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فعالية برنامج سلهكي معرفي في تعديل اتجاهات التلسيذات 
 العاديات نحه التلسيذات ذوات اإلعاقة الفكرية في مدارس الدمج

 سسيو سميساف عامخ األصقو
 سعػدجامعة السمظ 

somaia1405@hotmail.com-dr 
ىجفت الجراسة الحالية  لسعخفة أثخ و فعالية بخنامج  :السلخص

سمػكي معخفي في تعجيل االتجاىات الدمبية لجى الصالبات العاديات 
حػ في التعميع العاـ بالسسمكة العخبية الدعػدية بسجيشة الخياض ن

زميالتيغ ذوات اإلعاقة الفكخية في مجارس الجمج االبتجائية، والالتي 
حرمغ عمى درجات أقل مغ الستػسط عمى مقياس االتجاه نحػ 

(، وتع اختيار عيشة عذػائية بديصة 116اإلعاقة وكاف عجدىغ )
-9( شالبة تخاوحت أعسارىغ بيغ )40مغ الصالبات مكػنة مغ  )

ل عذػائي لسجسػعتيغ: تجخيبية وعجد ( سشة ، وتع تقديسيع بذك12
( شالبة، وكاف 20( شالبة وضابصة عجد شالباتيا )20شالباتيا )

( جمدة تجريبية ، وتع 12البخنامج مغ إعجاد الباحثة مكػف مغ )
تصبيقو خالؿ ستة أسابيع بػاقع جمدتيغ في األسبػع، وتع تصبيق 

 ف الزابصة.البخنامج اإلرشادي عمى شالبات السجسػعة التجخيبية دو 
لالتجاه نحػ   [1]واستخجمت الباحثة مقياس الحبياني

 اإلعاقة، وتع استخجاـ اختبار )ت( لفحز نتائج الجراسة.
وقج أضيخت الشتائج وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ القياس 
القبمي والقياس البعجي لالتجاىات نحػ الصالبات ذوات اإلعاقة 

فخوؽ دالة إحرائيًا في  الفكخية لرالح القياس البعجي، ووجػد
القياس البعجي لالتجاىات بيغ السجسػعة التجخيبية والزابصة 

 لرالح السجسػعة التجخيبية.
وخمرت الجراسة إلى أف البخنامج اإلرشادي الجسعي 
الدمػكي السعخفي كاف فعااًل في تعجيل اتجاىات الصالبات العاديات 

. وخخجت الجراسة نحػ زميالتيغ السعاقات فكخيًا في مجارس الجمج
بالعجيج مغ التػصيات أىسيا ىػ تصبيق ىحا البخنامج لتحديغ 
االتجاىات نحػ الصالبات ذوات اإلعاقة في مجارس الجمج قبل 

بخنامج سمػكي معخفي،  :الكلسات السفتاحية تصبيق الجمج.
 .االتجاىات، اإلعاقة الفكخية، مجارس الجمج
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Abstract: The purpose of this study is to identify 

the effectiveness of cognitive behavioural program 

in modifying negative attitudes of female students 

towards their peers with intellectual disability in 

primary inclusive school in Riyadh, Saudi Arabia. 

the study used quasi-experimental method, and 

simple random sample consist of (40) students, 

randomly distributed. the experimental group was 

(20) students, and the control group was (20) 

students, their ages between (9- 12) years, the 

instruments were: attitude toward disability scale 

designed by Althebiany [1] cognitive behavioural 

program designed by the researcher, the program 

included (12) session, (2) session per week, which 

applied with experimental group only. T test was 

used for data analysis. 

   The results showed statistically significant 

difference between pre and post measurement 

favour of post-test of the experimental group's 

students who have been involved in program 

sessions, also showed statistically significant 

difference between experimental and control group 

favour experimental group. 

      The results revealed the effectiveness of 

the cognitive behavioural program in modifying 

negative attitudes among female students toward 

their peers with intellectual disabilities in primary 

integrated schools. several recommendations 

emerged, the most important is using this program 

for enhancing attitudes towards students with 

disabilities in integrated school before applying the 

integration. Keywords: Behavioural cognitive 

program, mental retardation, attitudes and 

inclusive schools. 

 

 
 السقدمة واإلطار الشظري:

بإدارة التخبية الخاصة،  تعسل وزارة التعميع مسثمة       
بجيج كبيخ لمػصػؿ بالتخبية لحوي االحتياجات الخاصة 
ألعمى مدتػياتيا؛ وتحقيقًا لحلظ قامت بالعجيج مغ 
البخامج والجيػد والفعاليات السػجية ليع بسختمف الفئات، 
ومغ أىسيا دمج ىحه الفئات داخل مجارس العادييغ؛ 

غ البيئة تشفيحا لسا ليع مغ حق في أف يعيذػا ضس
الصبيعية ،ويحققػا التػافق الشفدي واالجتساعي مع أقخانيع 
مغ العادييغ، وقاـ العجيج مغ الباحثيغ بستابعة ىحه 
الخصػة ودراستيا مغ عجة جػانب لسعخفة سمبياتيا 
وإيجابياتيا ومجى تحقيقيا لميجؼ الحي شبقت مغ أجمو، 
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 ومعخفة معيقات تحقيق  ىحه األىجاؼ.
الجمج في عجد مغ السجارس الحكػمية  بجأ تصبيق     

، وكاف لفئة السعاقيغ فكخيًا الشدبة األكبخ 1988مشح عاـ 
في الجمج داخل مجارس العادييغ مقارنة بباقي فئات ذوي 
االحتياجات الخاصة حيث بمغت ندبة السعاقيغ فكخيًا 

 .[2]% مغ مجسػع األشفاؿ السجمجيغ 4227
ولكغ بالخغع مغ أف السجتسع بجأ يأخح باالتجاه نحػ 
الجمج والتكامل، ويؤكج حق السعاقيغ في أف يشذأوا في 
بيئة شبيعية بيغ أفخاد األسخة واألقخاف والجيخاف؛ فإف 
الجراسات التي أجخيت في السسمكة العخبية الدعػدية تؤكج 
أف اتجاه الجمج الزاؿ يالقي العجيج مغ السراعب التي 

ؿ دوف تحقيق أىجافو كاممة؛ وذلظ إما لعجـ وجػد تحػ 
خصة مدبقة وإعجاد جيج، أو لخفس القائسيغ عمى العسمية 
التعميسية داخل السجارس ليحه الفكخة، أو لػجػد اتجاىات 
سمبية مغ قبل الصالب العادييغ نحػ زمالئيع مغ ذوي 

 [2]االحتياجات الخاصة وأثبتت ذلظ دراسات الخذخمي 
 .[1]و الحبياني 

لحا كاف ال بج مغ مخاعاة ىحا الجانب وتػجيو        
االىتساـ بو مغ خالؿ الجراسات لتحليل ىحه السراعب 
وتجاوز ىحه العقبات، لسا ليحا مغ أثخ كبيخ عمى 
األشفاؿ السعاقيغ، وعمى التكيف الحياتي لمصفل السعاؽ، 
حيث أف السذكالت في التكيف االجتساعي لمسعاؽ ال 

خمل في نسط الدمػؾ التكيفي عشجه بقجر تكػف نتيجة 
ماىي نتاج لبشاء اجتساعي تدػده اتجاىات سمبية قاسية 

 .[1]تعتبخ مغ السعػقات الخئيدية لتكيفو وانجماجو 
لحا يعج مػضػع االتجاىات نحػ األشفاؿ غيخ      

العادييغ مغ السػضػعات السيسة في ميجاف التخبية 
ثار الستختبة عمى تمظ الخاصة؛ وذلظ نطخًا لمشتائج واآل

االتجاىات بشػعييا الدمبي وااليجابي؛ وبحلظ يكػف 
العسل عمى االتجاىات يعشي العسل عمى مجى التقبل 

. ومغ [3]الحي يمقاه الفخد مغ ذوي االحتياجات الخاصة 
حق التالميح العادييغ في مجارس الجمج أف يكػنػا عمى 

سجرسي، وعي كامل بالتغييخات الجػىخية في الشطاـ ال

ويجب تقجيع حرز محجدة تػضح ليع مفيـػ عسمية 
الجمج، وال بج أف تتػفخ ليع الفخصة لسشاقذة أسئمتيع، 
ومخاوفيع، واىتساماتيع، ومغ حقيع معخفة: كيف، ومتى، 

 .[4]ولحا يتعيغ عمييع أف يداعجوا رفاقيع السعػقيغ 
قجمت الجسعية األمخيكية لإلعاقات الفكخية و      

 American Association on)والتصػرية 
Intellectual Development Disabilities)  ،

AAIDD ( التعخيف التالي: " ىي إعاقة 2008عاـ )
تتسيد بانخفاض ممحػظ في كل مغ األداء العقمي 
والدمػؾ التكيفي المحيغ تسثميسا السيارات السفاىيسية 
واالجتساعية والتكيفية العسمية وىحه اإلعاقة تطيخ قبل 
بمػغ الفخد الثامشة عذخ مغ عسخه"، وتذسل ىحه السيارات 
السفاىيسية: المغة والقخاءة والكتابة، والػقت، واألعجاد، 
والتػجيو الحاتي. وتذسل السيارات االجتساعية: العالقات 
االجتساعية والسدؤولية االجتساعية وتقجيخ الحات وحل 

ارات السذكالت االجتساعية واتباع التعميسات. أما السي
العسمية فيي: ميارات الحياة اليػمية )العشاية بالحات( 
والسيارات السيشية والخعاية الرحية والدفخ والتشقل 

 .[5]والدالمة العامة واستخجاـ الساؿ واستخجاـ الياتف" 
تعخؼ الحاجة بأنيا رغبة  حاجات ذوي اإلعاقة الفكرية:

 ممحة لجى الفخد عادة تكػف مرحػبة بحالة مغ التػتخ
الفديػلػجي والديكػلػجي حتى يتع إشباعيا. وتتسثل أىع 

 الحاجات لحوي اإلعاقة الفكخية بسا يأتي:
أواًل: الحاجة لمتقبل االجتساعي وحاجة الصفل ذي 
اإلعاقة الفكخية لمتقبل يشسييا ويجعسيا شعػره بأنو 
محبػب ومخغػب فيو، وييجدىا شعػره بأنو مشبػذ 

ل إشباع ىحه الحاجة ومزصيج وغيخ مخغػب فيو، ويعس
عمى نسػ عالقة الصفل باآلخخيغ وتصػرىا، وعجـ 
إشباعيا يؤدي إلى فقجاف األمغ واالستقخار الشفدي 
االجتساعي، ويجسع عمساء الشفذ عمى أف حخماف الصفل 
مغ التقبل والحب يجفعو إلى االنحخاؼ عغ الدمػؾ 

 جخيغ . وأشارت بعس الجراسات مثل دراسة[6]العادي 
Green  ستفيشدػف وكخوز  دراسةوStevenson & 
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Crusa  إلى أف الحاجة إلى التقبل االجتساعي عشج
الستخمفيغ عقميًا أعمى مشيا عشج العادييغ، وأف الستخمفيغ 
عقميًا يثابخوف في العسل ويدتسخوف في بحؿ الجيج 
بالتجعيع االجتساعي، أي عشجما يذعخوف بالتقبل مغ 

 [7]يع السجرسيغ والدمالء والسذخفيغ عمي
  ثانيًا: الحاجة لإلنجاز وتبيغ مغ دراسة كػخ وماكسيالف

Keogh & Macmillan  أف حاالت التخمف العقمي
الخفيف القادمة مغ أسخ متخمفة ال تجج التذجيع الكافي 

مسا يجعميا تعسل بكفاءة أقل مغ  ،لتشسية الحاجة لإلنجاز
وسعيا، وىحا يعشي إمكانية تشسية تمظ الحاجة عشج ىحه 

 .[7]لفئة بتحديغ ضخوؼ تشذئتيا ورعايتيا ا
ثالثًا: الحاجة لمرجاقة وتكػيغ العالقات: يتحقق إشباع 
حاجة الصفل السعاؽ عقميًا إلى تكػيغ صجاقة بإتاحة 
فخصة التفاعل االجتساعي بيغ األشفاؿ ومذاركتيع في 
المعب والعسل، ويحخص كل شفل في سمػكو عمى 

ور، ويكدب حبيع إرضاء أقخانو بسا يجمب لو الدخ 
وتقجيخىع وتخحيبيع بو كعزػ في جساعتيع، ويذارؾ في 
األنذصة مسا يجعمو يحذ بالتقبل االجتساعي، وتكػف 
الرجاقات عشرخ ىاـ في حياة الصفل السعاؽ عقميًا 
فسشيا يتعمع مبادئ األخح والعصاء ويتعخؼ عمى حقػقو 
وواجباتو نحػ أصجقائو، ويكتدب الخبخات والسيارات 

 .[8]تساعية السختمفة االج
االتجاه بآنو السيل  Argyleيعخؼ أرجايل  االتجاهات:

إلى الذعػر أو الدمػؾ أو التفكيخ بصخيقة محجدة إزاء 
الشاس اآلخخيغ أو مشطسات أو مػضػعات أو رمػز، 
ويقػؿ ميذيل: لقج اعتقج الباحثػف لفتخة شػيمة أف االتجاه 

ليذ كحلظ وأنو ذو شبيعة بديصة لكشيع اآلف يعمسػف أنو 
ذو بشاء مخكب، ويذسل االتجاه ثالث جػانب ىي 

. وإف معطع األبحاث التي  [9]الذعػر والدمػؾ والتفكيخ
تشاولت مػضػع اتجاىات الخفاؽ نحػ الخفاؽ الستخمفيغ 
فكخيًا جاءت مغ الجراسات الدػسيػمتخية )قياس البعج 
االجتساعي( لألشفاؿ ذوي التخمف البديط في السجارس 

 ادية، وضيخ مغ نتائج الجراسات ما يأتي:الع

أف السكانة االجتساعية لمصفل ذا الحكاء السشخفس أقل  -
مسا ىي عميو بالشدبة لمصفل العادي في الرفػؼ 
العادية، والدبب عجـ تقبل األشفاؿ العادييغ لمسعاقيغ 

 فكخيًا.
أف األشفاؿ العادييغ ال يسيمػف إلى تقبل األشفاؿ  -

في صفػفيع العادية وال يفزمػف دمجيع  السعاقيغ فكخياً 
 معيع.

أف رفاؽ الحي العادييغ يخفزػف رفاقيع السعاقيغ  -
 .   [10] فكخيًا حتى لػ كانػا مغ نفذ السدتػى االجتساعي

وإف رفس األشفاؿ العادييغ لألشفاؿ السعاقيغ فكخيًا     
ال يعػد إلى انخفاض مدتػى ذكاء ىؤالء وإنسا يعػد إلى 

لجى األشفاؿ السعاقيغ فكخيًا مغ أشكاؿ الدمػؾ ما يطيخ 
 .[11]غيخ السخغػب فيو 

يتزح أف  ،وفي ضل ىحه الحاجات واالتجاىات     
عجـ معخفة الصالب العادييغ لخرائز وحاجات 
زمالئيع ذوي اإلعاقة الفكخية كاف أحج األسباب التي قج 
تؤدي إلى ضيػر االتجاىات الدمبية نحػىع، مسا يؤدي 

ى نبحىع، وعدليع، وعجـ مذاركتيع في األنذصة بيع إل
ومغ  –رغع وجػدىع في مجرسة واحجة  –السجرسية 

ناحية، أخخى فإف عجـ مخاعاة خرائز السعاقيغ فكخيًا 
وإشباع حاجاتيع وىحا السشاخ البيئي الحي يعتخيو اإلحباط 
والفذل كاف لو األثخ في اضصخاب سمػكيع التكيفي، ولحا 

العادييغ بخرائز وحاجات فإف تعخيف الصالب 
زمالئيع السعاقيغ فكخيًا، وكيفية مخاعاة تمظ الخرائز، 
وإشباع تمظ الحاجات، مع إتاحة الفخصة لسسارسة 
أنذصة تبخز قجراتيع، وإمكانياتيع، وتتشاسب معيا، يعتبخ 
ضخوريًا لتعجيل اتجاىات الصالب العادييغ نحػ زمالئيع 

مل مغ اإلحباط السعاقيغ فكخيًا، وفي نفذ الػقت يق
والفذل الحي يتعخض لو ذوي اإلعاقة الفكخية، وذلظ ما 

 راعتو الباحثة في إعجاد جمدات البخنامج.
واستسجت الباحثة األساس الشطخي لمبخنامج الحي       

تع العسل عميو في ىحه الجراسة مغ كل مغ الشطخية 
الدمػكية والشطخية السعخفية حيث ركدت الشطخية السعخفية 



 
 
 

 
                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 

6 
  

Global Institute for Study and Research Journal (GISR-J) 2018 Feb   Vol.4 No 2 

عمى معالجة األفكار غيخ  Ellisي أسديا أليذ والت
العقالنية أو الخاشئة مغ خالؿ استبجاليا بالرحيحة، 
وإعادة بشاء السفاىيع، والحجيث اإليجابي مع الحات 
والسشاقذة والحػار، والجحس واإلقشاع. أما الشطخية 

اعتسجت عمى أف ما يحكع  Skinnerالدمػكية لدكشخ 
عقبو، واىتست بالعػامل البيئية الدمػؾ ىػ الشتيجة التي ت

التي تدبق وتمي الدمػؾ في السػقف الصبيعي. أما 
السخحمة الثالثة مغ مخاحل االتجاه الدمػكي فيي مخحمة 
الدمػؾ السعخفي، وفي ىحه السخحمة تع أخح السفاىيع التي 
يتػسط حجوثيا بيغ السثيخات واالستجابات في االعتبار، 

فكيخ واالتجاىات والقيع، فيحه ومغ ىحه السفاىيع عسمية الت
السخحمة ىي امتجاد لمشطخيتيغ الدابقتيغ وال تتعارض 
معيسا، ولكغ تخكيدىا يشرب عمى العػامل السعخفية التي 

 .[12]عغ شخيقيا يتع فيع وعالج السذكالت الدمػكية 
يذيخ السػسى أف الجمج يعشي " تقجيع  مفههم الدمج:

جيا ذوو االحتياجات مختمف الخجمات التخبػية التي يحتا
التخبػية الخاصة في الطخوؼ البيئية العادية مثميع مثل 
أقخانيع العادييغ، والعسل قجر اإلمكاف عمى عجـ عدليع 
في أماكغ مشفرمة، فسفيـػ الجمج في جػىخه مفيـػ 
اجتساعي أخالقي ضج الترشيف والعدؿ ألي فخد بدبب 
إعاقة، ورفس الػصسة االجتساعية لألشخاص ذوي 

 . [13]الحتياجات التخبػية الخاصة"ا
إف بخنامج الجمج ييجؼ بصخيقة أو  - أهداف الدمج:

بأخخى إلى زيادة فخص التفاعل االجتساعي بيغ التالميح 
العادييغ والتالميح غيخ العادييغ، وإعصاء الصالب الفخصة 
ليشسػ في مشاخ أكاديسي سميع يديج مغ دافعيتو نحػ تقبل 

قات الدميسة وتقجيع الخجمات التعمع، وتكػيغ العال
التخبػية التعميسية لمسعاقيغ في أماكغ تػاجج أسخىع، 
ولتحقيق التفاعل مع البيئة السحيصة بيع واكتداب 
الخبخات والسيارات االجتساعية الالزمة ليحا التفاعل مغ 

 . [14]خالؿ تجريبيع عمى ىحه السيارات السختمفة 
احثة لمسداىسة في وتعج ىحه الجراسة محاولة مغ الب    

العسل عمى تحقيق معاييخ البيئة االجتساعية التفاعمية 

الدميسة التي يحتاج ليا السعاقيغ فكخيًا في أماكغ 
دراستيع. مغ خالؿ العسل عمى تعجيل االتجاىات 
الدمبية التي لجى بعس األفخاد نتيجة لشقز الػعي 

 والسعخفة حػؿ ىحه الفئة.
دابقة التي تشاولت الكذف وقج تعجدت الجراسات  ال     

عغ االتجاىات الدمبية نحػ ذوي اإلعاقة بذكل عاـ 
وذوي اإلعاقة الفكخية بذكل خاص، ودراسات أخخى 
تشاولت كيفية تعجيل ىحه االتجاىات مغ خالؿ التفاعل، 
أو الجعع السعخفي، أو اإلرشادي، وذلظ مع فئات عسخية 

ألساسي تخاوحت بيغ رياض األشفاؿ إلى شمبة التعميع ا
والثانػي، واستعانت الباحثة ببعس الجراسات التي 
تالمذ اليجؼ مغ ىحه الجراسة مغ خالؿ مخاجعة األدب 
الشطخي في ىحا السجاؿ، ومغ ىحه الجراسات: دراسة 

ىجفت إلى التعخؼ عمى الفخوؽ في  [1]أجخاىا الحبياني 
اتجاىات التالميح العادييغ نحػ زمالئيع الستخمفيغ عقميًا 

ابميغ لمتعمع( والسعاقيغ برخيًا في ضػء مدتػى تعميع )الق
الػالجيغ، والسدتػى الجراسي لمتالميح، وذلظ في مشصقة 
تبػؾ، ودلت الشتائج عمى وجػد فخوؽ ذات داللة في 
االتجاىات لرالح السعاقيغ برخيًا، وأنو تػجج فخوؽ 
ذات داللة بيغ اتجاىات التالميح العادييغ نحػ الستخمفيغ 

لرالح التالميح ذوي اآلباء واألميات الجامعييغ، عقميًا 
وتػجج فخوؽ في االتجاىات نحػىع لرالح شالب 

 السخحمة الستػسصة أفزل مغ شالب السخحمة االبتجائية.
 & Ostapczukوفي دراسة أوستابدؾ ومدظ     

Musch [18]   لتقييع السػاقف نحػ ذوي اإلعاقة
جتساعي، مغ الجدجية والعقمية كػنيا عخضة لمتحيد اال

ؽ االستجػاب السباشخ واألسئمة خالؿ ثالث شخ 
سقاشية، وتقشية االستجابة العذػائية لزساف الدخية اال

لمسدتجيب. وتجاوزت تقجيخات األسئمة االسقاشية 
االستجػاب السباشخ واستخجمت تقشية االستجابة 
العذػائية لمكذف عغ الغر. وأضيخت الشتائج أف 

ي اإلعاقة العقمية أكثخ مشيا نحػ السػاقف الدمبية نحػ ذو 
 ذوي اإلعاقة الجدجية في شخؽ االستجػاب الثالث.
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حػؿ فعالية بخنامج Bakhsh [15]وفي دراسة بخر 
إرشادي في تعجيل اتجاىات التمسيحات العاديات نحػ 
أقخانيغ الستخمفات عقميًا السجمجات معيغ بالسجرسة وأثخه 

ميًا، وقج تألفت عمى الدمػؾ التكيفي لجى الستخمفات عق
شفمة مغ التمسيحات العاديات السمحقات  20العيشة مغ 

بالخوضة بسجيشة ججة، تع تقديسيع لسجسػعتيغ تجخيبية 
وضابصة إضافة إلى مجسػعة أخخى مغ الستخمفات 

( شالبات 10عقميًا السجمجات في السجرسة وعجدىغ )
واستخجمت الباحثة مقياس ستانفػرد بيشيو لمحكاء ومقياس 

جيخ السدتػى االقترادي واالجتساعي لألسخة مغ إعجاد تق
عبجالعديد الذخز، ومقياس اتجاىات األشفاؿ العادييغ 
نحػ الجمج مغ إعجاد ايساف كاشف، ومقياس الدمػؾ 
التكيفي مغ إعجاد عبج العديد الذخز، باإلضافة إلى 
البخنامج اإلرشادي مغ إعجاد الباحثة، وتػصمت الجراسة 

تائج وأىسيا: وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا إلى عجد مغ الش
في االتجاىات نحػ الجمج بيغ السجسػعتيغ التجخيبية 
والزابصة في القياس البعجي لرالح السجسػعة 
التجخيبية، وبيغ القياس القبمي والبعجي بعج تصبيق 
البخنامج لمسجسػعة التجخيبية لرالح القياس البعجي مسا 

 يذيخ لفعالية البخنامج.
عمى عيشة مكػنة  Gleen [19]سة قاـ بيا قميغ وفي درا
( تمسيحًا مغ تالميح السجارس الثانػية في 72مغ )

الػاليات الستحجة األمخيكية وكاف اليجؼ ىػ معخفة تغييخ 
مػاقفيع نتيجة اشتخاكيع مع الستخمفيغ عقميًا )القابميغ 
لمتعمع( في بخنامج تكامل اجتساعي وقج خمرت نتائج 

اه إيجابي وقبػؿ اجتساعي مغ قبل الجراسة إلى اتج
 التالميح العادييغ تجاه زمالئيع الستخمفيغ عقميًا.

ىجفت إلى  Aljundi [20]وفي دراسة أجخاىا الجشجي 
تصػيخ بخنامج تجريبي لتغييخ اتجاىات األشفاؿ العادييغ 
نحػ أقخانيع ذوي الحاجات الخاصة، وزيادة السدتػى 

إلعاقة، وزيادة تقبميع السعخفي لجييع عغ السعػقيغ وعغ ا
( 60ليع وتفاعميع معيع، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

شالبًا وشالبة مغ الرف الدادس األساسي، مػزعيغ 

عمى مجرستيغ لمحكػر ومجرستيغ لإلناث مغ مجيخية 
عساف الثانية التي يػجج بيا غخؼ مرادر، وأشارت 
الشتائج إلى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ 

شمبة السجسػعة التجخيبية والزابصة نحػ ذوي اتجاىات 
الحاجات الخاصة في القياس البعجي وفي اختبار 

 الستابعة لرالح السجػعة التجخيبية.
 Glynis  & Kellyوفي دراسة أجخاىا كيمي وغميشد 

ىجفت إلى دراسة مػاقف األشفاؿ مغ الرجاقة مع  [21]
السعاقيغ جدجيًا وعقميًا واستخجمت مقياس مػاقف الدمالء 

( شفاًل 202نحػ السعاقيغ، وكانت العيشة مكػنة مغ )
( سشة، يجرسػف في صفػؼ 12- 9تتخاوح أعسارىع بيغ )

التعميع األساسي في السسمكة الستحجة، وتست دراسة تأثيخ 
اإلعاقة عمى االتجاىات في الرجاقة  السعخفة حػؿ

معيع، وأضيخت الجراسة أف مػاقف األشفاؿ أكثخ إيجابية 
تجاه اإلعاقة الحىشية عشج تدويجىع مغ قبل بالسعمػمات 

 حػليا.
 Rillotta & Nettelbeck [22]درس ريمػتا ونيتمبيظ 

اآلثار الستختبة عمى بخامج تػعية عمى مػاقف الصالب 
شخاص ذوي اإلعاقة الحىشية، وىجفت العادييغ تجاه األ

الجراسة إلى التعخؼ عمى خمفية التكامل االجتساعي 
والتعميسي جشبا إلى جشب مع التجريب في مجاؿ التػعية 
لجى شالب السجارس الثانػية في مػاقف أكثخ إيجابية 
شػيمة حػؿ البخامج التعميسية واالجتساعية التػعػية مع 

تقييع السػاقف مع  وجخى .شالب لجييع إعاقة ذىشية
( إناث، بػاسصة 143( ذكػر و )116( مذاركا )259)

  استبياف آثار الػعي وقج تع اختبار بخامج اإلعاقة
(ADPs)   مغ خالؿ مقارنة السػاقف الحالية لصالب

السجارس الثانػية السذاركة في ثالث جمدات ، والصالب 
سشػات  8الحيغ شاركػا في الساضي في الجمدات قبل 

قت تصبيق الجراسة. وأضيخت الشتائج أف الصالب وحتى و 
الحيغ استكسمػا ثساف دورات كانت مػاقفيع أكثخ إيجابية 
مغ أقخانيع الحيغ لع يتجربػا، وكانت اتجاىات الصالب 
في الساضي أيزا إيجابية لمغاية، مقارنة مع مغ ىع في 
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سشيع دوف تجريب، ويسكغ أف ندتشتج أف بخامج تعديد 
بية تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة الحىشية السػاقف اإليجا

 .ربسا تسثل فػائج التجريب لفتخة شػيمة األجل
وبالخغع مغ أف ىحه الجراسات كذفت عغ وجػد 
االتجاىات الدمبية لجى الصمبة في بعس مخاحل التعميع 
نحػ زمالئيع مغ ذوي االحتياجات الخاصة، وأشارت 

االتجاىات، إلى فعالية العجيج مغ األساليب لتعجيل ىحه 
إال أنو ال تػجج دراسة تشاولت تعجيل االتجاىات لمصالبات 
في مخحمة الصفػلة الستأخخة حيث تتبمػر االتجاىات 
والسػاقف نحػ اآلخخيغ في ىحه السخحمة، والعسل مغ 
خالؿ بخنامج سمػكي معخفي لتعجيل السعتقجات 

 والدمػكيات نحػىع.
 مذكلة الدراسة:

ثة عمى العجيج مغ الجراسات بعج اشالع الباح        
التي أثبتت وجػد اتجاىات سمبية نحػ ذوي اإلعاقة 
الفكخية، كألفاظ الدخخية وسػء السعاممة والخفس، مسا 
يشتج عشيا سمػكيات خاشئة مغ قبل الصالبات العاديات 
في مجارس الجمج نحػ زميالتيغ السعاقات فكخيًا، وما 

ق الشفدي يتختب عمى ذلظ مغ أثخ سمبي عمى التػاف
واالجتساعي ليحه الفئة، والحي يشسػ لجييغ برعػبة في 
حاؿ عجـ وجػد السعػقات، وثبت ذلظ لجى الباحثة مغ 
خالؿ الديارة السيجانية ألحج السجارس السصبقة لمجمج 
حجيثًا ومالحطات السعمسات. واستفادت الباحثة مغ 
خالؿ االشالع عمى العجيج مغ الجراسات التي تيتع بيحا 

جاؿ والجراسات التي تشاولت تعجيل االتجاىات إلعجاد الس
بخنامج سمػكي معخفي لتعجيل االتجاىات الدمبية لجى 
الصالبات العاديات نحػ زميالتيغ مغ ذوات اإلعاقة 
الفكخية السجمجات معيغ في السجرسة ، وذكخت 

أف التخكيد في عسميات اإلعجاد والتحزيخ  [2]الخذخمي 
ج( في السجارس العادية التي تصبق )التييئة السدبقة لمجم

الجمج، والتي أجخت تحزيخات مدبقة قج كاف مشربًا 
عمى الجانب الخاص بالسدتمدمات السكانية، مغ بشاء 
وأجيدة وأدوات، وقج بمغت ندبة السجارس التي اىتست 

%( مغ مجسػع السجارس السجمجة، 61بيحا الجانب )
ة التػعية ويأتي في السختبة الثانية االىتساـ بعسمي

والتثقيف الدابقة لعسمية الجمج حيث بمغت ندبة السجارس 
%( فقط، وىي ندبة 52التي اىتست بيحا الجانب )

متػاضعة مقارنة باألىسية الكبيخة ليحا الجانب، ومسا 
يججر ذكخه أف أغمب السجارس التي تصبق الجمج لع تجخ 
أي نػع مغ أنػاع التحزيخ لمجمج ،  لحا مغ الزخوري 

ص عمى إيجاد بخامج إرشادية مشاسبة لتييئة التالميح الحخ 
العادييغ قبل الجمج أو بخامج تعجيل لالتجاىات إذا كاف 
الجمج تع تصبيقو وتست مالحطة االتجاىات الدمبية 
لجييع؛ ألىسية ىحه االتجاىات في تحقيق الشتائج السخجػة 

 مغ تصبيق الجمج لمسعاقيغ.
في مجارس الجمج أف  ومغ حق التالميح العادييغ       

يكػنػا عمى وعي كامل بالتغييخات الجػىخية في الشطاـ 
السجرسي، ويجب تقجيع حرز محجدة تػضح ليع 
مفيـػ عسمية الجمج، وال بج أف تتػفخ ليع الفخصة 
لسشاقذة أسئمتيع، ومخاوفيع، واىتساماتيع، ومغ حقيع 
معخفة: كيف، ومتى، ولساذا يتعيغ عمييع أف يداعجوا 

.  وقج أشارت  نتائج دراسة بخر [4]ع السعػقيغ رفاقي
Bakhsh [15]  لفعالية بخنامج إرشادي في تعجيل

اتجاىات التالميح العادييغ نحػ أقخانيع السعاقيغ فكخيًا 
السجمجيغ معيع في السجرسة وأثخه عمى الدمػؾ التكيفي، 
وأثبتت الجراسة فعالية ىحا البخنامج في تعجيل االتجاىات 

يغ فكخيًا، ولكغ ىحه الجراسة تع تصبيقيا عمى نحػ السعاق
عيشة مغ شالبات الخوضة في مجيشة ججة أما في ىحه 
الجراسة كانت العيشة السدتيجفة مغ شالبات السخحمة 

( سشة حيث تكػف 12-9االبتجائية في األعسار مغ )
الذخرية أكثخ نزجًا في ىحه السخحمة وأكثخ قجرة عمى 

قة التفكيخ بػضػح، وتربح التعبيخ عغ االتجاىات وشخي
. وقج تحسل [16]السعتقجات العقمية أكثخ دقة وتفرياًل 

بعس التمسيحات العاديات اتجاىات سمبية نحػ السعاقات 
فكخيًا، وتكػف نطختيغ ليغ دونية، وقج يشعتشيغ بألقاب 
سيئة، أو يدخخف مشيغ أو يدتيدئغ بيغ، مسا يؤثخ سمبًا 
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الدمػكيات العجوانية عمى مفيـػ الحات، وقج يديج مغ 
لجييغ. والبخامج اإلرشادية لتعجيل االتجاىات أثبتت 
فاعميتيا في العجيج مغ السجاالت التخبػية والشفدية، وفي 

؛ [15] [22] ,[21] ,[20] ,[19],مجاؿ التخبية الخاصة 
لحا يسكغ االستفادة مشيا في تعجيل االتجاىات نحػ ذوي 

العادييغ في االحتياجات الخاصة في تفاعميع مع 
 مجارس الجمج.

وىشاؾ الكثيخ مغ العػامل التي تمعب دورًا كبيخًا في      
تغييخ اتجاىات اإلنداف، فالتجريب لو أثخ كبيخ عمى 
تغييخ االتجاىات سػاء باستخجاـ السحاضخة أو أحج 
الػسائل السعخوفة، أيزًا تغييخ االتجاه يتصمب معمػمات 

يتػفخ مغ خالؿ  ججيجة عغ مػضػع االتجاه وىحا ما
الػسائل السباشخة، أو مغ خالؿ االحتكاؾ بسػضػع 

. وتتحجد مذكمة الجراسة في اإلجابة عمى [9]االتجاه 
 التداؤؿ الخئيدي اآلتي:

تطبيق برنامج سلهكي معرفي في تعديل  ما أثر
اتجاهات التلسيذات العاديات في مدارس الدمج نحه 

 زميالتهن السعاقات فكريًا؟
  اسة:فرضيات الدر 

 يسكغ صياغة فخضيات الجراسة كاآلتي: 
* تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة 

( بيغ اتجاىات الصالبات العاديات في السجسػعة 0.5)
التجخيبية نحػ زميالتيغ السعاقات فكخيًا قبل وبعج تصبيق 

 البخنامج لرالح القياس البعجي. 
مدتػى داللة * تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج 

( بيغ اتجاىات السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة 0.5)
نحػ السعاقات فكخيًا في القياس البعجي لرالح أفخاد 

 السجسػعة التجخيبية.
 أهداف الدراسة:

تيجؼ الجراسة الحالية إلى اختبار فعالية بخنامج تجريبي 
قائع عمى الشطخية السعخفية الدمػكية في تعجيل اتجاىات 
التمسيحات العاديات إيجابيًا في مجارس الجمج في السخحمة 

 االبتجائية نحػ التمسيحات السعاقات فكخيًا.

 أهسية الدراسة: 
 األىسية الشطخية:

إثخاء األشخ الشطخية الخاصة بسجاؿ االتجاىات نحػ  -1
ذوي اإلعاقة الفكخية داخل مجارس الجمج في السسمكة 

 العخبية الدعػدية.
حدب عمع الباحثة مغ أوائل  –الجراسة تعج ىحه  -2

الجراسات شبو التجخيبية لتغييخ االتجاىات عمى شالبات 
السخحمة االبتجائية في مجارس الجمج في السسمكة العخبية 

 الدعػدية.
 األىسية التصبيقية:

تعخيف القائسيغ عمى بخامج الجمج في السجارس  -1
ي يجب باالتجاىات الدمبية لجى الصالب العادييغ والت

 مخاعاتيا قبل تصبيق الجمج.
تػفخ ىحه الجراسة بخنامج إرشادي جسعي سمػكي  -2

معخفي لتعجيل اتجاىات الصالبات العاديات نحػ 
زميالتيغ مغ ذوي اإلعاقة الفكخية، ويسكغ استخجامو في 

 دراسات أخخى في حاؿ فعاليتو.
 مرطلحات الدراسة:

تػسط، يقع االتجاه ىػ تكػيغ فخضي كامغ أو م االتجاه:
بيغ مثيخ واستجابة، وىػ استعجاد أو تييؤ عقمي يعصي 

 .[17]استجابة مػجبة أو سالبة نحػ أشخاص أو أشياء 
وتعخفو الباحثة اجخائيًا بأنيا مجسػع الجرجات التي 
تحرل عمييا الصالبة عمى مقياس االتجاه نحػ اإلعاقة 

وتعبخ الجرجة  [1]صػرة )أ( مغ إعجاد الحبياني 
 .االتجاه الدلبية عمى السقياس عغ السشخفز

قجمت الجسعية األمخيكية لإلعاقات اإلعاقة الفكرية: 
( التعخيف التالي لإلعاقة 2008الفكخية والتصػرية عاـ )

الفكخية: " ىي إعاقة تتسيد بانخفاض ممحػظ في كل مغ 
األداء العقمي والدمػؾ التكيفي المحيغ تسثميسا السيارات 

عية والتكيفية العسمية وىحه اإلعاقة السفاىيسية واالجتسا
تطيخ قبل بمػغ الفخد الثامشة عذخ مغ عسخه"، وتذسل 
ىحه السيارات السفاىيسية: المغة والقخاءة والكتابة، والػقت، 
واألعجاد، والتػجيو الحاتي. وتذسل السيارات االجتساعية: 
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العالقات االجتساعية والسدؤولية االجتساعية وتقجيخ 
سذكالت االجتساعية واتباع التعميسات. أما الحات وحل ال

السيارات العسمية فيي: ميارات الحياة اليػمية )العشاية 
بالحات( والسيارات السيشية والخعاية الرحية والدفخ 
والتشقل والدالمة العامة واستخجاـ الساؿ واستخجاـ 

 .[5] الياتف"
وتعخؼ بيحه الجراسة بالصالبات السعاقات فكخيًا بجرجة 

يصة والسشتطسات في السخحمة االبتجائية في مجارس بد
التعميع العاـ التي تصبق بخامج الجمج مسغ يتخاوح معامل 

( وأعسارىغ الدمشية ما بيغ 75 -50ذكائيع ما بيغ )
(9- 12.) 

يعخؼ الجمج بأنو حالة تييؤ أو استعجاد عاـ، الدمج: 
لجى السخبيغ والعامميغ مع السعػقيغ ولجى الػالجيغ 

جتسع عامة، لتػفيخ تعميع األشفاؿ السعاقيغ داخل والس
البيئة السييأة لكل األشفاؿ اآلخخيغ في السجرسة العادية 

 .[4]والسشدؿ العادي والبيئة السحمية 
والسقرػد بسجارس الجمج في ىحه الجراسة ىي مجارس 
التعميع العاـ الخاصة بالبشات والتي تصبق بخامج دمج 

لفكخية في شكل فرػؿ تخبية التمسيحات ذوات اإلعاقة ا
فكخية ممحقة بيا، ويتع الجمج مغ خالؿ شابػر الرباح 

 والفدحة وحرز االنذصة الالصفية.
ىػ بخنامج مخصط يشبثق  البرنامج الدلهكي السعرفي:

مغ الشطخية الدمػكية والشطخية السعخفية، يحتػي عمى 
العجيج مغ الجمدات اإلرشادية التي تيجؼ إلى تعجيل 

التمسيحات العاديات الدمبية نحػ زميالتيغ  اتجاىات
التمسيحات السعاقات فكخيًا إلى اتجاىات إيجابية مغ 

 خالؿ أنذصة وفشيات البخنامج.
 تتحجد نتائج الجراسة بالحجود اآلتية: حدود الدراسة:

الحجود السػضػعية: تتسثل في الصالبات العاديات في 
مجارس الجمج والالتي يحسمغ اتجاىات سمبية نحػ 
زميالتيغ السعاقات فكخيًا والبالغ عجدىع في ىحه الجراسة 

( شالبة، وتع استخجاـ بخنامج إرشادي جسعي معخفي 40)
سمػكي لتعجيل االتجاىات الدمبية والتي يتع قياسيا 

س االتجاه نحػ اإلعاقة صػرة )أ( لسانع باستخجاـ مقيا
 .[2]الحبياني 

( 251الحجود السكانية: تع تصبيق الجراسة في مجرسة )
االبتجائية الػاقعة بحي الشديع في مجيشة الخياض التي تع 
تصبيق الجمج فييا لمصالبات السعاقات فكخيًا خالؿ عاـ 

2013 /2014. 
شادي عمى الحجود الدمانية: تع تصبيق البخنامج اإلر 

( شالبة، خالؿ 20العيشة التجخيبية والبالغ عجدىا )
الفرل الجراسي الثاني مغ العاـ الجراسي 

 ـ.2013/2014
 مشهج الدراسة وإجراءاتها:

إف السشيج شبو التجخيبي ىػ السشيج  مشهج الدراسة:
السالئع لمتحقق مغ فخضيات الجراسة، حيث يشاسب 

ثمة في التحقق مغ أىجاؼ ىحه الجراسة ومذكمتيا والستس
فعالية بخنامج سمػكي معخفي في تعجيل االتجاىات نحػ 
فئة السعاقيغ فكخيًا عمى تمسيحات السخحمة االبتجائية في 

 السسمكة العخبية الدعػدية.
يتسثل مجتسع الجراسة جسيع التمسيحات  مجتسع الدراسة:

العاديات في مجارس الجمج والالئي يحسمغ اتجاىات 
تيغ السعاقات فكخيًا في مجارس الجمج سمبية نحػ زميال

لسجيشة الخياض والتي تزع خسذ عذخة مجرسة لمسخحمة 
 االبتجائية.

( بحي البجيعة، 246/232وىي كالتالي: االبتجائية )
( 380( بحي الذفا، واالبتجائية )108/169واالبتجائية )

( بحي الشيزة، 377/335بالجشػب، واالبتجائية )
( غخب، 95اؿ، واالبتجائية )( شس274واالبتجائية )
( 160( وسط، واالبتجائية )17/47/123واالبتجائية )

( بحي الشديع واالبتجائية )أـ 251بالخوابي، واالبتجائية )
 عسارة( في الحخس الػششي.

( 251تع اختيار السجرسة مجرسة ) عيشة الدراسة:
االبتجائية بحي الشديع والتي شبق فييا الجمج في عاـ 

ػ بصخيقة عذػائية بيغ مجارس الجمج م2013/2014
لحوي اإلعاقة الفكخية، وتع تصبيق البخنامج االرشادي 
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عمى عيشة عذػائية بديصة مغ تمسيحات ىحه السجرسة مغ 
الرفػؼ )الخابع، الخامذ، الدادس(، ويتخاوح العسخ 

( سشة والالتي حرمغ عمى 12 - 9الدمشي ليغ مغ )
ه نحػ اإلعاقة، ( أو أقل عمى مقياس االتجا62درجة )

وبعج التأكج مغ تكافؤ أفخاد عيشة الجراسة مغ حيث العسخ 
الدمشي ودخل األسخة وحجع األسخة وتعميع الػالجيغ، تع 
تقديع عيشة الجراسة إلى مجسػعتيغ بذكل عذػائي 

 كالتالي:
( 20أ. السجسػعة التجخيبية: وىي مجسػعة مكػنة مغ )

مغ عمى شالبة مغ الصالبات العاديات الالتي حر
درجات مشخفزة عمى مقياس االتجاه نحػ اإلعاقة أي 

( مسا يعبخ عغ وجػد اتجاىات سمبية 62دوف الستػسط )

لجييغ نحػ السعاقات فكخيًا، وىحه السجسػعة التي شبق 
 عمييا البخنامج الحي أعجتو الباحثة الختبار فعاليتو.

ب. السجسػعة الزابصة: وىي مجسػعة مكػنة مغ 
الصالبات العاديات والالتي يحسمغ  ( شالبة مغ20)

اتجاىات سمبية نحػ السعاقات فكخيًا، أي حرمغ عمى 
( عمى مقياس االتجاه نحػ 62درجة دوف الستػسط )

اإلعاقة، ولع يصبق عمييغ البخنامج اإلرشادي. ويػضح 
( التكافؤ بيغ السجسػعتيغ التجخيبية 1الججوؿ رقع )

مفخوؽ بيغ والزابصة مغ خالؿ نتائج اختبار )ت( ل
متػسصي الجرجات لمسجسػعتيغ في االتجاه نحػ اإلعاقة 
وفي العسخ الدمشي وتعميع الػالجيغ ودخل األسخة وحجع 

 األسخة:
ويف العمر الزمين وتعليم الوالدين ودخل األسرة وحجم األسرةاختبار )ت( للفروق بني متوسطي الدرجات للمجموعتني يف االجتاه حنو اإلعاقة (1اجلدول )  

 الداللة ت ع م ن مجسهعة السقارنة الستغير
 غري دالة 2.4.0 2.710 11.12 02 التجريبية العمر الزمين

 2.700 11.22 02 الضابطة
 غري دالة 2.407- 40..074. 0022 02 التجريبية دخل األسرة

 4.02.070 0002 02 الضابطة
 غري دالة 2.000 1.2.0 0..0 02 التجريبية تعليم األب

 1.104 0.00 02 الضابطة
 غري دالة 2.001 07..1 4.02 02 التجريبية تعليم األم

 1.022 4.42 02 الضابطة
 غري دالة .7..2- 200.. 7.722 02 التجريبية حجم األسرة

 0.0.7 0.20 02 الضابطة
 غري دالة 07.. 6.202 50.26 02 التجريبية اإلعاقة االجتاه حنو

 1.640 54.16 02 الضابطة

 

( عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة 1يتزح في الججوؿ رقع )
( بيغ متػسصي درجات 0.05إحرائية عشج مدتػى )

السجسػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة قبل تصبيق 
البخنامج في االتجاه نحػ اإلعاقة مغ خالؿ القياس 
القبمي مسا يذيخ إلى تكافؤ السجسػعتيغ عمى مقياس 

وجػد فخوؽ ذات داللة االتجاه نحػ اإلعاقة، وعجـ 
( بيغ السجسػعة التجخيبية 0.05إحرائية عشج مدتػى )

والسجسػعة الزابصة في كل مغ: متغيخ العسخ الدمشي 
وحجع األسخة ومدتػى تعميع األب واألـ ودخل األسخة 
مسا يذيخ إلى تكافؤ السجسػعتيغ في ىحه الستغيخات 

 وذلظ لتجشب تأثيخىا كستغيخات دخيمة.

تحتػي ىحه الجراسة عمى أداتيغ رئيديتيغ أدوات الدراسة: 
ىسا مقياس االتجاه نحػ اإلعاقة مغ إعجاد مانع حخيد 
الحبياني، وبخنامج سمػكي معخفي لتعجيل االتجاىات نحػ 
السعاقات فكخيًا، باإلضافة إلى استبانة السعمػمات العامة 

 لمصالبة.

 (5002اني، أواًل: مقياس االتجاه نحه اإلعاقة )الذبي
وتع اختيار السقياس بعج مخاجعة األدب الشطخي واألدوات 
التي تع استخجاميا بالجراسات الدابقة وذلظ ألنو معج 

( حيث 12 -9لمبيئة الدعػدية وتحجيجًا لمفئة العسخية )
يعج مشاسبًا لعيشة ىحه الجراسة، ولحجاثة السقياس ندبيًا 



 
 
 

 
                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 

12 
  

Global Institute for Study and Research Journal (GISR-J) 2018 Feb   Vol.4 No 2 

اس عمى ثالثة مقارنة بالسقاييذ األخخى، وتع عسل السقي
 أبعاد:

ويذيخ إلى االعتقادات واالدراكات  البعد السعرفي
والسعمػمات التي لجى الفخد عغ مػضػع االتجاه سػاء 

يذيخ ىحا البعج والبعد الهجداني صادقة أو متشاقزة. 
إلى السذاعخ االنفعالية مثل حب وكخاىية مػضػع 
 االتجاه، كسا تتزسغ السذاعخ اإليجابية مثل االحتخاـ

والحب والعصف، وكحلظ السذاعخ الدمبية التي تذيخ إلى 
ويذيخ ىحا والبعد الدلهكي الجونية والحقج والكخاىية. 

 البعج إلى سمػؾ الفخد نحػ مػضػع االتجاه.

 صدق السقياس:

أشارت الرهرة األصلية لسقياس االتجاه نحه اإلعاقة  
 إلى أدلة الردق اآلتية:

اس السطيخ العاـ الرجؽ الطاىخي: تػافخ في السقي
لالختبار كػسيمة مغ وسائل القياس )وضػح التعميسات، 

 سيػلة التصبيق، إمكانية الصباعة(.

صجؽ السحكسيغ: تع عخض السقياس عمى عذخة 
محكسيغ مغ أساتحة عمع الشفذ والتخبية الخاصة لتحكيع 
مفخدات السقياس وحرل السقياس عمى ندبة اتفاؽ 

ولحداب الرجؽ  ( عمى جسيع العبارات.80-100)
السحكي قاـ معج السقياس بتصبيق مقياس الدخشاوي 

( 120)االتجاه نحػ الستخمفيغ عقميًا( عمى عيشة قػاميا )
تمسيحًا. وتع حداب معامل الرجؽ بيغ الرػرة )أ( مغ 
مقياس االتجاه نحػ اإلعاقة ومقياس االتجاه نحػ 

( 1987الستخمفيغ عقميًا )إعجاد عبجالعديد الدخشاوي، 
(. وقج قاـ 0.71( فػجج أف معامل الرجؽ )120ف=)

معج السقياس بحداب االتداؽ الجاخمي لسقياس االتجاه 
نحػ اإلعاقة وذلظ بحداب معامالت االرتباط عغ شخيق 
معامل )فاي( بيغ درجة كل عبارة والجرجة الكمية لمبعج 
الحي تشتسي لو وحرمت عمى مدتػى داللة عالية عشج 

أبعاد السقياس عمى معامل  (، وحرمت0.01مدتػى )

 0.85ارتباط عالي مع الجرجة الكمية وتتخاوح بيغ )
 (.0.91و

ولحداب ثبات السقياس االتجاه نحػ اإلعاقة في صػرتو 
لحداب ثبات  األصمية تع حداب معامل ألفا كخونباخ

السقياس وىػ أداة إحرائية حداسة لحداب اتداؽ 
( ويذيخ ارتفاع معامل 0.85وتجانذ السفخدات وبمغ )

ألفا إلى أف مفخدات السقياس الػاحج تسثل وتعبخ عغ 
مزسػف واحج. وتع حداب الثبات عغ شخيق التجدئة 

وتع االستعانة بسعادلة ترحيح  Split Halfالشرفية 
 Sperman & Brownوبخاوف الصػؿ لدبيخماف 

لسعخفة ثبات السقياس، وتخاوحت معامالت االرتباط 
( وىي 0.91و 0.75لألبعاد بعج معالجة الصػؿ مابيغ )

 معامل ارتباط عالية.

 ترحيح السقياس:

( دقيقة، 30 – 20يدتغخؽ تصبيق السقياس )     
غيخ مػافق(  -ويتكػف السقياس مغ استجابتيغ ) مػافق

عغ استجابة السفحػصيغ لكل عبارة مغ وذلظ لمتعبيخ 
( في حالة 2عبارات السقياس، لحلظ تعصى الجرجة )
( في حالة 1االستجابة )مػافق( وتعصى الجرجة )

االستجابة )غيخ مػافق(، أما إذا كانت العبارات عكدية 
-11-7-6-5-4-2-1وىي العبارات ذات األرقاـ )

( يعكذ 12-15-17-19-21-26-28-36-42
( وتعتبخ 1-2( بجاًل مغ )2-1لػزني ليربح )التقجيخ ا

( 84أكبخ درجة يحرل عمييا السفحػص عمى السقياس )
( 42وأقل درجة يحرل عمييا السفحػص عمى السقياس )

وتعبخ الجرجة السختفعة عغ االتجاه اإليجابي نحػ 
 اإلعاقة.

 

 أدلة الردق والثبات في الدراسة الحالية:

سقياس لتشاسب عيشة قامت الباحثة بتعجيل عبارات ال
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البحث مغ حيث التحكيخ والتأنيث وعمى ذلظ تع تصبيق 
عمى عيشة  -الصالبات–السقياس بعج تعجيمو لعيشة البحث 

( شالبة مغ شالبات 100استصالعية مكػنة مغ )
الرفػؼ )الخابع، الخامذ، الدادس( االبتجائي، وتع 
إعادة حداب الرجؽ والثبات بعج التعجيل مغ خالؿ 

سحكسيغ بعخض السقياس عمى عذخة مغ صجؽ ال
%(،  80السختريغ حيث بمغ اتفاقيع عمى العبارات )

وتع حداب صجؽ االتداؽ الجاخمي وكانت االرتباشات 
بيغ العبارات واألبعاد دالة حيث تخاوحت االرتباشات بيغ 

(، وىي مؤشخات عمى أف السقياس يتستع 0.65و 0.70)
 بجرجة جيجة مغ صجؽ البشاء.

السقياس تع حداب ألفا كخونباخ حيث بمغت ولثبات 
( مسا يذيخ إلى تستع السقياس بثبات جيج 0.79قيستو )

ومشاسب ألغخاض الجراسة. ولمتأكج مغ الثبات بصخيقة 
التجدئة الشرفية حيث بمغ معامل الثبات الشرفي 

(0.72.) 

ثانيًا: برنامج سلهكي معرفي لتعديل االتجاهات نحه 
 ذوي اإلعاقة الفكرية: 

يعتسج البخنامج في بشائو عمى مبادئ الشطخية       
السعخفية الدمػكية التي تقـػ عمى استبجاؿ األفكار غيخ 
العقالنية باألفكار العقالنية مغ خالؿ إعادة بشاء 
السفاىيع، والحجيث اإليجابي مع الحات والسشاقذة 
والحػار، والجحس واإلقشاع وذلظ ضسغ البيئة التي 

ؾ، وكسا يحجث برػرتو الصبيعية، يحجث فييا الدمػ 
وذلظ بيجؼ تغييخ الدمػؾ عبخ مخاحل وتعديد الدمػؾ 

ضخورة  السخغػب. ويقـػ البخنامج عمى أساس عاـ وىػ
تقبل ذوي اإلعاقة كأي مجسػعة في السجتسع واحتخاـ 
قجراتيع وإمكانياتيع، وإمكانية تعجيل وتغييخ أي اتجاه 

، تػجيو واإلرشادسمبي يشسػ داخل السجتسع عغ شخيق ال
وأساس فمدفي يقـػ عمى دور السعخفة في تػجيو الدمػؾ 
وإمكانية الكذف عشيا وتصػيخ الدمػؾ أو تغييخه بتغييخ 
األفكار الخاشئة التي يقـػ عمييا، وأساس نفدي يقتزي 

مخاعاة الفخوؽ الفخدية وخرائز الشسػ لسخحمة الصفػلة 
ؤكج عمى الستأخخة، ويقـػ أيزًا عمى أساس اجتساعي ي

أىسية اإلرشاد الجساعي في تعجيل االتجاىات حيث 
يغمب عمى الصفل في ىحه السخحمة التقميج والسحاكاة، 
واالمتثاؿ لمشسػذج مغ نفذ عسخه. وتع إعجاد البخنامج 

 وفق الخصػات التالية:

ويقرج بيا  تحديد الفئة السدتهدفة في هذا البرنامج: -
ىغ الصالبات الفئة التي وضع مغ أجميا البخنامج و 

العاديات الالتي يحسمغ اتجاىات سمبية نحػ الصالبات 
ذوات اإلعاقة الفكخية السجمجات معيغ بالسجرسة 

 ( سشة.12-9االبتجائية، ضسغ الفئة العسخية )
 تحديد أهداف البرنامج:  -

اليجؼ العاـ ىػ تعجيل االتجاىات الدمبية لجى الصالبات 
العاديات نحػ زميالتيغ ذوات اإلعاقة الفكخية السجمجات 

 معيغ بالسجرسة. 
  األهداف الفرعية -

تعخيف الصالبات العاديات السذاركات بالبخنامج  -1
بساىية اإلعاقة الفكخية وخرائز زميالتيغ ذوي 

يل األفكار الخاشئة التي اإلعاقة الفكخية وذلظ بيجؼ تعج
يعتقجنيا عغ شبيعة اإلعاقة الفكخية واالستعانة بالرػر 

 والفيجيػ. 
تعخيف الصالبات العاديات بػاجباتيغ نحػ زميالتيغ  -2

ذوات اإلعاقة الفكخية وعخض السػاقف السسكشة وردود 
 األفعاؿ. 

تجريب الصالبات العاديات عمى إقامة العالقات  -3
تيغ ذوات اإلعاقة الفكخية مغ خالؿ الصيبة مع زميال

تكميفيع بسياـ مداعجة خالؿ الشذاط، وتػفيخ فخص 
التفاعل السشاسبة بحزػرىع لحرز تمػيغ مذتخؾ 

 خالؿ الجمدات، وعخض الشساذج ولعب الجور.
 إجراءات تشفيذ البرنامج: -

مخاجعة اإلشار الشطخي والبحػث والجراسات  -1 
السدتخجمة في تعجيل الدابقة، واالشالع عمى البخامج 

 بشاء البخنامج برػرتو األولية.  -2االتجاىات، ومغ 
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عخض البخنامج عمى السحكسيغ لمتأكج مغ صحة  -3
الخصػات ومشاسبة األنذصة وعجد الجمدات والدمغ 

 السخصط لو.
( شالبات مغ 4اجخاء الجراسة االستصالعية مع ) -4

 الرف الخامذ لمتأكج مغ فيع السحتػى وآلية التصبيق. 
وقج راعت الباحثة اف يتػافخ في ىحه الجمدات مجسػعة 
مغ األسذ لتحقيق فعاليتيا في تعجيل االتجاىات 
كسخاعاة السخحمة العسخية ومشح قجر مغ الحخية لمتعبيخ 

كة والتفاعل، ومشاسبة الشذاط لمػقت عغ الخأي والسذار 
الستاح والتجعيع لسا يتع تعمسو مغ ميارات، تحقيق 

 االىتساـ مغ جسيع أفخاد السجسػعة.
تزسشت جمدات البخنامج عجد مغ  فشيات البرنامج: -

الفشيات السشاسبة مثل القرة واألنذصة الجساعية 
واألنذصة الفشية، ولعب الجور، والسشاقذة، والتجعيع، 

شسحجة، واإلعجاد لشذاط إذاعي مذتخؾ مع زميالت مغ وال
 ذوي اإلعاقة الفكخية.

( جمدة يتع 12زمغ البخنامج: كاف البخنامج عبارة عغ ) -
تصبيقو بػاقع جمدتيغ في األسبػع، وتتخاوح مجة الجمدة 

 ( دقيقة.40 – 35مغ )
مغ خالؿ تصبيق مقياس االتجاه  آلية تقهيم البرنامج: -

عج تصبيق البخنامج لمسجسػعة نحػ اإلعاقة قبل وب
التجخيبية، ومغ خالؿ السقارنة لمقياس البعجي بيغ 

 السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة.

 ثالثًا: استبانة السعلهمات العامة للطالبات:

قامت الباحثة بعسل استبانة لجسع السعمػمات األولية عغ 
العسخ والسدتػى التعميسي واالقترادي ألسخ الصالبات، 

االستبانة عمى عجد مغ الفقخات تجيب عشيا  واحتػت
الصالبة تتزسغ مدتػى تعميع الػالجيغ ومدتػى دخل 

 األسخة وعجد األخػة.

تع إجخاء الجراسة وفق الخصػات إجراءات الدراسة: 
 التالية:

بشاء البخنامج الدمػكي السعخفي لتعجيل االتجاىات  -
 وتعجيل مقياس االتجاه نحػ اإلعاقة لعيشة اإلناث.

الحرػؿ عمى مػافقة إدارة تعميع البشات في مشصقة  -
 الخياض لتدييل ميسة الباحثة في تصبيق أدوات الجراسة.

حرخ السجارس التي تع فييا الجمج واختيار إحجى  -
السجارس عذػائيًا، إلجخاء الجراسة، وىي االبتجائية 

 ( والحرػؿ عمى مػافقة مجيخة السجرسة وتعاونيا.251)

( شالبة مغ 170ار االتجاىات عمى )تصبيق اختب -
شالبات السجرسة )في الرفػؼ الخابع والخامذ 
والدادس( مغ أجل اختيار العيشة وىغ الصالبات الالتي 
يحسمغ اتجاىات سمبية نحػ زميالتيغ السعاقات فكخيًا، 

( عمى مقياس االتجاه 62وتقل درجاتيغ عغ الستػسط )
 نحػ اإلعاقة.

لالتي حرمغ عمى درجة تػزيع أفخاد العيشة وا -
مشخفزة في اختبار االتجاه نحػ اإلعاقة لسجسػعتيغ 
تجخيبية وضابصة والتحقق مغ التكافؤ لمسجسػعتيغ في 

 العسخ ومدتػى تعميع الػالجيغ والجخل وحجع األسخة.

بعج االختبار القبمي لمسجسػعتيغ تع تحجيج مػاعيج  -
لتصبيق  الجمدات مع إدارة السجرسة والسجسػعة التجخيبية

 البخنامج.

اجخاء اختبار بعجي لمسجسػعتيغ بعج االنتياء مغ  -
 تصبيق البخنامج.

إدخاؿ البيانات لمسجسػعتيغ لمبخنامج اإلحرائي  -
SPSS .لتحميل الشتائج 

 األساليب اإلحرائية:

تست معالجة البيانات التي تع الحرػؿ عمييا باستخجاـ 
لمعيشات  األساليب اإلحرائية التالية: اختبار )ت(

السختبصة و)ت( لمعيشات السدتقمة لحداب داللة الفخوؽ 
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 بيغ الستػسصات وذلظ الختبار صحة فخضيات الجراسة.

 نتائج الدراسة ومشاقذتها:

 يشز الفخض األوؿ عمى أنو:

* تهجد فروق ذات داللة إحرائية عشد مدتهى داللة 
( بين اتجاهات الطالبات العاديات في 0002)

يبية نحه زميالتهن السعاقات فكريًا قبل السجسهعة التجر 
 وبعد تطبيق البرنامج لرالح القياس البعدي0 

والختبار صحة ىحا الفخض تع استخجاـ اختبار         
)ت( لمعيشات السختبصة لحداب الفخوؽ بيغ متػسصي 
درجات شالبات السجسػعة التجخيبية، قبل البخنامج 

( يمخز الشتائج 2اإلرشادي وبعجه، والججوؿ رقع )
والفخوؽ بيغ درجات السجسػعة التجخيبية في القياسيغ 

 اس االتجاه نحػ اإلعاقة:القبمي والبعجي عمى مقي

 دي على مقياس االجتاه حنو اإلعاقةيف القياسني القبلي والبع بيةالفروق بني درجات اجملموعة التجريداللة ( 0اجلدول )

 الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط العدد القياس

 **2.22 40.526- 6.202.6 50.2622 02 القبلي

 .2.5925 0.5222. 02 البعدي

    

( وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية 2يتزح مغ الججوؿ )
بيغ متػسصي درجات السجسػعة التجخيبية في القياس 
القبمي والبعجي عمى مقياس االتجاه نحػ اإلعاقة، حيث 
بيشت نتيجة اختبار )ت( وجػد فخوؽ دالة عشج مدتػى 

( بيغ األداء القبمي والبعجي لمسجسػعة وذلظ 0.05)
( 72.60حيث بمغ الستػسط ) لرالح القياس البعجي

(، وتجؿ ىحه الشتيجة 62.05ومتػسط القياس القبمي بمغ )
عمى أف لمبخنامج الدمػكي السعخفي الحي تع تصبيقو مع 
الصالبات أثخًا فعااًل في تعجيل اتجاىاتيغ نحػ زميالتيغ 
مغ الصالبات ذوات اإلعاقة الفكخية، وتخجع الباحثة وجػد 

جى الصالبات العاديات نحػ ىحه االتجاىات الدمبية ل
السعاقات فكخيًا لعجـ وعي الصالبات ونقز معخفتيغ 
بيحه الفئة و وقج يعػد ىحا لسدتػى تعميع الػالجيغ وحجع 
األسخ والسدتػى االقترادي،  وتذيخ ىحه الشتائج إلى 
تحديغ االتجاىات لجى شالبات السجسػعة التجخيبية بعج 

عخفة الصالبات بيحه تصبيق البخنامج اإلرشادي وزيادة م
الفئة، والفشيات السدتخجمة فيو مغ الحػار والسشاقذة 
والسحاضخات البديصة والتجعيع، حيث استسخت الباحثة 
لسجة ستة أسابيع بػاقع جمدتيغ أسبػعيًا في تصبيق 

الجمدات، والتي تختكد عمى ىجؼ الجراسة وىػ تعجيل 
ت اتجاىات الصالبات العاديات نحػ زميالتيغ مغ ذوا

اإلعاقة الفكخية، حيث اىتست الباحثة مغ خالؿ ىحا 
البخنامج ببشاء االتجاىات اإليجابية نحػ السعاقات فكخيًا، 
و تعديد التفاعل بيغ العاديات والسعاقات فكخيًا، وكيفية 
التعامل السشاسب معيغ. وتخى الباحثة أف التجعيع كاف 
لو أثخ كبيخ في تثبيت االستجابات اإليجابية لجى 

البات السجسػعة التجخيبية، واىتساميغ بالجمدات وعجـ ش
 التغيب عشيا.

وتتفق ىحه الشتيجة مع نتائج العجيج مغ الجراسات التي 
تشاولت فعالية البخامج اإلرشادية والدمػكية والتثقيفية في 
تعجيل االتجاىات نحػ ذوي اإلعاقة الفكخية مثل: دراسة 

كيمي وغميشد  ، ودراسة[20]ودراسة الجشجي  [15]بخر 
، ودراسة قميغ [22]، ودراسة ريمػت و نيتمبيدظ [21]
[19]. 

 يشز الفخض الثاني عمى أنو:

* تهجد فروق ذات داللة إحرائية عشد مدتهى داللة 
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( بين اتجاهات السجسهعتين التجريبية 0002)
والزابطة نحه السعاقات فكريًا في القياس البعدي 

 لرالح أفراد السجسهعة التجريبية0

والختبار صحة الفخض الثاني بعج التأكج مغ      
التكافؤ في القياس القبمي بيغ السجسػعتيغ التجخيبية 
والزابصة تع استخجاـ اختبار )ت( لمعيشات السدتقمة 
لحداب الفخوؽ بيغ متػسصي درجات السجسػعتيغ 

التجخيبية والزابصة عمى مقياس االتجاه نحػ اإلعاقة 
( 3رشادي، والججوؿ التالي رقع )بعج تصبيق البخنامج اإل

يمخز داللة الفخوؽ بيغ متػسصات السجسػعتيغ 
التجخيبية والزابصة في القياس البعجي لالتجاه نحػ 

 اإلعاقة:

لقياس البعدي لالجتاه حنو اإلعاقةداللة الفروق بني متوسطات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف ا (.اجلدول )  

 الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة

 **2022 8.240 .2.5925 0.5222. 02 التجريبية

 1.66050 50.4222 02 الضابطة

ويتزح مغ ىحا الججوؿ وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا    
( بيغ متػسصي درجات السجسػعتيغ 0.05عشج مدتػى )

التجخيبية والزابصة عمى مقياس االتجاه نحػ اإلعاقة 
بعج تصبيق البخنامج اإلرشادي، وذلظ لرالح السجسػعة 
التجخيبية، حيث بمغ الستػسط لمسجسػعة التجخيبية 

( مسا 62.10عة الزابصة )( والستػسط لمسجسػ 72.60)
يجؿ عمى فعالية البخنامج في تعجيل االتجاىات لجى 
السجسػعة التجخيبية، وتخجع الباحثة الفخؽ بيغ متػسصي 
درجات السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة لفاعمية البخنامج 
الحي تعخضت لو السجسػعة التجخيبية مغ خالؿ 

ع، ولع الجمدات والفشيات السدتخجمة شػاؿ ستة أسابي
تتعخض لو السجسػعة الزابصة، وىحا يعدز أثخ ىحه 
الفشيات في تعجيل االتجاىات، فتدويج الصالبات 
بسعمػمات قخيبة إلى أذىانيع ومشاسبة ليع حػؿ زميالتيع 
ذوات اإلعاقة الفكخية يداىع في ترحيح األفكار 
الخاشئة وبالتالي تحديغ الذعػر نحػىع وشخيقة التعامل 

خض الشساذج الجيجة بصخيقة التعامل معيع، وكاف لع
السشاسبة دور في رغبة الصالبات بالتعمع والتقميج 
والحرػؿ عمى التجعيع السشاسب والتغحية الخاجعة مغ 
قبل الباحثة، باإلضافة إلى استخاتيجية لعب الجور التي 
تع العسل عمييا والقياـ بتسثيل األدوار حيث أثارت اىتساـ 

خة والتعبيخ بحخية لرياغة الصالبات وحساسيع لمفك
األدوار وتسثيميا والذعػر بسػاقف اآلخخيغ ومذاعخىع 

نحػ الدمػكيات والترخفات الدمبية التي يتع تسثيميا، 
ويمي ذلظ السشاقذة الجساعية بيغ الصالبات لمػصػؿ إلى 

 استشتاجات وتعسيسات مشاسبة وتجعسيا الباحثة.

غ الجراسات وتتفق ىحه الشتيجة مع نتائج العجيج م   
الدابقة والتي تشاولت فعالية البخامج اإلرشادية والدمػكية 
والتثقيفية في تعجيل االتجاىات نحػ ذوي اإلعاقة الفكخية 

ودراسة الجشجي  Bakhsh  [15] مثل: دراسة بخر
 Glynis L. & Kelly، ودراسة كيمي وغميشد [20]
 & Rillotta، ودراسة ريمػت ونيتمبيدظ [21]

Nettelbeck [22] ودراسة قميغ ،Glenn [19]. 

 التهصيات والسقترحات:

مغ خالؿ ما تػصمت إليو نتائج الجراسة فإف الباحثة 
 تػصي باآلتي:

االستسخار في تصبيق بخامج الجمج لمسعاقيغ فكخيًا في  -1
مجارس العادييغ ومحاولة تػفيخ الجػ السالئع لشجاح ىحه 

 البخامج وتحقيق أىجافيا.

ألنذصة األكاديسية والتخفييية السختمفة االىتساـ با -2
التي تتيح فخص التفاعل البشاء بيغ الصالبات العاديات 

 وذوات اإلعاقة الفكخية في مجارس الجمج.

تػصي الجراسة بزخورة تػعية الصالبات العاديات  -3
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ؼ الجمج وخرائز الفئة في السجارس وتعخيفيع بأىجا
التي يتع دمجيا قبل تصبيق الجمج، لتجشب اآلثار الدمبية 

عمى ذوي االحتياجات الخاصة
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