هدي إملام طالب قسن التعلين األساسي

بالتىجهات احلديثة يف تربية وتعلين ذوي
اإلعاقة

محمد اإلاهدي عمس محمد عبد النسيم**

عبيد مصعل عبيد الحسبي*

اإلالخص_ َضٍ البدث بلى ال٘شِ نً صعحت بإلاام ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي بٙلُت الهلىم وآلاصاب بالغؽ بالخىحهاث الخضًثت
في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت ،اؾخسضم الباخثان اإلاىهج الىضُي ،وجٙىن مجخمو البدث مً ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي
جسططاث الضعاؾاث الٓغآهُت ،واللًت الهغبُت ،والغٍاغُاث ،والهلىم اإلالخدٓحن بالُطل ألاو ٛفي الهام الجامعي ،ٌ1438-1437
ً
وبلٌ نضص ؤَغاص نُىت البدث ( )274ؾالبا وؾالبت ،اؾخسضم اؾدباهت لجمو بُاهاث البدث اشخملذ نلى (َٓ )24غة مىػنت نلى
ؤعبهت مداوعًٓ ،ابلها ؾلم زماس ي جٓضًغي لالؾخجاباث ،وجىضلذ هخاثج البدث بلى ؤن ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي ًسخلُىن في
ً
شُىنا في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت في مداوع البرامج الاهخٓالُت ،والخٓىُت الخضًثت ،الىضىٛ
ؤلاإلاام بالخىحهاث الخضًثت ألاٖثر
ً
الشامل ،بِىما ًخُٓىن في مدىع البِئت ألاْل نؼال ،ال جىحض َغوّ صالت بخطاثُا في صعحت ؤلاإلاام بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت
وحهلُم طوي ؤلاناْت بحن ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي حهؼي الزخالٍ الجيـ ،والخسطظ ،واإلاؿخىي الضعاس ي ،واإلاهض ٛالتراٖمي في
ً
ٗل مً مدىع الىضى ٛالشامل ،والبرامج الاهخٓالُت ،والخٓىُت الخضًثت ،وجىحض َغوّ صالت بخطاثُا في صعحت ؤلاإلاام بالخىحهاث
ً
الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت حهؼي الزخالٍ الجيـ ،والخسطظ ،واإلاهض ٛالتراٖمي في مدىع البِئت ألاْل نؼال لطالح
الظٗىع ،وجسطظ الغٍاغُاث ،والهلىم ،وطوي اإلاهض ٛالتراٖمي ممخاػ ،وحُض.
الهلماث اإلافخاحيت :الخهلُم ألاؾاس ي ،الخىحهاث الخضًثت ،طوي ؤلاناْت.

* أطخاذ حعليم السياطياث اإلاظاعد _ مليت التربيت _ حامعت القصيم
* أطخاذ التربيت الخاصت وعلم النفع التربوي اإلاشازك بقظم التربيت الخاصت في مليت العلوم وآلاداب بالسض حامعت القصيم .وبقظم العلوم
التربويت بهليت التربيت حامعت البحس ألاحمس بالظودان.
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مدى إإلاام طالب قظم الخعليم ألاطاس ي بالخوحهاث الحدًثت في جسبيت
وحعليم ذوي ؤلاعاقت
في طاث الؿُاّ ًظٖغ َاعٍل [ ]5بهه ًخهحن ؤن جإزظ الخىحهاث
الخضًثت هدى زضماث طوي ؤلاناْت الاججاَاث الهاإلاُت التي جبرػ نملُاث
ً
اإلاماعؾاث ،والخإَُل ،والخهلُم ،والخضعٍب ،ووضىال لًاًاث الضمج
الشامل ،وال ًمً٘ ؤن ًخم طل ،ٚبال وَٓا لٓىاهحن وحشغَهاث واضخت
حؿتهضٍ جىنُت اإلاجخمو باإلناْت واإلاهاْحن وخٓىْهم في ٗاَت مجاالث
الخُاة ،باإلغاَت بلى جُهُل الضوع ألاؾغي واإلاجخمعي هدى ْػاًاَم،
وباألزظ الؿالب الجامهُحن.
ً
وبىاء نلى ما جىضلذ بلُه صعاؾاث ؾابٓت مثل :صعاؾت ضغاع []6
بلى ؤن مهغَت مضًغي ومهلمي اإلاضاعؽ التي ًخىَغ َحها يغٍ اإلاطاصع
بدٓىّ الؿلبت طوي ؤلاناْت حاءث مخىؾؿت .وصعاؾت اإلاهحري وػمالئٍ
[ ]7التي ؤوضخذ ؤن مهغَت الخضماث اإلاخسططت لظوي ؤلاناْت قهغث
بمؿخىي مخىؾـ.
و ً
بىاء نلى هخاثج صعاؾت هخى [ ]8التي ؤٖضث نلى وحىص اججاَاث
ؾلبُت هدى طوي ؤلاناْت ،وَهخمض جدؿحن وغهُت اإلاهاْحن في اإلاجخمو
نلى حًُحر الاججاَاث واإلاهخٓضاث الاحخمانُت ،وبغامج الخىنُت بٓػاًا
ؤلاناْت ،وبخضار حًحراث َُٙلُت في الىكام الخهلُمي مً خُث
حشغَهاجه وبحغاءاجه الؾدُهاب اإلاهاْحن ،والهمل نلى الاَخمام باإلاهاْحن
وجىمُت ْضعاتهم ،وحىص ْطىع في ؤشٙا ٛاإلاؿاهضة الاحخمانُت والىُؿُت
والغناًت الصخُت اإلآضمت لظوي ؤلاناْت.
حهضصث ؤؾباب ازخُاع الباخثان لهظا اإلاىغىم ،ومضي الخاحت
بلُه ،الن صعاؾت مىغىناث طوي ؤلاناْت ؤزىاء َترة ؤنضاص مهلمي
الخهلُم الهام ٌهض واخض مً اإلاىغىناث الهامت في ؤصواع الؿالب
الجامعي طوي الخسطظ التربىي َُما ًخهلٔ بالتربُت ،والخيشئت،
والخىحُه ،وحهلُم طوي ؤلاناْت ،ولىحىص مٓغع صعاس ي ازخُاعي مهجي
بٓػاًا التربُت الخاضت في زؿت ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي.
خُث بهه ًمً٘ مً زالله بٖؿاب الؿالب الجامهُحن مهاعٍ
ومهلىماث حؿهم في جدُٓٔ الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم ألاؾُاٛ
طوي ؤلاناْت ،وزاضت ؤنهم ؾُطبدىن مهلمىن وٍدخٙىن بهم مً زالٛ
الخضعَـ والخهلُم والتربُت.
 .2مشهلت الدزاطت
ً
هكغا لىعي خٙىمت اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت اإلاتزاًض باألشخاص
طوي ؤلاناْت مً زال ٛالغئٍت اإلاؿخٓبلُت لبرهامج الخدى ٛالىؾجي
( )2020مُالصي ،وهخاثج صعاؾت هخى [ ،]8وجؼاًض الاَخمام في آلاوهت ألازحرة
بشٙل ملخىف بخإَلحهم ،وحهلُمهم ،وجضعٍبهم بشٙل زاص ،وبضضاع
جىحهاث وؾىُت جخػمً حشغَهاث وْىاهحن لخمُ٘جهم مً جدؿحن وحهؼٍؼ
ْضعاتهم في ؤؾاع الضمج الشامل ،وٖظل ٚإلنؿاء اإلاجخمو الُغص للُٓام
بضوع َها ٛهدىَم مً زال ٛمهغَت ْػاًاَم واخخُاحاتهم.
وفي َظا الطضص ٌؿعى الباخثان لل٘شِ نً صعحت مهغَت
الؿالب الجامهُحن للخىحهاث الخضًثت في ؤؾاع مجاالث الخهلُم والغناًت
والخإَُل.

 .1اإلاقدمت
صؤبذ خٙىمت اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت مىظ ؤٖثر مً زالر نٓىص
باالَخمام بدٓىّ طوي ؤلاناْت ،وؤٖضث طل ٚبةضضاع الهضًض مً
الٓىاهحن والدشغَهاث ،مً ؤحل جدُٓٔ ألاَضاٍ اإلاخهلٓت بخهلُمهم
وجإَُلهم وجضعٍبهم ،مو ألازظ في الانخباع ألاولىٍاث التي جدض مً اهدشاع
ؤلاناْت في ؤوؾاؽ اإلاجخمو الؿهىصي ،والؿُؿغة نلى ألاؾباب اإلااصًت
بلحها ،وطل ٚمً زال ٛجدضًض الىؾاثل وألاؾالُب لخٓضًم الخضماث
ؤلاوؿاهُت هدىَم بإَضاٍ مغؾىمت هدى ْػاًاَم اإلاسخلُت .اإلاخمثلت في
الغناًت الالػمت ؾىاء بالخإَُل ؤو الخهلُم ؤو الخضعٍب ،جىَحر البِئت
اإلاخىآَت مو قغوَهم ،وجصخُذ الاججاَاث ،واإلاُاَُم اإلاخهلٓت بهم،
وجدؿحن قغوٍ خُاتهم ،وجدُٓٔ الهضالت الخهلُمُت ،واإلاهىُت،
والاحخمانُت ،واإلاجخمهُت في ٗاَت اإلاجاالث واإلاُاصًً وألاوشؿت الىؾىُت.
وؤشاعث شٓحر [ ]1بلى غغوعة الىعي بالٓػاًا الهامت لظوي ؤلاناْت
التي ًجب مغاناتها ،وُُُٖت الخهامل مهها ؾىاء مً ألاؾغة ،ؤو اإلاضعؾت،
ؤو اإلااؾؿاث اإلاهىُت بالصخت ،والشاون الاحخمانُت ،وألانالم،
والهمل ،والجامهاث ،والجمهُاث والهُئاث يحر الخٙىمُت ،وطلٚ
لػمان ؤٖبر ْضع ممً٘ مً الخيؿُٔ هدى الخىحه الاًجابي الخضًث في
خٔ طوي الاخخُاحاث الخاضت في ؤن ًيشإ ٗل مجهم في بِئت ؾبُهُت بحن
ٗاَت ؤَغاص اإلاجخمو.
ونلى َظا الىدى ٌشحر ب٘غي [ ]2بلى حهضص الغئي والخىحهاث
الخضًثت هدى طوي ؤلاناْت وازخالَها مً صولت ألزغي ،وٖظل ٚمً َترة
ألزغي؛ هدُجت للخؿىع الؿغَو في ٗاَت مُاصًً ومجاالث التربُت الخاضت،
ً
وخُث خكُذ مسخلِ َئاث طوي ؤلاناْت باالَخمام بالغناًت ؤوال ،زم
جخابهذ الاَخماماث لٙاَت اإلاجاالث ألازغي مثل :الخهلُم والخضعٍب
والخإَُل والترَُه.
وٍظٖغ نغَت [ ]3بن مً ؤَم جل ٚالدشغَهاث والٓىاهحن التي
ضاصْذ نلحها خٙىمت اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت الاجُاُْت الضولُت
لخٓىّ طوي ؤلاناْت التي ضضعث نً مىكمت ألامم اإلاخدضة في نام
( ،)2007لًغع حهؼٍؼ وخماًت حمُو خٓىّ ؤلاوؿان والخغٍاث
ألاؾاؾُت .باإلغاَت بلى ما جلتها مً ْغاعاث وجىحهاث مثل :بنُاء طوي
ؤلاناْت مً شغؽ الُُ٘ل للخطى ٛنلى ْغوع مً البىىٕ (،)1437
اؾخدضار وٗالت حهلُم لظوي ؤلاناْت في وػاعة الخهلُم (.)ٌ1438-56
وٍظَب الؼاعم [ ]4بلى ؤن الاججاَاث الخضًثت جؿمذ بلى جم٘حن
ألاَغاص طوي ؤلاناْت مً الاؾخُاصة مً الخضماث الخهلُمُت والخإَُلُت
والخضعٍبُت ،بما ٌؿمذ بسلٔ اججاَاث اًجابُت هدىَم ،وبالخالي ٌؿهل
نملُت صمجهم الخهلُمي والاحخماعي واإلانهي ،وؾحزًض طل ٚمً جىمُت
ْضعاتهم في الىْذ اإلاىاؾب صون الانخماص نلى جلبُت اخخُاحاتهم َٓـ،
وحهؼٍؼ للجهىص الغامُت بلى الخم٘حن الاًجابي في ؤَػل الكغوٍ وؤخؿجها
لهم ،وطل ٚمً زال ٛجدغٍغ البِئت مً اإلاهىْاث ،والاَخمام بجاهب
الىْاًت ،وػٍاصة الجهىص اإلاىحهت هدى اإلاهىْحن ،والجهىص الخؿىنُت.
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 -3اؾخبُان لُٓاؽ الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت.
ه .مصطلحاث الدزاطت
الخىحهاث الخضًثت:
الخهغٍِ الاضؿالحيٌ :هغَها الُاػوعي [ ]9بإنها" :مجمىنت اإلاهخٓضاث
وألاَٙاع في مىغىم ؤو مىِْ مهحن ،جدؿم بالثباث اليؿبي ،وجيسجم مو
ً
مخؿلباث الهطغ ،وٍٙىن مهمىال بها في الضو ٛاإلاخٓضمت ،وحؿعى لخؿىٍغ
ْضعاث طوي ؤلاناْت مً حمُو حىاهبهم لخضمت واْههم اإلاخىامي في قل
الخؿىع الهاثل والهطغ الظي ٌهِشىن َُه".
ً
الخهغٍِ ؤلاحغاجيٌ :هغَها الباخثان بحغاثُا بإنها مهغَت الؿالب الجامعي
الظي ًضعؽ بٓؿم الخهلُم ألاؾاس ي بٙلُت الهلىم وآلاصاب بالغؽ
بجامهت الٓطُم في الهام الضعاس ي  ٌ1438-1437باإلاماعؾاث ،والبرامج
الاهخٓالُت ،والىضى ٛالشامل ،والىضى ٛبلى اإلاىهج الهام ،والخٓىُت
اإلاؿانضة اإلاهمى ٛبها في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت لخؿىٍغ ْضعاث طوي
ؤلاناْت ،إلاؿانضتهم نلى جدُٓٔ ؤْص ى َاثضة مً بمٙاهاتهم ،وْضعاتهم،
وجمثلها الضعحت التي ًخدطل نلحها مً زال ٛبحاباجه نلى اؾدباهت
الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت اإلاؿخسضمت في البدث
الخالي.
التربُت:
الخهغٍِ الاضؿالحيٌ :هغَها الغشضان وحهىُجي ( )45،1994بإنها:
"الغناًت والهىاًت في مغاخل الهمغ ألاصوى ،ؾىاء ٗاهذ َظٍ الغناًت
مىحهت بلى الجاوي الجؿمي ؤم مىحهت بلى الجاوي الخلٓي الظي ًخمثل في
بٖؿاب الؿُل ؤؾاؾُاث ْىانض الؿلىٕ ومهاًحر الجمانت التي ًيخمي
بلحها".
الخهغٍِ ؤلاحغاجيٌ :هغَها الباخثان لًاًاث َظا البدث بإنها مجمىنت
الهملُاث والجهىص التي ٌهمل بها اإلاجخمو لُىٓل مهاعَه وؤَضاَه
اإلا٘دؿبت لُداَل نلى بٓاثه ،وحهجي الخجضًض والخدضًث اإلاؿخمغ للترار
الظي ًدمله ألاَغاص ،وجمثلها الضعحت التي ًدطل نلحها الؿالب الجامعي
الظي ًضعؽ بٓؿم الخهلُم ألاؾاس ي بٙلُت الهلىم وآلاصاب بالغؽ
بجامهت الٓطُم في الهام الضعاس ي  ٌ1438-1437مً زال ٛبحاباجه
اؾدباهت الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت اإلاؿخسضمت في
البدث الخالي.
الخهلُم:
الخهغٍِ الاضؿالحيٌ :هغَها الغشضان وحهىُجي [ ]10بإنها " :الهملُت
اإلاىكمت التي جماعؽ مً ْبل اإلاهلم بهضٍ هٓل اإلاهاعٍ واإلاهاعاث بلى
اإلاخهلمحن ،وجىمُت اججاَاتهم هدىَا ،وَهض الخهلم َى الىاجج الخُٓٓي
لهملُت الخهلُم".
الخهغٍِ ؤلاحغاجيٌ :هغٍ الخهلُم لًاًاث َظا البدث بإهه ًدطل نلحها
الؿالب الجامعي الظي ًضعؽ بٓؿم الخهلُم ألاؾاس ي بٙلُت الهلىم
وآلاصاب بالغؽ بجامهت الٓطُم في الهام الضعاس ي  ٌ1438-1437مً
زال ٛبحاباجه اؾدباهت الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت
اإلاؿخسضمت في البدث الخالي.
طوي ؤلاناْت:
الخه ـغٍ ـِ الاض ـؿ ـالخ ـي ٌ :ـه ـغٍ الخؿُ ـب والخ ـضً ـضي [ ]11طوي ؤلان ـاْ ـت

أ .أطئلت الدزاطت
ًداوَ ٛظا البدث ؤلاحابت نلى الدؿائالث الخالُت:
 -1ما صعحت بإلاام ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي بٙلُت الهلىم وآلاصاب
بالغؽ بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت؟
ً
 -2ما الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت ألاٖثر بإلااما لضي
الؿالب الجامهُحن؟
َ -3ل جىحض َغوّ طاث صاللت بخطاثُت نىض مؿخىي ) (a≥0,05في
صعحت بإلاام ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي بٙلُت الهلىم وآلاصاب بالغؽ
بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت حهؼي إلاخًحراث:
الخسطظ ،اإلاؿخىي الضعاس ي (ؾالب مؿخىٍاث صهُا/ؾالب مؿخىٍاث
نلُا) ،اإلاهض ٛالتراٖمي ،الجيـ؟
ب .أهداف الدزاطت
يهضٍ َظا البدث بلى آلاحي:
 -1ال٘شِ نً صعحت بإلاام ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي بٙلُت الهلىم
وآلاصاب بالغؽ بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت.
 -2الخهغٍ نلى الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت ألاٖثر
ً
بإلااما لضي الؿالب الجامهُحن.
 -3الخهغٍ نلى الُغوّ في صعحت بإلاام ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي
بٙلُت الهلىم وآلاصاب بالغؽ بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي
ؤلاناْت التي حهؼي إلاخًحراث :الخسطظ ،اإلاؿخىي الضعاس ي ،اإلاهضٛ
التراٖمي ،الجيـ.
 -4جٓضًم جىضُاث مٓترخاث بشإن ْػاًا التربُت الخاضت والؿالب
الجامهُحن.
ج .أهميت الدزاطت
ج٘مً ؤَمُت البدث في آلاحي:
 -1بلٓاء الػىء نلى الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت
في ؤوؾاؽ الؿالب الجامهُحن اإلاخىْو حهؼٍؼَم لٓػاًا التربُت الخاضت،
وباألزظ ؾالب ؤْؿام الخهلُم ألاؾاس ي بٙلُاث التربُت بالجامهاث
الؿهىصًت.
ٌ -2ؿهم َظا البدث في بزغاء ألاصبُاث اإلاخهلٓت بٓػاًا التربُت الخاضت
لضي ؾالب ؤْؿام الخهلُم ألاؾاس ي بٙلُاث التربُت بالجامهاث
الؿهىصًت في مجا ٛطوي ؤلاناْت.
ٌ -3ؿتهضٍ َظا البدث ؾالب ؤْؿام الخهلُم ألاؾاس ي بٙلُاث التربُت
بالجامهاث الؿهىصًت الظًً ًضعؾىن ؤَ هكام الاهخكام اإلاخىْو
حهاملهم مو َئاث طوي ؤلاناْت.
 -4مً اإلاخىْو ؤن ًىَغ َظا البدث هخاثج حؿانض الجهاث اإلآضمت
لبرهامج الخهلُم ألاؾاس ي في بزغاء مٓغع ْػاًا في التربُت الخاضت،
وجؿىٍغٍ لخضعَؿه ٖمٓغع بحباعي للخهلُم ألاؾاس ي ،ومٓغع خغ لبُٓت
الخسططاث بجامهاث اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت.
د .حدود الدزاطت
ًٓخطغ َظا البدث نلى الخالي:
 -1الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت.
 -2ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي بٙلُت الهلىم وآلاصاب بالغؽ بجامهت
الٓطُ ـم ،الـمـؿـجـلـُ ـً بـالـُـط ـل الـضعاس ي ألاو ٛفي الهام الجامعي -1437
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بإنهم " :ألاَغاص الظًً ًدخاحىن بلى زضماث التربُت الخاضت والخإَُل،
والخضماث الضانمت لهما لُدؿجى لهم جدُٓٔ ؤْص ى ما ًم٘جهم مً
ً
ْابلُاث بوؿاهُت ،وؤنهم ًسخلُىن حىَغٍا نً ألاَغاص آلازغًٍ في واخضة
ؤو ؤٖثر مً مجاالث الىمى ،وألاصاء الخالُت :اإلاجا ٛاإلاهغفي ،واإلاجاٛ
الجؿضي ،واإلاجا ٛالخس ي ،واإلاجا ٛالؿلىٗي ،واإلاجا ٛاللًىي ،واإلاجاٛ
الخهلُمي".
الخهغٍِ ؤلاحغاجيًٓ :طض بهم ألاَغاص الظًً لهم اخخُاحاث زاضت
ًخُغصون بها نً نامت ؤَغاص اإلاجخمو ،وجخمثل جل ٚالاخخُاحاث في بغامج،
ؤو زضماث ،ؤو ؤؾالُب ،ؤحهؼة ،ؤو ؤصواث ،ؤو حهضًالث جخؿلبها قغوَهم
الخُاجُت ،وجدضص ؾبُهتها وحجمها ومضتها الخطاثظ التي جدؿم بها ٗل
َئت مً َئاتهم ،خؿب جطيُُهم بلي :طوي ؤلاناْت الهٓلُت ،وطوي
ؤلاناْت الؿمهُت ،وطوي ؤلاناْت البطغٍت ،وطوي ضهىباث الخهلم،
وطوي ؤلاناْاث الجؿمُت والصخُت ،وطوي الاغؿغاباث الاهُهالُت
والؿلىُٖت ،وطوي اغؿغاباث الخىخض.
ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي:
الخهغٍِ ؤلاحغاجيًٓ :طض بهم الؿالب والؿالباث الظًً ًضعؾىن بٓؿم
الخهلُم ألاؾاس ي بٙلُت الهلىم وآلاصاب بالغؽ بجامهت الٓطُم في الهام
الضعاس ي  ،ٌ1438-1437في جسططاث الضعاؾاث الٓغآهُت ،واللًت
الهغبُت ،والغٍاغُاث ،والهلىم.
اإلاهض ٛالتراٖمي:
الخهغٍِ الاضؿالحي :حهغَه الثدت الضعاؾت والازخباعاث في اإلاغخلت
الجامهُت [ ]12بإهه " :خاضل ْؿمت مجمىم الىٓاؽ التي خطل نلحها
الؿالب في حمُو اإلآغعاث التي صعؾها مىظ الخداْه بالجامهت نلى
مجمىم الىخضاث اإلآغعة لخل ٚاإلآغعاث".
اإلاؿخىي الضعاس ي:
الخهغٍِ الاضؿالحي :حهغَه الثدت الضعاؾت والازخباعاث في اإلاغخلت
الجامهُت [ ]12بإهه " :الضا ٛنلى اإلاغخلت الضعاؾُت وَٓا للخؿـ
الضعاؾُت اإلاهخمضة".
الخهغٍِ ؤلاحغاجيًٓ :طض بها اإلاؿخىٍاث الضعاؾُت مً ألاو ٛبلى الثامً،
وجم جٓؿُمهم بلى ؾالب اإلاؿخىٍاث الضهُا وَم الظًً ًضعؾىن مً
اإلاؿخىي ألاو ٛبلى اإلاؿخىي الغابو ،وؾالب اإلاؿخىٍاث الهلُا الظًً
ًضعؾىن مً اإلاؿخىي الخامـ بلى اإلاؿخىي الثامً.
ً
البِئت ألاْل نؼالٌ :هغَها الخؿُب [ ]13بإنها " :ؤلاحغاءاث التي جاصي بلى
جٓلُل نؼ ٛألاؾُا ٛطوي ؤلاناْت ،وطل ٚبضمجهم بٓضع ؤلامٙان مو
ألاؾُا ٛالهاصًحن في بِئاث حهلُمُت جلبي اخخُاحاتهم".
البرامج الاهخٓالُت :نغَها جدالِ اإلاجخمو للتربُت الخاضت ][14
 Community Alliance for Special Educationبإنها" :زضماث جخػمً
بغامج ونملُاث شاملت جغٖؼ نلى تهُئت الؿالب طوي ؤلاناْت لالهخٓا ٛمً
مغخلت بلى ؤزغي ،ؤو مً بِئت بلى ؤزغي ،وجِؿحر َغص الخداْهم بهالم
الهمل نلى هدى ٌؿمذ لهم بخدؿحن ؤصائهم اإلانهي ،وجدُٓٔ صعحت مالثمت
مً الاهضماج الاحخماعي ،والهِش باؾخٓاللُت".
الىضى ٛالشامل :نغَه الخؿُب [ ]13بإهه" :البرامج التي جمً٘ طوي
ؤلاناْت مً الهِش باؾخٓاللُت مً زال ٛتهُئت البِئت ،نىض الخاحت بلى
اؾخهما ٛحمُو اإلاباوي ،واإلايشأث ،واإلاغأَ ،وألاحهؼة صون ناثٔ
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لٓضعاجه وبمٙاهاجه ،ولخدؿحن مؿخىي خُاتهم لىضىلهم مو يحرَم بلى
البِئت اإلااصًت اإلادُؿت ،ووؾاثل الىٓل ،واإلاهلىماث".
الخٓىُت الخضًثتًٓ :طض بها الخىقُِ الصخُذ للخاؾىب ،والاهترهذ،
والُُضًى ،وألاْغاص اإلاضمجت ،وألاشغؾت الؿمهُت لضنم الهملُت
الخهلُمُت ،وهٓل اإلاهاعٍ ،وجىمُت اإلاهاعاث للمخهلمحن طوي ؤلاناْت
بإْطغ وْذ ،وؤْل حهض ،وؤوؾو هؿاّ.
 .3ؤلاطاز النظسي والدزاطاث الظابقت
َ
لم جدل ْػاًا طوي ؤلاناْت بلى وْذ ْغٍب باالَخمام الٙافي في
مجا ٛحهلُمهم وجضعٍبهم وجإَُلهم ؾىاء نلى مؿخىي الضو ،ٛؤو ألاؾغ،
ؤو مىكماث اإلاجخمو اإلاضوي ،بال بهه زالَ ٛترة وححزة جؿىع الاَخمام بهم
وبدٓىْهم اإلاسخلُتٖ ،إَغاص لهم هُـ الخٓىّ اإلادؿاوٍت مو ألاَغاص
الهاصًحن ،ووحضث الضو ٛؤهه ال ؾبُل ؤمامها بال مغاناة ما ًُ٘ل لهم
مماعؾت خغٍاتهم زال ٛاإلاشاعٖت في ٗاَت ألاوشؿت اإلاجخمهُت ،وجمُ٘جهم
مً ؤن ًإصوا ؤصوعاَم اإلاسخلُت.
ألاَغاص طوي ؤلاناْت وَئاتهم:
ً
ً
ًمثل ألاشخاص طوي ؤلاناْت جدضًا ٖبحرا ؤمام اإلاداوالث التي
حؿعى لخإَلحهم للخُاة بشٙل ؾبُعي ،وَغص بلخاْهم بمسخلِ ؤهىام
الخهلُم ،وزاضت في قل جؼاًض ؤنضاصَم ،وْلت وعي ألاَغاص الهاصًحن
بُئاتهم ،واخخُاحاتهم ،وخٓىْهم ،والبرامج اإلاىحهت هدى جؿىٍغ ْضعاتهم
وبمٙاهُاتهم.
خُث لم ٌهض ًىكغ بلى طوي ؤلاناْت ٖكاَغة ٖما ٗاهذ في الؿابٔ
نلى الغيم مً الازخالَاث الٓاثمت بحن الهلماء ،واإلاجخمهاث مً خُث
الخسططاث ،واإلاهخٓضاث ،والاججاَاث ،والثٓاَاث ،خُث ؤضبذ
اإلاهاْىن حؼء ال ًخجؼؤ مً ؤَغاص اإلاجخمو لهم خٓىّ ونلحهم واحباث،
وَظا ما ًاٖضٍ الخؿىع الظي خضر في مجا ٛجغبُتهم وحهلُمهم وجإَلحهم،
ومً زال ٛما ًٓضم لهم مً زضماث مؿاهضة ؾانضث نلى جدؿً
الىكغة هدىَم.
وٍظٖغ الٓغٍؿي [ ]15بن مطؿلح ؤلاناْت ٌشحر بلى ألازغ الاوهٙاس ي
الىُس ي ؤو الاهُهالي ؤو الاحخماعي ؤو اإلاغٖب الىاحم نً العجؼ ،والظي
ًمىو الُغص ؤو ًدض مً مٓضعجه نلى ؤصاء صوعٍ الاحخماعي اإلاخىْو مىه،
ً
ً
والظي ّ
ٌهض ؾبُهُا باليؿبت لؿىه وهىم حيؿه ،وجبها لألوغام
الاحخمانُت والثٓاَُت.
ؤما الببالوي [ً ]16غي ؤن ؤلاناْت هي اهدغاٍ ؤو جإزغ ملخىف في
الىمى الؿبُعي للُغص ؾىاء في الىاخُت الهٓلُت ؤو الجؿمُت ؤو الخؿُت
ؤو الؿلىُٖت ؤو اللًىٍت ؤو الخهلُمُتً ،ىجم نجها خاحاث جدض مً ْضعة
الُغص نلى الُٓام بضوعٍ الؿبُعي في الخُاة.
وألاشخاص طوي ؤلاناْت َم الظًً ٌهاهىن مً خالت غهِ ؤو
عجؼ جدض مً ْضعتهم ؤو جمىههم مً الُٓام بالىقاثِ وألاصواع اإلاخىْهت
ً
ممً َم في نمغَم باؾخٓاللُت وؤلاناْت لِؿذ مغغا بل خالت اهدغاٍ
ً
ؤو جإزغ ملخىف في الىمى الظي ٌهخبر ناصًا مً الىاخُت الجؿمُت ؤو
الخؿُت ؤو الهٓلُت ؤو الؿلىُٖت ؤو اللًىٍت ؤو الخهلُمُت ممً ًىجم نىه
خاحاث َغصًت وَظٍ الخاحاث جٓخض ي جٓضم زضماث زاضت وحؿخضعي
جىَحر َغص يحر جٓلُضًت للىمى والخهلم واؾخسضام ؤصواث وؤؾالُب
مهضلت ًخم جىُُظَا نلى مؿخىي َغصي [.[17
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ً
ً
وحؼء ؤؾاؾُا مً خُاة شغٍدت واؾهت مً ألاَغاص.
اإلاجخمو،
ولخظ وٍل [ ]20ؤبغػ الخىحهاث الخضًثت هدى طوي ؤلاناْت في آلاحي:
• التربُت الخاضت :بناصة الىكغ – بناصة الخهغٍِ – بناصة الخسؿُـ،
بًغع جدؿحن هىاجج الخهلم ،وبخضار حًُحراث في ْاهىن الخهلُم ،ووشغ
الخمحز التربىي ،وببغاػ الُىاعّ في وؿب ؤلاضابت ،وؤهماؽ الخىقُِ في
مسخلِ ؤهداء الهالم ،والترٖحز الشضًض نلى ماشغاث الىخاثج.
• جىَحر زؿت حهلُمُت في بؾاع مىكىمت جضنُم مخهضصة اإلاؿخىٍاث
(MTSS) Multi-Tiered Systems of Support
• جؿبُٔ صلُل مبجي نلى اإلاماعؾاث ،الخضزالث ،ومهاًحر البرامج التربىٍت
الُغصًت(IEPs) Individualized education Programs.
• الخٓىُت الخضًثت (الخ٘ىىلىحُا).
• البرامج الاهخٓالُت (الخهلُم باؾخسضام الترمحز).
• الخىخض (الظاجىٍت)
• جلبُت اخخُاحاث مخهلمي اللًاث.
• الىضى ٛالشامل.
ً
• البِئاث ألاْل جُُٓضا.
واْو الخىحهاث الخضًثت هدى طوي ؤلاناْت باإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت:
ً
ً
طٖغث شٓحر [ ]1اخخلذ اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت صوعا باعػا نلى
مؿخىي حهلُم طوي ؤلاناْت؛ مً زال ٛالهضًض مً الٓغاعاث،
والخىحهاث ،واإلاماعؾاث ،والٓىاهحن التي ضضعث مً مجلـ الشىعي،
ومجلـ الىػعاء نلى مؿخىي حهلُم طوي ؤلاناْت ،وجإَُلهم ،وعناًتهم
الصخُت ،والاحخمانُت.
وٍػُِ ًخي ( )2015ؤن اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت نملذ نلى
بنؿاء ألاؾُا ٛطوي ؤلاناْت خٓهم في الخهلُم ،وصمج ألاؾُا ٛطوي
ؤلاناْت في البِئاث الخهلُمُت الهاصًت مو ؤْغانهم ،جدُٓٔ مبضؤ جٙاَا
الُغص وخٔ الخهلُم للجمُو في بؾاع اإلاىازُٔ الضولُت ،وهخج نً طلٚ
ً
ً
ً
ؤن شهض واْو جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت جؿىعا ملخىقا ،واجسظ ؤشٙاال
نضًضة جىضح مضي ْضعة اإلامل٘ت في وشغ وجغؾُش مُهىم الضمج الخهلُمي
والخإَُل لظوي الاخخُاحاث الخاضت ،وحهل البِئاث مىاؾبت لهم.
وطاث الؿُاّ جاٖض شٓحر [ ]1حهض اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت مً
الضو ٛالهغبُت الغاثضة في مجا ٛحهلُم طوي ؤلاناْت ،وطل ٚمً زالٛ
ُْامها باؾخدضار ٗل ما َى حضًض لُدىاؾب مو اخخُاحاتهم نىض
جؿبُٔ ألاؾالُب التربىٍت الخضًثت التي جغٖؼ نلى جىقُِ ألاوشؿت
الخهلُمُت لظوي ؤلاناْت والهاصًحن إلجاخت َغص الخُانل الطُي،
واؾخسضام الخٓىُت الخضًثت في جٓضًم الخضماث اإلاؿاهضة لظوي ؤلاناْت،
في بؾاع حهلُمي جغبىي ؤْل جُُٓضا ،وزالي مً اإلاهىْاث البِئتَ ،مً بِئت
الهؼ ٛواإلاضاعؽ ؤلاًىاثُت بلى بِئت اإلاضعؾت الهاصًت ،وَظا الخؿىع بضؤ
مىظ نام ( )1952وحاء مغٖؼا نلى طوي ؤلاناْت البطغٍت ،واؾخمغ بلى
نام ( )1962الظي شهض جؿىع هىعي بةوشاء بصاعة جسخظ بخهلُم
اإلاُ٘ىَحن والطم وطوي ؤلاناْت الهٓلُت.
وفي ؾبُل طل ٚهُظث اإلامل٘ت الضمج الخهلُمي لظوي ؤلاناْت في
اإلاضاعؽ الهاصًت مىظ ؤٖثر مً نٓضًً ،وطلً ٚ
بىاء نلى الٓاهىن الخاص
بخهلُم اإلاهاْحن ،بانخباع حهلُمهم حؼء ال ًخجؼؤ مً الىكام الخهلُمي
الهام ،ومً زال ٛجُهُل صوع اإلاضاعؽ الهاصًت في التربُت الخاضت

وَشمل مطؿلح ألاشخاص طوي ؤلاناْت ٗل مً ٌهاوي مً عجؼ
بضوي ؤو نٓلي ؤو خس ي ؤو حهلُمي ماْذ ؤو صاثم ًمىهه مً اإلاشاعٖت
والخىاضل بشٙل َها ٛمو آلازغًٍ ،وٍخمثل في الُئاث طوي ؤلاناْت
الخغُٖت ،وؤلاناْت الهٓلُت ،وؤلاناْت الؿمهُت ،وؤلاناْت البطغٍت،
وؤلاناْت الاهُهالُت الؿلىُٖت ،واغؿغاب الخىخض ،واغؿغاباث الىؿٔ
واللًت (الخىاضل) ،وضهىباث الخهلم ،وؤلاناْت الجؿمُت والصخُت
[.[16
الخىحهاث الخضًثت هدى طوي ؤلاناْت:
حاءث الخىحهاث الخضًثت مً ؤحل اإلاؿانضة في جلبُت اخخُاحاث
طوي ؤلاناْت والخضماث اإلآضمت لهم ،واإلاخهلٓت بسضماث التربُت
الخاضت وزضماث الخضزل اإلاب٘غ ،والخهلُم الىكامي لألؾُا ٛطوي
ؤلاناْت ،وجدضًض الاججاَاث في حهلُم ألاؾُا ٛوالشباب طوي ؤلاناْت،
وعبـ َظٍ الاججاَاث بخضعٍب اإلاهلمحن ،واإلاماعؾاث اإلاضعؾُت،
واإلاضعؾت ٖمغٖؼ إلضالح الخهلُم ،وجىَحر الُٓاصة وؤلاصاعة الغشُضة
لخدُٓٔ الخٙامل الخام ،واإلاشاعٖت في اإلاجخمو لألشخاص طوي ؤلاناْت،
وغمان جٙاَا الُغص في الىضى ٛبلحها ،والخمحز في الخهلُم والهمل.
وٍاٖض َاعٍل [ ]5نلى ؤن خٓىّ ألاشخاص طوي ؤلاناْت خكُذ
باَخمام بالٌ مً مهكم الضو ٛالهالم في حشغَهاتها وْىاهُجها التي ؤْغث
بػغوعة جُانلها بما ٌهىص نلى الُغص واإلاجخمو ،باإلغاَت بلى جؿىٍغ
ْضعاتهم وجإَُلها بما ًُ٘ل جمُ٘جهم مً اإلاشاعٖت في ٗاَت الُهالُاث
اإلاجخمهُت ،والىؾىُت ،بخٙاَا بُجهم وبحن الهاصًحن.
جغي الؼبىن [ ]18ؤن الخىحهاث الخضًثت في ؾُاؾت الخهلُم في
اإلامل٘ت جكهغ في ْاهىن الخهلُم ،الظي هظ في بهؼ مىاصٍ نلى بن
حهلُم طوي ؤلاناْت حؼء ال ًخجؼؤ مً الىكام الخهلُمي ،لظل ٚمثلذ
زضماتهم هٓلت هىنُت في الهملُت التربىٍت ،التي َضَذ بلى جُهُل صوع
اإلاضاعؽ الهاصًت في مجا ٛجغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت.
وبهض ضضوع ْاهىن حهلُم ألاَغاص طوي ؤلاناْت )ً ،(IDEAالخل ؤن
مهكم ججاعب الضو ٛؤقهغث ؤن الخل ألامثل َى جُُِ٘ البرامج الهاصًت
لخم٘حن الؿالب الظًً ٌهاهىن مً مش٘الث في الخهلُم بةخغاػ جٓضم في
الُطى ٛالضعاؾُت الهاصًت .وؤن جؿىٍغ َظٍ البرامج ٌؿخلؼم بوشاء
زضماث بوؿاهُت حضًضة لألصواع اإلاهىُت للمهلمحن لخدُٓٔ ؤَضاٍ بهُضة
اإلاضي ،وحىصة الخُاة لألؾُا ٛوالشباب طوي ؤلاناْت.
ؤشاع ٖىج وبالضوًٍ ] [19ؤن الخٓضم في جىَحر الخضماث للشباب
طوي ؤلاناْت وؤؾغَم ًيبغي ؤن جطاى نلى حضو ٛألانما ٛالىؾجي
للخضزل اإلاب٘غ لألؾُا ٛطوي ؤلاناْت ،وطل ٚمً زال ٛبغامج الؿُىلت
اإلاب٘غة في قل ْاهىن حهلُم ألاَغاص طوي ؤلاناْت ،وبن مً مؿاولُاث
الضو ٛالهمل نلى بوشاء وبصاعة ؤهكمت الخضماث بضنم البدث
والابخٙاع ،واإلاؿانضة الخٓىُت ،ووشغَا لخدؿحن الىكم والخضماث.
وفي طاث الؿُاّ جىضح الؼبىن [ ]18ؤن الخؿىع ال٘بحر في مجاٛ
التربُت الخاضت ،والخىحه هدى غغوعة ؤن ًخىَغ حهلُم لظوي ؤلاناْت في
اإلاضاعؽ الهاصًتْ ،اص بلى قهىع جىحهاث ناإلاُت وخضًثت هدى جٓغٍغ
اإلاطحر لألشخاص طوي ؤلاناْت ،وهىنُت الخُاة لهم ،والضمج الخهلُمي،
والخ٘ىىلىحُا الخضًثت ،والخضماث الاهخٓالُت ،لُىه٘ـ طل ٚنلى حىصة
ً
ً
الخُ ـاة ل ـظوي ؤلان ـاْ ـت وؤؾ ـغَ ـم ،وب ـانخب ـاعَم مٙىها ؤؾاؾُا مً مٙىهاث
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بالخىؾو في بغامج الُطى ٛاإلالخٓت باإلاضاعؽ الهاصًت ،واؾخدضار يغٍ
مطاصع الخهلم ،واإلاهلم الجىا ،ٛواإلاهلم الاؾدشاعي.
وٍغي الؿغؾاوي والصخظ والجباع [ ]21ؤن َظا الخؿىع الؿغَو
ًتزامً مو ػٍاصة البرامج الجامهُت في مجا ٛالتربُت الخاضت ،خُث
ؤضبدذ في ٗل حامهت ما ال ًٓل نً بغهامجحن في التربُت الخاضت،
وشهضث بْباال ٖبحر مً الؿالب الظًً ًغيبىن في الخسطظ في مُضان
التربُت الخاضت؛ وطل ٚإلآابلت الخىؾو ال٘بحر في بغامج التربُت الخاضت
اإلآضمت في اإلاضاعؽ ،وفي اإلاهاَض واإلاغاٖؼ الخاضت.
ًظٖغ الؼاعم [ ]4ؤن جإَُل طوي ؤلاناْت شٙل ؤخض ؤَم ألاولىٍاث
نىض اإلامل٘ت ،واجسظ مماعؾاث نضًضة شهضث جؿىعث مسخلُت في
مسخلِ ألاحهؼة الغؾمُت ،وَظا ما ؤشاع بلُه صوع ٗل مً مجلس ي
الشىعي ،والىػعاء ،واإلااؾؿاث الخٙىمُت بخىَحر الٓىاهحن والدشغَهاث
التي جُ٘ل لهم خٓىْهم.
وَشحر اإلاًلىر [ ]22بلى الاَخمام بظوي ؤلاناْت ؤزظ مىخى
الاججاَاث الخضًثت في الخإَُل مٓاعهت بما َى مىحىص في الؿىىاث
ً
اإلااغُت ،خُث ؤضبذ الخإَُل شامال ،وٍدبو الؿغّ الخضًثت في جإَُل
ً
ٗل الُئاث ،وبمسخلِ صعحاث ؤلاناْت ،ووَٓا لألؾـ الهلمُت مثل:
َغٍٔ جإَُلي ،وؤماًٖ للخإَُل ،ألاحهؼة واإلاهضاث ،الاَخمام بالجاهب
الىْاجي ،والبِئت الخالُت مً الهىاثٔ ،واؾخسضام الخٓىُت الخضًثت،
والاؾخٓاللُت ،والخإَُل اإلاجخمعي ،وػٍاصة الجهىص اإلاىحهت هدىَم.
 .4الدزاطاث الظابقت
جدطل الباخثان نلى نضص مً الضعاؾاث الؿابٓت التي جىاولذ
الخضماث اإلآضمت لظوي الاخخُاحاث الخاضت وؾىٍ ٌؿخهغغها
ً
الباخثان وَٓا لترجُبها الؼمجي:
ؤحغي احُجر وجغي وباعباعا [ ]23صعاؾت َضَذ للخدُٓٔ مً
الخًحراث في اإلاىاِْ ججاٍ ألاشخاص طوي ؤلاناْت بحن الؿالب في
اإلاضاعؽ الخاضت (مجمىنت ججغٍبُت) واإلاضاعؽ الخٙىمُت (مجمىنت
غابؿت) ،اؾخسضم اإلاىهج الخجغٍبي ،جم جىَحر الخضزل اإلاخهضص ألاوحه،
وجخإلِ مً اإلاهلىماث ،وعؾاثل مٓىهت للؿالب في خالت ججغٍبُت زالٛ
صوعة إلاضة ( )10ؤؾابُو ،وؤشاعث الىخاثج ؤن ػٍاصة جدؿً الؿالب في
اإلاجمىنت الخجغٍبُت ؤٖبر ب٘ثحر في اإلاىاِْ مً الؿالب في اإلاجمىنت
الػابؿتٖ ،ما جٓاؽ اإلاىاِْ ججاٍ هؿاّ واإلاهىْحن ،وؤَاص ؾالب
اإلاجمىنت الخجغٍبُت ؤن الاجطاٗ ٛان بشٙل ملخىف ؤٖثر جإزحرا في حًُحر
مىاُْهم مً ؤي مهلىماث ؤو عؾاثل مٓىهت.
ؤحغي ٗلحن [ ]24صعاؾت َضَذ بلى الخهغٍ نلى ما بطا ٗاهذ َىإ
َغوّ في مهغَت زبراء التربُت الخاضت ومضعاء اإلاضاعؽ الهاصًت،
والؿالب هدى طوي الاخخُاحاث الخاضت ،وجٙىهذ الهُىت مً ()85
ً
ً
زبحرا ،و ( )91مضًغا ،وجىضلذ الضعاؾت بلى ؤن مهغَت اإلاضًغي
بالخضماث اإلآضمت لظوي الاخخُاحاث الخاضت ٗاهذ ؤٖثر مً الخبراء،
بِىما ؤشاعث هخاثج الضعاؾت بلى ؤن اإلاهغَت بالخضماث الخإَُلُت
والخهلُمُت ٗاهذ ؤٖثر بًجابُت هدى اإلاهاْحن بضعحت بؿُؿت وؤٖثر ؾلبُت
ً
هدى اإلاهاْحن نٓلُا ،وٗاهذ اإلاهغَت بالخضماث بضعحت مهخضلت هدى
ً
اإلاػؿغبحن اهُهالُا ،وطوي ضهىباث الخهلم.
ؤحغي نبض الىَاب [ ]25صعاؾت َضَذ بلى جُُٓم مضي جدٓٔ مهاًحر
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حىصة زغٍج ٗلُاث التربُت مً وحهت هكغ ؤنػاء َُئت الخضعَـ ،وٖظلٚ
اإلاىحهحن اإلاشغَحن نلى الخضعٍب اإلاُضاوي َُما ًخهلٔ باإلاهغَت الػغوعٍت
للمهلم الالػمت إلاماعؾت ؤصواعٍ اإلاسخلُت ،وطل ٚنلى نُىت مٙىهت مً
( )40مً ؤنػاء َُئت الخضعَـ ،و( )48مً مىحهي اإلاىاص الضعاؾُت
اإلاسخلُت الظًً ٌشغَىن نلى الخضعٍب الهملي للؿالب بمضاعؽ الخهلُم
الهام ،وْض اؾُغث الىخاثج نً الاهسُاع الىاضح في اإلاهغَت التربىٍت
الجىَغٍت لضي الؿالب اإلاهلمحن ،وٗاهذ ؤٖثر اهسُاغا مً مىكىع
اإلاىحهحن مٓاعهت بمىكىع ؤنػاء َُئت الخضعَـٖ ،ما ٗاهذ اإلاهغَت
الػغوعٍت الالػمت لخؿىٍغ مهاعاث واججاَاث وؾلىُٖاث الؿالب اإلاهلمحن
اإلاخهلٓت بإصواعَم في مجا ٛالتربُت الخاضت ؤْل مجها مٓاعهت بمجاٛ
ً
التربُت الخاضت ،ونضم وحىص َغوّ صالت بخطاثُا بحن ؤنػاء َُئت
الخضعَـ التربىٍحن واإلاىحهحن اإلاشغَحن نلى الخضعٍب اإلاُضاوي َُما ًخهلٔ
بمضي اٖدؿاب الخغٍج اإلاهغَت التربىٍت الػغوعٍت ،عيم ؤن جٓضًغاث
اإلاىحهحن ٗاهذ ؤْل بطُت نامت مٓاعهت بخٓضًغاث ؤنػاء َُئت
الخضعَـ لها ،وجىص ي الضعاؾت بػغوعة الخىحه هدى ػٍاصة اإلآغعاث
التربىٍت وزاضت اإلآغعاث التي لها نالْت مباشغة بالخهلُم والخهلم.
ؤحغث ضغاع [ ]6صعاؾت َضَذ الخهغٍ نلى مؿخىي مهغَت مضًغي
ومهلمي اإلاضاعؽ التي ًخىَغ َحها يغٍ اإلاطاصع في مداَكت نمان ومإصبا
بدٓىّ الؿلبت طوي ؤلاناْت ،ؾبٓذ الضعاؾت نلى نُىت جٙىهذ مً
ً
( )400مً اإلاضًغًٍ واإلاهلمحن )140( ،مضًغا ،و( )260مهلما ومهلمت،
ومً ؤحل جدُٓٔ ؤَضاٍ الضعاؾت ْامذ الباخثت بخؿىٍغ اؾدباهت لهظا
الًغع بلٌ نضص َٓغاتها ( )43مىػنت نلى زمؿت ؤبهاص هي :الخٓىّ
الصخُت ،وخٓىّ الؿالمت الصخطُت ،والخٓىّ الاحخمانُت ،والخٓىّ
اإلاضهُت والؿُاؾُت ،والخٓىّ الخهلُمُت ،وبهض الخدٓٔ مً صالالث
الطضّ والثباث لألصاة ْامذ بخؿبُٓها نلى نُىت الضعاؾت .جىضلذ
الضعاؾت بلى ؤن مهغَت مضًغي ومهلمي اإلاضاعؽ التي ًخىَغ َحها يغٍ
اإلاطاصع بدٓىّ الؿلبت طوي ؤلاناْت حاءث مخىؾؿت ،وجبحن وحىص
ً
َغوّ صالت بخطاثُا نىض مؿخىي ) (a≥0,05إلاؿخىي مهغَت مضًغي
ومهلمي اإلاضاعؽ التي ًخىَغ َحها يغٍ اإلاطاصع بدٓىّ الؿلبت طوي
ؤلاناْت حهؼي للماَل الهلمي ،والخسطظ.
ؤحغي عوحي [ ]26صعاؾت َضَذ للخهغٍ نلى وحهاث هكغ مضعبي
وؤولُاء ؤمىع اإلاهاْحن طَىُا بالطهىباث التي جىاحه حشًُلهم،
اؾخسضمذ اإلاىهج الىضُي ،وجم جؿبُٔ اؾدباهت مً ؤنضاص الباخث في
ؤْؿام الخإَُل اإلانهي الخاضت بظوي ؤلاناْت الظَىُت ( )35مضعب
ومهلم ،و( )125ولي ؤمغ ،جىضلذ الضعاؾت بلى وحىص َغوّ في الضعحت
الٙلُت وألابهاص لطهىباث حشًُل اإلاهاْحن طَىُا بحن ؤولُاء ألامىع
واإلاضعبحن.
ؤحغي اإلاهحري والؿغؾاوي ونبضاث وعوحي [ ]7صعاؾت َضَذ
الخهغٍ نلى جُُٓم مؿخىي الخضماث الهامت واإلاخسططت اإلاغجبؿت
باألشخاص طوي ؤلاناْت ،ومً ؤحل جؿبُٔ الضعاؾت جم بىاء ؤصاة
للخدٓٔ مً ؤَضاَها ،جم جؿبُٓها نلى نُىت مٙىهت مً ( )29مً
ألاشخاص طوي ؤلاناْت ،و( )282مً ؤولُاء ؤمىع ألاشخاص طوي
ؤلاناْت ،وبهض الخإٖض مً ضضّ وزباث ألاصاة .وبهض جدلُل البُاهاث
ؤقهغث الىخاثج ؤن الخضماث الهامت اإلآضمت لألشخاص طوي ؤلاناْت في
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إلاضًغي ومهلمي اإلاضاعؽ ،وصعاؾت اإلاهحري والؿغؾاوي ونبضاث ،وؾه []7
ألولُاء ألامىع والهاملحن ،البِئاث التي حغث َحها ،الىخاثج التي جىضلذ
بلحها مثل :صعاؾت ب٘غي مؿخىي مهغَت ؤنػاء َُئت الخضعَـ
ً
بالدؿهُالث والخُُ٘اث البِئت ،واإلاش٘الث اإلاغجبؿت بها ٗاهذ مغجُها،
وصعاؾت ضغاع [ ]6مهغَت مضًغي ومهلمي اإلاضاعؽ التي ًخىَغ َحها يغٍ
اإلاطاصع بدٓىّ الؿلبت طوي ؤلاناْت حاءث مخىؾؿت ،صعاؾت اإلاهحري
والؿغؾاوي ونبضاث وعوحي [ ]7ؤن الخضماث الهامت اإلآضمت
لألشخاص طوي ؤلاناْت في مؿخىي مغجُو.
 /3اؾخُاصث الضعاؾت الخالُت مً الضعاؾاث الؿابٓت في جطمُم ؤصاة
الضعاؾت (الاؾدباهت).
فسوض البحث:
في غىء الهغع الؿابٔ إلاشٙلت البدث الخالي ولىخاثج الضعاؾاث
الؿابٓت ًطٌُ الباخثان الُغغُاث الخالُت:
ً /1سخلِ ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي في مضي بإلاامهم بالخىحهاث
الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت.
 /2جىحض َغوّ طاث صاللت بخطاثُت نىض مؿخىي ) (a≥0,05في صعحت
بإلاام ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم
طوي ؤلاناْت حهؼي الزخالٍ الجيـ (طٗىع/بهار).
 /3جىحض َغوّ طاث صاللت بخطاثُت نىض مؿخىي ) (a≥0,05في صعحت
بإلاام ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم
طوي ؤلاناْت حهؼي الزخالٍ الخسطظ (نلىم /صعاؾاث
ْغآهُت/عٍاغُاث/لًت نغبُت).
 /4جىحض َغوّ طاث صاللت بخطاثُت نىض مؿخىي ) (a≥0,05في صعحت
بإلاام ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم
طوي ؤلاناْت حهؼي إلاخًحر الزخالٍ اإلاؿخىي الضعاس ي (ؾالب مؿخىٍاث
صهُا/ؾالب مؿخىٍاث نلُا).
 /5جىحض َغوّ طاث صاللت بخطاثُت نىض مؿخىي ) (a≥0,05في صعحت
بإلاام ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم
ً
طوي ؤلاناْت حهؼي الزخالٍ اإلاهض ٛالتراٖمي (ممخاػ/حُض حضا /حُض/
مٓبى.)ٛ
 .5الطسيقت وؤلاحساءاث
أ .منهج الدزاطت
اؾخسضم الباخثان في البدث الخالي اإلاىهج الىضُي ٖإؾلىب
مجهجي ،وٍظٖغ ؤبى نالم [ ]27ؤن اإلاىهج الىضُي َى ؤخض ؤؾالُب
الخدلُل والخُؿحر الهلمي للكاَغة مىغىم البدث ٖما هي ْاثمت في
ً
ً
ً
ً
الىاْو ،ويهخم بىضُها وضُا صُْٓا ،وَهبر نجها ٖمُا وُُُٖاَ ،الخهبحر
ً
ً
ال٘مي ٌهؿي وضُا عْمُا في حضاو ٛنً ؾغٍٔ حمو بُاهاث ومهلىماث
نجها ًىضح مٓضاع الكاَغة ،وحجمها ،ؤما الخهبحر الُُ٘ي ًطِ الكاَغة
وٍبحن زطاثطها.
ٌؿعي الباخثان مً زال ٛاإلاىهج الىضُي ال٘شِ نً مضي بإلاام
ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي بٙلُت الهلىم وآلاصاب بالغؽ بالخىحهاث
الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت ٖما هي ْاثمت في واْهها الغاًَ.
ب .مجخمع وعينت الدزاطت
جٙىن مجخمو البدث مً ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي بٙلُت الهلىم

مؿخىي مغجُو ،بال ؤن الخضماث اإلاخسططت قهغث بمؿخىي مخىؾـ
خُث قهغ هٓظ في بهؼ الخضماث.
ؤحغي ب٘غي [ ]2صعاؾت َضَذ بلى الخهغٍ نلى مؿخىي مهغَت
ؤنػاء َُئت الخضعَـ في حامهت اإلال ٚؾهىص باإلاش٘الث البُئُت
الخاضت باإلاباوي واإلايشأث واإلاغأَ الهامت التي ًغجاصَا ألاَغاص
اإلاهىْىن ،والدؿهُالث والخُُ٘اث الىاحب جىَغَا .جٙىهذ نُىت
ً
الضعاؾت مً ( )120نػىا مً اإلاسجلحن في سجالث بصاعة الجامهت في
الُطل الضعاس ي ألاو ٛمً الهام الجامعي ( )2012-2011مُالصي
( )1433-1432هجغي .ولخدُٓٔ ؤَضاٍ الضعاؾت ْام الباخث بخؿىٍغ
مُٓاؽ الدؿهُالث والخُُ٘اث واإلاش٘الث البُئُت لألَغاص اإلاهىْحن،
والخإٖض مً صالالث ضضْه وزباجه .وؤقهغث الىخاثج ؤن مؿخىي مهغَت
ؤنػاء َُئت الخضعَـ بالدؿهُالث والخُُ٘اث البِئت ،واإلاش٘الث
ً
ً
اإلاغجبؿت بها ٗاهذ مغجُها .وحىص َغوّ صالت بخطاثُا في مهغَت ؤنػاء
َُئت الخضعَـ بالدؿهُالث البُئُت حهؼي بلى الخسطظ وبلى ضالح طوي
الخسطظ ؤلاوؿاوي.
ؤحغي هخى [ ]8صعاؾت َضَذ الخهغٍ نلى ألاصواع التي ًمً٘ ؤن
جٓىم بها اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت بٙاَت ؤهكمتها وماؾؿاتها إلٖؿاب
طوي الاخخُاحاث الخاضت اإلاهاعٍ والاججاَاث والُٓم واإلاهاعاث التي
جم٘جهم مً الاهضماج في الخُاة الاحخمانُت ،اؾخسضم اإلاىهج الىضُي،
وؤحغٍذ الضعاؾت نلى ( )20خالت ،مجهم ( )10مً الهاملحن باألماهت
الهامت للتربُت الخاضت في ْؿام الخهلُم ،و( )5مً ماؾؿاث عناًت
طوي الاخخُاحاث الخاضت ،و( )5مً ؤؾغ طوي الاخخُاحاث الخاضت ،جم
صعاؾتهم مً زال ٛاإلآابلت اإلاًلٓت والجمانُت اإلاُخىخت ،وؤقهغث
الىخاثج وحىص اججاَاث ؾلبُت هدى طوي الاخخُاحاث الخاضت ،الىكغة
بلى اإلاهاّ بىضُه نبء احخماعيٌ ،هخمض جدؿحن وغهُت اإلاهاْحن في
اإلاجخمو نلى حًُحر الاججاَاث واإلاهخٓضاث الاحخمانُت ،وبغامج الخىنُت
بٓػاًا ؤلاناْت وطوي الاخخُاحاث الخاضت ،وبخضار حًحراث َُٙلُت في
الىكام الخهلُمي مً خُث حشغَهاجه وبحغاءاجه الؾدُهاب اإلاهاْحن،
والهمل نلى الاَخمام باإلاهاْحن وجىمُت ْضعاتهم ،وحىص ْطىع في ؤشٙاٛ
اإلاؿاهضة الاحخمانُت والىُؿُت والغناًت الصخُت اإلآضمت لظوي
الاخخُاحاث الخاضت.
الخعقيب على الدزاطاث الظابقت:
بهض اؾالم الباخثحن نلى الضعاؾاث الؿابٓت واإلاىغىناث التي
جىاولتها ،وؤلاحغاءاث التي ؤجبهتها ،والىخاثج التي جىضلذ بلحها ،لىخل ؤن
َىإ جباًً بحن َظٍ الضعاؾاث مً خُث ألاَضاٍ ،واإلاخًحراث ،هىم
وحجم الهُىت ،وٍمً٘ جلخُطها َُما ًلي:
 /1اجُٓذ الضعاؾاث الؿابٓت مو الضعاؾت الخالُت في ٗل مً :مىغىم
البدث الخالي باؾخثىاء صعاؾت نبض الىَاب [ ،]25وصعاؾت عوحى [،]26
وؤلاؾاع الىكغي اإلاخهلٔ بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي
ؤلاناْت ،جىاو ٛالخىحهاث الخضًثت لظوي ؤلاناْت ٖمخًحر مؿخٓل مثل:
صعاؾت ب٘غي [ ،]2وصعاؾت هخى [ ،]8وصعاؾت عوحي [ ،]26ؤؾلىب اإلاىهج
البدثي اإلاؿخسضم.
 /2ازخلُذ الضعاؾاث الؿابٓت مو الضعاؾت الخالُت في ٗل مً :مجخمو
البدث مثل :صعاؾت ب٘غي [ ]2ألنػاء َُئت الخضعَـ ،وصعاؾت ضغاع []6
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وآلاصاب بمداَكت الغؽ بجامهت الٓطُم زال ٛالُطل ألاو ٛمً
الهام الضعاس ي  ،ٌ1438-1437وْض جدطل الباخثان نلى ؤنضاص

2102
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الؿالب والؿالباث مً وٗالت الشاون الخهلُمُت بالٙلُت ،الجضو ٛالخالي
ًىضح طل:ٚ

حدول 1
أعداد الطالب ذوي ؤلاعاقت الرهنيت باإلادازض الحنوميت في مدًنت الخسطوم
الخخصص في الخعليم الاطاس ي
الضعاؾاث الٓغآهُت
عٍاغُاث
نلىم
لًت نغبُت
اإلاجمىم

الطالب (الرلوز)
373
334
340
178
1225

جم جدضًض حجم الهُىت بيؿبت ( )%10مً اإلاجخمو ألاضلي للبدث،
وطل ٚمغاناة لخمثُل الهُىت للمجخمو ،وؤن جٙىن بحجم ٗاٍ ،وإلاضي
الخباًً بحن ؤَغاص مجخمو البدث ،ولخجىب مٓضاع الخؿإ في ازخُاعَا
والخدحز في طل ،ٚؤغِ بلى طلْ ٚلت الىْذ اإلاخاح لجمو البُاهاث.
ً
خُث بلًذ نُىت الضعاؾت ( )236ؾالبا وؾالبت جم ازخُاعَم
بإؾلىب الهُىت الهشىاثُت الؿبُٓت ؤبى نالم [ ،]27وطلً ٚ
بىاء نلى
ؾبُهت مجخمو الضعاؾت وصعحت الضْت اإلاؿلىب والخجاوـ بحن ؤَغاص
مجخمو الضعاؾت باليؿبت للخاضُت التي ًبدثها الباخثىن ،ولؼٍاصة الضْت
في هخاثجها والثٓت بها.
أداة البحث وخصائصها الظينومترًت:
انخمض نلى حمو البُاهاث واإلاهلىماث في البدث الخالي نلى
الاؾدباهت ٖإصاة لجمو الخٓاثٔ اإلاُضاهُت التي ٌؿعى بلحها البدث لخدُٓٔ
ؤَضاَه ،وجم بىاء الاؾدباهت بةجبام الخؿىاث الخالُت:
 /1الاؾالم نلى ألاصب الىكغي الخاص بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت
وحهلُم طوي ؤلاناْت.
 /2الاؾالم نلى اجُاُْت خٓىّ ألاشخاص طوي ؤلاناْت.
 /3حهلُم ألاَغاص طوي ؤلاناْت )(IDEA
 /4الٓىاهحن والدشغَهاث واللىاثذ التي ؤضضعَا مجلس ي الشىعي
والىػعاء الؿهىصي.
 /5اؾلو الباخثان نلى ؤصواث اؾخسضمذ في صعاؾاث ؾابٓت مشابه
للضعاؾت الخالُت ،مثل :صعاؾت نبض الىَاب [ ،]25وصعاؾت عوحى [،]26
وصعاؾت ب٘غي [ ،]2وصعاؾت ضغاع [ ،]6وصعاؾت اإلاهحري والؿغؾاوي
ونبضاث ،وؾه [.[7
 /6جدضًض الخىحهاث الخضًثت في مجا ٛجغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت،
جمثلذ في آلاحي:
ً
ً
ؤوال :البِئت اإلادغعة مً الهىاثٔ (البِئاث ألاْل نؼال).
ً
زاهُا :البرامج الاهخٓالُت.
ً
زالثا :الىضى ٛالشامل واإلاماعؾاث.
ً
عابها :الخٓىُت الخضًثت.

الطالباث (ؤلاهاث)
302
301
392
140
1135

اإلاجموع
675
635
732
318
2360

ومً زم ْام الباخثان بطُايت نضص ( )24بىض بإؾلىب ٌؿهل َهمها
للهُىت اإلاؿتهضَت في البدث ،جىػنذ نلى مداوع الاؾدباهت بىاْو ()6
بىىص لٙل مدىع .واخخىث الاؾدباهت في ضىعتها ألاولُت نلى حؼؤًً:
الجؼء ألاوً :ٛخػمً مهلىماث ألاؾاؾُت نً مخًحراث البدث ،مثل
الجيـ ،واإلاؿخىي الضعاس ي ،والخسطظ ،واإلاهض ٛالتراٖمي.
الجؼء الثاويً :خػمً البىىص التي جِٓـ الخىحهاث الخضًثت في جغبُت
وحهلُم طوي ؤلاناْت.
اؾخسضم الباخثان لإلحابت نلى بىىص الاؾدباهت جضعج زماس ي ًخمثل
في (ؤوأَ بشضة ،ؤوأَ ،يحر مخإٖض ،ال ؤوأَ ،ال ؤوأَ بشضة) ،وٍخم
ً
جغحمخه ٖمُا بالضعحاث ( )1/2/3/4/5نلى الخىالي ،وججمو صعحت ٗل
مدىع نلى خضٍ ،زم ججمو صعحاث ٗل اإلاداوع لخؿاب الضعحت الجهاثُت
التي جمثل صعحت اججاٍ في اإلاهغَت.
وللخدٓٔ مً ضضّ الُٓغاث وضالخُتها في ُْاؽ ما وغهذ
لُٓاؾهْ ،ام الباخثان بهغع َٓغاث الاؾدباهت بطىعتها ألاولُت نلى
مجمىنت مً اإلاد٘محن مً طوي الخبرة والازخطاص في مجا ٛالتربُت
الخاضت ونلم الىُـ التربىي بلٌ نضصَم ( )10مد٘محن [ .]27وانخمض
الباخثان مىآَت ( )9مد٘محن مدٙا لٓبى ٛؤو عَؼ بىىص الاؾدباهت،
وؤقهغث الىخاثج ؤن بىىص الاؾدباهت ضالخت وجدكى حمُهها بمىآَت
اإلاد٘محن.
ولؼٍاصة صْت البىىص في ُْاؽ ما وغهذ لُٓاؾه ،عؤي الباخثان
جؿبُٔ الاؾدباهت نلى نُىت اؾخؿالنُت مً مجخمو البدث بلًذ ()20
ً
ؾالبا وؾالبت ،واؾخسضام مهامل الاعجباؽ ٖإؾلىب ؤلاخطاجي لخدلُل
بىىص الاؾدباهت للخدٓٔ مً ججاوؿها مً زال ٛخؿاب مهامالث اعجباؾها
بالضعحت الٙلُت التي ًدطل نلحها ؤَغاص الهُىت نً الازخباع ٖٙل ،خُث
ً
ٌهض َظا ؤلاحغاء ماشغا مً ماشغاث ضضّ الاؾدباهت ،بط ٌشحر الاعجباؽ
الضا ٛبحن صعحت البىض والضعحت الٙلُت لالؾدباهت بلى ْضعة البىض نلى
ً
ُْاؽ ما ًِٓؿه الازخباع ٖٙلَ ،ػال نً ؤن اعجبـ صعحت البىض
ً
بالضعحت الٙلُت لالؾدباهت ٌهض ماشغا مً ماشغاث الٓضعة الخمُحزًت
للبىض [ ،]27الجضو ٛؤصهاٍ ًىضح ُْم مهامالث الثباث طل:ٚ

حدول 2
قيم معامالث ازجباط العبازاث بالقيمت الهليت للبنود حظب معادلت الفا لسوهباخ
زقم العبازة
1
2

اإلاحوز
ً
البِئت ألاْل نؼال

زقم العبازة
13
14

قيمت معامل لسوهباخ -ألفا
*0.876
*0.874
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قيمت معامل لسوهباخ -ألفا
*0.872
*0.882

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

البرامج الاهخٓالُت

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

*0.877
*0.875
*0.868
*0.879
*0.868
*0.866
*0.872
*0.875
*0.871
*0.877
ال٘لي للبىىص

الىضى ٛالشامل

*0.872
*0.877
*0.867
*0.872
*0.877
*0.873
*0.871
*0.872
*0.873
*0.874
*0.878

الخٓىُت الخضًثت

ً
ماشغا نلى الطضّ الكاَغي ،ألامغ الظي ًض ٛنلى ؤن َٓغاث الاؾدباهت
ضاصْت في ما وغهذ لُٓاؾه.
وللخدٓٔ مً زباث الازخباع لجإ الباخثان بلى اؾخسضام الخجؼثت
الىطُُت نً ؾغٍٔ مهامل اعجباؽ بحرؾىن  ،Pearsonوؤقهغث الىخاثج
ؤن ُْم مهامالث الثباث ٖما مىضخه بالجضو ٛؤصهاٍ:

** حهجي اعجباؽ نىض مؿخىي 0.01
جكهغ هخاثج الجضو ٛعْم ( )2ؤن ُْم مهامالث الاعجباؽ جتراوح بحن
( 0.882و  ،)0.866وهي ٖما مىضخت بالجضو ٛعيم ججاوؿها بال ؤنها
ً
حمُها صالت بخطاثُا ،وَهض َظا ماشغا مً ماشغاث ضضّ بىاء
الازخباعَ ،ػال نلى ؤن مىآَت اإلاد٘محن نلى ضالخُت الُٓغاث ٌهض

حدول 3
إلاحاوز
اطدباهت
قيم معامالث الثباث
محاوز الاطدباهت
ً
اإلادىع ألاو :ٛالبِئت ألاْل نؼال
اإلادىع الثاوي :البرامج الاهخٓالُت
اإلادىع الثالث :الىضى ٛالشامل
اإلادىع الغابو :الخٓىُت الخضًثت
اإلآُاؽ ٖٙل

معامل الفا
0.711
0.783
0.646
0.768
0.878

ًكهغ الجضو ٛعْم ( )3ؤن الُٓم اإلادؿىبت إلاهامالث الثباث ُْم
ً
ً
نالُت ،ومٓبىلت ُْاؾُا ،وحهض ماشغا حُضا نلى جمخو الاؾدباهت
بمهامالث زباث ًمً٘ الىزىّ بها لخدُٓٔ ؤَضاٍ البدث بضعحت ٖبحرة.
جؿبُٔ ؤصاة البدث:
بهض اهتهاء الباخثحن مً بحغاءاث الطضّ والثباث لالؾدباهت،
وبنضاص الطىعة الجهاثُت للخؿبُٔ ،وؤزظ اإلاىآَاث الغؾمُتْ ،اما

بخطمُمها نلى ، Google Driveمىضخحن ؤَضاٍ البدث وحهلُماث
الاؾخجابت ،وجم جىػَو عابـ الاؾدباهت  http://cutt.us/E7NOJنلى
ؾالب وؾالباث ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي ؤزىاء اإلاداغغاث بمؿانضة
ؤنػاء َُئت الخضعَـ نً ؾغٍٔ اؾخسضام جؿبُٔ ، WhatsAppوْض
اؾخًغّ الخؿبُٔ زالزت ؤؾابُو ،ولم جكهغ ؤي مهىْاث ؤو ضهىباث
ؤزىاء الخؿبُٔ.

حدول 4
جوشيع أعداد أفساد عينت البحث وفق مخغيراث البحث وبالنظب اإلائويت
اإلاخغير
الجيـ
الخسطظ
الضعاس ي في
الخهلُم الاؾاس ي
اإلاؿخىي الضعاس ي

اإلاهض ٛالتراٖمي

عدد الاطخجاباث
144
130
90
24
69
91
142
132
47
64
84
79

طٗىع (ؾالب)
بهار (ؾالباث)
الضعاؾاث الٓغآهُت
اللًت نغبُت
الغٍاغُاث
الهلىم
اإلاؿخىٍاث الضهُا مً ألاو ٛنلى الغابو
اإلاؿخىٍاث الهلُا مً الخامـ بلى الثامً
ممخاػ
ً
حُض حضا
حُض
مٓبىٛ
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النظبت اإلائويت
%52.6
%47.4
%32.8
%8.8
%25.2
%33.2
%51.8
%48.2
%17.2
%23.4
%30.7
%28.8

اإلاجموع
274

274

274

274
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ًخطح مً الجضو ٛعْم ( )4ؤن نضص اإلاؿخجُبحن مً مجخمو
البدث خؿب مخًحراث البدث حاءث مخٓاعبت مً خُث اليؿبَُ ،ما
نضا مخًحر الخسطظ خُث اؾخجاب جٓغٍبا ( )%9مً ؾالب جسطظ
ً
حهلُم اؾاس ي لًت نغبُت مً حجم نُىت البدث ،وجمثل نضص  24ؾالبا
وؾالبت ،وجخُٔ مو حجم ؤنضاصَم في اإلاجخمو ألاضل الجضو ٛعْم (.)1
 .6النخائج ومناقشتها
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الُغع ألاو :ٛوالظي ًىظ نلى ؤههً ":سخلِ ؾالب ْؿم الخهلُم
ألاؾاس ي في مضي بإلاامهم بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي
ؤلاناْت" .للخدٓٔ مً صخت َظا الُغع ؤحغي الباخثان اؾخسغاج
اإلاخىؾؿاث الخؿابُت والاهدغاَاث اإلاهُاعٍت لٙل مداوع ؤصاة البدث،
ً
وألاصاة ٖٙل وَٓا الؾخجاباث ؤَغاص نُىت البدث ،ونلى غىء مخًحراث
البدث ،والجضاو ٛؤصهاٍ جىضح طل:ٚ

حدول 5
ي
اإلاخوططاث والاهحسافاث اإلاعيازيت الطخجاباث أفساد عينت البحث على محاوز الخوحهاث الحدًثت في جسبيت وحعليم ذو ؤلاعاقت والدزحت الهليت في طوء الجنع
(ذلوز  -إهاث)
الجنع
اإلاحوز
ً
البِئت ألاْل نؼال
البرامج الاهخٓالُت
الىضى ٛالشامل
الخٓىُت الخضًثت
الضعحت الٙلُت

اإلاخوطط الحظابي
22.64
24.88
24.09
24.50
96.11

ذلوز (طالب)
الاهحساف اإلاعيازي
4.603
4.547
4.214
4.086
14.596

الترجيب
الغابو
ألاوٛ
الثالث
الثاوي

ًالخل مً الجضو ٛؤنالٍ ؤن جغجِب اؾخجاباث ؤَغاص نُىت البدث نلى
مداوع الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت خؿب مخًحر
الجيـ (طٗىع/بهار) حاء ٖما ًلي:
بن اإلاخىؾؿاث الخؿابُت لٙل مداوع الخىحهاث الخضًثت في جغبُت
وحهلُم طوي ؤلاناْت مً وحهت هكغ الؿالب (الظٗىع) جغاوخذ بحن
( ،)22.64-24.88وحاء ؤنالَا مدىع البرامج الاهخٓالُت بمخىؾـ خؿابي
بلٌ ( )24.88في اإلاغجبت ألاولى في مهغَت الؿالب بمداوع الخىحهاث
الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت ،وٍلُه مدىع الخٓىُت الخضًثت
بمخىؾـ خؿابي بلٌ ( ،)24.50وفي اإلاغجبت الثالثت حاء مدىع الىضىٛ
الشامل بمخىؾـ خؿابي بلٌ ( ،)24.09بِىما حاء مدىع البِئت ألاْل
ً
نؼال في اإلاغجبت ألازحرة بمخىؾـ خؿابي بلٌ (.)22.64
ٖ ـظل ٚبن اإلاخ ـىؾؿاث الخؿابُت لٙل مداوع الخىحهاث الخضًثت في

اإلاخوطط الحظابي
22.48
23.81
23.30
24.32
93.92

إهاث (طالباث)
الاهحساف اإلاعيازي
4.308
4.175
4.257
3.862
13.251

الترجيب
الغابو
الثاوي
الثالث
ألاوٛ

جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت مً وحهت هكغ الؿالباث (ؤلاهار) جغاوخذ بحن
( ،)22.48-24.32وحاء ؤنالَا مدىع الخٓىُت الخضًثت بمخىؾـ خؿابي
بلٌ ( )24.32في اإلاغجبت ألاولى في مهغَت الؿالباث بمداوع الخىحهاث
الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت ،وٍلُه مدىع البرامج الاهخٓالُت
بمخىؾـ خؿابي بلٌ ( ،)23.81وفي اإلاغجبت الثالثت حاء مدىع الىضىٛ
الشامل بمخىؾـ خؿابي بلٌ ( ،)23.30بِىما حاء مدىع البِئت ألاْل
ً
نؼال في اإلاغجبت ألازحرة بمخىؾـ خؿابي بلٌ (.)22.48
وَشحر الجضو ٛبلى ؤن الؿالب نلى خؿب الجيـ ًسخلُىن في
ً
ؤلاإلاام بالخىحهاث الخضًثت ألاٖثر شُىنا في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت،
وطل ٚفي مدىعي البرامج الاهخٓالُت ،والخٓىُت الخضًثت ،بِىما ًخُٓىن في
ً
بإلاامهم في مدىعي الىضى ٛالشامل والبِئت ألاْل نؼال.

حدول 6
اإلاخوططاث والاهحسافاث اإلاعيازيت الطخجاباث أفساد عينت البحث على محاوز الخوحهاث الحدًثت في جسبيت وحعليم ذوي ؤلاعاقت والدزحت الهليت في طوء
الخخصص في الخعليم ألاطاس ي (قسآهيت-لغت عسبيت-زياطياث-علوم)

اإلاحوز
البِئت ألاْل
ً
نؼال
البرامج
الاهخٓالُت
الىضىٛ
الشامل
الخٓىُت الخضًثت
الضعحت الٙلُت

دزاطاث قسآهيت
اإلاخوطط الاهحساف الترجيب
الحظابي اإلاعيازي
الغابو
4.795
21.44

الخخصص في الخعليم ألاطاس ي
زياطياث
لغت عسبيت
اإلاخوطط الاهحساف الترجيب اإلاخوطط الاهحساف
الحظابي اإلاعيازي
الحظابي اإلاعيازي
4.207
22.91
الغابو
3.641
23.29

علوم
الاهحساف
اإلاعيازي
4.343

الغابو

24.51

4.399

ألاوٛ

25.08

4.211

الثاوي

24.64

3.963

ألاوٛ

23.85

4.765

الثاوي

23.71

4.490

الثالث

25.04

3.653

الثالث

23.77

4.041

الثالث

23.33

4.284

الثالث

24.33
94.00

4.187
14.576

الثاوي

25.29
98.71

3.113
12.341

ألاوٛ

24.00
95.32

3.858
13.697

الثاوي

24.58
94.98

4.064
14.084

ألاوٛ
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الترجيب اإلاخوطط
الحظابي
23.22
الغابو

الترجيب

ؤًػا ًىضح الجضو ٛعْم ( )6بن اإلاخىؾؿاث الخؿابُت لٙل مداوع
مضي ؤلاإلاام بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت مً وحهت
هكغ ؾالب الخهلُم ألاؾاس ي جسطظ عٍاغُاث جغاوخذ بحن (-24.64
 ،)22.91وحاء في اإلاغجبت ألاولى مدىع البرامج الاهخٓالُت بمخىؾـ خؿابي
بلٌ ( ،)24.64وٍلُه مدىع الخٓىُت الخضًثت بمخىؾـ خؿابي بلٌ
( ،)24.00وفي اإلاغجبت الثالثت حاء مدىع الىضى ٛالشامل بمخىؾـ
ً
خؿابي بلٌ ( ،)23.77بِىما حاء مدىع البِئت ألاْل نؼال في اإلاغجبت
ألازحرة بمخىؾـ خؿابي بلٌ (.)22.91
وبن اإلاخىؾؿاث الخؿابُت لٙل مداوع مضي ؤلاإلاام الخىحهاث
الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت مً وحهت هكغ ؾالب الخهلُم
ألاؾاس ي جسطظ نلىم جغاوخذ بحن ( ،)23.22-24.58وحاء في اإلاغجبت
ألاولى مدىع الخٓىُت الخضًثت بمخىؾـ خؿابي بلٌ ( ،)24.58وٍلُه
مدىع البرامج الاهخٓالُت بمخىؾـ خؿابي بلٌ ( ،)23.85وفي اإلاغجبت
الثالثت حاء مدىع الىضى ٛالشامل بمخىؾـ خؿابي بلٌ (،)23.33
ً
بِىما حاء مدىع البِئت ألاْل نؼال في اإلاغجبت ألازحرة بمخىؾـ خؿابي
بلٌ (.)23.22
وَشحر الجضو ٛبلى ؤن ؾالب الخهلُم ألاؾاس ي نلى خؿب
ً
الخسطظ ًسخلُىن في مضي ؤلاإلاام بالخىحهاث الخضًثت ألاٖثر شُىنا
في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت ،وطل ٚفي مدىعي البرامج الاهخٓالُت
والخٓىُت الخضًثت ،بِىما ًخُٓىن في مدىعي الىضى ٛالشامل والبِئت
ً
ألاْل نؼال.

ًالخل مً الجضو ٛؤنالٍ ؤن جغجِب اؾخجاباث ؤَغاص نُىت البدث
نلى مداوع الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت خؿب
مخًحر الخسطظ في الخهلُم ألاؾاس ي (ْغآهُت-لًت نغبُت-عٍاغُاث-
نلىم) حاء ٖما ًلي:
بن اإلاخىؾؿاث الخؿابُت لٙل مداوع مضي ؤلاإلاام بالخىحهاث
الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت مً وحهت هكغ ؾالب الخهلُم
ألاؾاس ي جسطظ صعاؾاث ْغآهُت جغاوخذ بحن ( ،)21.44-24.51خُث
حاء في اإلاغجبت ألاولى مدىع البرامج الاهخٓالُت بمخىؾـ خؿابي بلٌ
( ،)24.51وٍلُه مدىع الخٓىُت الخضًثت بمخىؾـ خؿابي بلٌ (،)24.33
وفي اإلاغجبت الثالثت حاء مدىع الىضى ٛالشامل بمخىؾـ خؿابي بلٌ
ً
( ،)23.71بِىما حاء مدىع البِئت ألاْل نؼال في اإلاغجبت ألازحرة بمخىؾـ
خؿابي بلٌ (.)21.44
ٖظل ٚبن اإلاخىؾؿاث الخؿابُت لٙل مداوع مضي ؤلاإلاام الخىحهاث
الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت مً وحهت هكغ ؾالب الخهلُم
ألاؾاس ي جسطظ لًت نغبُت جغاوخذ بحن ( ،)23.29-25.29وحاء في
اإلاغجبت ألاولى مدىع الخٓىُت الخضًثت بمخىؾـ خؿابي بلٌ (،)25.29
وٍلُه مدىع البرامج الاهخٓالُت بمخىؾـ خؿابي بلٌ ( ،)25.08وفي
اإلاغجبت الثالثت حاء مدىع الىضى ٛالشامل بمخىؾـ خؿابي بلٌ
ً
( ،)25.04بِىما حاء مدىع البِئت ألاْل نؼال في اإلاغجبت ألازحرة بمخىؾـ
خؿابي بلٌ (.)23.29

حدول 7
اإلاخوططاث والاهحسافاث اإلاعيازيت الطخجاباث أفساد عينت البحث على محاوز الخوحهاث الحدًثت في جسبيت وحعليم ذوي ؤلاعاقت والدزحت الهليت في طوء اإلاظخوى
الدزاس ي (من ألاول إلى السابع -من الخامع إلى الثامن)
اإلاظخوى الدزاس ي
طالب اإلاظخوياث العليا
طالب اإلاظخوياث الدهيا
الاهحساف اإلاعيازي
الاهحساف اإلاعيازي
اإلاحوز
الترجيب
اإلاخوطط الحظابي
الترجيب
اإلاخوطط الحظابي
ً
الغابو
4.803
22.12
الغابو
4.085
22.98
البِئت ألاْل نؼال
ألاوٛ
الثاوي
4.417
23.92
4.358
24.79
البرامج الاهخٓالُت
الثالث
4.303
23.34
الثالث
4.176
24.06
الىضى ٛالشامل
ألاوٛ
3.877
24.55
الثاوي
4.075
24.29
الخٓىُت الخضًثت
13.941
93.94
14.006
96.12
الضعحت الٙلُت

ًالخل مً الجضو ٛؤنالٍ ؤن جغجِب اؾخجاباث ؤَغاص نُىت البدث
نلى مداوع الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت خؿب
مخًحر اإلاؿخىي الضعاس ي مً ألاو ٛبلى الغابو (ؾالب اإلاؿخىٍاث الضهُا)-
مً الخامـ بلى الثامً (ؾالب اإلاؿخىٍاث الهلُا) حاء ٖما ًلي:
بن اإلاخىؾؿاث الخؿابُت لٙل مداوع مضي ؤلاإلاام بالخىحهاث
الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت مً وحهت هكغ ؾالب ْؿم
الخهلُم ألاؾاس ي ؾالب اإلاؿخىٍاث الضهُا جغاوخذ بحن (،)22.98-24.79
وحاء في اإلاغجبت ألاولى مدىع البرامج الاهخٓالُت بمخىؾـ خؿابي بلٌ
( ،)24.79وٍلُه مدىع الخٓىُت الخضًثت بمخىؾـ خؿابي بلٌ (،)24.29
وفي اإلاغجبت الثالثت حاء مدىع الىضى ٛالشامل بمخىؾـ خؿابي بلٌ
ً
( ،)24.06بِىما حاء مدىع البِئت ألاْل نؼال في اإلاغجبت ألازحرة بمخىؾـ
خؿابي بلٌ (.)22.98

ٖظل ٚبن اإلاخىؾؿاث الخؿابُت لٙل مداوع مضي ؤلاإلاام
بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت مً وحهت هكغ ؾالب
ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي ؾالب اإلاؿخىٍاث الهلُا جغاوخذ بحن (-24.55
 ،)22.12وحاء في اإلاغجبت ألاولى مدىع الخٓىُت الخضًثت بمخىؾـ خؿابي
بلٌ ( ،)24.55وٍلُه مدىع البرامج الاهخٓالُت بمخىؾـ خؿابي بلٌ
( ،)23.92وفي اإلاغجبت الثالثت حاء مدىع الىضى ٛالشامل بمخىؾـ
ً
خؿابي بلٌ ( ،)23.34بِىما حاء مدىع البِئت ألاْل نؼال في اإلاغجبت
ألازحرة بمخىؾـ خؿابي بلٌ (.)22.12
وَشحر الجضو ٛبلى ؤن ؾالب الخهلُم ألاؾاس ي نلى خؿب اإلاؿخىي
ً
الضعاس ي ًسخلُىن في مضي ؤلاإلاام بالخىحهاث الخضًثت ألاٖثر شُىنا في
جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت ،وطل ٚفي مدىعي البرامج الاهخٓالُت والخٓىُت
ً
الخضًثت ،بِىما ًخُٓىن في مدىعي الىضى ٛالشامل والبِئت ألاْل نؼال.
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حدول 8
اإلاخوططاث والاهحسافاث اإلاعيازيت الطخجاباث أفساد عينت البحث على محاوز الخوحهاث الحدًثت في جسبيت وحعليم ذوي ؤلاعاقت والدزحت الهليت في طوء اإلاعدل
الترالمي (ممخاش-حيد حدا-حيد-مقبول)
اإلاعدل الترالمي
اإلاحوز
البِئت ألاْل
ً
نؼال
البرامج
الاهخٓالُت
الىضىٛ
الشامل
الخٓىُت الخضًثت
الضعحت الٙلُت

اإلاخوطط
الحظابي
22.81

ممخاش
الاهحساف الترجيب
اإلاعيازي
الغابو
4.509

حيد حدا
اإلاخوطط الاهحساف الترجيب
الحظابي اإلاعيازي
الغابو
3.792
22.03

اإلاخوطط
الحظابي
22.64

حيد
الاهحساف الترجيب
اإلاعيازي
الغابو
4.671

اإلاخوطط
الحظابي
22.77

مقبول
الاهحساف الترجيب
اإلاعيازي
الغابو
4.734

25.28

4.231

ألاوٛ

22.91

4.242

الثاوي

24.96

4.064

الثاوي

24.39

4.738

ألاوٛ

24.51

4.037

الثاوي

22.72

4.424

الثالث

24.40

3.909

الثالث

23.32

4.419

الثالث

24.26
96.85

4.296
14.171

الثالث

23.98
91.64

3.893
13.876

ألاوٛ

25.10
97.11

3.852
12.076

ألاوٛ

24.14
94.62

3.957
15.486

الثاوي

خؿابي بلٌ ( ،)24.96وفي اإلاغجبت الثالثت حاء مدىع الىضى ٛالشامل
ً
بمخىؾـ خؿابي بلٌ ( ،)24.40بِىما حاء مدىع البِئت ألاْل نؼال في
اإلاغجبت ألازحرة بمخىؾـ خؿابي بلٌ (.)22.64
وبن اإلاخىؾؿاث الخؿابُت لٙل مداوع مضي ؤلاإلاام بالخىحهاث
الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت مً وحهت هكغ ؾالب ْؿم
الخهلُم ألاؾاس ي طوي جٓضًغ مٓبى ٛجغاوخذ بحن ( ،)22.77-24.39وحاء
في اإلاغجبت ألاولى مدىع البرامج الاهخٓالُت بمخىؾـ خؿابي بلٌ (،)24.39
وٍلُه مدىع الخٓىُت الخضًثت بمخىؾـ خؿابي بلٌ ( ،)24.14وفي اإلاغجبت
الثالثت حاء مدىع الىضى ٛالشامل بمخىؾـ خؿابي بلٌ
ً
( ،)24.223.326بِىما حاء مدىع البِئت ألاْل نؼال في اإلاغجبت ألازحرة
بمخىؾـ خؿابي بلٌ (.)22.77
وَشحر الجضو ٛبلى ؤن ؾالب الخهلُم ألاؾاس ي نلى خؿب اإلاهضٛ
ً
التراٖمي ًسخلُىن في مضي ؤلاإلاام بالخىحهاث الخضًثت ألاٖثر شُىنا في
جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت ،وطل ٚفي ٗل مً مدىع البرامج الاهخٓالُت،
ومدىع الخٓىُت الخضًثت ،ومدىع الىضى ٛالشامل ،بِىما ًخُٓىن في
ً
مدىع البِئت ألاْل نؼال.
الُغع الثاوي :والظي ًىظ نلى ؤهه" :جىحض َغوّ طاث صاللت بخطاثُت
نىض مؿخىي ) (a≥0,05في صعحت بإلاام ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي
بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت حهؼي الزخالٍ الجيـ
(طٗىع/بهار)" .للخدٓٔ مً صخت َظا الُغع ْام الباخثان باؾخسضام
ازخباع جدلُل الخباًً ألاخاصي) ، (One-Way-ANOVAوطل ٚللخهغٍ
نلى صاللت الُغوّ في مخىؾؿاث صعحاث الخىحهاث الخضًثت في جغبُت
وحهلُم طوي ؤلاناْت بمداوعٍ والتي حهؼي بلى ازخالٍ الجيـ (طٗىع-
بهار) ٗل نلى خضٍ ،وحاءث الىخاثج ٖما ًلي:

ًالخل مً الجضو ٛؤنالٍ ؤن جغجِب اؾخجاباث ؤَغاص نُىت البدث
نلى مداوع الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت خؿب
ً
مخًحر اإلاهض ٛالتراٖمي (ممخاػ-حُض حضا-حُض-مٓبى )ٛحاء ٖما ًلي:
بن اإلاخىؾؿاث الخؿابُت لٙل مداوع مضي ؤلاإلاام بالخىحهاث
الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت مً وحهت هكغ ؾالب ْؿم
الخهلُم ألاؾاس ي طوي جٓضًغ ممخاػ جغاوخذ بحن ( ،)22.81-25.28وخُث
حاء في اإلاغجبت ألاولى مدىع البرامج الاهخٓالُت بمخىؾـ خؿابي بلٌ
( ،)25.28وٍلُه مدىع الىضى ٛالشامل بمخىؾـ خؿابي بلٌ (،)25.51
وفي اإلاغجبت الثالثت حاء مدىع الخٓىُت الخضًثت بمخىؾـ خؿابي بلٌ
ً
( ،)24.26بِىما حاء مدىع البِئت ألاْل نؼال في اإلاغجبت ألازحرة بمخىؾـ
خؿابي بلٌ (.)22.81
ٖظل ٚبن اإلاخىؾؿاث الخؿابُت لٙل مداوع مضي ؤلاإلاام بالخىحهاث
الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت مً وحهت هكغ ؾالب ْؿم
ً
الخهلُم ألاؾاس ي طوي جٓضًغ حُض حضا جغاوخذ بحن (،)22.03-23.98
وحاء في اإلاغجبت ألاولى مدىع الخٓىُت الخضًثت بمخىؾـ خؿابي بلٌ
( ،)23.98وٍلُه مدىع البرامج الاهخٓالُت بمخىؾـ خؿابي بلٌ (،)22.91
وفي اإلاغجبت الثالثت حاء مدىع الىضى ٛالشامل بمخىؾـ خؿابي بلٌ
ً
( ،)22.72بِىما حاء مدىع البِئت ألاْل نؼال في اإلاغجبت ألازحرة بمخىؾـ
خؿابي بلٌ (.)22.03
ؤًػا ًىضح الجضو ٛعْم ( )8ؤن اإلاخىؾؿاث الخؿابُت لٙل مداوع
مضي ؤلاإلاام بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت مً وحهت
هكغ ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي طوي اإلاهض ٛالتراٖمي حُض جغاوخذ
بحن ( ،)22.64-25.10وحاء في اإلاغجبت ألاولى مدىع الخٓىُت الخضًثت
بمخىؾـ خؿابي بلٌ ( ،)25.10وٍلُه مدىع البرامج الاهخٓالُت بمخىؾـ

حدول 9
هديجت اخخباز جحليل الخباًن ألاحادي ( )One-Way-ANOVAلداللت الفسوق بين مخوططاث اطخجاباث افساد عينت البحث على محاوز الخوحهاث الحدًثت في
جسبيت وحعليم ذوي ؤلاعاقت ومخوطط الدزحت الهليت في طوء الجنع (ذلوز-إهاث)
اإلاحوز
الاطخنخاج
مظخوى الداللت
قيمت (ف)
مخوطط اإلاسبعاث
دزحت الحسيت
مجموع الدزحاث
مصدز الخباًن
يحر صالت
0.775
0.082
1.626
1
1.626
بحن اإلاجمىناث
ً
19.9940
272
54232.691
صازل اإلاجمىناث
البِئت ألاْل نؼال
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البرامج الاهخٓالُت

الىضى ٛالشامل

الخٓىُت الخضًثت

الضعحت
الٙلُت

ال٘لي
بحن اإلاجمىناث
صازل اإلاجمىناث
ال٘لي
بحن اإلاجمىناث
صازل اإلاجمىناث
ال٘لي
بحن اإلاجمىناث
صازل اإلاجمىناث
ال٘لي
بحن اإلاجمىناث
صازل اإلاجمىناث
ال٘لي

5425.318
78.844
5205.185
5284.029
42.669
4877.126
4919.796
2.139
4312.431
4314.569
329.391
53116.291
53445.682

273
1
272
273
1
272
273
1
272
273
1
272
273

ً
وبالىكغ بلى الجضوً )9( ٛدبحن نضم وحىص َغوّ صالت بخطاثُا بحن
صعحاث مداوع الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت ،وفي
الضعحت الٙلُت لالؾدباهت وحيـ الؿالب (طٗىع-بهار)َُ ،ما نضا مدىع
البرامج الاهخٓالُتَ ،ةهه جىحض َغوّ بحن صعحاث مهغَت البرامج
الاهخٓالُت في اؾدباهت الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت في
غىء ازخالٍ حيـ الؿالب.
وٍض ٛطل ٚنلى ؤن الُغوّ بحن الُٓم اإلادؿىبت لٙل مً
اإلاخىؾؿاث الخؿابُت والاهدغاَاث اإلاهُاعٍت الؾخجاباث ؤَغاص نُىت
البدث في اؾدباهت الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت
ً
خؿب الجيـ (طٗىع وبهار)َ ،غوّ ْلُلت حضا بحن اإلاخىؾؿحن (الجضوٛ
عْم ( ،))5خُث ًىضح ؤن الُغوّ لطالح الؿالب الظٗىع.

78.844
19.137
42.669
17.931
2.139
15.855
329.391
195.280

4.120

2.380

0.135

1.687

0.043

0.124

0.714

0.195

صالت

يحر صالت

يحر صالت

يحر صالت

الُغع الثالث :والظي ًىظ نلى ؤهه" :جىحض َغوّ طاث صاللت بخطاثُت
نىض مؿخىي ( )0,05≥aفي صعحت بإلاام ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي
بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت حهؼي الزخالٍ
الخسطظ (نلىم/صعاؾاث ْغآهُت/عٍاغُاث/لًت نغبُت" .للخدٓٔ مً
صخت َظا الُغع ْام الباخثان باؾخسضام ازخباع جدلُل الخباًً
ألاخاصي ( ،)One-Way-ANOVAوطل ٚللخهغٍ نلى صاللت الُغوّ في
مخىؾؿاث صعحاث الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت
بمداوعٍ والتي حهؼي بلى ازخالٍ جسطظ ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي
(صعاؾاث ْغآهُت-لًت نغبُت-عٍاغُاث-نلىم) ٗل نلى خضٍ ،وحاءث
الىخاثج ٖما ًلي:

حدول 11
هديجت اخخباز جحليل الخباًن ألاحادي ( )One-Way-ANOVAلداللت الفسوق بين مخوططاث اطخجاباث افساد عينت البحث على محاوز الخوحهاث الحدًثت في
جسبيت وحعليم ذوي ؤلاعاقت ومخوطط الدزحت الهليت في طوء الخخصص في الخعليم ألاطاس ي (قسآهيت-لغت عسبيت-زياطياث-علوم)
اإلاحوز
الاطخنخاج
مظخوى الداللت
قيمت (ف)
مخوطط اإلاسبعاث
دزحت الحسيت
مجموع الدزحاث
مصدز الخباًن
صالت
0.033
2.965
57.685
3
173.054
بحن اإلاجمىناث
ً
19.453
270
5252.263
صازل اإلاجمىناث
البِئت ألاْل نؼال
273
5425.318
ال٘لي
يحر صالت
0.521
0.754
14.640
3
43.919
بحن اإلاجمىناث
1.408
270
5240.110
صازل اإلاجمىناث
البرامج الاهخٓالُت
273
5284.029
ال٘لي
يحر صالت
0.377
1.035
18.650
3
55.949
بحن اإلاجمىناث
18.014
270
4863.847
صازل اإلاجمىناث
الىضى ٛالشامل
273
4919.796
ال٘لي
يحر صالت
0.550
0.704
11.160
3
33.479
بحن اإلاجمىناث
15.856
270
4281.090
صازل اإلاجمىناث
الخٓىُت الخضًثت
273
4314.569
ال٘لي
يحر صالت
0.539
0.723
141.928
3
425.783
بحن اإلاجمىناث
196.370
270
53019.900
صازل اإلاجمىناث
الضعحت
273
53445.682
ال٘لي
الٙلُت

ً
وبالىكغ بلى الجضوً )10( ٛدبحن نضم وحىص َغوّ صالت بخطاثُا
بحن صعحاث مداوع الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت،
وفي الضعحت الٙلُت لالؾدباهت وجسططاث الؿالب في الخهلُم ألاؾاس ي

(صعاؾاث ْغآهُت-لًت نغبُت-عٍاغُاث-نلىم)َُ ،ما نضا مدىع البِئت
ً
ً
ألاْل نؼالَ ،ةهه جىحض َغوّ بحن صعحاث البِئت ألاْل نؼال في اؾدباهت
الخ ـىح ـه ـاث ال ـد ـضً ـث ـت َ ـي ج ـغبـُ ـت وحـهـلـُ ـم طوي ؤلان ـاْ ـت َ ـي غىء ازخالٍ
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الخسططاث التي ًضعؾها الؿالب.
وٍض ٛطل ٚنلى ؤن الُغوّ بحن الُٓم اإلادؿىبت لٙل مً
اإلاخىؾؿاث الخؿابُت والاهدغاَاث اإلاهُاعٍت الؾخجاباث ؤَغاص نُىت
البدث في اؾدباهت الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت
خؿب الخسطظ في الخهلُم ألاؾاس ي (صعاؾاث ْغآهُت ،ولًت نغبُت،
وعٍاغُاث ،ونلىم) في اإلاداوع َغوّ ْلُلت حضا ،ولبُان صاللت الُغوّ
ؤلاخطاثُت اؾخسضم الباخثان ؾغٍٓت Least Significant Difference

2102

2

التي ًغمؼ لها ازخطاع  LSDللمٓاعهت بحن مخىؾؿحن لخدضًض الُغوّ
اإلاهىىٍت بحن مخىؾـ مجمىم اإلاغبهاث (الخباًً صازل اإلاجمىناث)
إلاهغَت ازخالٍ اإلاخىؾؿاث بحن اإلاخًحراث ،ومهغَت الُغوّ لطالح ؤي
مخًحر بحن الخسططاث في الخهلُم ألاؾاس ي صعاؾاث ْغآهُت ،ولًت
ً
نؼال ،اهكغ الجضوٛ
نغبُت ،وعٍاغُاث ،ونلىم في مدىع البِئت ألاْل
الخالي:

حدول 11
حظاب قيمت اإلاقازهاث البعدًت بطسيقت  LSDألثس مخغير الخخصص على محوز البيئت ألاقل عصال
مخغير الخخصص في الخعليم ألاطاس ي
نلىم
عٍاغُاث
لًت نغبُت
صعاؾاث ْغآهُت

اإلاخوطط الحظابي
23.22
22.91
23.29
21.44

* صالت نىض مؿخىي 0.05
ً
وٍىضح الجضو ٛؤنالٍ ؤن َىإ َغوّ صالت بخطاثُا في ؤلاإلاام
ً
بالخىحهاث الخضًثت في مدىع البِئت ألاْل نؼال بحن ؾالب ْؿم الخهلُم
ألاؾاس ي جسطظ صعاؾاث ْغآهُت ،وؾالب جسطظ نلىم لطالح
ً
نلىم ،وٖظل ٚجىحض َغوّ صالت بخطاثُا بحن ؾالب جسطظ صعاؾاث
ْغآهُت ،وؾالب جسطظ عٍاغُاث لطالح عٍاغُاث.
الُغع الغابو :والظي ًىظ نلى ؤهه ":جىحض َغوّ طاث صاللت بخطاثُت
نىض مؿخىي ) (a≥0,05في صعحت بإلاام ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي

علوم

زياطياث

0.663
0.943
*0.007

0.717
*0.038

لغت عسبيت

دزاطاث قسآهيت

0.069

بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت حهؼي الزخالٍ
اإلاؿخىي الضعاس ي (ؾالب مؿخىٍاث صهُا/ؾالب مؿخىٍاث نلُا)".
للخدٓٔ مً صخت َظا الُغع ْام الباخثان باؾخسضام ازخباع جدلُل
الخباًً ألاخاصي ) ،(One-Way-ANOVAوطل ٚللخهغٍ نلى صاللت
الُغوّ في مخىؾؿاث صعحاث الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي
ؤلاناْت بمداوعٍ والتي حهؼي بلى ازخالٍ اإلاؿخىي الضعاس ي بحن ؾالب
ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي (ؾالب اإلاؿخىٍاث الضهُا-ؾالب اإلاؿخىٍاث الهلُا)
ٗل نلى خضٍ ،وحاءث الىخاثج ٖما ًلي:

حدول 12
هديجت اخخباز جحليل الخباًن ألاحادي ) (One-Way-ANOVAلداللت الفسوق بين مخوططاث اطخجاباث افساد عينت البحث على محاوز الخوحهاث الحدًثت في
جسبيت وحعليم ذوي ؤلاعاقت ومخوطط الدزحت الهليت في طوء اإلاظخوى الدزاس ي (طالب اإلاظخوياث الدهيا-طالب اإلاظخوياث العليا)
اإلاحوز
الاطخنخاج
مظخوى الداللت
قيمت (ف)
مخوطط اإلاسبعاث
دزحت الحسيت
مجموع الدزحاث
مصدز الخباًن
يحر صالت
0.112
2.546
50.320
1
50.320
بحن اإلاجمىناث
ً
19.761
272
5374.997
صازل اإلاجمىناث
البِئت ألاْل نؼال
273
5425.318
ال٘لي
يحر صالت
0.104
2.657
51.125
1
51.125
بحن اإلاجمىناث
19.239
272
5232.904
صازل اإلاجمىناث
البرامج الاهخٓالُت
273
5284.029
ال٘لي
يحر صالت
0.160
1.989
35.707
1
35.707
بحن اإلاجمىناث
17.956
272
4884.089
صازل اإلاجمىناث
الىضى ٛالشامل
273
4919.796
ال٘لي
يحر صالت
0.583
0.302
4.779
1
4.779
بحن اإلاجمىناث
15.845
272
4309.791
صازل اإلاجمىناث
الخٓىُت الخضًثت
273
4314.569
ال٘لي
يحر صالت
0.198
1.665
325.203
1
325.203
بحن اإلاجمىناث
195.296
272
53120.480
صازل اإلاجمىناث
الضعحت
273
53445.682
ال٘لي
الٙلُت

ً
بىاء نلى الىخاثج الىاعصة في الجضو ٛعْم (ً )12خطح ؤهه ال جىحض
ً
َغوّ صالت بخطاثُا بحن صعحاث الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم
طوي ؤلاناْت بمداوعٍ في غىء اإلاؿخىي الضعاس ي للؿالب ،بط ؤن ُْمت
صاللت (ٍ) ؤٖبر مً ( )0.05في حمُو اإلاداوع ،وٖظل َ ٚـي ال ـضعح ـت الٙلُ ـت

لالؾدباهت.
الُغع الخامـ :والظي ًىظ نلى ؤهه ":جىحض َغوّ طاث صاللت
بخطاثُت نىض مؿخىي ) (a≥0,05في صعحت بإلاام ؾالب ْؿم الخهلُم
ألاؾاس ي بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت حهؼي
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ً
الزخالٍ اإلاهض ٛالتراٖمي (ممخاػ/حُض حضا /حُض /مٓبى .")ٛللخدٓٔ
مً صخت َظا الُغع ْام الباخثان باؾخسضام ازخباع جدلُل الخباًً
ألاخاصي ) ،(One-Way-ANOVAوطل ٚللخهغٍ نلى صاللت الُغوّ في

مخىؾؿاث صعحاث الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت
بمداوعٍ والتي حهؼي بلى ازخالٍ اإلاهض ٛالتراٖمي للؿالب (ممخاػ-حُض
ً
حضا-حُض-مٓبىٗ )ٛل نلى خضٍ ،وحاءث الىخاثج ٖما ًلي:

حدول 13
هديجت اخخباز جحليل الخباًن ألاحادي ( )One-Way-ANOVAلداللت الفسوق بين مخوططاث اطخجاباث افساد عينت البحث على محاوز الخوحهاث الحدًثت في
جسبيت وحعليم ذوي ؤلاعاقت ومخوطط الدزحت الهليت في طوء اإلاعدل الترالمي (ممخاش-حيد حدا-حيد-مقبول)
اإلاحوز
الاطخنخاج
مظخوى الداللت
قيمت (ف)
مخوطط اإلاسبعاث
دزحت الحسيت
مجموع الدزحاث
مصدز الخباًن
يحر صالت
0.742
0.415
8.306
3
24.919
بحن اإلاجمىناث
ً
20.001
270
5400.399
صازل اإلاجمىناث
البِئت ألاْل نؼال
273
5425.318
ال٘لي
صالت
0.013
3.641
68.486
3
205.459
بحن اإلاجمىناث
18.810
270
5078.570
صازل اإلاجمىناث
البرامج الاهخٓالُت
273
5284.029
ال٘لي
صالت
0.043
2.748
48.596
3
145.787
بحن اإلاجمىناث
17.682
270
4774.009
صازل اإلاجمىناث
الىضى ٛالشامل
273
4919.796
ال٘لي
يحر صالت
0.301
1.225
19.314
3
57.942
بحن اإلاجمىناث
15.765
270
4256.627
صازل اإلاجمىناث
الخٓىُت الخضًثت
273
4314.569
ال٘لي
يحر صالت
0.90
2.184
422.116
3
1266.347
بحن اإلاجمىناث
193.257
270
52179.335
صازل اإلاجمىناث
الضعحت
273
53445.682
ال٘لي
الٙلُت

ً
وبالىكغ بلى الجضوً )13( ٛدبحن نضم وحىص َغوّ صالت بخطاثُا
بحن صعحاث مداوع الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت،
ً
وفي الضعحت الٙلُت لالؾدباهت اإلاهض ٛالتراٖمي للؿالب (ممخاػ-حُض حضا-
حُض-مٓبىَُ ،)ٛما نضا مدىع البرامج الاهخٓالُت ،ومدىع الىضىٛ
الشامل َإهه جىحض َغوّ بحن صعحاث البرامج الاهخٓالُت ،ومدىع
الىضى ٛالشامل في اؾدباهت الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي
ؤلاناْت في غىء ازخالٍ اإلاهضالث التراٖمُت التي جدطلها الؿالب.
وٍض ٛطل ٚنلى ؤن الُغوّ بحن الُٓم اإلادؿىبت لٙل مً
اإلاخىؾؿاث الخؿابُت والاهدغاَاث اإلاهُاعٍت الؾخجاباث ؤَغاص نُىت

البدث في اؾدباهت الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت
ً
خؿب اإلاهض ٛالتراٖمي للؿالب (ممخاػ-حُض حضا-حُض-مٓبى )ٛفي
اإلاداوع َغوّ ْلُلت حضا ،ولبُان صاللت الُغوّ ؤلاخطاثُت اؾخسضم
الباخثان ؾغٍٓت  Least Significant Differenceالتي ًغمؼ لها ازخطاع
 LSDللمٓاعهت بحن مخىؾؿحن لخدضًض الُغوّ اإلاهىىٍت بحن مخىؾـ
مجمىم اإلاغبهاث (الخباًً صازل اإلاجمىناث) إلاهغَت ازخالٍ اإلاخىؾؿاث
بحن اإلاخًحراث ،ومهغَت الُغوّ لطالح ؤي مخًحر بحن اإلاهضالث التراٖمُت
ً
للؿالب ممخاػ ،وحُض حضا ،وحُض ،ومٓبى ٛفي مدىعي البرامج
الاهخٓالُت ،ومدىع الىضى ٛالشامل ،اهكغ الجضاو ٛالخالُت:

حدول 14
حظاب قيمت اإلاقازهاث البعدًت بطسيقت  LSDألثس مخغير اإلاعدل الترالمي على محوز البرامج الاهخقاليت
اإلاعدل الترالمي
ممخاػ
ً
حُض حضا
حُض
مٓبىٛ

اإلاخوطط الحظابي
25.28
22.91
24.96
24.39

ممخاش

حيد حدا

*0.005
0.693
0.269

*0.005
*0.043

* صالت نىض مؿخىي 0.05
ً
وٍىضح الجضو ٛؤنالٍ ؤن َىإ َغوّ صالت بخطاثُا في ؤلاإلاام
بالخىحهاث الخضًثت في مدىع البرامج الاهخٓالُت بحن ؾالب ْؿم الخهلُم
ً
ألاؾاس ي طوي جٓضًغ ممخاػ ،والؿالب طوي جٓضًغ حُض حضا لطالح
ً
الؿالب طوي جٓضًغ ممخاػ ،وٖظل ٚجىحض َغوّ صالت بخطاثُا بحن
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حيد

0.401

مقبول

ً
الؿالب طوي جٓضًغ حُض حضا ،والؿالب طوي جٓضًغ حُض لطالح الؿالب
طوي جٓضًغ حُض ،وؤًػا جىحض َغوّ صالت بخطاثُا بحن الؿالب طوي
ً
جٓضًغ حُض حضا ،والؿالب طوي جٓضًغ مٓبى ٛلطالح الؿالب طوي جٓضًغ
مٓبى.ٛ

6

2102

2

حدول 15
حظاب قيمت اإلاقازهاث البعدًت بطسيقت  LSDألثس مخغير اإلاعدل الترالمي على محوز الوصول الشامل
اإلاعدل الترالمي
ممخاػ
ً
حُض حضا
حُض
مٓبىٛ

اإلاخوطط الحظابي
24.51
22.72
24.40
23.32

* صالت نىض مؿخىي 0.05
ً
وٖظلً ٚىضح الجضو ٛؤنالٍ ؤن َىإ َغوّ صالت بخطاثُا في
ؤلاإلاام بالخىحهاث الخضًثت في مدىع الىضى ٛالشامل بحن ؾالب ْؿم
ً
الخهلُم ألاؾاس ي طوي جٓضًغ ممخاػ ،والؿالب طوي جٓضًغ حُض حضا
ً
لطالح الؿالب طوي جٓضًغ ممخاػ ،وٖظل ٚجىحض َغوّ صالت بخطاثُا
ً
بحن الؿالب طوي جٓضًغ حُض حضا ،والؿالب طوي جٓضًغ حُض لطالح
الؿالب طوي جٓضًغ حُض.
 .7مناقشت النخائج
ًمً٘ جلخُظ وجُؿحر هخاثج َظا البدث َُما ًلي:
هدُجت وجُؿحر الُغع ألاوً :ٛسخلِ ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي في
ً
ؤلاإلاام بالخىحهاث الخضًثت ألاٖثر شُىنا في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت
وطل ٚفي ٗل مً مدىع البرامج الاهخٓالُت ،ومدىع الخٓىُت الخضًثت،
ً
ومدىع الىضى ٛالشامل ،بِىما ًخُٓىن في مدىع البِئت ألاْل نؼال.
َظٍ الىدُجت خٓٓذ صخت الُغع ألاو ٛالظي هظ نلىً :سخلِ
ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي في مضي بإلاامهم بالخىحهاث الخضًثت في
جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت .وجخُٔ َظٍ الىدُجت مو صعاؾت نبضالىَاب
[ ]25التي جىضلذ بلى الاهسُاع الىاضح في اإلاهغَت التربىٍت الجىَغٍت
لضي الؿالب اإلاهلمحن ،وجسخلِ مو صعاؾت ٗلحن [ ]24التي جىضلذ بلى
ؤن اإلاهغَت بالخضماث الخإَُلُت والخهلُمُت ٗاهذ ؤٖثر بًجابُت.
وحهىص مىؿُٓت َظٍ الىدُجت بلى ؤن حهلُم وجغبُت طوي ؤلاناْت
ًخإزغ بالهىامل البُئُت؛ لظلً ٚغي الباخثان ؤن الؿبب الغثِـ الزخالٍ
ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي َى ازخالٍ زٓافي اٖدؿبه الؿالب مً
زال ٛالىاْو اإلاخٓضم والاَخمام البالٌ بظوي ؤلاناْت في اإلامل٘ت الهغبُت
الؿهىصًت في مسخلِ مجاالث الخُاة .وَظا ما ؤشاعث بلُه ٗل مً
شٓحر [ ،]1والخؿُب [ ]13بلى ؤن خٔ طوي ؤلاناْت في الخهلُم وبلى وْذ
ً
ْغٍب لم ًً٘ مدضصا بىغىح ،وؤن الؿُاؾاث الخهلُمُت ٗاهذ جىؿلٔ
مً ؤن طوي ؤلاناْت يحر ْاصعًٍ نلى الخهلُم هدُجت للعجؼ ،بال بن
الىغو في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت حًحر في الهٓضًً آلازغًٍ بشٙل
ملخىف نلى مؿخىي اإلاهغَت وؤلاصعإ هدُجت لؿُاؾاث صمج طوي
ؤلاناْت في الخهلُم .ومً حهت ؤزغي ًجض الباخثان مً زال ٛما ؤشاعث
بلُه شٓحر [ ]1ؤن ما بظلخه اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت مً حهىص في
مجا ٛحهلُم طوي ؤلاناْت مً اؾخدضار ألاؾالُب التربىٍت التي جغٖؼ
نلى البِئت ألاْل جُُٓضا ،والىضى ٛالشامل ،والبرامج الاهخٓالُت،
واؾخسضام الخٓىُت في جٓضًم الخضماث اإلاؿاهضة لظوي ؤلاناْت ،ؤصي بلى
جدؿً اإلاهغَت في مجاالث حهلُم طوي ؤلاناْت نىض ٗاَت شغاثذ اإلاجخمو
ومً غمجها الؿالب الجامهُحن.
ً
هدُ ـج ـت وجـُـؿـُ ـغ الُ ـغع الث ـاه ـي :ال ج ـىح ـض َ ـغوّ صال ـت بخطاثُ ـا في

ممخاش

حيد حدا

*0.027
0.890
0.124

*0.016
0.399

حيد

مقبول

0.100

صعحاث بإلاام ؾالب الخهلُم ألاؾاس ي بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت
ً
وحهلُم طوي ؤلاناْت في مداوع البِئت ألاْل نؼال ،والىضى ٛالشامل،
والخٓىُت الخضًثت ،وفي الضعحت الٙلُت لالؾدباهت بحن حيـ الؿالب
(طٗىع-بهار)َُ ،ما نضا مدىع البرامج الاهخٓالُتَ ،ةن َىإ َغّ في
صعحاث ؤلاإلاام بمدىع البرامج الاهخٓالُت في الخىحهاث الخضًثت في جغبُت
وحهلُم طوي ؤلاناْت بحن حيـ الؿالب لطالح الظٗىع.
َظٍ الىدُجت ال جدٓٔ صخت الُغع الثاوي الظي هظ نلى" :
جىحض َغوّ طاث صاللت بخطاثُت نىض مؿخىي ) (a≥0,05في صعحت بإلاام
ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي
ؤلاناْت حهؼي الزخالٍ الجيـ (طٗىع/بهار)" ،وجخُٔ َظٍ الىدُجت مو
صعاؾت نبضالىَاب [ ]25التي جىضلذ بلى ؤن اإلاهغَت الػغوعٍت الالػمت
لخؿىٍغ مهاعاث واججاَاث وؾلىُٖاث الؿالب اإلاهلمحن اإلاخهلٓت بإصواعَم
في مجا ٛالتربُت الخاضت ؤْل مجها مٓاعهت بمجا ٛالتربُت الخاضت.
وٍُؿغ الباخثان نضم وحىص َغوّ في الخىحهاث الخضًثت في جغبُت
وحهلُم طوي ؤلاناْت بحن الظٗىع وؤلاهار بإن ؾالب الخهلُم ألاؾاس ي
ً
وبد٘م اإلاؿخٓبل اإلانهي ،ؤضبدىا ؤٖثر مُال الٖدؿاب اإلاهاعٍ اإلاخطلت
بخهلُم وجغبُت طوي ؤلاناْت في البِئت اإلاضعؾُت.
وٖظلً ٚمً٘ جُؿحر وحىص َغوّ بحن الظٗىع وؤلاهار في مدىع
البرامج الاهخٓالُت في الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت
لطالح الظٗىع ،وَظا عبما ٌهىص بلى ؾبُهت زضماث البرامج الاهخٓالُت
جخػمً نملُاث شاملت جغٖؼ نلى الظٗىع ؤٖثر في جدُٓٓها مثل :تهُئت
طوي ؤلاناْت لالهخٓا ٛمً مغخلت بلى ؤزغي ،ؤو مً بِئت بلى ؤزغي،
وجِؿحر َغص الخداْهم بهالم الهمل نلى هدى ٌؿمذ لهم بخدؿحن
ؤصائهم اإلانهي ،وجدُٓٔ صعحت مالثمت مً الاهضماج الاحخماعي.
ً
هدُجت وجُؿحر الُغع الثالث :ال جىحض َغوّ صالت بخطاثُا في
صعحاث بإلاام ؾالب الخهلُم ألاؾاس ي بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت
وحهلُم طوي ؤلاناْت في مداوع البرامج الاهخٓالُت ،والىضى ٛالشامل،
والخٓىُت الخضًثت ،وفي الضعحت الٙلُت لالؾدباهت بحن جسططاث الخهلُم
ألاؾاس ي صعاؾاث ْغآهُت ،ولًت نغبُت ،وعٍاغُاث ،ونلىمَُ ،ما نضا
ً
مدىع البِئت ألاْل نؼالَ ،إن َىإ َغّ في صعحاث ؤلاإلاام بمدىع البِئت
ً
ألاْل نؼال في الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت بحن
جسططاث صعاؾاث ْغآهُت ،ولًت نغبُت ،وعٍاغُاث ،ونلىم لطالح
عٍاغُاث ونلىم.
َظٍ الىدُجت ال جدٓٔ صخت الُغع الثالث الظي هظ نلى":
جىحض َغوّ طاث صاللت بخطاثُت نىض مؿخىي ) (a≥0,05في صعحت بإلاام
ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي
ؤلاناْت حهؼي الزخالٍ الخسطظ في الخهلُم ألاؾاس ي (نلىم/صعاؾاث
172

ً
ؤلاناْت حهؼي الزخالٍ اإلاهض ٛالتراٖمي (ممخاػ/حُض حضا /حُض/
مٓبى ،")ٛولم ًجض الباخثان هخاثج في الضعاؾاث الؿابٓت جخُٔ ؤو
جسخلِ مو َظٍ الىدُجت.
وحهخبر َظٍ الىدُجت مىؿُٓت بلى خض ما خُث ًكهغ الؿالب طوي
ً
اإلاهضالث اإلاىسُػت (حُض ومٓبى )ٛبإلااما غهُِ بالخىحهاث الخضًثت
في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت ،وٍمً٘ جُؿحر اهسُاع بإلاامهم ٖىدُجت
بلى ؤن طوي ؤلاناْت لِـ مً غمً ؤولىٍاتهم.
وٍغي الباخثان ؤن طلٌ ٚهىص بلى ؤن بإلاام الؿالب طوي اإلاهضالث
اإلاغجُهت (ممخاػ ،وحُض) بالخىحهاث الخضًثت في مدىعي الىضىٛ
ً
الشامل ،والبرامج الاهخٓالُت ًٙىن مغجُها بسطىص ؾبُهت الضوع
اإلاؿلىب مً اإلاهلم هدى طوي ؤلاناْت ؤزىاء حهلُمهم وجغبُتهمَ ،ظا ما
ًيخج مً الىكغة اإلاؿخٓبلُت هدى اإلاهىت ،مما ًاصي بلى ؾهحهم هدى جٙىًٍ
مهاعٍ واججاَاث حؿانضَم في ؤصاء اإلاهمت.
 .8الخوصياث
مً زال ٛما جىضل بلُه البدث مً هخاثجً ،ىص ي الباخثان بما ًلي:
• جػمحن مٓغع ْػاًا في التربُت الخاضت واإلاضزل بلى التربُت الخاضت
ٖمٓغعاث بحباعٍت في زؿت ؾالب الخهلُم ألاؾاس ي.
• ؤن ًضعؽ ؾالب الخهلُم ألاؾاس ي ( )4ؾاناث صعاؾُت ٖدض ؤصوي في
مىغىناث نً جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت.
• بػغوعة الخىحه هدى ػٍاصة اإلآغعاث التربىٍت وزاضت اإلآغعاث التي لها
نالْت مباشغة بخهلُم وجغبُت طوي ؤلاناْت.
• بحغاء اإلاؼٍض مً الضعاؾاث اإلاؿخٓبلُت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت،
مجها نلى ؾبُل اإلاثا:ٛ
 البرامج الاهخٓالُت لظوي ؤلاناْت لضي ؾالب ؤْؿام الخهلُم ألاؾاس ي. اججاَاث ؾالب ؤْؿام الخهلُم ألاؾاس ي هدى صعاؾت اإلآغعاث التربىٍتاإلاخهلٓت بظوي ؤلاناْت.
اإلاساحع
أ .اإلاساحع العسبيت
] [1شٓحر ،ػٍيب مدمىص .)2014( .الضمج الشامل حهلُم يحر الهاصًحن في
اإلاضاعؽ الهاصًت (اإلاضعؾت للجمُو) (ؽ .)3الغٍاع :صاع الؼَغاء.
] [2ب٘غيَ ،اعؽ خؿجي نبض الغخُم .)2016( .مؿخىي مهغَت ؤنػاء
َُئت الخضعَـ في حامهت اإلال ٚباإلاش٘الث والدؿهُالث والخُُ٘اث
البُئُت لألَغاص طوي ؤلاناْت .مجلت صعاؾاث جغبىٍت ألاعصن .اإلاجلض
306-295 ،)1( 43
] [3نغَت ،نبض الباقي مدمض .)2015( .ؤزالُْاث مهىت التربُت الخاضت.
الغٍاع :م٘خبت الغشض هاشغون.
] [4الؼاعم ،هاًِ بً نابض .)2015( .جإَُل طوي الاخخُاحاث الخاضت
(ؽ .)6نمان :صاع الُ٘غ.
] [6ضغاع ،مىُت ًىؾِ .)2014( .مؿخىي مهغَت مضًغي ومهلمي
اإلاضاعؽ التي ًخىَغ َحها يغٍ اإلاطاصع بدٓىّ الؿلبت طوي
ؤلاناْت .عؾالت ماحؿخحر يحر ميشىعةٗ .لُت الضعاؾاث الهلُا،
الجامهت ألاعصهُت ،ألاعصن.
] [7اإلاهحري ،نىشت والؿغؾاوي ،نبض الهؼٍؼ ونبضاث ،عوحي مغوح وؾه،
بهاء ( .)2015جُُٓم مؿخىي الخضماث اإلآضمت لألشخاص طوي

ْغآهُت /عٍاغُاث /لًت نغبُت) ،".وجسخلِ َظٍ الىدُجت مو صعاؾت ضغاع
ً
[ ]6التي جىضلذ بلى ؤن وحىص َغوّ صالت بخطاثُا نىض مؿخىي
)(a≥0,05إلاؿخىي مهغَت مضًغي ومهلمي اإلاضاعؽ التي ًخىَغ َحها يغٍ
اإلاطاصع بدٓىّ الؿلبت طوي ؤلاناْت حهؼي للخسطظ ،وجسخلِ مو
ً
صعاؾت ب٘غي [ ]2التي جىضلذ بلى وحىص َغوّ صالت بخطاثُا في مهغَت
ؤنػاء َُئت الخضعَـ بالدؿهُالث البُئُت حهؼي بلى الخسطظ وبلى
ضالح طوي الخسطظ ؤلاوؿاوي.
وَشحر َظا الازخالٍ بلى َغوّ بحن ؾالب جسطظ نلىم
وجسطظ نلىم اللًاث والهلىم الشغنُت ،خُث حهؿي ؾبُهت
الخسطظ ؾماث ؾلىُٖتَ ،ؿالب الهلىم ًخمحزون بالىٓض
واإلاىغىنُت ،بِىما ؾالب اللًاث والهلىم الشغنُت جدؿم باالحخمانُت
اإلاُغؾت التي ْض ججامل آلازغًٍ خغضا نلى مشانغَم .
ً
هدُجت وجُؿحر الُغع الغابو :ال جىحض َغوّ صالت بخطاثُا بحن
مخىؾؿي صعحاث الؿالب والؿالباث في مداوع الخىحهاث الخضًثت في
جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت وفي الضعحت الٙلُت في غىء اإلاؿخىي الضعاس ي.
َظٍ الىدُجت ال جدٓٔ صخت الُغع الغابو الظي هظ نلى ":جىحض
َغوّ طاث صاللت بخطاثُت نىض مؿخىي ) (a≥0,05في صعحت بإلاام ؾالب
ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت
حهؼي إلاخًحر الزخالٍ اإلاؿخىي الضعاس ي (ؾالب مؿخىٍاث صهُا/ؾالب
مؿخىٍاث نلُا) ،".ولم ًجض الباخثان هخاثج في الضعاؾاث الؿابٓت جخُٔ
ؤو جسخلِ مو َظٍ الىدُجت.
وٍغي الباخثان ؤن َظٍ الىدُجت ًمً٘ جُؿحرَا نلى غىء ؤن
جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت حهؼػٍ البِئت الضعاؾُت وما ٌؿىص َحها مً
مىار صعاس ي ٌؿانض نلى الضمج ألاٗاصًمي والاحخماعي لظوي ؤلاناْت مو
الهاصًحن ،وبالىكغ بلى مخؿلباث ٗل مؿخىي صعاس ي هجض ؤن الهملُاث
ً
اإلاهغَُت وؤلاصعاُٖت لضي ؾالب الخهلُم ألاؾاس ي جخؿىع جبها للمٓغعاث
التي ًضعؾها في اإلاؿخىي الضعاس ي ،وَظا ًدخم نلُه الخطى ٛنلى
ً
اإلاهغَت وبصعاٖها َُما ًخهلٔ بؿلىٖه الخهلُمي والتربىي مؿخٓبال.
وججضع ؤلاشاعة بلى ؤن ؾبب اوهضام الُغوّ بالخىحهاث الخضًثت في
جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت في غىء اإلاؿخىي الضعاس ي بإن ؾالب ْؿم
الخهلُم ألاؾاس ي جد٘مهم ؾلىُٖاث مهغَُت وبصعاُٖت ًخم اٖدؿابها مً
اإلآغعاث التربىٍت التي ًضعؾىنها في اإلاؿخىٍاث اإلاسخلُت.
ً
هدُجت وجُؿحر الُغع الخامـ :ال جىحض َغوّ صالت بخطاثُا في
صعحاث الخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت في مدىعي
ً
البِئت ألاْل نؼال ،والخٓىُت الخضًثت ،وفي الضعحت الٙلُت لالؾدباهت بحن
ً
اإلاهضالث التراٖمُت للؿالب ممخاػ ،وحُض حضا ،وحُض ،ومٓبى ،ٛبِىما
جىحض َغوّ في ؤلاإلاام بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي ؤلاناْت
في مدىعي البرامج الاهخٓالُت ،ومدىع الىضى ٛالشامل بحن اإلاهضالث
ً
التراٖمُت للؿالب ممخاػ ،وحُض حضا ،وحُض ،ومٓبى ٛلطالح ممخاػ
وحُض ،ومٓبى ٛفي مدىع البرامج الاهخٓالُت ،ولطالح ممخاػ ،وحُض في
مدىع الىضى ٛالشامل.
َظٍ الىدُجت ال جدٓٔ صخت الُغع الخامـ الظي هظ نلى" :
جىحض َغوّ طاث صاللت بخطاثُت نىض مؿخىي ) (a≥0,05في صعحت بإلاام
ؾالب ْؿم الخهلُم ألاؾاس ي بالخىحهاث الخضًثت في جغبُت وحهلُم طوي
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ABSTRACT_ The research aims to detect the degree of familiarity with the students the basic education
department at the Faculty of Arts and Sciences in Elrass modern trends in the upbringing and education of
people with Handicapped, researchers used the descriptive approach, and be the research community of
students from basic education department Koranic studies disciplines, and the Arabic language,
mathematics, science enrolled in the first dismissal in academic year 1437-1438h, and the number of
research sample (274) students, use the questionnaire to collect research data included (24) items
distributed on four axes, offset ladder Pentads my appreciation for the responses, and reached the search
results to the students of the basic education department differ in familiarity with modern trends most
common in the rearing and education of people with Handicapped in the transitional programs axes,
modern technology, universal access, while they agree in the axis of the environment at least isolation,
there are no statistically significant differences in the degree of familiarity with modern trends in the
upbringing and education of people with Handicapped among students of basic education department
attributed for sex differences, specialization, and academic level, the cumulative average in each of the axis
of universal access, and transitional programs, modern technology, and no statistically significant
differences in the degree of familiarity with modern trends in the upbringing and education of people with
Handicapped due to the difference in sex, specialization, and the cumulative average at the center of at
least isolation environment in favor of males, majoring mathematics, science, and with a cumulative grade
point average is excellent, and good.
KEY WORDS: Basic education, Modern trends, with Handicapped.
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