فروقاً ظاىرية بين متوسطات درجات الطمبة

كما أنيم عبروا عن تأثرىم بأقرانيم عند اختيار التخصص.
وفي دراسة مماثمة قاما بيا إسماعيل ومحمد ]28[ ،لمتعرف

عمى األداة ككل وعمى كل مجال من مجاالت األداة وفق متغير

عمى دوافع التحاق الطالبات بقسم التربية الخاصة بجامعة الممك

المعدل لمطالب في الثانوية.
وفي مجال االتجاىات نحو تخصص التربية الخاصة قام

سعود ،واذا ما كانت ىذه الدوافع تختمف تبعا الختالف

العايد وآخرون ]25[ ،بدراسة ىدفت إلى معرفة اتجاىات طمبة

التخصص في الثانوية العامة (عممي ،أدبى) ،كما ىدفت الدراسة

التربية الخاصة نحو مينة المستقبل والدوافع الكامنة وراء

إلى التعرف عمى العالقة بين دوافع التحاق الطالبات بقسم

التحاقيم بالتخصص بجامعة المجمعة .وتكونت عينة الدراسة

التربية الخاصة وانجازىن األكاديمي ،والوصول إلى إمكانية

من ( )155طالباً ،واشتممت أدوات الدراسة عمى مقياس العوامل

التنبؤ باإلنجاز األكاديمي لمطالبات من خالل معرفة دوافع

الكامنة وراء التحاق الطمبة بقسم التربية الخاصة ،ومقياس

التحاقين بقسم التربية الخاصة ،وقد تم تطبيق استبانة لتحديد

االتجاه نحو مينة المستقبل .وكذلك أظيرت نتائج الدراسة أن

دوافع التحاق الطالبات بقسم التربية الخاصة عمى عينة مكونة

اتجاىات طمبة التربية الخاصة نحو مينة المستقبل إيجابية،

من ( )58طالبة ،وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة

وأظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في

إحصائية بين دوافع التحاق الطالبات بقسم التربية الخاصة حيث

اتجاىات طمبة التربية الخاصة نحو مينة المستقبل تعزى

كانت أعمى الدوافع انتشا اًر بين الطالبات تتمثل في الدوافع

لمستوى الدراسة ،ومستوى تعميم األب واألم ،كما أظيرت النتائج

االجتماعية ،والدوافع الشخصية ،والدوافع االقتصادية ،والدوافع

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاىات طمبة التربية

األكاديمية عمى الترتيب ،كما أوضحت النتائج وجود فروق ذات
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داللة إحصائية بين دوافع التحاق الطالبات بقسم التربية الخاصة

أظيرت نتائج دراستا الجراح ،]19[ ،صوالحة والزعبي]22[ ،

تعزى لمتغير التخصص في الثانوية العامة (عممي – أدبى)،

وجود عالقة ارتباطية دالة احصائياً بين اتجاىات الطمبة نحو

كذلك أظيرت النتائج وجود عالقة دالة إحصائيا بين دوافع

تخصصيم األكاديمي ومعدالتيم التراكمية.

التحاق الطالبات بقسم التربية الخاصة وانجازىن األكاديمي،

وقد أوضحت نتائج دراستا الزىراني وسالم ،]27[ ،إسماعيل

وعميو أمكن لمباحثين التوصل لنموذج بنائي يوضح التأثيرات

ومحمد ]28[ ،تأثر اختيار طالب وطالبات التربية الخاصة

المتبادلة بين دوافع التحاق الطالبات بقسم التربية الخاصة

لمتخصص بعدد من العوامل يأتي عمى رأسيا العوامل

وتأثيراتيا المباشرة وغير المباشرة في إنجازىن األكاديمي.

االجتماعية .كذلك أوضحت دراسة زيدان ]26[ ،ارتباط اتجاىات

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

طمبة التربية الخاصة نحو كل من مينة التدريس وذوي اإلعاقة
بعدد من سماتيم الشخصية.

يتضح من العرض السابق لمدراسات السابقة ،ندرة الدراسات

فروض الدراسة:

التي تناولت اتجاىات الطمبة نحو تخصصين األكاديمي بوجو
عام ،باإلضافة إلى عدم وجود دراسة – في حدود عمم الباحثة –

في ضوء أىداف الدراسة الحالية وخمفيتيا النظرية ،والدراسات

تناولت اتجاىات طمبة تخصص التربية الخاصة نحو

والبحوث السابقة ،يمكن صياغة فروض الدراسة الحالية وفقاً

تخصصيم ،باستثناء دراستا العايد وآخرون ،]25[ ،زيدان]26[ ،

لآلتي:

والتي تناولتا اتجاىات طمبة تخصص التربية الخاصة ولكن نحو

 -توجد اتجاىات إيجابية لدى طالبات تخصص التربية الخاصة

مينتيم المستقبمية.

بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز نحو تخصصين
األكاديمي.

وقد كشفت نتائج الدراسات السابقة وجود اتجاىات إيجابية لدى
الطمبة نحو تخصصيم األكاديمي بشكل عام ،كما أظيرت نتائج

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاىات طالبات

العايد وآخرون ]26[ ،وجود اتجاه إيجابي لدى طمبة تخصص

تخصص التربية الخاصة بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز

التربية الخاصة نحو مينتيم المستقبمية ،ويستثنى من ذلك د ارسة

نحو تخصصين األكاديمي تعزى إلى المستوى الدراسي.

خزعمي ومومني [ ]11والتي كشفت نتائجيا عن وجود اتجاىات

 -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاىات طالبات

حيادية لدى طالبات تخصص تربية الطفل في جامعة البمقاء

تخصص التربية الخاصة بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز

التطبيقية نحو تخصصين األكاديمي.

نحو تخصصين األكاديمي تعزى إلى المسار (صعوبات التعمم
– التربية الفكرية) الدراسي.

أما بالنسبة ألثر متغير المستوى الدراسي عمى اتجاىات
الطمبة نحو تخصصين األكاديمي ،فقد أظيرت نتائج دراسات

 -توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين

نصار والحسن ،]18[ ،الجراح ]19[ ،خزعمي ومومني [،]11

اتجاىات طالبات تخصص التربية الخاصة بجامعة األمير سطام

السعود ]24[ ،وجود أثر لمتغير المستوى الدراسي عمى اتجاىات

بن عبد العزيز نحو تخصصين األكاديمي ومستواىن

الطمبة نحو تخصصيم األكاديمي ،وأكدت نتائج دراسة العوادي،

التحصيمي.

[ ]20النمو اإليجابي التجاىات الطمبة نحو تخصصيم بشكل

 .4الطريقة واإلج ارءات

طردي مع ارتفاع المستوى.

أ .منيج الدراسة

وعن العالقة بين التحصيل الدراسي متمثالً في المعدل

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي بالصورة المسحية

التراكمي لمطمبة واتجاىاتيم نحو التخصص األكاديمي ،فقد

المنسجمة مع طبيعة الدراسة.
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ب .عينة الدراسة

قدره ( ،)20,1وانحراف معياري قدره (.)1,05

انقسمت عينة الدراسة الحالية إلى:

ب .عينة الدراسة األساسية :واليدف منيا اختبار فروض الدراسة

 -عينة حساب الصدق والثبات :اليدف منيا دراسة الخصائص

الحالية ،وقد تكونت العينة من ( )264طالبة يمثمن ما نسبتو

السيكومترية (الصدق ،الثبات) لمقياس اتجاىات طالبات

( )%75,2من إجمالي الطالبات المنتظمات بقسم التربية

تخصص التربية الخاصة نحو تخصصين األكاديمي من إعداد

الخاصة بكمية التربية (أقسام الطالبات) بمحافظة وادي الدواسر

الباحثة .وقد تكونت العينة من ( )50طالبة من طالبات قسم

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز ،والمسجالت بالفصل

التربية الخاصة بكمية التربية (أقسام الطالبات) بمحافظة وادي

الدراسي األول لمعام الجامعي  1437 / 1436ه ،وقد تراوحت

الدواسر جامعة األمير سطام بن عبد العزيز ،والمسجالت

أعمارىن ما بين ( )25 – 18سنة بمتوسط عمر زمني قدره

بالفصل الدراسي األول لمعام الجامعي  1437 / 1436ه ،وقد

( ،)20,9وانحراف معياري قدره ( ،)1,47والجدول التالي يوضح

تراوحت أعمارىن ما بين ( )23 – 19سنة بمتوسط عمر زمني

توزيع العينة وفقاً لمتغيرات الدراسة:
جدول 2

توزيع أفراد العينة عمى متغيرات الدراسة
 264طالبة

إجمالي عدد أفراد العينة
المستوى

المستوى

المستوى

األول

الثاني

الثالث

النسبة المئوية

المستوى الرابع

%7552

المستوى الخامس

المستوى السادس

المستوى الثامن

المستوى السابع

مسار

مسار

مسار

مسار

مسار

مسار

مسار

مسار

مسار

مسار

صعوبات

تربية

صعوبات

تربية

صعوبات

تربية

صعوبات

تربية

صعوبات

تربية

تعمم

فكرية

تعمم

فكرية

تعمم

فكرية

تعمم

فكرية

تعمم

فكرية

ع

24

24

33

16

11

21

31

23

21

18

21

10

11

ن

%82,7

%64,8

%94,2

%59,2

%84,6

%84

%79,4

%76,6

%87,5

%62

%84

%58,8

%52,3

وقد تكونت أداة الدراسة الحالية في صورتيا المبدئية من ()40

ج .أداة الدراسة
من أجل تحقيق اليدف من الدراسة؛ قامت الباحثة

عبارة بواقع ( )26عبارة موجبة و( )14عبارة سالبة ،وقد تم

بتطوير أداة لقياس اتجاه طالبات التربية الخاصة نحو

االستفادة من الدراسات والمقاييس السالف ذكرىا في تحديد أبعاد

تخصصين األكاديمي ،وذلك بعد االطالع عمى الدراسات

أداة الدراسة الحالية ،فقد تم توزيع عبارات المقياس عمى أربع

السابقة واألدب النظري في ىذا المجال .وعند إعداد المقياس

مجاالت بواقع ( )10عبارات لكل مجال ىي:

المستخدم في الدراسة الحالية ،قامت الباحثة بوضعو مستفيدة من

 -1المجال الشخصي :ويتضمن القناعة الشخصية لمطالبة

اطالعيا عمى مقاييس االتجاه نحو التخصص الممحقة بدراسات

بتخصص التربية الخاصة ،ورغبتيا في االستمرار بو ،وشعورىا

حسب النبي ،]23[ ،السعود ،]24[ ،صوالحة والزعبي،]22[ ،

بتوافقو مع سماتيا وميوليا وتطويره لشخصيتيا.

رواشدة ،]21[ ،خزعمي ومومني [ ]11الجراح ،]19[ ،نصار

 -2المجال االجتماعي :ويتضمن نظرة المجتمع واألسرة واألقران

والحسن ،]18[ ،باإلضافة إلى مقياس االتجاه نحو التخصص

لتخصص التربية الخاصة وأىميتو ،ومدى استفادة الطالبة منو

وأسباب اختياره من إعداد سالمة والتويجري .]29[ ،وكذلك

في حياتيا االجتماعية.

أطمعت الباحثة عمى بعض مقاييس االتجاه نحو مينة التدريس

 -3المجال العممي :ويتضمن األىمية العممية لتخصص التربية

الممحقة بدراسات الركابي وآخرون ،]30[ ،الطاىر .]31[ ،كما

الخاصة ،ومدى استفادة الطالبة منو في تطوير ميارتيا البحثية

أطمعت الباحثة عمى مقياس العوامل الكامنة وراء التحاق الطمبة

والعممية ،وكفاية المقررات والخطة الدراسية لتأىيميا لمتخرج.

بقسم التربية الخاصة من إعداد العايد وآخرون.[25[ ،

 -4المجال الميني :ويتضمن رغبة الطالبة في العمل في مجـ ـال
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التربية الخاصة بعد التخرج واإلبداع فيو ،وشعورىا باألىمية

بالتقدير الكمي والكيفي آلراء المحكمين حول عبارات المقياس،

المستقبمية ليذا التخصص في توفير فرص عمل وعائد مادي

حيث جاءت نسبة اتفاقيم عمى مدى مناسبة عبارات المقياس

ومكانة اجتماعية مناسبة ليا بعد التخرج.

( )% 100عمى جميع العبارات التي يتكون منيا المقياس،

وقد قامت الباحثة بعرض الصورة المبدئية لممقياس عمى

وبالتالي لم يتم حذف أي من عبارات الصورة المبدئية لممقياس

عدد من السادة المحكمين المتخصصين في الصحة النفسية

بالصورة النيائية .كما قامت الباحثة بإعادة صياغة العبارات

وعمم النفس ،لتحديد مدى مناسبة العبارة لمبعد الذي تنتمي إليو،

التي أجمع أكثر من ( )% 20من المحكمين عمى تعديميا.

ومدى وضوح صياغة كل عبارة من عبارات المقياس .وعقب

والجدول التالي يوضح توزيع عبارات المقياس في صورتو

االنتياء من تحكيم الصورة المبدئية لممقياس قامت الباحثة

النيائية عمى المجاالت األربعة:

جدول .3

توزيع عبارات المقياس عمى المجاالت األربعة
المجال

العبارات الموجبة

العبارات السالبة

المجال الشخصي

39 - 34 – 30 – 26 – 4 -1

23- 17 – 12 – 9

المجال االجتماعي

40 – 36 28 – 24 – 19 – 14 – 11 -2

33 - 7

المجال العممي

27 - 15 – 10 – 6 – 3

38 - 32 – 25 – 21 -18

المجال الميني

35 -31 – 29 – 22 – 20 – 16 – 8

37 - 13 – 5

 -االتجاىات اإليجابية من ( )5 – 3,68درجة

وقد تم توزيع استجابات الطالبات عمي عبارات المقياس

صدق المقياس:

وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي كالتالي( :موافق بشدة  -موافق –
محايد – غير موافق – غير موافق بشدة) ،بحيث تعطى

قامت الباحثة بتطبيق المقياس عمي عينة مكونة من ()50

الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5عمى التوالي لمعبارات الموجبة،

طالبة من طالبات قسم التربية الخاصة بكمية التربية (أقسام

ويعكس ىذا التدرج في حالة العبارات السالبة ،وبناء عمى ذلك

الطالبات) بمحافظة وادي الدواسر جامعة األمير سطام بن عبد

تراوحت الدرجة الكمية لممقياس ما بين ( )200 – 40درجة.

العزيز ،ثم قامت بعد ذلك بحساب التماسك الداخمي لمتأكد من
صدق المقياس ،وذلك عن طريق:

وبما أن االستجابة عمى بنود المقياس تنحصر درجتيا ما
بين ( )5 – 1درجات ،وأن االتجاىات في ىذه الدراسة قسمت

 -حساب االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت المقياس

إلى ثالث فئات ىي :االتجاىات اإليجابية ،االتجاىات المحايدة،

والدرجة الكمية لممقياس.

االتجاىات السمبية ،لذا فقد تم تقسيم الدرجة العميا لمفقرة وىي

 -حساب االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس

( )5عمى ( )3وىي فئات االتجاىات ،فكان الناتج ( ،)1,33وقد

والدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي إليو العبارة.
وقد جاءت معامالت ارتباط مجاالت المقياس بالدرجة الكمية

اعتمدت الباحثة ىذا الرقم كطول لمفئة التي تحدد االتجاه ،وبذلك
يكون مدى طول فئة االتجاه كالتالي:

لممقياس دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)0,01كما يوضحيا

 -االتجاىات السمبية من ( )2,33 – 1درجة.

الجدول التالي:

 -االتجاىات المحايدة من ( )3,67 – 2,34درجة.
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جدول 4
قيم معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت مقياس االتجاه نحو التخصص والدرجة الكمية لممقياس
البعد

معامل االرتباط

المجال الشخصي

**96,0

المجال االجتماعي

**96,0

المجال العممي

**9600

المجال الميني

**96,,

كما جاءت معامالت االرتباط لعبارات المقياس والدرجة الكمية

**دالة عند مستوى داللة ( 0,01ن = )50

لممجال المنتمية إليو ،كما يوضحيا الجدول التالي:
جدول 5

قيم معامل االرتباط بين كل عبارة من عبارات مقياس االتجاه نحو التخصص والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو
المجال االجتماعي

المجال الشخصي

المجال الميني

المجال العممي

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

1

**0,65

2

**0,56

3

**0,69

5

**0,73

4

**0,72

7

**0,70

6

**0,45

8

**0,70

9

**0,69

11

**0,79

10

**0,71

13

**0,69

12

**0,48

14

**0,74

15

**0,72

16

**0,71

17

**0,57

19

**0,68

18

**0,71

20

**0,68

23

**0,72

24

**0,59

21

**0,92

22

**0,54

26

**0,88

28

**0,71

25

**0,64

29

**0,73

30

**0,69

33

**0,53

27

**0,82

31

**0,62

34

**0,71

36

**0,66

32

**0,58

35

**0,71

39

**0,74

40

**0,59

38

**0,62

37

**0,85

**دالة عند مستوى داللة ( 0,01ن = )50

جرئين قدره أسبوعان .وقد تم حساب معامل
بفاصل زمني بين اإل ا

يتبين من الجدولين السابقين أن جميع قيم معامالت االرتباط

ارتباط " بيرسون " بين نتائج التطبيقيين ،عمي عينة مكونة من

ذات داللة إحصائية عند مستوى أكبر من ( )0,01وىذا يعني

( )50طالبة من طالبات قسم التربية الخاصة بكمية التربية

تمتع المقياس بالتماسك الداخمي.

(أقسام الطالبات) بمحافظة وادي الدواسر جامعة األمير سطام

ثبات المقياس

بن عبد العزيز ،وقد جاءت معامالت الثبات لمجاالت المقياس
كل عمى حدة ومعامل ثبات المقياس ككل دال إحصائياً عند

لمتأكد من ثبات المقياس قامت الباحثة بحساب الثبات

مستوى داللة ( ،)0,01كما يوضحيا الجدول التالي:

بطريقة التطبيق واعادة التطبيق حيث تم إعادة تطبيق المقياس
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جدول 6

قيم معامل ثبات مقياس االتجاه نحو التخصص
المجال

معامل الثبات

المجال الشخصي

**96,0

المجال االجتماعي

**9600

المجال العممي

**96,,

المجال الميني

**96,,

الدرجة الكمية

**96,0

 -اختبار (ت) لداللة الفرق بين متوسطي عينتين مستقمتين.

**دالة عند مستوى داللة ( 0,01ن = )50

 -معامل ارتباط بيرسون.

وتشير النتائج السابقة الخاصة بصدق وثبات مقياس االتجاه

 -تحميل التباين أحادي االتجاه One Way ANOVA

نحو التخصص ،إلى الثقة فيو واالطمئنان الستخدامو في
الدراسة الحالية ،كأداة لقياس اتجاىات طالبات تخصص التربية

 .5النتائج ومناقشتيا

الخاصة نحو تخصصين األكاديمي.

أوال :نتائج الفرض األول وينص عمى أنو " :توجد اتجاىات

رابعا :المعالجة االحصائية:

إيجابية لدى طالبات تخصص التربية الخاصة بجامعة األمير

في ضوء أىداف وفروض الدراسة الحالية استخدمت الباحثة

سطام بن عبد العزيز نحو تخصصين األكاديمي.
والختبار صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب المتوسطات

عدد من األساليب اإلحصائية ،وذلك لمعالجة البيانات واختبار
صحة الفروض ،وقد تمثمت ىذه األساليب في:

الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالبات عمى أداة

 -اإلحصاء الوصفي متمثالً في المتوسطات الحسابية

الدراسة الكمية وكل مجال من مجاالتيا الفرعية ،كما يوضحيا

واالنحرافات المعيارية.

الجدول التالي:
جدول 7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالبات عمى أداة الدراسة الكمية وعمى كل مجال من مجاالت األداة الفرعية
المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المجال الشخصي

4,26

0,616

المجال االجتماعي

4,09

0,409

المجال العممي

3,58

0,414

المجال الميني

3,71

0,493

الدرجة الكمية

3,91

0,400

ويالحظ من الجدول السابق أن اتجاىات طالبات تخصص

حين يشير الجدول إلى أن المتوسطات الحسابية لباقي المجاالت

التربية الخاصة بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز نحو

الفرعية ألداة الدراسة تراوحت بين ( )3,71 - 4,26حيث بمغ

تخصصين األكاديمي كانت إيجابية ،فقد بمغ المتوسط الحسابي

أعمى متوسط حسابي لممجال الشخصي ( )4,26وبانحراف

لدرجات عينة الدراسة عمى أداة الدراسة الكمية ( )3,91بانحراف

معياري قدره ( ،)0,616يميو المجال االجتماعي وبمغ متوسطو

معياري قدره ( ،)0,400كما جاءت اتجاىات عينة الدراسة عمى

الحسابي ( )4,09وبانحراف معياري قدره ( ،)0,409ثم المجال

المجاالت الفرعية ألداة الدراسية إيجابية باستثناء المجال العممي،

الميني بمتوسط حسابي قدره ( )3,71وانحراف معياري قدره

الذي يشير متوسطو الحسابي إلى ( )3,58وانحرافو المعياري

( )0,493وىي متوسطات تشير إلى اتجاىات إيجابية نحو

( )0,414إلى حيادية اتجاىات الطالبات في ىذا المجال .في

التخصص.
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مما سبق فإن النتائج تؤدي إلى قبول الفرض األول من

ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن طالبات تخصص التربية

فروض الدراسة الحالية ،حيث توجد اتجاىات إيجابية لدى

الخاصة قد التحقن بيذا التخصص نظ اًر لقناعاتين الشخصية بو

طالبات تخصص التربية الخاصة بجامعة األمير سطام بن عبد

وبأىميتو ودوره في الحياة العامة ،ونتيجة إليمانين بانعكاس ىذا

العزيز نحو تخصصين األكاديمي ،وتتفق ىذه النتيجة اإليجابية

التخصص ودوره في بناء وصقل شخصياتيم .كما ال ننسى أن

مع ما توصمت إليو نتائج دراسات نصار والحسن [ ،]18الجراح

تخصص التربية الخاصة من التخصصات الجاذبة لمطمبة

[ ،]19صوالحة والزعبي [ ،]22حسب النبي [ ،]23السعود

والطالبات بسبب توفر سوق عمل لمخريجين في ىذا التخصص

[ ،]24كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة العايد

بالمممكة العربية السعودية .ولمزيد من التوضيح ليذه النتيجة

وآخرون [ ]25التي أظيرت وجود اتجاه إيجابي لدى طمبة

قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية لدرجات الطالبات

تخصص التربية الخاصة نحو مينتيم المستقبمية.

عمى كل عبارة من عبارات أداة الدراسة وترتيبيا بصورة تنازلية،
وفقاً لما يمي:
جدول 8

المتوسطات الحسابية مرتبة تنازلياً لدرجات الطالبات عمى عبارات مقياس االتجاه نحو التخصص األكاديمي
م

العبارة

المتوسط الحسابي

نوع االتجاه

1
2

التدريس لذوي االحتياجات الخاصة عمالً إنساني ًا

4,78

إيجابي

تخصصي الدراسي من التخصصات المفيدة في المجتمع

4,75

إيجابي

3

أشعر باإلحراج عندما يسألني أحد عن تخصصي الدراسي

4,72

إيجابي

4

تخصصي الدراسي عمم من العموم اليامة

4,53

إيجابي

5

التحقت بتخصص التربية الخاصة ألن درجاتي لم تمكني من الدراسة في تخصص آخر

4,46

إيجابي

6

التحقت بقسم التربية الخاصة بناء عمى رغبة وقناعة شخصية

4,42

إيجابي

7

أشعر بالندم عمى اختياري الدراسة بقسم التربية الخاصة

4,42

إيجابي

8

تخصصي الدراسي يؤكد عمى القيم الدينية واألخالقية لممجتمع

4,42

إيجابي

9

دراستي لمتربية الخاصة تعمل عمى تنمية شخصيتي

4,40

إيجابي

10

أشعر أنني مجبرة عمى دراسة ىذا التخصص

4,37

إيجابي

11
12

أتخذ من بعض المتخصصين في مجال التربية الخاصة نموذجاً وقدوة

4,35

إيجابي

أشعر بسعادة كبيرة لدراستي بقسم التربية الخاصة

4,32

إيجابي

13

قناعتي الشخصية بتخصصي الدراسي تزداد يوم بعد يوم

4,29

إيجابي

14

دراستي لمتربية الخاصة تمنحني المزيد من االحترام والتقدير من اآلخرين

4,28

إيجابي

15

إسياماتي في مجال التربية الخاصة بعد التخرج ستكون كبيرة

4,26

إيجابي

16

أتمنى لو تتاح لي فرصة التحويل من قسم التربية الخاصة

4,25

إيجابي

17

تخصصي الدراسي يساعدني عمى تطوير مياراتي االجتماعية

4,25

إيجابي

18

العمل في مجال التربية الخاصة سيحقق لي مكانة اجتماعية مرموقة في المستقبل

4,25

إيجابي

19

في رأيي تخصصي الدراسي من أفضل التخصصات الدراسية

4,20

إيجابي

20

تخصصي الدراسي يساعدني عمى تطوير مياراتي البحثية والعممية

4,14

إيجابي

21

أحب االطالع عمى كل ما ىو جديد في مجال التربية الخاصة

4,13

إيجابي

22

المقررات التي أدرسيا تعمل عمى توسيع ثقافتي حول التخصص

4,13

إيجابي

23

مجال العمل مع ذوي االحتياجات الخاصة يناسبني

4,10

إيجابي

24

تخصصي الدراسي متوافق مع ميولي الشخصية

4

إيجابي

25

نظرة المجتمع اإليجابية لتخصصي الدراسي ليا ما يبررىا

3,95

إيجابي

26

الدراسة بقسم التربية الخاصة تحتاج إلى سمات خاصة ال تتوفر لدي

3,81

إيجابي

59

11

4
27

العمل في مجال التربية الخاصة سيؤمن لي دخالً مرتفعاً بعد التخرج

2015
3,77

إيجابي

3,75

إيجابي

3,46

محايد
محايد

28
29

الخطة الدراسية الحالية لمتربية الخاصة كافية لتأىيمي أكاديمياً وميداني ًا
ىناك اىتمام متزايد من قبل مؤسسات المجتمع بالتربية الخاصة

30

تخصص التربية الخاصة ال يحظى بالقبول المناسب من المجتمع

3,40

31

أىم ما يميز الدراسة بقسم التربية الخاصة ىو توفر فرص عمل في مجال التخصص بعد التخرج

3,38

محايد

32

أشعر بالقمق عندما أفكر أنني سأقوم بالتدريس لذوي االحتياجات الخاصة في المستقبل

3,36

محايد

33

مستقبل العمل في مجال التربية الخاصة غامض ومجيول

3,20

محايد

34

التحقت بقسم التربية الخاصة بتوجيو من أسرتي

3,15

محايد

35

التكمفة المادية المرتفعة أحد سمبيات الدراسة بقسم التربية الخاصة

3,13

محايد

36

أرفض العمل بعد التخرج في مجال آخر غير مجال التربية الخاصة

3,09

محايد

37

الدراسة بقسم التربية الخاصة تفرض عمى مجاالت عمل محدودة مقارنة بالتخصصات األخرى

2,75

محايد

38

الدراسة بقسم التربية الخاصة تتسم بالصعوبة

2,72

محايد

39

الطابع النظري يغمب عمى الدراسة بقسم التربية الخاصة

2,32

سمبي

40

المسارات الموجودة بالخطة الدراسية الحالية لمتربية الخاصة غير كافية

2,29

سمبي

يالحظ من الترتيب السابق أن أكثر العبارات التي حظيت

( .)2,32ولعل ىذه النتيجة تبدو واضحة إذا استعرضنا الخطة

عمى تأييد عينة الدراسة ىي الخاصة بأىمية التخصص كعمل

الدراسية لبرنامج التربية خاصة بجامعة األمير سطام بن عبد

إنساني ودوره في خدمة المجتمع وأىميتو العممية ،وفخر الطالبة

العزيز حيث تتكون الخطة من عدد ( )134وحدة دراسية،

واعتزازىا باالنتساب إلى ىذا التخصص وقناعتيا الشخصية

مجموع الوحدات النظرية بيا ( )114وحدة دراسية ،بينما مجموع

وسعادتيا بااللتحاق بو ،والذي يعد انعكاساً إيجابياً عمى

الوحدات العممية بيا ( )20وحدة دراسية موزعة كاآلتي8( :

اتجاىاتين نحو التخصص.

وحدات دراسية من المستوى األول إلى المستوى السابع 12 +

أما بالنسبة لمنتيجة الحيادية التجاىات الطالبات في

وحدة بالمستوى الثامن خاصة بالتدريب الميداني) .وتتفق ىذه

المجال العممي فيمكن أن تعزى إلى جوانب القصور بالخطة

النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة الجراح [ ]19حيث جاءت

الدراسية ليذ البرنامج والنقص الواضح في عدد المسارات

اتجاىات طالبات تخصص تربية الطفل حيادية نحو مجالي

التخصصية ،وىو ما أوضحتو استجابات عينة الدراسة عمى

أعضاء الييئة التدريسية والخطة الدراسية.

العبارة الخاصة بعدم كفاية المسارات الموجودة بالخطة الدراسية

ثانيا :نتائج الفرض الثاني وينص عمى أنو " :توجد فروق ذات

لمبرنامج حيث جاء ترتيب العبارة األخير بمتوسط حسابي قدره

داللة إحصائية بين اتجاىات طالبات تخصص التربية الخاصة

( )2,29والذي يعكس اتجاه الطالبات السمبي نحو عجز الخطة

بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز نحو تخصصين األكاديمي

الدراسية عن توفير مسارات مختمفة تراعي ميولين وتمبي

تعزى إلى المستوى الدراسي".

حاجاتين .أيضا يبرز قصور الخطة الدراسية في سيطرة

والختبار صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب

المحتوى النظري بيا ،وىو أيضا ما عبرت عنو استجابات عينة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالبات

الدراسة عمى العبارة الخاصة بغمبة الطابع النظري بالخطة حيث

عمى أداة الدراسة الكمية وعمى كل مجال من مجاالت األداة

جاءت اتجاىاتين سمبية نحو العبارة بمتوسط حسابي قدره

الفرعية وفقاً لمتغير المستوى الدراسي ،كما بالجدول التالي:
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جدول 9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالبات عمى أداة الدراسة الكمية وعمى كل مجال من مجاالت األداة الفرعية وفقاً لممستوى
الدراسي

المجال الشخصي

المستوى

االنحراف

المتوسط

المعياري

المجال االجتماعي
المتوسط

المجال العممي

االنحراف

المتوسط

المعياري

المجال الميني

االنحراف

المتوسط

المعياري

االنحراف
المعياري

الدرجة الكمية
االنحراف

المتوسط

المعياري

األول

4,19

0,659

4,02

0,492

3,53

0,445

3,69

0,571

3,86

0,492

الثاني

4,27

0,549

4,22

0,410

3,62

0,506

3,63

0,492

3,93

0,405

الثالث

4,22

0,628

3,97

0,406

3,53

0,304

3,56

0,423

3,82

0,365

الرابع

4,42

0,604

4,13

0,366

3,66

0,430

3,82

0,395

4,01

0,356

الخامس

4,08

0,720

4,09

0,382

3,50

0,354

3,64

0,541

3,83

0,402

السادس

4,32

0,620

4,17

0,402

3,60

0,465

3,77

0,536

3,96

0,415

السابع

4,31

0,521

4,02

0,421

3,57

0,434

3,72

0,446

3,90

0,375

الثامن

4,40

0,468

4,11

0,394

3,76

0,363

3,94

0,421

4,05

0,362

تحميل التباين أحادي االتجاه  ،One Way ANOVAواجراء

يتضح من الجدول السابق أن ىناك فروقاً ظاىرية بين

المقارنات

المتعددة

متوسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس االتجاه نحو

اختبار

التخصص األكاديمي ومجاالتو الفرعية وفقاً لمتغير المستوى

 Significant Differenceبين المستويات الدراسية المختمفة،

الدراسي ،ولمتعرف عمى داللة ىذه الفروق قامت الباحثة بحساب

كما بالجدولين التاليين:

Least

LSD

Fisher's

جدول 11
نتائج تحميل التباين أحادي االتجاه ألثر المستوى الدراسي عمى أداة الدراسة الكمية وعمى كل مجال من مجاالت األداة الفرعية
البعد
المجال
الشخصي
المجال
االجتماعي

المجال العممي

المجال الميني

الدرجة الكمية

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط المربعات

بين المجموعات

319,979

7

45,711

داخل المجموعات

9685,653

256

37,835

الكمي

10005,633

263

-

بين المجموعات

149,884

7

21,412

داخل المجموعات

4253,373

256

16,615

الكمي

4403,258

263

-

بين المجموعات

131,061

7

18,723

داخل المجموعات

4380,030

256

17,109

الكمي

4511,091

263

-

بين المجموعات

274,029

7

39,147

داخل المجموعات

6135,593

256

23,967

الكمي

6409,621

263

-

بين المجموعات

2411,354

7

344,479

داخل المجموعات

64994,279

256

253,884

الكمي

67405,633

263

-
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1,208

1,289

1,094

1,633

1,357

مستوى الداللة
0,299

0,256

0,36

0,126

0,224
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جدول 11

نتائج اختبار المقارنات المتعددة ) (LSDألثر المستوى الدراسي عمى أداة الدراسة الكمية وعمى كل مجال من مجاالت األداة الفرعية
المستوى
األول

الثاني

0,480

0,531

0,785

0,672

0,754

0,656

0,097

0,486

0,680

0,515

الثالث

0,312

0,212

0,797

0,517

0,951

0,177

0,346

0,281

0,329

0,180

0,785

0,672

0,754

الرابع

0,503

0,299

السادس

*0,020
0,067

0,103

الثامن

0,515

*0,045

الثاني

0,771

الثالث

0,511
0,468

*0,038
0,704
0,323
0,091

الخامس

0,480

0,531

السادس

0,425

0,160

0,524

الثامن

0,246

0,461

0,071

0,087

األول

0,656

0,097

0,486

0,680

0,445

0,954

0,970

0,732

0,354

0,821

0,735

المستوى
الخامس

0,661

السابع

السادس

األول

0,079
0,425

الثالث

0,773

*0,025

431’0

الرابع

0,371

0,442

0,717

0,162

0,501

الخامس

0,220

0,188

0,277

0,954

0,283

الرابع

الخامس

0,067

السابع

0,788

0,057

0,665

0,493

0,775

السابع

0,985

األول

0,849

0,645

الثاني

0,773

الرابع

0,206

*0,025
0,136

الثامن

0,771
0,465

0,629
0,385

0,877

0,255

0,255

*0,035

0,299

األول

الثاني

0,220

0,628

السادس

الرابع

الشخصي

اجتماعي

العممي

الميني

الكمية

الثالث

السابع

الثالث

الشخصي

اجتماعي

العممي

الميني

الكمية

0,849

الرابع

الثاني

المجال

المجال

المجال

المجال

الدرجة

0,645

المجال

المجال

المجال

المجال

الدرجة

0,765

الثامن

0,315
0,735

0,644

0,119

0,111

0,056

0,323

0,264

0,181

0,097

0,800

*0,019

*0,018

*0,029

0,629

0,877

0,255

0,765

0,423
0,160

0,605

0,461
0,524

0,440
0,503

0,367
0,299

0,455

0,070

0,124

0,564

0,671

0,643

0,740

0,613

0,496

0,264
0,153

0,181
0,197

0,097
0,397

0,970

0,354

األول

0,445

0,954

0,732

0,821

0,661

0,431

0,628

0,299

الثاني

0,788

0,057

0,665

0,493

0,775

0,228

الخامس

0,312

0,212

0,797

*0,045

0,072

الثالث

0,534

0,646

0,675

0,194

0,387

0,517

0,951

الرابع

0,469

0,265

0,393

0,391

0,294

السادس

0,511

السابع

0,534

*0,038

0,455

0,070

0,124

الخامس

0,079

0,423

0,461

0,440

0,367

0,646

0,675

0,194

0,387

السادس

0,985

0,091

0,740

0,613

0,496

الثامن

0,289

0,219

*0,049

*0,007

*0,039

الثاني

0,177
0,371

0,346

0,281

0,329

0,180

األول

السابع

0,586

0,188

0,277

0,954

0,283

الثامن
الثاني

0,246
0,465

0,461

0,071
0,255

الثالث

0,206

0,136

0,228

*0,045

0,072

الثالث

0,289

0,219

*0,035

*0,049

*0,007

*0,039

الخامس
السادس

*0,020

0,644

0,119

0,111

0,056

الرابع

0,911

0,880

0,412

0,412

0,702

0,468

0,704

0,564

0,671

0,643

الخامس

السابع

0,469

0,265

0,393

0,391

0,294

السادس

*0,045

0,800

0,586

0,605

*0,019
0,153

*0,018

*0,029

الثامن

0,911

0,880

0,412

0,412

0,702

السابع

0,583

0,385

0,095

0,095

0,167

0,442

0,717

0,162

الثامن

0,501

األول

0,583

0,385

0,095

0,095

0,385

0,087

0,167

0,197

0,103
0,315

0,397

*دالة عند مستوى داللة 0,05

بين المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى الرابع ()4,42

يظير الجدول رقم ( )10عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

والمتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى الخامس ()4,08

في اتجاىات طالبات تخصص التربية الخاصة عمى أداة الدراسة

في المجال الشخصي لصالح طالبات المستوى الرابع.

الكمية وعمى كل مجال من مجاالت األداة الفرعية تعزى إلى

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0,05

متغير المستوى الدراسي .وباستخدام اختبار المقارنات المتعددة

بين المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى الثامن ()4,40

 LSDلمكشف عن الفروق بين المستويات كما ىو مبين

والمتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى الخامس ()4,08

بالجدول رقم ( )11يالحظ اآلتي:

في المجال الشخصي لصالح طالبات المستوى الثامن.

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0,05

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0,0562

بين المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى الثاني ()4,22

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0,05

والمتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى الثالث ( )3,97في

بين المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى الثامن ()4,05

المجال االجتماعي لصالح طالبات المستوى الثاني.

والمتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى الثالث ( )3,82في

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0,05

الدرجة الكمية لالتجاه نحو التخصص لصالح طالبات المستوى

بين المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى الثالث ()3,97

الثامن.

والمتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى السادس ()4,17

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0,05

في المجال االجتماعي لصالح طالبات المستوى السادس.

بين المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى الثامن ()4,05

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0,05

والمتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى الخامس ()3,83

بين المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى الثامن ()3,76

في الدرجة الكمية لالتجاه نحو التخصص لصالح طالبات

والمتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى الثالث ( )3,53في

المستوى الثامن.
مما سبق فإن النتائج تؤدي إلى تحقق الفرض الثاني من

المجال العممي لصالح طالبات المستوى الثامن.
 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0,05

فروض الدراسة الحالية بصورة جزئية ،حيث جاء اتجاه الفروق

بين المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى الثامن ()3,76

بين متوسطات الدرجات الدالة إحصائياً لصالح طالبات المستوى

والمتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى الخامس ()3,50

الثامن في االتجاه نحو التخصص بوجو عام وفي المجاالت

في المجال العممي لصالح طالبات المستوى الثامن.

الفرعية الشخصي والعممي والميني مقارنة بطالبات المستويات

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0,05

الثاني والثالث والخامس ،مما يشير أن اتجاىات طالبات

بين المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى الثالث ()3,56

المستوى الثامن أكثر إيجابية من أقرانين بالمستويات األخرى.

والمتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى الرابع ( )3,82في

ولعل السبب في ذلك يكمن وراء زيادة المعارف والخبرات

المجال الميني لصالح طالبات المستوى الرابع.

والمعمومات المتعمقة بمجال التربية الخاصة لدى طالبات

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0,05

المستوى الثامن مقارنة بباقي المستويات ،باإلضافة أن المستوى

بين المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى الثامن ()3,94

الثامن ىو الفصل المخصص بالخطة الدراسية لبرنامج التربية

والمتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى الثاني ( )3,63في

الخاصة لمتدريب الميداني ومما الشك فيو أن خروج الطالبة

المجال الميني لصالح طالبات المستوى الثامن.

لمدارس وفصول التربية الخاصة واحتكاكيا المباشر وممارستيا

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0,05

العممية لمتدريس لؤلطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،لو أثر

بين المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى الثامن ()3,94

إيجابي عمى اتجاىيا نحو تخصصيا ومينتيا المستقبمية كما

والمتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى الثالث ( )3,56في

يجعميا أكثر انفتاحاً عمى سوق العمل .وتتفق ىذه النتيجة مع ما

المجال الميني لصالح طالبات المستوى الثامن.

توصمت لو دراسة خزعمي ومومني [ ]11أن اتجاىات طالبات

 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0,05

السنة الثالثة والرابعة نحو تخصص تربية الطفل بوصفو عمماً

بين المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى الثامن ()3,94

من العموم األخرى أكثر إيجابية منيا لدى طالبات السنة األولى.

والمتوسط الحسابي لدرجات طالبات المستوى الخامس ()3,64

ثالثا :نتائج الفرض الثالث وينص عمى أنو " :ال توجد فروق

في المجال الميني لصالح طالبات المستوى الثامن.

ذات داللة إحصائية بين اتجاىات طالبات تخصص التربية
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الخاصة بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز نحو تخصصين

الحسابية لدرجات الطالبات عمى أداة الدراسة الكمية وعمى كل

األكاديمي تعزى إلى المسار (صعوبات التعمم – التربية الفكرية)

مجال من مجاالت األداة الفرعية وفقاً لمسار التخصص ،كما

الدراسي".

بالجدول التالي:

والختبار صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب المتوسطات
جدول 12
المتوسطات الحسابية لدرجات العينة عمى أداة الدراسة الكمية وعمى كل مجال من مجاالت األداة الفرعية وفقاً لمسار التخصص والمستوى الدراسي
مسار صعوبات التعمم
المستوى

المجال الشخصي

المجال االجتماعي

المجال العممي

المجال الميني

الدرجة الكمية

الرابع

4,52

4,21

3,63

3,77

4,03

الخامس

3,98

4,08

3,56

3,56

3,79

السادس

4,31

4,23

3,56

3,73

3,96

السابع

4,17

3,96

3,52

3,56

3,80

الثامن

4,35

3,97

3,72

3,78

3,95

المسار ككل

4,24

4,10

3,58

3,67

3,90

مسار التربية الفكرية
الرابع

4,29

4,02

3,70

3,90

3,97

الخامس

4,16

4,09

3,47

3,69

3,85

السادس

4,32

4,10

3,64

3,81

3,97

السابع

4,43

4,07

3,61

3,85

3,99

الثامن

4,46

4,25

3,80

4,09

4,15

المسار ككل

4,30

4,10

3,60

3,82

3,96

يتضح من الجدول السابق أن ىناك فروقاً ظاىرية بين

بحساب قيمة (ت) لمتوسطي درجات الطالبات عمى أداة الدراسة

متوسطات درجات عينة الدراسة عمى مقياس االتجاه نحو

الكمية وعمى كل مجال من مجاالت األداة الفرعية ،كما بالجدول

التخصص األكاديمي ومجاالتو الفرعية وفقاً لمتغير مسار

التالي:

التخصص ،ولمتعرف عمى داللة ىذه الفروق قامت الباحثة
جدول  .13قيم (ت) اإلحصائية لدرجات الطالبات عمى أداة الدراسة الكمية وعمى كل مجال من مجاالت األداة الفرعية وفقاً لمسار التخصص
البعد

المجال الشخصي
المجال االجتماعي
المجال العممي
المجال الميني
الدرجة الكمية

المسار

العدد

المتوسط

االنح ارف

صعوبات التعمم

88

4,24

0,623

التربية الفكرية

95

4,30

0,621

صعوبات التعمم

88

4,10

0,402

التربية الفكرية

95

4,10

0,389

صعوبات التعمم

88

3,58

0,408

التربية الفكرية

95

3,60

0,424

صعوبات التعمم

88

3,67

0,473

التربية الفكرية

95

3,82

0,501

صعوبات التعمم

88

3,90

0,394

التربية الفكرية

95

3,96

0,391

المعياري

* دالة عند مستوى داللة 0,05
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درجة الحرية

مستوى الداللة

-0,658

181

0,511

0,065

181

0,948

-0,287

181

0,775

-2,082

181

*0,039

-0,967

181

0,335

وخاصة الدفعة األولى التي تم تخريجيا بالفصل الدراسي الثاني

ٌيظير الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة

إحصائية في اتجاىات طالبات تخصص التربية الخاصة عمى

لمعام الجامعي  1435 / 1434ه وتم تعيين معظم خريجات

أداة الدراسة الكمية وعمى كل مجال من مجاالت األداة الفرعية

مسار التربية الفكرية بيا دون طالبات مسار صعوبات التعمم.

تعزى إلى متغير مسار التخصص باستثناء المجال الميني،

رابعاً :نتائج الفرض الرابع وينص عمى أنو " :توجد عالقة

حيث أظيرت النتائج وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى

ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين اتجاىات طالبات

( )0,05بين متوسط درجات طالبات مسار صعوبات التعمم

تخصص التربية الخاصة بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز

( )3,67ومتوسط درجات طالبات مسار التربية الفكرية ()3,82

نحو تخصصين األكاديمي ومستواىن التحصيمي.

لصالح طالبات مسار التربية الفكرية ،وىو ما يعني تحقق

والختبار صحة ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب معامل

الفرض الثالث من فروض الدراسة الحالية بصورة جزئية .ويمكن

ارتباط بيرسون بين المستوى التحصيمي لمطالبات المتمثل في

تفسير ىذه الفروق بين متوسطي درجات طالبات المسارين في

المعدالت التراكمية ودرجاتين عمى أداة الدراسة الكمية وعمى كل

المجال الميني في ضوء زيادة توفر فرص العمل في مجال

مجال من مجاالت األداة الفرعية ،مع استبعاد طالبات المستوى

التربية الفكرية مقارنة بمجال صعوبات التعمم في المممكة العربية

األول لعدم حصولين عمى معدل فصمي أو تراكمي ،ويوضح

السعودية ،أيضا خبرة الطالبات بالدفعات السابقة التي تم

ذلك الجدول التالي:

تخريجين بقسم التربية الخاصة بكمية التربية بوادي الدواسر،
جدول 14
قيم معامل ارتباط بيرسون بين المعدالت التراكمية لمطالبات ودرجاتيم عمى أداة الد ارسة الكمية وعمى كل مجال من مجاالت األداة الفرعية وفقاً
لممستوى الدراسي

المستوى

العدد

المجال الشخصي
معامل

المجال العممي

المجال االجتماعي

المجال الميني

الدرجة الكمية
مستوى

مستوى

معامل

مستوى

معامل

مستوى

معامل

االرتباط

مستوى
الداللة

معامل

االرتباط

الداللة

االرتباط

الداللة

االرتباط

الداللة

االرتباط

الداللة

0,321

0,305

-0,100

0,154

-0,109

الثاني

24

-0,023

0,457

0,035

0,435

-0,217

-0,180

0,158

-0,235

0,094

الثالث

33

-0,285

0,054

0,083

0,323

-0,63

363 .0

0,436

0,460

0,033

الرابع

27

0,078

0,349

-0,113

0,287

0,113

0,288

-0,020

0,241

*0,043

الخامس

52

0,270

*0,027

0,231

*0,049

0,147

0,149

0,098

0,244

0,235

السادس

44

0,028

0,428

0,217

0,079

0,218

0,078

-0,039

0,402

0,112

السابع

39

-0,344

*0,16

-0,291

*0,036

-0,245

0,067

-0,229

0,080

-0,340

*0,017

الثامن

21

0,198

0,195

0,547

**0,005

0,199

0,193

0,468

*0,016

0,398

*0,037

 -توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى

**دالة عند مستوى داللة * 0,01دالة عند مستوى داللة 0,05

يالحظ من الجدول السابق اآلتي:

( )0,05بين المعدالت التراكمية لطالبات المستوى الثامن

 -توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى

واتجاىاتين عمى كل من أداة الدراسة الكمية والمجال

( )0,05بين المعدالت التراكمية لطالبات المستوى الخامس

االجتماعي ،كما توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند

واتجاىاتين عمى كل من أداة الدراسة الكمية والمجالين الشخصي

مستوى ( )0,01بين المعدالت التراكمية لطالبات المستوى

واالجتماعي.

الثامن واتجاىاتين عمى المجال الميني.
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مما سبق فإن النتائج تؤدي إلى تحقق الفرض الرابع من

] [5جابر ،جابر عبدالحميد وكفافي ،عالء الدين (.)1988

فروض الدراسة الحالية بصورة جزئية ،وتتفق ىذه النتيجة مع

معجم عمم النفس والطب النفسي (الجزء األول) .القاىرة:

نتائج دراستا الجراح [ ،]19صوالحة والزعبي [ ]22من حيث

دار النيضة العربية.

وجود عالقة ارتباطية دالة احصائياً بين اتجاىات الطمبة نحو

] [6زىران ،حامد عبدالسالم ( .)2000عمم النفس االجتماعي

تخصصيم األكاديمي ومعدالتيم التراكمية .ويمكن تفسير ىذه

(ط .)6القاىرة :عالم الكتب.

النتيجة في ضوء أن قناعة الطالبة الشخصية بالتخصص

] [7الكندري ،أحمد مبارك ( .)2012عمم النفس االجتماعي

وشعورىا بأىميتو ،واتجاىاتيا اإليجابية نحو مينتيا المستقبمية،

المعاصر .القاىرة :مكتبة الفالح.

يشكل دافعاً لمطالبة نحو االجتياد األمر الذي ينعكس عمى

] [9المبرت ،وليم والمبرت ،والس ( .)1993عمم النفس

تحصيميا الدراسي ،كما أن حصول الطالبة عمى معدل مرتفع قد

االجتماعي (ترجمة سموى المال)( ،ط .)2القاىرة :دار

يعزز من اتجاىاتيا اإليجابية نحو التخصص.

الشروق.

 .6التوصيات
في ضوء ما توصمت إليو الباحثة من نتائج في الدراسة الحالية،

] [11خزعمي ،قاسم محمد ومومني ،عبدالمطيف عبدالكريم

وما قدمتو من تفسيرات ،تقدم فيما يمي بعض التوصيات

( .)2011اتجاىات طالبات تربية الطفل في جامعة البمقاء

التربوية:

التطبيقية نحو تخصصين األكاديمي .مجمة اتحاد

 -إعادة النظر في سياسة قبول الطمبة في الجامعات إن أمكن

الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس– 78 ،)1( 9 ،

ذلك بحيث تؤخذ الرغبة والميل في دراسة التخصص بعين

.106

االعتبار.

] [12بني جابر ،جودت ( .)2004عمم النفس االجتماعي.

 -اعتبار تكوين االتجاىات اإليجابية نحو تخصص التربية

عمان :دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

الخاصة وتنمية تمك االتجاىات من األىداف العامة ليذا

] [14الجمل ،نجاح يعقوب ( .)1983أثر الدراسة بكمية التربية

التخصص.

بالجامعة األردنية في اتجاىات طالبيا نحو مينة التعميم.

 -ضرورة إعادة النظر في الخطة الدراسية الحالية لبرنامج

مجمة كمية التربية جامعة الممك سعود.26 – 1 ،5 ،

التربية الخاصة بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز لتكون أكثر

] [16عمادة القبول والتسجيل1436/1435( ،ه) .دليل القبول.

شمولية بحيث تتنوع فييا المقررات ذات الطابعين النظري

المممكة العربية السعودية :جامعة االمير سطام بن عبد العزيز.

والعممي.
 -ضرورة استحداث مسارات تخصصية متنوعة بالخطة الدراسية

] [17الشامخ ،طارق عبدالعظيم وعامر ،عزت سعيد (.)2004

لبرنامج التربية الخاصة بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز.

دراسة اتجاىات طالب كمية التربية الرياضية لمبنين بالقاىرة

نحو التشعيب (إدارة – تدريب – تعميم) .المجمة العممية

المراجع

لعموم وفنون التربية الرياضية ،جامعة أسيوط.

أ .المراجع العربية
] [4طو ،فرج عبدالقادر وقنديل ،شاكر عطيو ومحمد ،حسين

] [18نصار ،يحيى والحسن ،سيى ( .)2007اتجاىات طمبة

عبدالقادر وعبدالفتاح ،مصطفى كامل ( .)1993موسوعة

تخصص الطفولة المبكرة في الجامعة الياشمية نحو
التخصص

عمم النفس والتحميل النفسي .الكويت :دار سعد الصباح.
66

وعالقتيا

بجنسيم

ومستواىم

الدراسي

والتحصيمي .المجمة األردنية في العموم التربوية،)4( 3 ،

] [26زيدان ،حنان السيد عبدالقادر ( .)2005السمات
الشخصية لطالب التربية الخاصة في عالقتيا بوجية

.408 – 397

الضبط واالتجاه نحو كل من مينة التدريس واالعاقة.

] [19الجراح ،عبد الناصر ( .)2007اتجاىات طمبة اإلرشاد

المجمة المصرية لمدراسات النفسية– 133 ،)48( 15 ،

النفسي في جامعة اليرموك نحو تخصصيم األكاديمي

.192

وعالقتيا ببعض المتغيرات .المجمة األردنية في العموم
التربوية.181 – 165 ،)2( 3 ،

] [27الزىراني ،عمي وسالم ،سري ( .)2009دوافع التحاق
الطالب بقسم التربية الخاصة بجامعة الممك سعود في

] [20العوادي ،منى عايد ومحمد ،محمود حامد (.)2008

ضوء بعض المتغيرات (دراسة وصفية) .مجمة اإلرشاد

اتجاىات طمبة قسم التربية الفنية في كمية التربية بجامعة

النفسي.100 – 57 ،23 ،

سمطان قابوس نحو تخصصيم في ضوء بعض المتغيرات.
المجمة التربوية.)89( 23 ،

] [28إسماعيل ،ىالة سيناري ومحمد ،حسن حمدي (.)2010
دوافع التحاق الطالبات بقسم التربية الخاصة بجامعة الممك

] [21رواشدة ،أكرم ( .)2011اتجاىات طمبة اإلرشاد السياحي

سعود .المجمة العربية لمتربية الخاصة.

نحو تخصصيم في جامعتي اليرموك والياشمية .مجمة
أبحاث اليرموك (سمسة العموم اإلنسانية واالجتماعية)،

] [29سالمة ،إسماعيل محمود والتويجري ،محمد عبدالمحسن
( .)1997مقياس االتجاه نحو التخصص وأسباب اختياره.

.1065 – 1023 ،)2(27

القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.

] [22صوالحة ،محمد أحمد والزعبي ،محمد محمود (.)2012

] [30الركابي ،رائد بايش ومحمد ،حسين طالب (.)2008

اتجاىات طمبة معمم الصف في جامعة جرش نحو

تخصصيم األكاديمي وعالقتيا ببعض المتغيرات .مجمة

اتجاىات طمبة قسم عموم الحياة في كمية التربية ابن الييثم

جامعة دمشق.447 – 419 ،)3( 28 ،

نحو مينة التدريس .مجمة كمية التربية جامعة بغداد،4 ،
.240 – 228

] [23حسب النبي ،محمد سعيد ( .)2013اتجاىات طمبة قسم
التربية بجامعة الحصن نحو تخصص المغة العربية.

] [31الطاىر ،ميدي أحمد ( .)1991االتجاه نحو مينة

المؤتمر الدولي الثاني لمغة العربية " المغة العربية في

التدريس وعالقتو ببعض المتغيرات الدراسية (األكاديمية)

خطر ،الجميع شركاء في حمايتيا " ،دبي 10 – 7 ،مايو

لدى طالب كمية التربية .بحث تكميمي غير منشور لنيل

.2013

درجة الماجستير ،كمية التربية ،جامعة الممك سعود.

] [24السعود ،خالد محمد ( .)2013اتجاىات الطمبة نحو

ب .المراجع االجنبية

التحاقيم بتخصص التربية الفنية .مجمة المنارة،)2( 19 ،
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ATTITUDES OF SPECIAL EDUCATION
STUDENTS AT PRINCE SATTAM BIN
ABDULAZIZ UNIVERSITY TOWARD THEIR
ACADEMIC SPECIALIZATION
WALAA A. ABDELFATAH
The Faculty of Education
Wadi Addawasir
Prince Sattam bin Abdulaziz University
ABSTRACT_ The aim of this study was to investigate attitudes of special education
students at Prince Sattam bin Abdulaziz University toward their major of study and and
whether these attitudes differ according to their academic level, specialization, and
academic achievement. An instrument of attitudes toward the special education major
was designed and distributed to a sample of 264 students. The results revealed that
attitudes of students toward their major in general were positive. Furthermore, the study
revealed there was an effect of the students' academic level on their attitudes toward their
major and this effect was in favor of the eighth level students. Also the results explained
there was an effect of the students' specialization on attitudes' vocational dimension favor
of intellectual education students. Finally, the results revealed that there was a positive
relationship between the academic achievement measured by (GPA) to fifth and eighth
level students and their attitudes toward their major in general and some sub-dimensions.
KEYWORDS: Attitudes, Special Education.
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