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 ذوي الطلبت أقرانهم حنى العاديىن الطلبت اجتاهاث
 يف احلكىميت االبتدائيت املدارس يف التعلم صعىباث

 جدة حمافظت

الوصفية المسحية التعرف إلى ىدفت ىذه الدراسة  _ممخص ال
اتجاىات الطمبة العاديين نحو أقرانيم الطمبة ذوي صعوبات التعمم في 
المدارس الحكومية االبتدائية بمحافظة جدة، وقد تم تطوير استبانة 
توافرت بيا دالالت صدق وثبات مناسبة ألغراض ىذه الدراسة، وقد 

عية وتربوية ( فقرة قسمت إلى ثالث أبعاد اجتما25تألفت من )
( فقرة، والبعد التربوي 13وانفعالية، وقد تألف البعد االجتماعي من )

( فقرات. وقد شارك بالدراسة 6( فقرات، والبعد االنفعالي من )6من )
( طالب بالصفيين الثالث والرابع االبتدائي. ولجمع بيانات 450)

عيارية الدراسة فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم
لإلجابة عن سؤالي الدراسة، وكذلك اختبار )ت( لإلجابة عن السؤال 

ين يالثاني. وأظيرت الدراسة وجود اتجاىات إيجابية لدى الطمبة العاد
نحو أقرانيم ذوي صعوبات التعمم خصوصًا في البعد االنفعالي، ثم 
البعد التربوي، ثم البعد االجتماعي، وتحديدًا فقد تمت مالحظة قبول 
الطمبة ألقرانيم ذوي صعوبات التعمم وعدم ممانعتيم من التعمم معيم 
بنفس الصف وتقديم المساعدة ليم والمعب معيم ولو كانوا قياديين في 
األلعاب. وقد تم مالحظة بعض جوانب االتجاىات السمبية من الطمبة 
العاديين نحو أقرانيم ذوي صعوبات التعمم تضمنت عدم مبادرتيم 

يم والميل لمسخرية منيم عند إصدار مواقف غير مقبولة بكسب صداقات
ومثيرة لمضحك، وتدني توقعاتيم األكاديمية عنيم واعتقادىم بعدم 
قدرتيم عمى التعمم بطريقة تماثميم، وقد أوصت الدراسة بضرورة تعميم 
الطمبة ذوي صعوبات التعمم الميارات االجتماعية وكيفية المبادرة 

عاديين والحفاظ عمييا. كما أوصت الدراسة بكسب صداقات الطمبة ال
بضرورة تغيير بعض االعتقادات من الطمبة العاديين عن أقرانيم ذوي 
صعوبات التعمم األكاديمية وتعريفيم بخصائص ىؤالء الطمبة وقدراتيم، 
وتطوير أنظمة لمنع االستيزاء بيم وا عالميم بذلك ونتائج ذلك 

ة تطبيق أساليب التعميم المرتكزة السموك. وأخيرًا أوصت الدراسة بضرور 
عمى تدريب األقران لما ليا من دور ميم في تطوير الميارات 

االجتماعية والتفاعالت اإليجابية بين األقران وأثرىا األكاديمي عمى 
 .الطمبة العاديين والطمبة ذوي صعوبات التعمم

: االتجاه، الطمبة ذوي صعوبات التعمم، غرف الكممات المفتاحية
 .صادرالم

 . المقدمة1
شيد القرن الماضي إخراج الطمبة المعوقين من المؤسسات      

 المعزولة ودمج الطمبة المعوقين تربويا في البيئات األقل تقييداً 
least restrictive environment وكان اليدف إزالة ،

الحواجز االجتماعية والمادية لدمج ىؤالء األفراد في المجتمع 
ظيرت عدد من القوانين تباعا وأىميا قوانين بشكل كمي، كما 

 the Individuals with Disabilitiesتربية األفراد المعوقين

Education Act - IDEA   كالقانون الذي يحرص عمى عدم
، والقانون no child left behind تجاىل أي طالب معوق

 free الذي يحرص عمى تمقي الطمبة تعميمًا مجانيًا عامًا ومناسباً 

public and appropriate كل تمك القوانين كانت تحرص ،
عمى إلزام المؤسسات التربوية عمى تعميم األفراد المعوقين كحق 
من الحقوق ضمن سمسمة من التطورات كانت تيدف الوصول 
بالفرد المعوق إلى أقصى طاقاتو وحصولو عمى جميع احتياجاتو 

 normalizationكحق يكفمو المجتمع لو منذ حقبة التطبيع
وحتى الفترة المعاصرة التي تيدف برامجيم التربوية إلى تجويد 

 ].1] حياتيم أسوة بأقرانيم العاديين

إن الطمبة ذوي صعوبات التعمم ىم أحد أفراد فئات التربية       
الخاصة وىم يختمفون عن اإلعاقات األخرى لكونيا أحد فئات 

الصفوف العادية اإلعاقات البسيطة، وىم يتمقون تعميميم ب
ومعظم احتياجاتيم أكاديمية مع تمقي خدمات فردية في غرف 



492015
 

71 

ولم تكن ىناك مطالبات بإخراجيم  resource room المصادر
من المؤسسات ألن بداياتيم كانت في المدارس العادية، ومن 
خصائص الطمبة ذوي صعوبات التعمم التباين بين قدراتيم 

ة تدني ممحوظ في بعض لك يظير ىؤالء الطمبفمذوتحصيميم 
المواد األكاديمية تؤثر عمى مفيوم الذات لدييم وتسبب ظيور 
مشكالت سموكية واجتماعية إلى جانب بعض المشكالت 
المعرفية وما وراء المعرفية، وقصور في الكفايات االجتماعية 
وخصوصا الميارات االجتماعية، وبعض جوانب المغة، وعمى 

جانسين إال إن احتياجاتيم األساسية الرغم من أنيم أفراد غير مت
تكمن بتمقي الخدمات التربوية ولكن القصور في الميارات 
االجتماعية والمشكالت السموكية وتمقي جزء من التعميم بغرف 
المصادر والمشكالت األكاديمية التي يظيرىا الطمبة في غرفة 
الصف تؤثر عمى اتجاىات أقرانيم العاديين نحوىم خصوصًا في 

فوف األولى من التعميم االبتدائي، ومن السيل في تمك الص
المراحل تكوين اتجاىات سمبية تعززىا ردود أفعاليم مع أقرانيم 

 .العاديين أو مع بعضيم البعض
مفيوم اختمف المتخصصون في تفسيره، إذ  attitude واالتجاه 

ال يوجد تعريف أو وصف متفق عميو، ومن أبرز المحاوالت في 
 :م االتجاه عمى أنوتفسير مفيو 

 .مفاىيم عقمية ثابتة مرتبطة باألفكار حول األفراد أو األشياء •
 .معتقدات أو مشاعر مختمطة تقود الفرد لكي يسمك بطريقة ما •
فكرة مشحونة باالنفعاالت تقود نوع من األفعال بأنواع من  •

 .المواقف االجتماعية
الخبرات استعداد عقمي أو عصبي محدد منظم من خالل  •

يمارس توجيو تأثير ردود أفعال األفراد نحو المواقف االجتماعية 
 .أو األشياء ذات العالقة

ومن المالحظ من التعريفات السابقة أن االتجاىات       
مرتبطة بعمميات التفكير وليا عالقة بالمجتمع فيي تكونت من 
خالل خبرات الفرد بذلك المجتمع وبالتالي يمكن تعميميا أو 

 غييرىا، وىي تؤثر عمى استجابة األفراد بالمواقف االجتماعيةت
 ].2نحو األشياء أو المواقف أو األشخاص ]

ومن الممكن االستنتاج مما سبق أنو كمما كان االتجاه نحو      
فرد أو جماعة أو موضوع ما جيد، كمما كان التفاعل مع ذلك 

لك التفاعل الفرد أو الموضوع إيجابي، وبالتالي تكون طريقة ذ
مرضية. والطمبة ذوي صعوبات التعمم يتميزون بعدد من 
الخصائص وتحديدًا فيما يخص الكفايات والميارات االجتماعية 

 .تؤثر عمى اتجاىات األقران نحوىم
 الكفايات االجتماعية لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمم

يحتاج الفرد لمتقبل والمحبة من الغير حتى يشعر بالرضا      
لثقة بالذات، وحتى يحصل عمى ذلك يجب أن تتطور لديو وا

درجة محددة من الكفايات االجتماعية، وتتشكل المكونات 
االجتماعية من عدد من المكونات مثل امتالك الفرد لمميارات 
االجتماعية واستخداميا بالمواقف المناسبة، وغياب مظاىر 

قران، والدراية السموك غير التكيفية، والعالقات اإليجابية مع األ
االجتماعية الوثيقة المناسبة لمعمر الزمني لمفرد. وتمك المكونات 
تتداخل مع بعضيا البعض ويجب توافرىا جميعًا، إذ يعني غياب 
أحدىا قصورًا لدى الفرد في كفاياتو االجتماعية، ومن المالحظ 
أن الطمبة ذوي صعوبات التعمم يعانون من قصور في كفاياتيم 

وخصوصًا في مجال الميارات االجتماعية مما  االجتماعية
 ].3] يقودىم لمرفض من قبل األقران

 الميارات االجتماعية
تتألف الميارات االجتماعية من ميارات تحقق أبعاد       

اجتماعية أساسية في الحياة اليومية، والقصور في الميارات 
 االجتماعية سبب في معظم المشكالت التي يعاني منيا الطمبة
ذوي صعوبات التعمم، كما أن القصور في الميارات االجتماعية 
يؤثر عمى كل وظائف الحياة في المنزل والمدرسة ووقت المعب، 
وتؤثر عمى القدرة عمى التفاعل مع الغير، وعندما ال يدرك 
الطمبة الفروق الدقيقة في األوضاع االجتماعية فإنيم يفشمون في 

وكيفية تكوين الصداقات، كيفية التصرف بالشكل المالئم، 
ويعاني الطمبة الذين لدييم قصور في الميارات االجتماعية من 
الحساسية الشديدة من الغير، ولدييم إدراك ضعيف لألوضاع 
االجتماعية، ومعانة من الرفض االجتماعي، ويظيرون مدى 
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واسع من العادات االجتماعية غير المقبولة مثل التيور وعدم 
اإلحباط، ومشكمة في التعامل مع مشكالت القدرة عمى تحمل 

التفاعل االجتماعية اليومية. إن مشكالت قصور الميارات 
االجتماعية يقمل من فرص الطمبة في المدرسة والبيئة، وىم 
بحاجة ماسة لتطوير لمميارات االجتماعية و التفاعمية لمتعامل 

عرفون مع األقران والكبار، ولتقبميم اجتماعيًا، فيم أحيانا ال ي
 ].4كيف يسمكون في المواقف المختمفة ]

إن قصور الكفايات االجتماعية والميارات االجتماعية يقود      
لمرفض من قبل األقران وىذا الرفض يؤثر عمى الطمبة ذوي 
صعوبات التعمم ويسبب التدني بمفيوم الذات العام بشقيو 

كمما  االجتماعي واألكاديمي، وكمما كان مفيوم الذات متدنياً 
كانت دافعيتو منخفضة نحو التعمم والتفاعل االجتماعي مع 
األقران وبجميع المواقف االجتماعية، وحتى يرتفع مفيوم الذات 
يجب عمى الفرد أن يشعر بالقبول من خالل التفاعل اإليجابي 
من خالل أقرانو وذلك لن يحدث دون اتجاىات جيدة من أقرانو 

 .نحوه
 مشكمة الدراسة. 2

يتمقى الطمبة ذوي صعوبات التعمم تعميميم بالمدرسة العادية مع  
أقرانيم العاديين ويتفاعمون بشكل يومي معيم، وىم كغيرىم 
يحتاجون لممحبة والتقبل والصداقات، وألن الطمبة ذوي صعوبات 
التعمم يذىبون لغرف المصادر، ويعانون من قصور الكفايات 

خرية أو الرفض من والميارات االجتماعية فيم عرضة لمس
أقرانيم، وذلك من شأنو أن يؤثر عمى مفيوم الذات لدييم وعمى 
انفعاالتيم وجودة حياتيم ولذلك من الضروري التعرف إلى 
اتجاىات أقرانيم نحوىم وتحديد إدراكيم ومفاىيميم عنيم وعن 
قدراتيم، فاالتجاه كما ذكر سابقًا يقود ىؤالء الطمبة لمتفاعل 

سمبي مع الطمبة ذوي صعوبات التعمم، وىذا ما بشكل إيجابي أو 
 :ين التاليينالسؤالتبحثو الدراسة الحالية من خالل 

 أ. أسئمة الدراسة
 ما اتجاىات الطمبة العاديين نحو أقرانيم الطمبة ذوي صعوبات •

 التعمم في المدارس االبتدائية الحكومية في محافظة جدة؟

 ةــــــــــــــمستوى الدالل ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند •
(α = 050)  الثالث والرابع  تعزى لمتغير الصف الدراسي(

 االبتدائي(؟
 أهداف الدراسةب. 

 :ىدفت الدراسة ما يمي
التعرف إلى اتجاىات الطمبة العاديين نحو أقرانيم الطمبة . 1

ذوي صعوبات التعمم في المدارس الحكومية االبتدائية بمحافظة 
 .بجدة

الفروق باتجاىات الطمبة العاديين نحو أقرانيم التعرف إلى . 2
 .الطمبة ذوي صعوبات التعمم بناء عمى متغير الصف الدراسي

 مبررات الدراسةج. 
إن الطمبة ذوي صعوبات التعمم يتمقون تعميميم بالمدرسة      

وبالصف العادي مع تمقي بعض التدخالت بغرف المصادر مع 
رات األكاديمية، ويتفاعل التركز عمى جوانب القصور في الميا

ىؤالء الطمبة مع أقرانيم العاديين بجميع أوقات اليوم الدراسي، 
وبالتالي ىم يتأثرون بذلك التفاعل بناء عمى اتجاه أقرانيم 
ذا كان االتجاه سمبي نحوىم من أقرانيم فإن  العاديين نحوىم، وا 

ية األقران سيتركون أثرًا سمبيًا بالغًا عمى نوعية حياتيم ونوع
التعميم المقدم ليم إذا لم يتم التعرف إلى اتجاىاتيم وتغييرىا إذا 

 .ما كانت سمبية
 أهمية الدراسةد. 
إن التعرف إلى االتجاىات سيقود بالمستقبل إلى تغييرىا إذا      

كانت سمبية، أو تحسينيا إذا كانت إيجابية وذلك سينعكس عمى 
ومدى استفادتيم  مفيوم الذات لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمم

من التدخل المقدم ليم، كما سيقود إلى تطوير برامج لتحسين 
االتجاىات، وطرق وأساليب تتناسب مع البيئة المحمية 

 .وتفاعالتيا
 حدود الدراسةه. 
تكمن حدود الدراسة بعينتيا فقد اقتصرت عمى الطمبة في      

 يتوافر المدارس االبتدائية الذكور بمحافظة جدة وبالمدارس التي
 .بيا برامج صعوبات التعمم، كما تشمل حدود الدراسة أداتيا
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 مصطمحات الدراسةو. 
االتجاه: ألغراض الدراسة الحالية، االتجاه ىو المفاىيم العقمية 
دراك الطمبة العاديين وتصوراتيم عن أقرانيم الطمبة ذوي  وا 

 .صعوبات التعمم والتي تحكم طريقة تفاعميم معيم
صعوبات التعمم: الطمبة المصنفين عمى أنيم طمبة الطمبة ذوي 

ذوي صعوبات التعمم بالمدرسة، ويتمقون جزء من تعميميم بغرف 
 .المصادر

غرف المصادر: بديل تربوي بالمدرسة يشرف عميو معمم 
صعوبات التعمم، ويتمق الطمبة ذوي صعوبات التعمم جزء من 

 .تعميميم بو
 ةالدراسات السابق. االطار النظري و 3

إن معظم الدراسات التي وجدت بما يخص االتجاىات      
كانت تيتم باالتجاىات نحو الطمبة المعوقين بشكل عام، أو 

أو اتجاىات  اتجاىات المعممين سواء قبل الخدمة أو أثنائيا،
األسر نحو التعميم المقدم ألطفاليم الذين يعانون من صعوبات 

التي وجدت ألغراض  التعمم، وعمومًا سيتم استعراض الدراسات
ىذه الدراسة لالستفادة منيا في جميع عناصرىا وىي تيتم 

 .باالتجاىات نحو الطمبة المعوقين من أطراف عدة
[ دراسة في بفاريا 5أجرى شولتز وجيبياردت وتوبياس ]    

بألمانيا ىدفت إلى الكشف عن اتجاىات طالب كميات إعداد 
فة في مدارس التعميم المعممين نحو دمج ذوي اإلعاقات المختم

( طالبًا معممًا قيد التدريب 158العام. تكونت عينة الدراسة من )
ذكور( انيوا متطمبات الدراسة في التربية  80إناث،  78)

الخاصة ويتدربون ميدانيًا لمدة سنة كاممة. ولتحقيق ىدف 
( سؤااًل مغمقًا تكون 15الدراسة تم تطبيق استبانة مكونة من )

عم، ال(. وبعد جمع البيانات وتحميميا أظيرت االستجابة )ن
 الدراسة أن اتجاىات المعممين الكمية كانت متوسطة، حيث أشار

%( من العينة إلى اتجاىات إيجابية نحو دمج مختمف 37.2)
%( عمى ضرورة فصل 55.9اإلعاقات العقمية، في حين أجاب )

 يم طالب اإلعاقات الجسدية والحركية وخاصة الشديدة عن أقران
 .العاديين

[ دراسة في 6كما أجرت بوسايرت وكولبن وبيجل وبيرتي ]      
بمجيكا ىدفت إلى التعرف عمى اتجاىات الطالب البمجيكيين 
العاديين نحو أقرانيم الذين يعانون من إعاقات وصعوبات تعمم. 

( 15-11( طالبًا من أعمار )167تكونت عينة الدراسة من )
إلجابة عمى مقياس االتجاىات الذي تم سنة شاركوا تطوعيًا في ا

( 36نشره إلكترونيًا عمى مواقع مدارسيم. تكون االستبيان من )
فقرة عمى تدريج ليكرت الخماسي موزعة عمى أبعاد االتجاىات 
السموكية والمعرفية واالنفعالية. وتم استخدام التحميل اإلحصائي 

وجود  الوصفي لموصول لنتائج الدراسة، حيث أظيرت النتائج
اتجاىات إيجابية لدى المراىقين العاديين نحو أقرانيم الذي 
يعانون من إعاقات أو صعوبات تعمم في الغرفة الصفية، وبينت 
الدراسة أن اإلناث كن أكثر إيجابية من الذكور وبخاصة في 
البعد السموكي واالنفعالي. وبينت النتائج أن التواصل بين 

يعاني من صعوبات ارتبطت المراىق العادي والمراىق الذي 
بعوامل مثل الصداقة أو المعرفة المسبقة، ووجود فرد معاق في 

 .األسرة واتجاىات المعممين اإليجابية نحو المعاقين
[ والتي نفذت في الواليات 7أما دراسة داريزو وتوماس ]     

المتحدة األمريكية فقد ىدفت إلى الكشف عن تصورات األطفال 
انيم الذين يعانون من إعاقات. تكونت عينة العاديين نحو أقر 

( سنة 18-4) ( طفاًل تتراوح أعمارىم بين2220الدراسة من )
يدرسون في مدارس حكومية يتواجد فييا طالب صعوبات التعمم 
وطالب يعانون من إعاقات. ولتحقيق ىدف الدراسة تم تطبيق 

( خاصية يمكن أن 16قائمة الخصائص التي تحتوي عمى )
الطالب عمى أقرانيم، كما تم اختيار عينة مصغرة مكونة يطمقيا 
( طفاًل وتشكيل مجموعات نقاش حول تصوراتيم نحو 50من )

أقرانيم غير العاديين وبعد جمع البيانات وتحميميا أظيرت 
الدراسة وجود اتجاىات غير مناسبة نحو الطمبة ذوي صعوبات 

وصف ىذه التعمم، حيث كان مؤشر االتجاىات سمبيًا بحيث تم 
الفئة من الطالب بالعدوانيين واالنطوائيين وغير القادرين عمى 

 .التفاعل األكاديمي واالجتماعي
 انـــــــــــــــــكما قام كل من فيحنز وجوديو وسنتيناك ونافارو وجي     



 
 

74 

بدراسة في فرنسا ىدفت إلى التعرف عمى محددات  [8وارنود ] 
تكونت اتجاىات الطمبة نحو أقرانيم الذي يعانون من إعاقات. 

( طالبًا وطالبة تم اختيارىم عشوائيًا 1509عينة الدراسة من )
( مدرسة من منطقة تولوز التعميمية وتراوحت أعمارىم 12من )
سنة، وكان جميع الطالب من العاديين الذين يوجد  13-11بين 

عاقات. لتحقيق  في صفوفيم طالب يعانون من صعوبات تعمم وا 
ماكستر لالتجاىات  - يدوكىدف الدراسة تم تطبيق مقياس تش
( فقرة موزعة عمى أبعاد: 36نحو األطفال المعاقين المكون من )

السموكية، االنفعالية، المعرفية. وبعد جمع البيانات وتحميميا 
( طفاًل ىم من أجابوا عمى 1135أظيرت نتائج الدراسة أن )

ذكور( حيث كانت  523إناث،  612االستبيان بشكل كامل )
جابية نحو ذوي صعوبات التعمم واإلعاقات، ووجود اتجاىاتيم إي

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االتجاىات لصالح اإلناث 
في جميع األبعاد. وكانت نظرة العاديين لممعاقين أنيم بحاجة 
لنوعية حياة أفضل رغم حالتيم. وبينت النتائج أن أقل فئة 

الشديدة وأكثرىا اختالطًا بالعاديين كانت ذوي اإلعاقات العقمية 
 .اختالطًا الذين يعانون من صعوبات تعمم

[ إلى تطوير برنامج تدريبي 9كما ىدفت دراسة الجندي ]     
لتغيير اتجاىات األطفال العاديين نحو أقرانيم ذوي الحاجات 
الخاصة، وزيادة المستوى المعرفي لدييم عن األفراد المعوقين 

وتكونت عينة  اعميم معيم.وعن اإلعاقة، وزيادة تقبميم ليم وتف
( طالًبا وطالبة من الصف السادس األساسي، 60الدراسة من )

موزعين عمى مدرستين لمذكور ومدرستين لإلناث من مدارس 
مديرية عمان الثانية التي يوجد بيا غرف مصادر. وتم تطبيق 
البرنامج التدريبي عمى أفراد المجموعة التجريبية. وأشارت النتائج 

فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاىات طمبة إلى وجود 
المجموعة التجريبية والضابطة نحو ذوي الحاجات الخاصة 
لصالح المجموعة التجريبية عمى االختبار البعدي، كما أشارت 
النتائج أيضا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى 
اد معرفة طمبة المجموعة التجريبية والضابطة باإلعاقة واألفر 

المعوقين لصالح المجموعة التجريبية عمى االختبار البعدي، 

وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
التفاعالت االجتماعية لطمبة المجموعة التجريبية والضابطة 

 .لصالح المجموعة التجريبية عمى االختبار البعدي
إلى مستوى  [ بدراسة ىدفت إلى التعرف10وقام البستنجي ]     

التفاعالت االجتماعية لمطمبة ذوي صعوبات التعمم مع الطمبة 
العاديين في المدارس العادية في عمان تبعا لمتغيرات الجنس 
وطبيعة المدرسة من حيث االختالط والمستوى الصفي ونوع 
صعوبة التعمم التي يواجييا الطالب ذوي صعوبات التعمم وعدد 

بة التعمم بغرفة المصادر. سنوات التحاق الطالب ذي صعو 
( طالبا وطالبة من الطمبة 284وتكونت عينة الدراسة من )

العاديين والطمبة ذوي صعوبات التعمم الممتحقين بغرف 
المصادر. وأشارت النتائج إلى وجود تفاعالت بين الطمبة 
العاديين والطمبة ذوي الصعوبات التعمم، كما أشارت النتائج إلى 

عوبات التعمم من المستوى الصفي الخامس أن الطمبة ذوي الص
لدييم تفاعالت اجتماعية مع الطمبة العاديين أكثر إيجابية من 
المستوى الصفي الثاني. كما أشارت النتائج إلى أن الطمبة ذوي 
صعوبات القراءة لدييم تفاعالت اجتماعية مع الطمبة العاديين 

ة لدى الطمبة في المدارس العادية أكثر إيجابية من تمك الموجود
ذوي الصعوبات التعممية المختمطة. ولم تظير النتائج فروًقا ذات 
داللة إحصائية في التفاعالت االجتماعية لمطمبة ذوي صعوبات 
التعممية مع الطمبة العاديين في المدارس العادية تبعا لمتغيرات 
الجنس وطبيعة المدرسة من حيث االختالط وسنوات التحاق 

 .ت التعمم بغرفة المصادرالطالب ذي صعوبا
[ اتجاىات طمبة المرحمة الثانوية 11وبينت دراسة محمد ]     

ىدفت إلى إلقاء المزيد من  نحو المعاقين من خالل دراسة
الضوء عمى خصائص كل إعاقة لمساعدة المعوقين عمى 
االندماج في الحياة العامة، باإلضافة إلى التعرف عمى اتجاىات 

قين، وأجريت الدراسة عمى عينة مكونة من العاديين نحو المعا
إناث من  (96( ذكور، و)96( طالبا وطالبة، منيم )192)

طالب الصف الثالث الثانوي عام، وزراعي، وصناعي، 
( عامًا، 16وتجاري. وقد كان المتوسط العمري ألفراد العينة )
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وتم استخدام مقياس االتجاىات نحو المعاقين من إعداد الباحث، 
ل الباحث إلى أن اتجاىات طالب الثانوية تتسم وقد توص

باإليجابية نحو المعاقين وىي أكثر إيجابية نحو المعاقين بصريا 
ومن ثم المعاقين حركيا، ثم المعاقين سمعيا، وأخيرًا نحو 
المعاقين عقميا. كم بينت نتائج الدراسة أن اتجاىات طالب 

قي أنواع التعميم التعميم العام أكثر إيجابية نحو المعاقين من با
األخرى بالدراسة، أما عن الفروق بين الجنسين فكانت دالة في 
االتجاه نحو المعاقين سمعيا وحركيا وكانت الفروق دالة لصالح 

 .اإلناث
[ دراسة كان اليدف منيا تقييم فاعمية 12وأجرى الغمبان ]     

استخدام أسموبين في تغيير اتجاىات طمبة مدخل عمم النفس في 
جامعة األردنية نحو المعوقين حركيا. استخدم الباحث أسموب ال

االتصال المباشر باألفراد المعوقين، وأسموب المعمومات عن 
وتكونت عينة الدراسة  طريق المحاضرة في تغيير االتجاىات.

( طالبا وطالبة تم توزيعيم عمى ثالث مجموعات كما 180من )
االتصال المباشر  يمي: المجموعة األولى استخدم معيا أسموب

مع األفراد المعوقين، والمجموعة الثانية استخدم معيا أسموب 
المحاضرات عن اإلعاقة الحركية، والمجموعة الثالثة لم تتعرض 
ألي إجراء. وأظيرت النتائج حدوث تغيير في اتجاىات الطمبة 
نحو األفراد المعوقين نتيجة استخدام( أسموب االتصال المباشر 

ضرات(، وكذلك أشارت النتائج إلى أن أسموب وأسموب المحا
االتصال المباشر كان أفضل من أسموب المحاضرة في تغيير 

 .االتجاىات
[ حول 13وأخيرًا ىدفت الدراسة التي قام بيا السرطاوي ]     

اتجاىات طالب المرحمة التعميمية المتوسطة نحو المعاقين 
وعالقتيا ببعض المتغيرات المتعمقة باإلعاقة، ومعرفة األشخاص 
المعوقين، وظيور اإلعاقة، والمستوى التعميمي عمى تمك 

ياس يوكر االتجاىات. ولتحقيق ىدف الدراسة تم تطبيق مق
( طالبًا من طمبة 345المعدل لالتجاىات نحو المعوقين عمى )

مدارس المرحمة المتوسطة في مدينة الرياض، حيث طمب من 
كل طالب في عينة الدراسة أن يجيب عمى أربع صور من 

المقياس. كل صورة منيا موجية نحو فئة من فئات اإلعاقة 
(. وتوصمت )عقمية، سمعية، بصرية، جسمية موضوع الدراسة

الدراسة إلى النتائج التالية: توجد لدى طالب المرحمة المتوسطة 
 في مدينة الرياض اتجاىات إيجابية نحو المعوقين بوجو عام.
أما اتجاىاتيم نحو كل فئة من فئات اإلعاقة فقد كانت سمبية 
يجابية نحو فئات اإلعاقة األخرى. كما  نحو المعوقين عقميًا، وا 

اللة إحصائية في اتجاىات الطب نحو أن ىناك أثر ذو د
المعوقين تبعًا لممتغيرات التالية: نوع اإلعاقة، ومعرفة األشخاص 
المعوقين، ووضوح اإلعاقة، والمستوى التعميمي لألب، في حين 
لم يظير أثر دال لممستوى التعميمي لألم عمى تمك االتجاىات. 

 لظاىرةوكانت اتجاىات الطالب أكثر إيجابية نحو اإلعاقات ا
)بصرية، وجسمية( مقارنة باتجاىاتيم نحو اإلعاقة غير الظاىرة 
)عقمية، وسمعية(. وكانت اتجاىات الطالب الذين يعرفون 
أشخاصًا معوقين، والطالب الذين يمتاز آباؤىم بمستوى تعميمي 
منخفض نحو المعوقين أكثر إيجابية، مقارنة باتجاىات الطالب 

ين، ومن كان آباؤىم ذوي مستوي الذين ال يعرفون أشخاصا معوق
 .تعميمي مرتفع

 :ومن المالحظ بعد استعراض الدراسات السابقة ما يمي
ركزت الدراسات عمى عدد من األبعاد مثل: األبعاد  -1

 .السموكية، والمعرفية، واالنفعالية، واالجتماعية، واألكاديمية
تباينت النتائج بما يخص االتجاىات حسب المتغيرات  -2

مفة كعينة الدراسات معممين، أو أسر، أو طمبة، ومتغير المخت
 .العمر والمرحمة التعميمية

بعض الدراسات وصفت اتجاىات الطمبة العاديين نحو  -3
أقرانيم بالسمبية، إذ يستخدم أقرانيم ألقاب مثل العدوانيين 
واالنطوائيين وغير القادرين عمى التعمم )فاشمين(، وبالمقابل 

سات أخرى اتجاىات جيدة من األقران نحو أظيرت نتائج درا
 .الطمبة ذوي صعوبات التعمم

بينت الدراسات أن متغير العمر لو تأثير باالتجاىات  -4
والتفاعل االجتماعي، فكمما زاد العمر تحسن االتجاه نحوىم 

 .تفاعل الطمبة ذوي صعوبات التعمم مع أقرانيمبسبب تحسن 
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ن االتجاىات نتيجة التدريب أظير عدد من الدراسات تحس -5
 .من خالل البرامج المختمفة

وعمى الرغم من قمة الدراسات التي توافرت ألغراض ىذه       
الدراسة بما يتعمق باتجاىات األقران نحو زمالئيم الطمبة ذوي 
صعوبات التعمم، إال أن الدراسات التي وجدت تظير أىمية 

مومات ميمة تخص التعرف إلى االتجاىات وأغنت الدراسة بمع
جوانب االتجاىات، وعدد من المتغيرات، كما تظير أىمية 
مشكمة الدراسة إذ تمعب دورًا ميمًا في االستفادة من برامج 
التدخل مع الطمبة ذوي صعوبات التعمم وىي ما سيتم مناقشتيا 

 .من خالل مشكمة الدراسة
 جرااات. الطريقة واإل4

 الدراسة منهجأ. 
المنيج الوصفي المسحي لمتعرف إلى اتجاىات تم استخدام      

الطمبة العاديين نحو أقرانيم الطمبة ذوي صعوبات التعمم الذين 
يتمقون تدخاًل أكاديميًا بغرف المصادر في المدارس الحكومية 

 .في محافظة جدة
 مجتمع الدراسةب. 

تكون مجتمع الدراسة من جميع الطمبة الذكور العاديين في      
الثالث والرابع في المدارس الحكومية االبتدائية في الصف 

محافظة جدة التي يتواجد بيا برامج صعوبات التعمم، وقد بمغ 
( 131عدد المدارس التي يتواجد بيا برامج صعوبات التعمم )

لميجرة( وعدد الطمبة العاديين بيا  1434مدرسة إلحصائية )
فيين الثالث ( طالب تقريبًا في الص13000يصل إلى أكثر من )

( طالبًا عاديًا من الصفيين 450والرابع، وقد شارك بالدراسة )
 .الثالث والرابع

 أداة الدراسةج. 
تم تطوير استبانة موجية لمطمبة العاديين بالصفوف الثالث      

والرابع االبتدائي في المدارس الحكومية في محافظة جدة، وقد تم 
تطويرىا بيدف استنتاج اتجاىات الطمبة العاديين نحو أقرانيم 
الطمبة ذوي صعوبات التعمم، وقد تم األداة بناء عمى ما توافر 

ذوي صعوبات التعمم من معمومات عن خصائص الطمبة 

بمجاالت الكفايات االجتماعية والميارات االجتماعية ومفيوم 
الذات، واستنادًا عمى طبيعة تمقي الطالب ذوو صعوبات التعمم 
في لمتدخل المدرسة، إذ يتمقى جزء من تعميمو بغرف المصادر 
بخالف أقرانو العاديين، والستقراء ردود أفعال األقران نحو ىذا 

لتعمم، وردود األفعال نتيجة لما يتمتع بو الطمبة ذوي النوع من ا
صعوبات التعمم من خصائص وقصور في بعض المجاالت، 
ولذلك تم تطوير االستبانة ضمن ثالث أبعاد ىي البعد 

 االطالعاالجتماعي والتربوي واالنفعالي، وتم االرتكاز عمييا بعد 
ت، عمى خصائص الطمبة والرجوع لألدب المتوافر والدراسا

( فقرة ىدفت التعرف إلى 13ويتألف البعد االجتماعي من )
اتجاىات الطمبة االجتماعية نحو أقرانيم ذوي صعوبات التعمم، 

( فقرات لمتعرف إلى إدراك 6أما البعد التربوي فقد تألف من )
الطمبة العاديين لقدرات أقرانيم ذوي صعوبات التعمم األكاديمية 

( فقرات لمتعرف 6نفعالي وتألف من )ولحاجاتيم، وأخيرًا البعد اال
لمشاعر الطمبة نحو أقرانيم ذوي صعوبات التعمم وخصوصًا لما 
يتميز بو الطمبة من قصور كما ذكر آنفًا. وبشكل عام تألفت 

( فقرة تم وضع عدد من المعايير عند تطويرىا 25االستبانة من )
 :كأن يستنتج منيا بطرق غير مباشرة لما يمي

 .الطمبة العاديين ألقرانيم الطمبة العاديينمدى تقبل  -1
ردود أفعال الطمبة العاديين عند مبادرة الطمبة ذوي  -2

 .صعوبات التعمم لكسب صداقاتيم
مدى مبادرة الطمبة العاديين لكسب صداقات مع الطمبة ذوي  -3

 .صعوبات التعمم
إدراك الطمبة لقدرات الطمبة ذوي صعوبات التعمم األكاديمية  -4

ظورىم لحاجاتيم األكاديمية كتمقي جزء من التعميم في غرف ومن
 .المصادر

تفاعل الطمبة العاديين مع أقرانيم ذوي صعوبات التعمم  -5
شراكيم بأوقات المعب  .اجتماعيًا، وا 

والستخراج صدق أداة الدراسة، فقد تم استخراج الصدق      
عمى الظاىري بأسموب اتفاق المحكمين وذلك بعرض االستبانة 

( من أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية 10)
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( 15المتخصصين وقد تم تقميص عدد فقرات البعد األول من )
( فقرات 6( فقرات إلى )8(، والبعد األخير من )13فقرة إلى )

 .وتعديل ما تم االتفاق عميو من إعادة صياغة لبعض الفقرات

تخدام طريقة االتساق والستخراج ثبات أداة الدراسة فقد تم اس     
الداخمي باستخراج معامل االتساق الداخمي كرونباخ ألفا بدرجة 

عادة االختبار0881كمية ) بدرجة كمية  test- retest (، وا 
(0885.) 

 1 جدول
عادته لممجاالت   والدرجة الكميةمعامل االتساق الداخمي كرونباخ ألفا والثبات بطريقة االختبار وا 

 االتساق الداخمي ثبات اإلعادة المجال
 0.76 0.84 البعد االجتماعي
 0.71 0.86 البعد التربوي

 0.74 0.85 نفعاليالبعد اال
 0.81 0.85 الدرجة الكمية

 2 جدول
 التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة

 النسبة التكرار الفئات 
 49.8 426 الثالث الصف
 50.2 430 الرابع 

 100.0 856 المجموع

 النتائج. 5
لإلجابة عن ىذا السؤال األول الذي نص عمى: ما      

اتجاىات الطمبة العاديون نحو أقرانيم الطمبة ذوي صعوبات 
التعمم في المدارس االبتدائية الحكومية في مدينة جدة؟، فقد تم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاىات استخراج 
الطمبة العاديون نحو أقرانيم الطمبة ذوي صعوبات التعمم في 
المدارس االبتدائية الحكومية في مدينة جدة والجدول أدناه يوضح 

 .ذلك
 3جدول 

جاهات الطمبة العاديون نحو أقرانهم الطمبة ذوي صعوبات التعمم في المدارس االبتدائية الحكومية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الت
 في مدينة جدة مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة
 388. 3.02 نفعاليالبعد اال 3 1
 475. 2.99 البعد التربوي 2 2
 300. 2.95 البعد االجتماعي 1 3
 252. 2.98 الدرجة الكمية  

( أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين 3يبين الجدول )
(، حيث جاء البعد االنفعالي في المرتبة األولى 2.95-3.02)

(، بينما جاء البعد االجتماعي 3.02بأعمى متوسط حسابي بمغ )
(، وبمغ 2.95المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ ) في

  (.2.98المتوسط الحسابي لألداة ككل )

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات كل بعد عمى حدة، حيث 

 :كانت عمى النحو التالي
 :أواًل: البعد االجتماعي
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 4جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة بالبعد االجتماعي مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 683. 3.58 ىل توافق أن يجمس بجانبك لو أراد ىو ذلك؟ 6 1
 738. 3.53 ىل تذىب إليو لو دعاك لمناسبة تخصو )زواج، حفل نجاح..( 10 2
 660. 3.44 ىل توافق أن يصبح صديقك لو طمب ىو ذلك؟ 3 3
 842. 3.43 ىل تمعب مع زميمك الذي يذىب لغرفة المصادر إذا طمب أن يمعب معك؟ 1 4
 662. 3.22 ىل تقوم بدعوتو؟لو كانت لديكم مناسبة )زواج، حفل نجاح...((  9 5
 777. 3.17 عندما يصدر منو موقف غير مناسب ىل تتجاىل ذلك الموقف وبدون سخرية؟ 11 6
 825. 3.17 ىل تذىب وتجمس بجانبو؟ 5 7
 670. 3.03 ىل تطمب منو أن يمعب معك؟ 2 8
 887. 2.73 ىل تبادر لتصبح صديقا لو؟ 4 9
 985. 2.46 ىل تطمب منو أن يمعب معك؟ 13 10
 959. 2.27 ىل تتقبل المداعبة منو؟ 8 11
 826. 2.22 ىل تتحدث معو لفترة طويمة؟ 7 12
 992. 2.17 ىل يتجاىل الطمبة دون ضحك أو سخرية المواقف المضحكة أو غير المناسبة التي تصدر منو؟ 12 13

 300. 2.95 بشكل عام البعد االجتماعي
 ما تراوحت قد الحسابية المتوسطات ان( 4) الجدول يبين     
 تنص والتي( 6) رقم الفقرة جاءت حيث ،(3.58-2.17) بين
 المرتبة في" ذلك؟ ىو أراد لو بجانبك يجمس أن توافق ىل"  عمى

 رقم الفقرة جاءت بينما ،(3.58) بمغ حسابي وبمتوسط األولى

 غير بتصرفات قيامو منو الطمبة يتقبل ىل"  ونصيا( 12)
 بمغ حسابي وبمتوسط األخيرة بالمرتبة" لمضحك؟ مثيرة أو مقبولة

 (.2.95) عام بشكل لمبعد الحسابي المتوسط وبمغ(. 2.17)
 :التربوي البعد: ثانياً 

 5 جدول
 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة التربوي بالبعد المتعمقة لمفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 880. 3.29 ىل تقوم بمساعدتو في المواد الدراسية لو طمب منك ذلك؟ 19 1
ىل تعتقد أن الطمبة الذين يذىبون لغرف المصادر يجب أن يبقوا بنفس المدرسة بداًل من  14 2

 ذىابيم لمدرسة خاصة بيم؟
3.15 .772 

 946. 2.98 ىل تعتقد أنيم يجب أن يتعمموا بنفس الصف بداًل من صف خاص بيم؟ 15 3
 952. 2.92 ىل تطمب من أحدىم المساعدة بموضوع لم تفيمو بشكل جيد؟ 18 4
 884. 2.83 ىل تذىب لغرف المصادر لو طمب منك أن تذىب معو؟ 17 5
 842. 2.76 درجات أفضل من درجاتك؟ إحرازىل تعتقد أنيم يستطيعون  16 6

 475. 2.99 بشكل عام البعد التربوي
 ما تراوحت قد الحسابية المتوسطات أن( 5) الجدول يبين     
 تنص والتي( 19) رقم الفقرة جاءت حيث ،(3.29-2.76) بين
 منك طمب لو الدراسية المواد في بمساعدتو تقوم ىل"  عمى
 بينما ،(3.29) بمغ حسابي وبمتوسط األولى المرتبة في" ذلك؟

 إحراز يستطيعون أنيم تعتقد ىل" ونصيا( 16) رقم الفقرة جاءت
 حسابي وبمتوسط األخيرة بالمرتبة" درجاتك؟ من أفضل درجات

 (.2.99) ككل لمبعد الحسابي المتوسط وبمغ(. 2.76) بمغ
 االنفعالي البعد: ثالثاً 
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 6 جدول
 الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة االنفعالي بالبعد المتعمقة لمفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة
 730. 3.32 القائد في لعبة أو بالصف؟ىل توافق أن يصبح  22 1
 815. 3.23 إذا أظير سموك غير مرغوب ىل تناقشو بذلك؟ 23 2
 853. 3.13 ىل تسألو عن ما بو إذا كان يجمس بمفرده أو كان حزينا؟ 24 3
 844. 3.09 ىل تتحمل طريقة كالمو معك أو طريقة مداعبتو؟ 20 4
 880. 3.08 طريقة المعبة الصحيح وقت المعب؟ىل تستمر بالمعب معو لو لم يتبع  21 5
ىل تقدم لو المساعدة عندما تدرك أنو بحاجة إلى المساعدة بدون أن يطمب منك  25 6

 ذلك؟
2.27 .960 

 388. 3.02 بشكل عام نفعاليالبعد اال   
ما ( أن المتوسطات الحسابية قد تراوحت 6يبين الجدول )     
( والتي تنص 22(، حيث جاءت الفقرة رقم )3.32-2.27بين )

عمى " ىل توافق أن يصبح القائد في لعبة أو بالصف؟" في 
(، بينما جاءت 3.32المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ )

( ونصيا "ىل تقدم لو المساعدة داخل الفصل 25الفقرة رقم )
طمب منك عندما تدرك أنو بحاجة إلى المساعدة بدون أن ي

(. وبمغ 2.27ذلك؟" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )
  (.3.02المتوسط الحسابي لمبعد بشكل عام )

ولإلجابة عن السؤال الثاني: ىل توجد فروق ذات داللة      
تعزى لمتغير الصف  (α = ,050) إحصائية عند مستوى الداللة

تخراج المتوسطات الدراسي)الثالث والرابع االبتدائي(؟، فقد تم اس
الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاىات الطمبة العاديون نحو 
أقرانيم الطمبة ذوي صعوبات التعمم حسب متغير الصف 
الدراسي )الثالث والرابع االبتدائي(، ولبيان الفروق اإلحصائية 
بين المتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت"، والجداول 

 .أدناه توضح ذلك
 7جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر متغير الصف الدراسي
المتوسط  العدد  

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

الداللة  درجات الحرية
 اإلحصائية

 079. 854 1.761 295. 2.97 426 الثالث البعد االجتماعي
    304. 2.94 430 الرابع

 620. 854 495.- 464. 2.98 426 الثالث البعد التربوي
    486. 3.00 430 الرابع

 924. 854 095. 330. 3.02 426 الثالث البعد االنفعالي
    439. 3.02 430 الرابع

 368. 854 901. 251. 2.99 426 الثالث الدرجة الكمية
    252. 2.97 430 الرابع

 ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية7يتبين من الجدول )    
 (α = 0.05) تعزى ألثر متغير الصف الدراسي في جميع

 .األبعاد وفي الدرجة الكمية
 مناقشة النتائج. 6

ىدفت الدراسة الحالية التعرف إلى اتجاىات الطمبة       
العاديين نحو أقرانيم الطمبة ذوي صعوبات التعمم في المدارس 

االبتدائية الحكومية بمحافظة جدة، ولتحقيق ىذا اليدف فقد تم 
اإلجابة عن أسئمة الدراسة كما ىو موضح بفصل النتائج، وقد 

العاديين نحو نص السؤال األول عمى: ما اتجاىات الطمبة 
أقرانيم الطمبة ذوي صعوبات التعمم في المدارس االبتدائية 
الحكومية بمحافظة جدة. وتوضح النتائج عن وجود اتجاىات 
إيجابية حسب النتائج اجتماعيًا وتربويًا وانفعاليًا بشكل عام كما 
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(، وكانت أكثر الجوانب إيجابية 3ىو موضح بالجدول رقم )
بعد التربوي ثم البعد االجتماعي وتتفق ىذه البعد االنفعالي ثم ال

النتائج مع عدد من الدراسات كالدراسة التي أجراىا كل من 
[. وعند مراجعة الفقرات 6بوسايرت وكولبن وبيجل وبيرتي ]

المتدنية من حيث المتوسطات، ولمقارنة المعايير التي تم 
ية االعتماد عميو بتطوير االستبانة تمت مالحظة الفقرات التال

 :بناء عمى األبعاد
 :أواًل/ البعد االجتماعي

الفقرات ذات المتوسطات الحسابية المرتفعة في ىذا البعد    
تظير تقبل الطمبة العاديين ألقرانيم الطمبة ذوي صعوبات التعمم 
شريطة مبادرتيم بكسب الصداقات والتفاعل االجتماعي، وعمى 

يتمتعون الرغم من أن عدد من الطمبة ذوي صعوبات التعمم 
بميارات اجتماعية جيدة وتعد أحد مميزاتيم، إال إن غالبية ىؤالء 
الطمبة يتسمون بقصور الميارات االجتماعية فيم يفتقرون 

[، أما 14لميارات المبادرة بكسب الصداقات والحفاظ عمييا ]
 :الفقرات المتدنية فيي

 .ىل تبادر لتصبح صديقا لو؟ •
 .ىل تطمب منو أن يمعب معك؟ •
 .ىل تتقبل المداعبة منو؟ •
 .ىل تتحدث معو لفترة طويمة؟ •
ىل يتجاىل الطمبة دون ضحك أو سخرية المواقف المضحكة  •

 .أو غير المناسبة التي تصدر منو؟
ويظير من تمك الفقرات عدم مبادرة الطمبة العاديين لتطوير      

صداقات مع الطمبة ذوي صعوبات التعمم، أو المعب معيم، أو 
التحدث معيم لفترات طويمة، أو المداعبات البريئة، والميل 
لمسخرية منيم وىو ما توضحو الفقرة األخيرة فالطمبة ذوي 

[ أنيم يقومون 1] صعوبات التعمم كما يذكر ىاالىان وزمالئو
بتصرفات غير مالئمة لممواقف واألوضاع االجتماعية )كقياميم 
بتينئة طالب بموقف محزن، والعكس(، وىي ما تم توظيفيا 
بالفقرة األخيرة بعبارة " المواقف المضحكة "، ومن الجدير بالذكر 
أن ىذا الجزء يتفق مع الدراسة التي اجراىا كل من داريزو 

أظيرت أن الطمبة العاديين يصفون أقرانيم  [، والتي7وتوماس ]
ذوي صعوبات التعمم بصفات مثل العدائية واالنطوائية وقصور 
قدراتيم األكاديمية وبألفاظ غير مقبولة، والجدير بالذكر أن 
استجابات الطمبة عمى فقرة " ىل يتجاىل الطمبة دون ضحك أو 

نو؟" سخرية المواقف المضحكة أو غير المناسبة التي تصدر م
( كداللة عمى وجود 2817جاءت كأقل المتوسطات الحسابية )

 .مشكمة بيذا الجانب
 :ثانيًا/ البعد التربوي

تؤكد الفقرات ذات المتوسطات الحسابية المرتفعة في ىذا    
البعد ما ظير بالبعد االجتماعي من قبول الطمبة العاديين 

يجدون  ألقرانيم الطمبة ذوي صعوبات التعمم بشكل عام، فيم ال
ما يمنع من تواجد الطمبة معيم بنفس المدرسة والصف، وأنيم 
عمى استعداد لتقديم المساعدة لدييم متى ما أرادو ىم ذلك، أما 

 :الفقرات المتدنية فيي
ىل تطمب من أحدىم المساعدة بموضوع لم تفيمو بشكل  •

 .جيد؟
 .ىل تذىب لغرف المصادر لو ُطمب منك أن تذىب معو؟ •
 .د أنيم يستطيعون إحراز درجات أفضل من درجاتك؟ىل تعتق •

ويستنتج من الفقرات ذات المتوسطات الحسابية المتدنية أن      
الطمبة العاديين ال يؤمنون بقدرات أقرانيم الطمبة ذوي صعوبات 
التعمم في الجوانب األكاديمية، فيم ال يطمبون منيم المساعدة 

لمضعاف أكاديميًا،  األكاديمية، ويعتقدون أن غرف المصادر
ويستبعدون أن يحرز الطمبة ذوي صعوبات التعمم نتائج أفضل 
من نتائجيم، وىذه االتجاىات تؤثر عمى مفيوم الذات لدى 
الطمبة ذوي صعوبات التعمم إذا ما سمعوىا من أقرانيم بشكل 

 .مباشر
 :ثالثًا/ البعد االنفعالي

ر المشاعر جاء ىذا البعد كأكثر األبعاد إيجابية، وىو يظي    
اإليجابية من الطمبة العاديين نحو أقرانيم فيم عمى الرغم من 
أنيم ال يبادرون بكسب صداقاتيم أو المعب معيم، لكنيم 

 رات ذاتـــــــــيسألونيم عن ما بيم إذا ما رأوىم بحالة حزن، أما الفق
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 :المتوسطات الحسابية المتدنية فيي
 الصحيح وقت ىل تستمر بالمعب معو لو لم يتبع طريقة المعبة •

 .المعب؟
ىل تقدم لو المساعدة عندما تدرك أنو بحاجة إلى المساعدة  •

 بدون أن يطمب منك ذلك؟
ويظير منيا أنيم قد يتوقفون عن المعب معيم بمواقف       

المعب المدرسية إذا لم يمتزمون بخطوات المعب وقوانينيا وىي 
كما من خصائص الطمبة ذوي صعوبات التعمم أيضًا، وكذلك 

 .ذكر سابقا ال يبادرون دائماً 
أما السؤال الثاني فقد نص عمى: ىل توجد فروق ذات      

تعزى لمتغير  (α = ,050) داللة إحصائية عند مستوى الداللة
)الثالث والرابع االبتدائي(؟، ولإلجابة عنو فقد تم  الصف الدراسي

ختبار استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ثم ا
)ت(، ولم تظير النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية في 
االستجابات بين الطمبة بالصف الثالث والرابع. ومما سبق يمكن 

 :استنتاج ما يمي
أواًل: جوانب االتجاىات اإليجابية لدى الطمبة العاديين نحو 

 .أقرانيم ذوي صعوبات التعمم
أقرانيم الطمبة الطمبة العاديون لدييم اتجاىات جيدة نحو  -1

 .ذوي صعوبات التعمم خصوصا بالجوانب االنفعالية
الطمبة العاديون يتقبمون الطمبة ذوي صعوبات التعمم متى ما  -2

 .بادرو بطمب الصداقات، أو الجموس معيم
ال يرفض الطمبة العاديين التعمم مع أقرانيم الطمبة ذوي  -3

 .و خالفيا ليمصعوبات التعمم أو تقديم المساعدة األكاديمية أ
ال يعترض الطمبة العاديين المعب مع الطمبة ذوي صعوبات  -4

 .التعمم، أو أن يصبحون قياديين في المعب
ثانيًا: جوانب االتجاىات السمبية لدى الطمبة العاديين نحو أقرانيم 

 .ذوي صعوبات التعمم
ال يبادر الطمبة العاديين بتطوير صداقات مع الطمبة ذوي  -1

 .تعمم والتفاعل معيمصعوبات ال
 يميل الطمبة العاديين لمسخرية من الطمبة ذوي صعوبات  -2

التعمم بسبب إظيارىم لمظاىر غير مناسبة والتي تنتج عن 
 .قصور مياراتيم االجتماعية، أو بسبب ذىابيم لغرف المصادر

إدراك الطمبة العاديين وتصوراتيم األكاديمية عن الطمبة ذوي  -3
متدنية، فيم يعتقدون أنيم غير قادرين عمى صعوبات التعمم 

 .التعمم مثميم
وختاما عمى الرغم من أن نتائج الدراسات أظيرت جوانب      

إيجابية جيدة ومفاجأة بشكميا العام، إال أن جوانب االتجاىات 
السمبية التي تمت مالحظتيا يجب أخذىا بعين االعتبار لما ليا 

التعمم من حيث مفيوم من تأثير عمى الطمبة ذوي صعوبات 
الذات المتدني والشعور بالعزلة وبالتالي ظيور مشكالت انفعالية 
أو سموكية، أو اتجاىات سمبية عن المدرسة واألقران، ومن تم 
التسرب من المدرسة أو إىدار لمجيود األكاديمية المبذولة من 

 .إدارة المدرسة والعاممون بيا
 التوصيات. 7

تماعية لدى الطمبة ذوي صعوبات تطوير الميارات االج -1
 .التعمم، وأن تشمل الخطة التربوية الفردية أىداف تتضمنيا

تغيير اتجاىات الطمبة العاديين نحو أقرانيم العاديين  -2
التربوية عن طريق توعيتيم بقدرات ىؤالء الطمبة واحتياجاتيم 

 .خصوصًا األكاديمية
لصداقات تعميم الطمبة ذوي صعوبات التعمم اكتساب ا -3

 .والحفاظ عمييا عن طريق النمذجة وأساليب التعميم المختمفة
تفعيل نظام مدرسي يوضح العواقب عند اإلساءة المفظية،  -4

 .أو السخرية ممن يذىب لغرف المصادر
توظيف أوقات المعب لتغيير اتجاىات الطمبة العاديين  -5

 .االجتماعية نحو الطمبة ذوي صعوبات التعمم
اليب التعميم المرتكزة عمى األقران بأن يعمم الطالب تنفيذ أس -6

 .العادي زميمو ذوو صعوبات التعمم
 التوصيات البحثية

اتجاىات الطمبة العاديين نحو أقرانيم الطمبة ذوي اإلعاقة  -1
 .في المممكة العربية السعودية

  ة ذويــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثر برنامج تدريبي لمميارات االجتماعية لمطمب -2
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اتجاىات الطمبة العاديين االجتماعية صعوبات التعمم عمى 
 .واألكاديمية نحوىم

فاعمية أسموب تعميم األقران في تحسين مستوى التفاعل  -3
 االجتماعي بين الطمبة ذوي صعوبات التعمم وأقرانيم العاديين.
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ABSTRACT_ This descriptive survey study aims at identifying the attitudes of regular students 

toward their peers with learning disabilities at the governmental schools in Jeddah. However, a 

questionnaire has been developed that includes both validity and reliability indicators that suit the 

objectives of this study. This study consists of (25) items with three dimensions; social, educational 

and emotional. (13) items were assigned for social dimension, (6) for the educational, and (6) for 

the emotional. The participants were (450) students from grade (3 and 4) at the elementary level. 

Both averages and standard deviations were extracted to collect data and then provide an answer 

to the two questions raised in this study. T-test was used to answer the second question. The study 

has shown a positive attitude in regular students towards their peers who have learning 

disabilities especially for the emotional side, and then comes the educational and next the social. 

Students with learning disabilities were welcomed by their regular peers inside the class and were 

allowed to share education and fun even they were given the chance to take the lead in most 

activities. Other negative attitudes were also observed in the behavior of regular students towards 

their peers who have learning disabilities; this includes avoiding their friendships and 

underestimating them by making fun for their irregular behaviors. In fact, this was due to regular 

students' low academic expectations of them and inability to learn regularly like others. The study 

recommended that it is very important for students with learning disabilities to learn social skills 

and initiatives in making and maintaining friendships with regular students. It also recommended 

that regular students should change some of their academic beliefs of students with learning 

disabilities by identifying the skills and characteristics of those students. Furthermore, there 

should be a strategy and a system that avoid mockery and underestimation and this system should 

be made clear to all the students and the consequences of their commitment. Finally, the study 

recommended the necessity to apply peer teaching approaches because they play a vital role in 

developing social skills and enhancing positive participation among peers next to their academic 

benefit for both regular students and students with learning disabilities.  

KEYWORDS: attitude, student with learning disabilities, resources room. 

 

 

 


