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 :انًستخهص 

ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ ٔقٛ صشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ثٌوًثّز ثٌقج١ٌز إٌٝ ثٌضؼٌف ػٍٝ ثصؾج٘جس  ش٘وف 

ٝ ٘يٖ ، ٚثٌضؼٌف ػٍٝ صُأع١ٌ وً ِٓ ثٌؾِٕ ٚثٌّْضٜٛ ثٌضؼ١ٍّٟ ٚثٌنذٌر ِغ ثإلػجلز ػٍثإلػجلز

أٔغٝ( صُ ثمض١جًُ٘ ِٓ  226ىوٌ ٚ  416)ًهث ( ف636ٌثالصؾج٘جس، ٚلو صىٛٔش ػ١ٕز ثٌوًثّز ِٓ )

ِٕطمز صذٛن ِٚقجفظجصٙج، ٚلو ثّضنوِش ثٌوًثّز ثٌّٕٙؼ ثٌٛطفٟ ِٓ مالي دٕجء ثّضذجٔز صىٛٔش ِٓ 

ز إٌٝ ثْ ( فمٌر صم١ِ ثالصؾج٘جس ٔقٛ صشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز، ٚلو صٛطٍش ٔضجةؼ ثٌوًث25ّ)

أػٍٝ ِٓ ثٌّٛؾ ثٌفٌػٟ  3064فْجدٟ ِموثًٖ ثصؾج٘جس ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ وجٔش ٌِصفؼز دّضّٛؾ 

، وّج صٛطٍش إٌٝ ػوَ ٚؽٛه فٌٚق فٟ ثصؾج٘جس ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ صؼٛه ( ٚدفٌق هثي إفظجة١ج 2)

إٌٝ  إٌٝ ثٌؾِٕ ٚثٌّْضٜٛ ثٌضؼ١ٍّٟ، ٌٚىٕٙج ٚؽوس فٌٚق ىثس هالٌز إفظجة١ز فٟ ثالصؾج٘جس صؼٛه

ثٌنذٌر ِغ ثإلػجلز ٌظجٌـ ِٓ ٌو٠ُٙ مذٌر ِغ ثألفٌثه ىٚٞ ثإلػجلز، ٚلو مٌؽش ثٌوًثّز دؼوه ِٓ 

ثٌضٛط١جس ِٓ أّ٘ٙج صىغ١ف ثٌّقجػٌثس ًٚٚٓ ثٌضٛػ١ز ِٓ ثؽً ًفغ ِْضٜٛ ثصؾج٘جس أفٌثه 

     ثٌّؾضّغ ٔقٛ صشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز0

 ػًّ ثٌٌّأر ِٓ ىٚٞ ثإلػجلز0 – ثصؾج٘جس ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ: انكهًبث انًفتبحُت 
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 ABSTRACT:  

The current study aimed to identify the attitudes of the Saudi community 

towards the employment of women with disabilities and the effect of 

gender, education level, and the experience with a disability on these 

attitudes. The study sample consisted of (630) people (410 male & 220 

female) selected from the Tabuk region and its provinces. The study used 

a description approach by developing a questionnaire that included (25) 

items measuring the attitudes towards the employment of women with 

disabilities. The study results indicated that the Saudi community's 

attitudes were high, with a mean of 3.04, higher than the proposed mean 

(2), and with a statistically significant difference. The results also showed 

no differences in the Saudi community's attitudes regarding gender and 

education level. However, results showed a statistically significant 

difference in people's experience with disability to the advantage of those 

who have experience dealing with people with disabilities. The current 

study presented some recommendations, the most important of which is 

increasing the conduct of lectures and awareness workshops to improve 

people's attitudes in the community towards the employment of women 

with disability. 

 

Keywords: Attitudes, Saudi community, employment, women with 

disability. 
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 :انًقذيت واإلطبر انُظرٌ  

( ١ٍِٛٔجً، 166صشىً ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز عٍظ ػوه أفٌثه ىٚٞ ثإلػجلز فٟ ثٌؼجٌُ، أٞ ِج ٠مجًح )

ْ فٟ أٞ دٍو إىث ِج أمئج ثألؽفجي %( ِٓ ػوه ثٌْىج5( ١ٍِٛٔجً أٚ ِج ْٔذز )256ٚلو ٠ظً ثٌؼوه إٌٝ )

ثفضٍش ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز لذً لٌْٚ ِىجٔز عج٠ٛٔز دجٌّمجًٔز ِغ ثإلٔجط ىٚثس ثإلػجلز دجالػضذج0ً ٌمو 

ٔظٌثةُٙ ِٓ ثٌيوًٛ فٟ ِؼظُ ثٌّؾضّؼجس، ٚوجْ ٕ٘جن ؽجدغ ِشضٌن ٠ضّغً فٟ فظٌٛٙٓ ػٍٝ فٌص 

ٌّضؼٍمز دق١جصٙٓ ثٌنجطز، ٚأْ ثٌض١١َّ ٚثالصؾج٘جس ل١ٍٍز ؽوثً ٌٍضؼذ١ٌ ػٓ آًثةٙٓ فضٝ فٟ ثٌمؼج٠ج ث

 ثٌّؾضّؼ١ز ٔقٛ٘ٓ ال ٍثٌش غ١ٌ ٌِػ١ز فضٝ ث١ٌَٛ فٟ وغ١ٌ ِٓ ثٌمؼج٠ج ِٚٓ أدٌٍ٘ج لؼ١ز ثٌضشغ١ً

 (26110)ثٌَػّؾ ،

إْ لؼ١ز صشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ِٓ ثٌّٛػٛػجس ثٌضٟ ٌُ صقع دجٌىغ١ٌ ِٓ ثال٘ضّجَ، ِغً      

  َ ػٍٝ ثٌؼٌق أٚ ثٌّْضٜٛ ثاللضظجهٞ، ف١ظ صُ إّ٘جي ثٌؾِٕ فٟ فجٌز ثإلػجلز ثٌوًثّجس ثٌضٟ صٌو

Serajul Haq, 2003)0)  ٚصؼو لؼ١ز صشغ١ً ثٌْٕجء ىثس ثإلػجلز ٟ٘ ثفوٜ ثٌمؼج٠ج ثٌٙجِز ٚثٌقْجّز

 ، ِٚٓ أّ٘ٙج ِشىٍز ثٌض١١َّ ٚثٌضق0َ١ فجٌٌّآرزثٌضٟ ٠ؾخ هًثّضٙج، ٚىٌه ٔض١ؾز ثٌّشىالس ٚثٌٕضجةؼ ثٌّضٌصذ

ثٌّؼجلز ٟ٘ ثٌِآر ِٚؼجلز دٕفِ ثٌٛلش، ٚ٘يث ٠َ٠و ِٓ فور ثٌّشىالس ثٌضٟ ّضٛثؽٙٗ ٚمجطز فٟ ٘يٖ 

   ثٌمؼ١ز0

إْ ثألفٌثه ىٚٞ ثإلػجلز ػِّٛج ّٛثء ثٌيوًٛ أَ ثإلٔجط ٠ٛثؽْٙٛ صم١١وث فٟ ثٌقظٛي ػٍٝ فٌص  

ٌغج١ٔز، أٚ أُٔٙ ٠قضجؽْٛ إٌٝ ثٌؼًّ، ٚغجٌذج ِج ٠ضُ صؾجٍُ٘ٙ، وّج ٠ضُ ثػضذجًُ٘ دأُٔٙ ِٛثؽ١ٕٓ ِٓ ثٌوًؽز ث

ال ٚ (Barbra & Mustwanga, 2015).ثإلفْجْ ٚ٘يث ٠مٛهُ٘ إٌٝ ثٌشؼًٛ دجٌٕمض ٚثٔؼوثَ ثألِٓ، 

٠َثي ِؼوي صٛظ١ف ثألفٌثه ىٚٞ ثإلػجلز ِٕنفؼج ػٍٝ ثٌٌغُ ِٓ ثٌضؼو٠الس ثٌضٟ أؽ٠ٌش ػٍٝ لجْٔٛ 

١ٍِْٛ فٌه ِٓ ىٚٞ  43س إٌٝ أٔٗ ِٓ د١ٓ ثألفٌثه ىٚٞ ثإلػجلز، ففٟ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور، صش١ٌ ثٌضمو٠ٌث

 U.S Census)٪ ِٓ ثألشنجص غ١ٌ ىٚٞ ثإلػجلز 88٪ ٠ؼٍّْٛ ِمجًٔز ِغ 56ثإلػجلز، ٕ٘جن 

Bureau, 2007) 0ًِىضخ ثٌؼًّ ثال٠ٌِىٟ  ٚوّج أشج(American Department of Labour)  ْأ

إٌٝ  ، ٚطٍش2616ثْ ٌؼجَ ْٔذز ىٚٞ ثإلػجلز ثٌٍّضقم١ٓ فٟ ّٛق ثٌؼًّ فٟ ث٠ٌِىج فٟ شٌٙ ف٠ٌَ

 & Weihe% )2813% ِٓ ػوه ثألفٌثه ىٚٞ ثإلػجلز، ٚ٘يث ٠ؼٕٟ أْ ْٔذز ثٌذطجٌز صظً إٌٝ 2112

Stanford, 1997 0) 616د١ّٕج وجٔش ْٔذز ثٌؼجؽ١ٍٓ ػٓ ثٌؼًّ ِٓ غ١ٌ ىٚٞ ثإلػجلز فٟ ٔفِ ثٌفضٌر% 

(The U.S. Department of Labor's Office,2010 0) 
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صم٠ٌٌ ِٕظّز ثٌؼًّ ثٌؼٌد١ز إٌٝ أْ ِؼوي ْٔذز ثٌذطجٌز فٟ ثٌؼجٌُ ثٌؼٌدٟ ٠ظً إٌٝ ِٚق١ٍج، أشجً  

(0 ٚال صٛؽو إفظجءثس ػٌد١ز ِفظٍز ٚهل١مز فٟ ؽ١ّغ ثٌوٚي 2616% )ِٕظّز ثٌؼًّ ثٌؼٌدٟ،14032

( ثْ ْٔذز ثٌذطجٌز د١ٓ ىٚٞ 2666ثٌؼٌد١ز فٛي ثٌؼجؽ١ٍٓ ػٓ ثٌؼًّ ِٓ ىٚٞ ثإلػجلز0 ٚىوٌ ثٌنط١خ )

 %360( دأْ ثٌْٕذز لو صظً إٌٝ 2668%، د١ّٕج ىوٌ ٠ّٛف )86فٟ ثٌوٚي ثٌٕج١ِز صظً ثٌٝ  ثإلػجلز

ٚػِّٛج فئْ ْٔذز ثٌذطجٌز صَهثه ٌوٜ ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز أوغٌ ِٕٗ ٌوٜ ثٌيوًٛ ىٚٞ ثإلػجلز، إى       

ثٌْٕجء  صش١ٌ ثٌوًثّجس فٟ ثٌوٚي ثٌغٌد١ز دٛػٛؿ إٌٝ أْ ِؼوي ثٌضٛظ١ف ِٚضّٛؾ ثٌومً ثٌْٕٛٞ ٌوٜ

ىٚثس ثإلػجلز ٠مً دشىً ٍٍِقٛظ ١ٌٍِ فمؾ ػٓ ِؼوي ثٌضٛظ١ف ِٚضّٛؾ ثٌومً ٌوٜ ثٌْٕجء ػِّٛجً، ٚإّٔج 

٠مً ػٓ ِؼوي ثٌضٛظ١ف ِٚضّٛؾ ثٌومً ٌوٜ ثٌٌؽجي ىٚٞ ثإلػجلز أ٠ؼجً، ِّج ٠ضٌن ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز 

 (26660فٟ فجٌز فمٌ ٍِفضز ٌٍٕظٌ )ثٌنط١خ، 

ىْٛ ىثس إػجلز، فئٔٙج غجٌذج ِج صٛثؽٗ صٛظ١فج غ١ٌ ِضىجفب، ٚصىْٛ فٌطٙج غ١ٌ إْ ثٌٌّأر ػٕوِج ص       

ِضْج٠ٚز فٟ ثٌقظٛي ػٍٝ ثٌضو٠ًخ ٚإػجهر ثٌضو٠ًخ، ٚػوَ ثٌّْجٚثر فٟ ثٌقظٛي ػٍٝ ثالةضّجْ 

ٚثٌّٛثًه ثإلٔضجؽ١ز ثألمٌٜ، ٚػوَ ثٌّْجٚثر فٟ ثألؽٌ ػٓ ثٌؼًّ ثٌّضْجٚٞ ٚثٌض١١َّ ثٌٛظ١فٟ، ٚٔجهًث ِج 

ػٌَز ٚثّضذؼجهثً، ٠ٕٚظٌ إ١ٌٙج أٔٙج ًدز د١ش  فٟ ثصنجى ثٌمٌثًثس ثاللضظجه٠ز، ٚػجهر ِج صىْٛ أوغٌصشجًن 

فمؾ ِٚؼ١ٕز دضٌد١ز ثألؽفجي، ٠ُٚؼو ثٌٌؽً ٘ٛ طجَٔغ ثٌمٌثً ثٌٌة١ْٟ، ٠ٕٚظٌ إٌٝ أْ صؼ١ٍّٙج ٚصو٠ًذٙج ال 

 (26140ل١ّز ٌٗ )ػذوثس، 

ثإلػجلز ألً دىغ١ٌ ِمجًٔز دومٛي ثٌْٕجء غ١ٌ ىٚثس ِٚٓ ثٌّالفع أْ ِْض٠ٛجس ثٌومً ٌٌٍّأر ىثس      

%( ِٓ أؽٌ ثٌّٕٙز ٔفْٙج ثٌّؼٌٚػز ػٍٝ 85ثإلػجلز، وّج أْ أؽًٛ ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز صمً دْٕذز )

ثٌٌؽً ىٞ ثإلػجلز0 ٚأْ ِؼوي ثٌضٛظ١ف ٌٙٓ أ٠ؼجً ِٕنفغ ٌف١ظ أْ ِؼوي ثٌذطجٌز ثٌؼجٌٟ د١ٓ ثٌْٕجء 

ٍذجفغ١ٓ ثالؽضّجػ١١ٓ، إى أْ ػٍّٙج ال ٠مضظٌ فمؾ ػٍٝ ثّضمال١ٌضٙج ىٚثس ثإلػجلز ٠شىً ِظوً لٍك ٌٍ

 ,Rubin & Roessler)ثاللضظجه٠ز، إّٔج ٘ٛ ِضؼٍك دّفَٙٛ ثٌيثس ٌو٠ٙج أ٠ؼجً ٚثٌقجٌز ثٌٕف١ْز ٌٙج 

2007)0 

وّج صؼجٟٔ دؼغ ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ِٓ ػوَ ثٌموًر ػٍٝ ثٌؼًّ دوٚثَ وجًِ ٚصْضط١غ ثٌؼًّ دوٚثَ       

ةٟ ٚ٘يث ٠ؤهٞ إٌٝ مْجًصٙج ؽَةج ًِٓ ثٌومً، ٕٚ٘ج لو صؾو ٔفْٙج ِْضذؼور ِٓ ثٌقظٛي ػٍٝ فٌص ؽَ

ػًّ ِٕجّذز، فضٝ أٔٙج صؼجٟٔ ِٓ ػوَ ثٌقظٛي ػٍٝ ثٌضأ١ِٓ ثٌظقٟ ثٌالٍَ فٟ فجي ٚلٛع فجهط ِج ٌٙج 
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 ,Belezaفٟ ثٌؼًّ، ٚفٟ دؼغ ثٌذٍوثْ لو صفمو فمٙج فٟ ثٌقظٛي ػٍٝ ِؼجٓ صمجػوٞ إىث صَٚؽش )

20030) 

ِّٚٙج ٠ىٓ ِٓ أٌِ، فئْ ثٌضفجٚس فٟ ثٌؼجهثس ٚثٌّؼضموثس ِٓ ِؾضّغ إٌٝ آمٌ ٠ٍؼذجْ هًٚثً ِّٙجً فٟ      

ثٌٕظٌر ثٌضم١ٍو٠ز ٚثالصؾج٘جس ٔقٛ ثٌٌّأر ىثس ثإلػجلز، فذجٌٌغُ ِٓ ثٌضشجدٗ د١ٓ ثٌٌّأر ٚثٌٌؽً فٟ ثإلػجلز 

ِٓ ثألهد١جس ثٌْجدمز أْ ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ٚثٌنظجةض ثٌو٠ّغٌثف١ز، إال أْ ِج أش١ٌ إ١ٌٗ فٟ وغ١ٌ 

٠ؼٍّٓ دٕؾجؿ، ِٚغ ىٌه ٕ٘جن ثمضالف فٟ ٔظجَ ثٌؼًّ ِٚظجهً ثٌّٛثًه ثٌظق١ز ٚثاللضظجه٠ز ٚو١ّجصٙج 

ثٌضٟ صؼجٟٔ ثٌٌّأر ىثس ثإلػجلز ِٓ لٍضٙج، ٚلٍز ثٔنٌثؽٙج فٟ دٌثِؼ ثٌضو٠ًخ ٚثٌضأ١ً٘ ثٌّٕٟٙ ِٓ ثٌٌؽً 

 0(Mwachofi, 2009ىٞ ثإلػجلز )

 االتجبهبث وتشغُم األفراد روٌ اإلػبقت:

( أٔٗ ِج صَثي ٕ٘جن 2614-2663ٌمو أشجً صم٠ٌٌ ٚع١مز ثٌؼمو ثٌؼٌدٟ ٌألشنجص ىٚٞ ثإلػجلز )      

: ثالصؾج٘جس ثٌٍْذ١ز ِٓ لذً أفٌثه ثٌّؾضّغ ِؼٛلجس صٛثؽٗ صشغ١ً ىٚٞ ثإلػجلز دجٌشىً ثٌّطٍٛح ثّ٘ٙج

(2666Mangili et al,2004;  0)ػٛع ٚشّج، ثإلػجلز ٚأطقجح ثٌؼًّ ٔقٛ صٛظ١ف ثألفٌثه ىٚٞ 

( 2666ٚلو ٔمً ثٌنط١خ ) 0ٚ٘يث ٠ش١ٌ ثٌٝ ٔٛع ِٓ ثٌض١١َّ ثٌىذ١ٌ ػو ثالفٌثه ىٚٞ ثإلػجلز فٟ ثٌّؾضّغ

ػٓ ِٛلغ ثالُِ ثٌّضقور أْ ِٛثلف ٚثصؾج٘جس أطقجح ثٌؼًّ ثٌٍْذ١ز، ٚػوَ ثٌغمز دموًثصُٙ، ٚثٌنٛف ِٓ 

ٌٛظجةف، ٚلٍز ثٌضو٠ًخ، ٚػوَ ثٌغمز دموًثصُٙ، ٚثالػضمجه دؼوَ وفجءر ثألشنجص ثٌضىج١ٌف ثإلػجف١ز، ٚلٍز ث

ىٚٞ ثإلػجلز، ٚثٌنٛف ِٓ صىج١ٌف صى١١ف د١تز ثٌؼًّ، صؼو أفو ثألّذجح ثٌٌة١ْز ثٌضٟ صؤعٌ فٟ صٛظ١ف 

 ٘ؤالء ثألفٌثه0 

ثٌٌّأر ىثس ثإلػجلز، ٚػٍٝ ٚؽٗ ثٌضقو٠و فئْ ٕ٘جن عالعز ػٛثًِ ٠ؼضمو أٔٙج ثٌْذخ فٟ ثٌض١١َّ ػو         

ٚثٌقظٛي ػٍٝ ثٌؼًّ ٚثٔنفجع ثألؽًٛ ثٌضٟ صقظً ػ١ٍٙج ٚ٘يٖ ثٌؼٛثًِ ٟ٘: صأع١ٌ ثإلػجلز ػٍٝ 

ثإلٔضجؽ١ز، ٚثٌؼاللز د١ٓ ثٌؾِٕ ٚثإلػجلز، ٚأم١ٌث ثٌّٛثلف ٚثالصؾج٘جس ثٌٍْذ١ز ثٌّؾضّؼ١ز صؾجٖ ثٌٌّأر ىثس 

 & Baldwinر ىثس ثإلػجلز إٌٝ ّٛق ثٌؼًّ ثإلػجلز ٚثٌضٟ صؼضذٌ ػجِال أّج١ّج ِّٚٙج فٟ همٛي ثٌٌّآ

Johnson, 1995)0) 

ِّٚٙج ٠ىٓ ِٓ أٌِ فئْ ثالصؾج٘جس ٔقٛ ثألفٌثه ىٚٞ ثإلػجلز دّج ف١ُٙ ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز صؤعٌ فٟ 

صٛظ١ف ٘ؤالء ثألفٌثه، ٚأْ ٘يٖ ثالصؾج٘جس صضأعٌ فٟ ػوه ِٓ ثٌؼٛثًِ ٚثٌّضغ١ٌثس، وّج أشجًس ٌٙج 

، ٟٚ٘ ٔٛع ٚشور ثإلػجلز، (Al Komarnicki, 2014; Tarawneh, 2016) ثٌطٌثٚٔز ٚوِٛج١ًٔىٟ
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ٚػجًِ ثٌؾِٕ، ويٌه فئْ ثٌّْضٜٛ ثٌضؼ١ٍّٟ ٌٍفٌه ىٚٞ ثإلػجلز، ٚمذٌثس ثألفٌثه غ١ٌ ىٚٞ ثإلػجلز ِغ 

 .(Vornholt, Uitdewilligen & Nijhuis, 2013ثألفٌثه ىٚٞ ثإلػجلز صٍؼخ هًٚث فجّّج أ٠ؼج )

 راد روٌ اإلػبقت:انقبَىٌ وتشغُم األف

إْ وً ثٌّؼج٘وثس ٚثالصفجل١جس ّٛثء وجٔش ِق١ٍز أَ إل١ّ١ٍز أَ ه١ٌٚز ٚثٌضٟ صضقوط ػٓ ىٚٞ ثإلػجلز      

، ٚثٌؼمو 1683، ٚثصفجل١ز ِٕظّز ثٌؼًّ ثٌو١ٌٚز 2662وجالصفجل١ز ثٌو١ٌٚز ٌقمٛق ثألشنجص ىٚٞ ثالػجلز 

ٌؼج١ٌّز ٚثٌّق١ٍز ثٌضٟ صضقوط ػٓ صشغ١ً ( ٚثٌمٛث١ٔٓ ث2614-2663ثٌؼٌدٟ ٌألشنجص ىٚٞ ثإلػجلز )

ىٚٞ ثإلػجلز، وٍٙج صش١ٌ إٌٝ فمٛق ثألشنجص ىٚٞ ثإلػجلز دّج ف١ُٙ ثٌْٕجء فٟ ثٌقظٛي ػٍٝ ثٌضأ١ً٘ 

فّغال، فمو أوو ثٌمجْٔٛ ثأل٠ٌِىٟ  ثٌّٕٟٙ ٚدجٌضجٌٟ ثٌقظٛي ػٍٝ ثٌؼًّ ثٌيٞ ٠ضٕجّخ ِغ لوًثص0ُٙ

(ADA( ٌَؼج )ثٌمجْٔٛ ثٌيٞ صال ل1666 ٛ٘ٚ )( َػٍٝ فّج٠ز ثٌْٕجء 1623جْٔٛ إػجهر ثٌضأ١ً٘ ٌٍؼج ،)

( ِٓ لجْٔٛ 564ٚثٌٌؽجي ثٌّؤ١ٍ٘ٓ ِٓ ىٚٞ ثإلػجلز ِٓ ثٌض١١َّ فٟ ثٌضٛظ١ف، وّج فيً ثٌمُْ ًلُ )

( ِٓ ثٌض١١َّ فٟ ثٌضٛظ١ف ػٍٝ أّجُ ثإلػجلز، ٚلو ػّٓ لجْٔٛ ثٌضؼ١ٍُ 1623إػجهر ثٌضأ١ً٘ ٌٍؼجَ )

( ػّجٔجس ثٌّْجٚثر فٟ ثٌفٌص فٟ ِؾجالس ػو٠ور 1666ثٌؼجَ )فٟ  (IDEA)ٌألفٌثه ىٚٞ ثإلػجلز

 (Froschl, Rubin & Sprung, 19990) ِٕٚٙج ثٌؼًّ

 انذراسبث انسببقت:  

ٚلو صٕجٌٚش دؼغ ثٌوًثّجس ثٌضؼٌف ػٍٝ ثصؾج٘جس ثٌّؾضّؼجس ثٌٝ صٛظ١ف ثألشنجص ىٚٞ 

( ثٌٝ ثٌضؼٌف ػٍٝ ِْضٜٛ 2621ثإلػجلز ٚدجألمض ثالٔجط، ٚ٘وفش هًثّز وً ِٓ ػذجدٕز، ٚثٌش١ل )

ثٌظؼٛدجس ثٌضٟ صٛثؽٗ إهثًر ثٌّٛثًه ثٌذش٠ٌز )ِالءِز ثٌٛظ١فز، ثٌضو٠ًخ ٚثٌضط٠ٌٛ، ثٌوثفغ، ٚصم١١ُ 

ثألهثء( ثٌضٟ صٛثؽٙٙج ثٌّٛظفجس ىٚثس ثإلػجلز فٟ ثٌمطجع ثٌؼجَ ثألًهٟٔ، ِٚوٜ ثٌٌػج ػٓ صٛثفٌ ٌِثفك 

شٌف١ٓ، ٚثٌَِالء، ٚويٌه ِغ ثٌؼّالء فٟ ثٌؼ0ًّ ٚلو ثٌؼًّ، ٚثٌظؼٛدجس ثٌضٟ ٠ٛثؽٙج ػٕو ثٌضفجػً ِغ ثٌّ

ثشجًس ثٌٕضجةؼ ثٌٝ ِْضٜٛ ِضّٛؾ ِٓ ثٌٌػجء فٛي ثٌضم١١ُ، ٚصٛثفٌ ٌِثفك ثٌؼًّ، ٚثٌّؼجٍِز ثٌضٟ 

% ِٓ ثٌْٕجء ٠82ضٍمٛٔٙج ِٓ ثٌَِالء ٚثٌّشٌف١ٓ ٚويٌه ِٓ ثٌؼّالء، وّج أظٌٙس ثٌٕضجةؼ أْ فٛثٌٟ 

 ضٜٛ ثػٍٝ فٟ شغً ثألػّجي ثإلهث٠ًز0ىٚثس ثإلػجلز ٠ٛثؽْٙٛ طؼٛدجس دّْ

ثٌٝ صؾجًح ثٌْٕجء ىٚثس  ,Peter,   Alem,  ( Knabe (2018ٚصطٌلش هًثّز وً ِٓ 

ثإلػجلز فٟ ثٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز ثٌٍٛثصٟ فظٍٓ ػٍٝ ػًّ ٚثشضٍّش ػ١ٕز ثٌوًثّز صْغ ِٓ ثٌْٕجء 
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٠ز، ٚعالط ٌو٠ٙٓ إػجلز ّّؼ١ز، ثِج ّٕز، عالط ِٕٙٓ ٌو٠ٙٓ إػجلز دظٌ 52-28صٌثٚفش أػّجًُ٘ ِج د١ٓ 

ثٌغالط ثٌذجل١جس إػجلضٙٓ فٌو١ز، ٚأظٌٙس ثٌٕض١ؾز ثٌٝ ثٌقجؽز ثٌٍّقز ثٌٝ صطذ١ك ٚصفؼ١ً ث١ٌْجّجس ثٌضٟ 

ّٕضٙج ثٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز ٌوػُ ثٌْٕجء ٚثألشنجص ِٓ ىٚٞ ثإلػجلز فٟ ثٌقظٛي ػٍٝ فٌص 

 ِٛثلف ٍّذ١ز ثصؾج0ٓٙ٘ ثٌٕضجةؼ ٚؽٛه سٚظ١ف١ز ٌٙٓ دشىً وجف، وّج أظٌٙ

( إٌٝ ِؼٌفز ثصؾج٘جس ثٌشؼخ ثألًهٟٔ ٔقٛ صٛظ١ف ثألشنجص 2616٘وفش هًثّز ثٌطٌثٚٔز )ٚ

ىٚٞ ثإلػجلز، ٚهًثّز صأع١ٌ دؼغ ثٌّضغ١ٌثس ػٍٝ ٘يٖ ثالصؾج٘جس0 ٚلو ثّضنوِش ثٌذجفغز ثّضذ١جْ ٌٙيث 

ثٌّشجًو١ٓ أووٚث أْ  % 88ِِٓٓ ثٌيوًٛ ٚثإلٔجط0 أشجًس ثٌٕضجةؼ إٌٝ أْ  866ثٌغٌع ٍٚع ػٍٝ 

% إٌٝ أْ ٘ؤالء ثألشنجص غ١ٌ ِٕضؾ١ٓ، ٚلو ٚؽوس 66ثٌؼًّ فك ٌألشنجص ىٚٞ ثإلػجلز، ٚأشجً 

ثٌوًثّز فٌٚلج ىثس هالٌز فٟ ثصؾج٘جس ثٌشؼخ ثألًهٟٔ ٔقٛ صٛظ١ف ثالشنجص ىٚٞ ثإلػجلز دْذخ 

ز صؼٛه إٌٝ ثٌؾِٕ ٌالثٌؼٌّ، ٚثٌّْضٜٛ ثٌضؼ١ٍّٟ، ٚٚؽٛه إػجلز فٟ ثألٌّر ٌُٚ صٛؽو فٌٚق ىثس ه

 ٚثٌّْضٜٛ ثاللضظجه0ٞ

إٌٝ صم١١ُ ثصؾج٘جس  Paez & Arendt(، 2614٘وفش ثٌوًثّز ثٌضٟ لجَ دٙج دج٠َ ٚآ٠ًٕوس )

ِوًثء ثٌفٕجهق ٚثٌّطجػُ فٟ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ثصؾجٖ ثٌّٛظف١ٓ ىٚٞ ثإلػجلز، ٚلو ٍٚػش ثالّضذجٔجس 

ٚلو أشجًس ثٌٕضجةؼ إٌٝ أْ ٕ٘جن  Midwesternِشجًن فٟ ٚال٠ز ِو٠ْٚضٌْ   836ثًٌٛل١ز ػٍٝ  

ثمضالف فٟ ثصؾج٘جس ثٌّشجًو١ٓ صؼٛه ثٌٝ ِضغ١ٌثس وً ِٓ ثٌؼٌّ، ٚثٌؾِٕ، ٚثٌنذٌثس ثٌْجدمز ِغ ىٚٞ 

ثإلػجلز، ٚلو ٚؽوس ثٌوًثّز ٚؽٛه ثصؾج٘جس ث٠ؾجد١ز ِٓ لذً ثٌّشجًو١ٓ صؾجٖ صو٠ًخ ثألفٌثه ىٚٞ ثإلػجلز 

قجؽز ٚثٌضو٠ًخ ثالػجفٟ ٠ٌَجهر ثٌّؼٌفز ثٌقج١ٌز ٚثٌّْضمذ١ٍز ٚثٌؼًّ ِؼُٙ، ٚلو أٚطٝ ثٌذجفغجْ إٌٝ ثٌ

 ٌّوًثء ثٌفٕجهق ٚثٌّطجػُ ٌضؼ٠ََ ٔؾجؿ ػًّ ثألفٌثه ىٚٞ ثإلػجلز0 

(، ٚثٌضٟ ٘وفش إٌٝ ثٌضؼٌف 2614وّج أشجًس ػوه ِٓ ثٌٕضجةؼ ثٌضٟ صٛطٍش إٌٙج هًثّز ػذوثس )

أ١ٌٚجء ثألًِٛ الِجًثس ثٌؼٌد١ز، إٌٝ أْ ػٍٝ ثٌظؼٛدجس ثٌضٟ صٛثؽٗ صشغ١ً ثٌّؼجل١ٓ ػم١ٍج فٟ هٌٚز ث

٠نجفْٛ ػٍٝ أدٕجةُٙ ىٚٞ ثإلػجلز ِٓ د١تز ثٌؼًّ، ٠ٚؼجًػْٛ صشغ١ً ثالٔجط ثٌّؼجلجس ى١ٕ٘ج، وّج أْ 

ثٌّؾضّغ ٠ٕظٌ إٌٝ ثٌّؼٛل١ٓ ٔظٌر ه١ٔٚز، ٚأْ ثٌّؾضّغ غ١ٌ ِضمذً ٌوِؼ ثٌّؼجل١ٓ ى١ٕ٘ج فٟ ّٛق ثٌؼًّ، 

ٚال ٠ٛؽو عمز دموًثصُٙ فٟ د١تز ثٌؼًّ، ٠ٚضُ ص١ّٙشُٙ فٟ د١تز  ٠ٕٚظٌ أطقجح ثٌؼًّ ٌُٙ ٔظٌر ه١ٔٚز،

ثٌؼًّ، وّج أشجًس ثٌٕضجةؼ إٌٝ أْ ثدٌٍ ثٌظؼٛدجس ثألمٌٜ ثٌضٟ صٛثؽٗ صشغ١ً ىٚٞ ثإلػجلز ثٌي١ٕ٘ز ٘ٛ 

 ثالصؾج٘جس ثٌٍْذ١ز ألطقجح ثٌؼًّ ٚثٌّوًثء ٔقٛ ىٚٞ ثإلػجلز ثٌي١ٕ٘ز ٚلوًثصُٙ ٚثٔضجؽ١ض0ُٙ



اتجاهات المجتمع السعودي نحو عمل النساء من ذوي االعاقة وعالقتها  عبد اهلل حجاب القحطانيد.
 ببعض المتغيرات الديموجرافية

 

 4366 

إٌٝ ثٌضؼٌف ػٍٝ  Barbra & Mutswanga( 2614ٌث ِٚٛصْٛثٔؾج )ٚلو ٘وفش هًثّز دجًد

ثصؾج٘جس أطقجح ثٌؼًّ ٍِٚالء ثٌؼًّ ٔقٛ ِٛظف١ٙج ىٚٞ ثإلػجلز فٟ ثٌّؾضّغ ِٓ صش١ضٛٔؾ٠َٛث فٟ 

٠ٍّذجد0ٞٛ صىٛٔش ثٌؼ١ٕز ِٓ عالع١ٓ ِشجًوج، ثّضنوِش ِؼُٙ ثٌّمجدٍز ٚثٌّالفظز0 أشجًس ثٌٕضجةؼ 

ػجلز ٠ٛثؽْٙٛ ص١١َّث فٟ أِجوٓ ثٌؼ0ًّ ٠ٕٚظٌ ٌُٙ ٍِالء ثٌؼًّ دجػضذجًُ٘ ثٌٌة١ْ١ز أْ ثٌّٛظف١ٓ ىٚٞ ثإل

غ١ٌ أوفجء، ٚأُٔٙ دقجؽز إٌٝ ِْجػور إلٔؾجٍ ثٌّٙجَ، فٟ ف١ٓ أْ أًدجح ثٌؼًّ صٌٜ أْ دؼغ ٘ؤالء 

ثألفٌثه ِٓ ىٚٞ ثإلػجلز صن١ف ثٌَدجةٓ، ٚأْ ثٌذؼغ ٠ؼضّو ػٍٝ ٍِالةٗ فٟ ثٌؼًّ إلٔؾجٍ ثٌّٙجَ، ٚأُٔٙ 

ْٚ إٌٝ ثٌّؼٌفز، ٚػؼف ِؤ٘الصُٙ ِّج ٠ؾؼٍُٙ غ١ٌ طجٌق١ٓ ٌٍؼ0ًّ ٚأشجً ٍِالء ثٌؼًّ أْ ٠فضمٌ

 ثٌّٛظف١ٓ ىٚٞ ثإلػجلز دقجؽز ألظٝ ثإلشٌثف ٚدقجؽز إٌٝ صنظ١ض ِٙجَ مجطز ِٕجّذز ٌظٌٚف0ُٙ 

هًثّز  and Lysaghtb  Burgea, Kuntza(2662ٚلو أؽٌٜ دًٛػ ٚوَٛٔث ١ٌٚؾَس )

جس ثٌٕظٌ ثٌؼجِز ثصؾجٖ صٛظ١ف ثألفٌثه ىٚٞ ثإلػجلز ثٌؼم١ٍز، ٚلو ؽذمش ٘وفش إٌٝ ثٌضؼٌف ػٍٝ ٚؽٙ

 686ثٌوًثّز ِٓ مالي ثٌّىجٌّجس ثٌٙجصف١ز ثٌضٟ أؽ٠ٌش ِغ ِؾّٛػز وذ١ٌر ِٓ ثٌّٛثؽ١ٕٓ دٍغ ػوهُ٘ 

فٌه ػٍٝ ٔطجق ٚثّغ ِٓ ِمجؽؼز أٚٔضج٠ًٛ، وٕوث، ٚلو أشجً أغٍذ١ز ثٌّشجًوْٛ إٌٝ أْ دؼغ أشىجي 

% ِٓ ثٌّشجًو١ٓ 82ٛ ثألفؼً ٌّؼظُ ثٌذجٌغ١ٓ ِٓ ىٚٞ ثالػجلز ثٌؼم١ٍز، ٚثْ فٛثٌٟ ثٌؼًّ ثٌّوِؼ ٘

ثػضموٚث أْ صٛظ١ف ٘ؤالء ثألفٌثه ال ٠ؤعٌ ٍّذ١ج ػٍٝ طًٛر أِجوٓ ثٌؼًّ، ٚلو أشجً ثٌّشجًوْٛ إٌٝ أْ 

 ٔمض دٌثِؼ ثٌضٛظ١ف  ٌألفٌثه ىٚٞ ثإلػجلز ثٌؼم١ٍز وجْ ِٓ أدٌٍ ثٌّؼ١مجس ثٌضٟ صٛثؽ0ُٙٙ 

، فمو on Disability  Harris Poll(2664ثٌّؼٕٟ دجإلػجلز )  ّضطالع ٌٙج٠ًِ دٛيٚفٟ ث

٪ ِٓ ثألشنجص ىٚٞ ثإلػجلز فٟ ثٌٛال٠جس ثٌّضقور ثأل٠ٌِى١ز ٠ؼٍّْٛ دوٚثَ وجًِ، ِمجًٔز ح 35ٚؽو أْ 

 ٪ ِٓ ثٌؼج١ٍِٓ ِٓ ىٚٞ ثإلػجلز22% ِٓ ثألفٌثه ِٓ غ١ٌ ىٚٞ ثإلػجلز، ٚٚفمج ٌٙيث ثالّضطالع، ىوٌ 28

٪ ُِٕٙ أٔٗ صُ ًفؼُٙ ٌّمجدٍز ثٌؼًّ دْذخ إػجلضُٙ، ٚأفجه 22أُٔٙ ٠ٛثؽْٙٛ ص١١َّث فٟ ثٌؼًّ، ٚىوٌ 

٪ أٔٗ ٌُ ٠ضُ ػًّ صى١١فجس ثٌؼًّ ٌُٙ، ٚىوٌ 21٪ أٔٗ صُ ًفؼُٙ ِٓ ثٌٛظ١فز دْذخ إػجلضُٙ، ٚأفجه 31

قظٍْٛ ػٍٝ أؽًٛ %  أُٔٙ 12٠% أٔٗ صُ ثػطجةُٙ ِْؤ١ٌٚجس ألً ِٓ ٍِالةُٙ فٟ ثٌؼًّ، وّج أفجه 14

 ألً ِمجًٔز دَِالةُٙ غ١ٌ ىٚٞ ثإلػجلز0 

ِٓ مالي ٌِثؽؼز ثٌوًثّجس ثٌْجدمز ٠ؾو ثٌذجفظ أْ ثٌوًثّز ثٌقج١ٌز صضشجدٗ ِغ صٍه ثٌوًثّجس فٟ 

أٔٙج دقغش فٟ لؼ١ز صشغ١ً ثألفٌثه ىٚٞ ثإلػجلز دشىً ػجَ، ِٚٓ مالي صفقض ثٌذجفظ ثٌول١ك ٌضٍه 

ؼٙج ػٍٝ هًثّز لؼ١ز صشغ١ً ثألفٌثه ىٚٞ ثإلػجلز ّٛثء ف١ّج ٠ضؼٍك ثٌوًثّجس، ف١ؾو أٔٙج ًوَس ؽ١ّ
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دجٌضؼٌف ػٍٝ ثصؾج٘جصُٙ ِٓ لذً ثٌّٛثؽ١ٕٓ ٚأطقجح ثٌؼًّ، ٚٚػؼُٙ ٚثٌّشىالس ثٌضٟ صٛثؽُٙٙ فٟ 

ثٌؼًّ، ٚ٘يٖ ثٌوًثّجس صُؼو ِٓ ثٌوًثّجس ثٌّّٙز ٚثٌضٟ صموَ ٔضجةؼ ِّٙز فٟ فُٙ ٚثلغ صشغ١ً ٘ؤالء 

ثصنجى ث١ٌْجّجس ٚثٌمٌثًثس ثٌّضؼٍمز دشأُٔٙ، إال أٔٗ ٚػٕو ثالؽالع ػٍٝ ِؼظُ صٍه ثألفٌثه، ٚدجٌضجٌٟ 

هًثّز ٔٛع ثٌؾِٕ فٟ ثإلػجلز، فٕؾو أْ ِؼظّٙج ًوَ ػٍٝ  ػٓ ثٌوًثّجس، ٠ؾو ثٌذجفظ أٔٙج غفٍش

ثٌقج١ٌز ػٓ ثٌوًثّجس  ٌيث فئْ ِج ١ّ٠َ ثٌوًثّز ثٌؾ0ِٕ ٔٛع هًثّز ٔٛع ثإلػجلز دشىً ػجَ، هْٚ أْ صقوه

أٔٙج صُؼو ِٓ ثٌوًثّجس ثٌٕجهًر ٚثٌقو٠غز فٟ ثٌْؼٛه٠ز ٚثٌضٟ دقغش دشىً ِذجشٌ فٟ صقو٠و  ثٌْجدمز،

ثصؾج٘جس ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ ٔقٛ صشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز، ِٓ مالي ثٌضٌو١َ ػٍٝ ٔٛع ثٌؾِٕ 

ْجدك فٟ لؼ١ز ٚصقو٠وث ثٌْٕجء0 إى أٔٗ ِٚٓ مالي ِج الفظٗ ثٌذجفظ فٟ ثٌوًثّجس ثٌْجدمز ٚفٟ ثألهح ثٌ

صشغ١ً ثألفٌثه ىٚٞ ثإلػجلز ٚصقو٠وث فٟ ثٌٛؽٓ ثٌؼٌدٟ ٚثٌْؼٛه٠ز، أٔٙج صؾجٍ٘ش لؼ١ز ثٌْٕجء ىٚثس 

ثإلػجلز، أٚ ثٔٙج ٌٌدّج أميس ِىجٔج عج٠ٛٔج ٚف١َث ػ١مج دْذخ ثٌٕظٌر ثٌؼجِز ٌضٍه ثٌّؾضّؼجس ٔقٛ ؽذ١ؼز 

 ثٌٌّأر ٚمجطز أٔٙج ىثس إػجلز0

 يشكهت انذراست وأسئهتهب:  

و ثٌؼًّ أفو ثٌم١ُ ثٌٙجِز دجٌْٕذز ٌألفٌثه ىٚٞ ثإلػجلز دّج ف١ُٙ ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز، فئػجفز ٠ؼ

إٌٝ وٛٔٗ ػٕظٌث ِْجػوث فٟ ؽٛثٔخ ثٌق١جر ثٌّنضٍفز ٌؤٌته ثألفٌثه، فٙٛ ٠ؼىِ لوًثصُٙ ثٌقم١م١ز ثٌضٟ ال 

 ٠ّىٓ ثٌضؼٌف ػ١ٍٙج إال ِٓ مالي ثٌؼ0ًّ 

ز شٛؽج ؽ٠ٛال فٟ صّى١ٓ ثٌٌّأر ىثس ثإلػجلز فٟ وغ١ٌ ِٓ ٌمو لطؼش ثٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠

ثٌمؼج٠ج ِٕٚٙج لؼ١ز ثٌضشغ١ً، ِٓ مالي صفؼ١ً ثٌمٛث١ٔٓ ٚث١ٌْجّجس ثٌّضؼٍمز ٚديي ثٌؾٙٛه ِٓ أطقجح 

، فغّز ِؼ١مجس ال ٍثٌش صمف ثٌمٌثً ِٓ ؽّؼ١جس ٚأفٌثه، إال أْ ثٌؾٙٛه ال ٍثٌش هْٚ ثٌّْضٜٛ ثٌّضٛلغ

 ِٓ ثٌؼًّ ِٕٚٙج ثالصؾج٘جس غ١ٌ ثال٠ؾجد١ز0 ىثس ثإلػجلز ثٌٌّأرػجةمج فٟ صق١ْٓ صّى١ٓ 

الصؾج٘جس ٘ٛ ثٌّومً ثألٚي ٚٔمطز ثالًصىجٍ ثٌضٟ صذٕٟ ػ١ٍٙج وغ١ٌ ِٓ ثٌمٌثًثس  إْ هًثّز

ثٌّضؼٍمز دٛػغ ثٌضش٠ٌؼجس ٚثٌمٛث١ٔٓ ثٌضٟ صىفً فمٛق ٘ؤالء ثألفٌثه دّج ف١ُٙ ثٌْٕجء فٟ ثٌضٛظ١ف، 

 ,Al Tarawneh)جطز دضو٠ًذُٙ ٚصأ١ٍُ٘ٙ، ٚثٔشجء ِىجصخ ثٌضٛظ١ف ٌُٙ ٚويٌه ثٔشجء ثٌّؤّْجس ثٌن

2016; Jang, Wang, Lin & Shih, 2013) ٌيٌه ؽجءس ثٌوًثّز ثٌقج١ٌز ٌٍضؼٌف ػٍٝ ثصؾج٘جس ،

ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ ٔقٛ صشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز، ٚهًثّز دؼغ ثٌّضغ١ٌثس ثٌّضؼٍمز دٙج، إى صؼو ٘يٖ 
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ثٌٕجهًر ٚمجطز وٛٔٙج صٌوَ ػٍٝ هًثّز ٔٛع ثٌؾِٕ فٟ ثإلػجلز ٚمجطز فٟ لؼ١ز ثٌوًثّز ِٓ ثٌوًثّز 

ثٌضشغ١ً، إى أْ ٔضجةؾٙج صَٚه طجٔؼٟ ثٌمٌثً فٟ صق١ْٓ ثٌنوِجس ثٌّضؼٍمز دضشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز0 

 ٚلو صُ صقو٠و ِشىٍز ثٌوًثّز ِٓ مالي ثإلؽجدز ػٓ ثألّتٍز ث٢ص١ز:

 ٔقٛ صشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز؟ 0 ِج ثصؾج٘جس ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛه1ٞ

ٔقٛ ػًّ فٟ ثصؾج٘جس ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ  6065≤ 0 ً٘ صٛؽو فٌٚق ىثس هالٌز ثفظجة١ز ػٕو ِْضٜٛ  2

 صؼٛه إٌٝ )ثٌؾِٕ، ثٌّْضٜٛ ثٌضؼ١ٍّٟ، ثٌنذٌر ِغ ثإلػجلز(؟ثٌْٕجء 

 هذف انذراست:

ٛ صشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ٘وفش ثٌوًثّز ثٌقج١ٌز إٌٝ ثٌضؼٌف ػٍٝ ثصؾج٘جس ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ ٔق

ثإلػجلز ِٓ مالي دٕجء ِم١جُ ٌضقو٠و ٘يٖ ثالصؾج٘جس، وّج ٘وفش إٌٝ ثٌىشف ػٓ ثٌؼاللز د١ٓ ٘يٖ 

 ثالصؾج٘جس ٚدؼغ ثٌّضغ١ٌثس ٟٚ٘ )ثٌؾِٕ، ٚثٌّْضٜٛ ثٌضؼ١ٍّٟ، ٚثٌنذٌر ِغ ثإلػجلز(0 

 أهًُت انذراست:

١ً ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز، ٚػًٌٚر ثٌٛػٟ ٚثٌّؼٌفز دجصؾج٘جس ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ ٔقٛ صشغ ٠ٍجهر -1

 صؼو٠ٍٙج ٔقٛ ثال٠ؾجد١ز ِٓ مالي ٠ٍجهر ثٔنٌثؽ ِٚشجًوز صٍه ثٌْٕجء فٟ ثٌؼ0ًّ 

0  صمو٠ُ إؽجً ٔطٌٞ ٠ْضف١و ِٕٗ ثٌؼجٍِْٛ ٚثٌذجفغْٛ فٟ ث١ٌّجه٠ٓ ثٌضٌد٠ٛز ٚثالؽضّجػ١ز ٚثٌّؤّْجس 2

 ثٌنجطز دجٌٌّأر ٚصقو٠وث ثٌٌّآر ىثس ثإلػجلز0 

ثٌٕمض فٟ ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌوًثّجس فٟ لؼ١ز صشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ضذجس ثٌؼ١ٍّز ّو فجؽز ثٌّى -3

 ٚهًثّز ثالصؾج٘جس ثٌّضؼٍمز دضشغ١ٍٙج0

 حذود انذراست ويحذداتهب:

ثلضظٌس ثٌوًثّز ػٍٝ ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ ٚػٍٝ ثألفٌثه ثٌي٠ٓ ٠ضٛثؽوْٚ فٟ ِٕطمز صذٛن ِٚؤٙج ثٌّنضٍفز 

َ، وّج 2616، ٚىٌه مالي ثٌٌدغ ثألٚي ِٓ ثٌؼجَ ً، ٚثٌٛؽٗ، ٚأٍِؼ()صذٛن، ٚػذجء، ٚص١ّجء، ٚفم

 ثلضظٌس ثٌوًثّز ػٍٝ ِٕٙؾ١ضٙج ٚإؽٌثءثصٙج0
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 انتؼرَفبث االجرائُت نهذراست:

ٟ٘ ثٌقجٌز ثٌٛؽوث١ٔز ٚثٌَٕػجس ٚثالٔطذجػجس ثٌوثم١ٍز ثٌضٟ ٠قٍّٙج ثألفٌثه ِٓ مالي  االتجبهبث: -

وّج ٠ضُ ل١جّٙج  ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ٚثٌّشجً إ١ٌٙج فٟ ثٌّم١ج0ُ أفىجًُ٘ ٚمذٌثصُٙ ثٌْجدمز، ٔقٛ صشغ١ً

 ِٓ مالي ثٌّم١جُ ثٌّؼو فٟ ثٌوًثّز ثٌقج١ٌز0

ُ٘ ثألفٌثه ثٌْؼٛه٠ْٛ ثٌيوًٛ ٚثإلٔجط ثٌّم١ّ١ٓ فٟ ثٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز  انًجتًغ انسؼىدٌ: -

، ٚأٍِؼ(، ٚثٌي٠ٓ صضٌثٚؿ أػّجًُ٘ ٚصقو٠وث ِٕطمز صذٛن فٟ ِوْ )صذٛن، ٚػذجء، ٚص١ّجء، ٚفمً، ٚثٌٛؽٗ

 فّج فٛق0 -22ِٓ 

٘ٓ ثالٔجط ثٌضٟ ٌو٠ٙٓ ٚثفور ِٓ ثالػجلجس ثٌّنضٍفز )ثإلػجلز ثٌؼم١ٍز، ثٌّْؼ١ز،  انُسبء رواث اإلػبقت: -

 ّٕز0 66-26ثٌذظ٠ٌز، ٚثٌؾ١ّْز، ٚثٌىال١ِز(، ٚثٌّؤ٘الس ٌٍؼًّ، ٚثٌٍٛثصٟ ٠ضٌثٚفٓ أػّجً٘ٓ ِٓ 

 انطرَقت واإلجراءاث:  

 :نًجتًغ وانؼُُتا

٠ّغً ِؾضّغ ثٌوًثّز ؽ١ّغ ثألفٌثه فٟ ثٌٍّّىز ثٌؼٌد١ز ثٌْؼٛه٠ز ٚثٌي٠ٓ ٠ّغٍْٛ وجفز أؽ١جفٗ ِّٓ 

، ٚشجًن فٟ ٘يٖ 2616فّج فٛق ٚثٌي٠ٓ ٠مِْٛٛ ػٍٝ أًع ثٌٍّّىز فٟ ثٌؼجَ  22صضٌثٚؿ أػّجًُ٘ ِٓ 

ثمض١جً ٠ٛجس صؼ١ّ١ٍز، صُ ( أٔجط ، ٍِٚٛػ١ٓ ػّٓ أًدؼز ِْض226( ىوًٛ، ٚ)416فٌه ) 636ثٌوًثّز 

صذٛن ٟٚ٘ )صذٛن، ٚػذجء، ٚص١ّجء، ٚفمً،  طمزِٕ فٟ دط٠ٌمز ػشٛثة١ز ِٓ أفٌثه ثٌّؾضّغثٌوًثّز  زػ١ٕ

ٚثٌٛؽٗ، ٚأٍِؼ(، ٚلو صُ ثمض١جًُ٘ دّْجػور ِٓ ِؾّٛػز ِٓ ؽٍذز ثٌذىج٠ًٌُٛٛ ثٌٍّضقم١ٓ فٟ دٌٔجِؼ 

ّضذجٔز ػٍٝ ٔطجق ٚثّغ ِٓ ِٕجؽك ِو٠ٕز ثٌضٌد١ز ثٌنجطز فٟ ؽجِؼز صذٛن ِٓ مالي ص٠ٍٛغ ًثدؾ ثال

 ( ثٌنظجةض ثٌو٠ّغٌثف١ز ألفٌثه ػ١ٕز ثٌوًثّز10صذٛن0 ٠ٚظٌٙ ثٌؾوٚي ًلُ )

( انخصبئص انذًَغرافُت ألفراد ػُُت انذراست، وفقب نًتغُراث )انجُس، انًستىي 1انجذول رقى )

 .036انتؼهًٍُ، وانخبرة يغ اإلػبقت( ٌ=

 المجموع مستوى المتغير المتغير

 ذكر  الجنس        
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 224 أنثى

 

 

 المستوى التعليمي

   33            أقل من ثانوي

       88            دبلوم

 333            بكالوريوس

 32            دراسات عليا

 112            توجد خبرة الخبرة مع اإلعاقة

 518            ال توجد

 634           المجموع

 

     أداة انذراست:

ِٓ أؽً صقم١ك ٘وف ثٌوًثّز ٚثٌّضّغً دجٌضؼٌف ػٍٝ ثصؾج٘جس ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ ٔقٛ 

صشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز، ٚثٌىشف ػٓ ثٌؼاللز د١ٓ ٘يٖ ثالصؾج٘جس، لجَ ثٌذجفظ دضط٠ٌٛ ثّضذجٔز 

مؼ١ز صشغ١ً ثألفٌثه ٌٙيث ثٌغٌع ػٍٝ شىً ِم١جُ، ِٓ مالي ثٌٌؽٛع ٌألهح ثٌْجدك ىٞ ثٌؼاللز د

 Al( 2616ىٚٞ ثإلػجلز ٚمجطز ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز، ِٓ هًثّجس ّجدمز ووًثّز ثٌطٌثٚٔز )

Tarawneh ( ْ2614ٚهًثّز د١َ ٚدجٚال ٚأ٠ًٕوس ٍّٚٛث)Paez, Paola & Arendt, Susan 

ْٛ (، ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌٌّثؽغ ثٌغج٠ٛٔز، ٚصى2611، ٚوضخ ِٚمجالس فٛي ثٌّٛػٛع، وىضجح ثٌَػّؾ )

فمٌر، ٚصُ دٕجةٙج ػٍٝ شىً ثّضؾجدز إٌىض١ٌٔٚز ػٓ ؽ٠ٌك  (25)ثٌّم١جُ دظًٛصٗ ثٌٕٙجة١ز ػٍٝ 

 ١ًٌْٙ ثؽٌثءثس صطذ١مٙج ٚصق١ًٍ ثٌٕضجةؼ0 (Google Drive)ثٌؾٛؽً هًث٠ف 

ٚلدو صدُ فْدجدٙج وّدج ٠ٍدٟ )أٚثفدك  ( صمدو٠ٌثس،4) ٍُّ صمو٠ٌ ِىْٛ ِٓ ػٍٝ ثٌّم١جُ ٚثشضًّ

، ال ثٚثفك دشور=طف0ٌ ٚالّضنٌثػ هالالس طوق ثٌّم١جُ، فمدو صدُ 1=، ال أٚثفك2أٚفك= -3دشور=

ِٓ مالي ػٌع ثٌّم١جُ ػٍٝ ِؾّٛػز ِٓ ثٌّقى١ّٓ ِٓ ثألّجصير ، ثّضنوثَ ؽ٠ٌمز صم١١ُ ثٌّقى١ّٓ

ِٚالةّضددٗ ألغددٌثع  ثٌّم١ددجُ ثٌنجطددز، ٚىٌدده ٌضم١دد١ُ ِقضددٜٛ ثٌؾددجِؼ١١ٓ ثٌّضنظظدد١ٓ فددٟ ثٌضٌد١ددز

% 66ز ٌٍفمٌثس، ف١ظ صُ ثػضّجه ثٌفمٌثس ثٌضٟ ثصفك ػ١ٍٙج أوغدٌ ِدٓ ثٌوًثّز، ٚصم١١ُ ثٌظ١جغز ثٌٍغ٠ٛ

 ِٓ ثٌّقى0ٓ١ّ 

ثٌوثمٍٟ، ِٓ مالي صطذ١ك  ثالصْجق ٚالّضنٌثػ ِؼجًِ عذجس ثٌّم١جُ، فمو ثّضنوِش ؽ٠ٌمز

 ٌفج،ث وٌٚ ٔذجك ثٌوًثّز، ف١ظ ثّضنوِش ِؼجهٌز ػ١ٕز ِٓ مجًػ ثّضطالػ١ز ػ١ٕز ثٌّم١جُ ػٍٝ
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ثٌْٕخ وٛٔٙج ٌِصفؼز ٚدجٌضجٌٟ  ٘يٖ 0 ٚلو ثػضّوس(60614) وىً ٌٍّم١جُ ل١ّضٙج ٚثٌضٟ صٌثٚفش

 ثٌوًثّز0 ٘يٖ ِٕجّذضٙج ٌغج٠جس

 :وإجراءاتهبيُهجُت انذراست 

صؼو ٘يٖ ثٌوًثّز هًثّز ٚطف١ز ِْق١ز صظف ثصؾج٘جس ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ ٔقٛ ثٌْٕجء ىٚثس 

لو ثّضنوِش ثٌوًثّز ثألّج١ٌخ ثإلػجلز، ِٓ مالي ثٌضؼٌف ػٍٝ ٚؽٙجس ٔظٌُ٘ ٔقٛ صٍه ثٌْٕجء، ٚ

ثألٚي "ِج ثصؾج٘جس ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ ٔقٛ  ثإلفظجة١ز ث٢ص١ز: ٌإلؽجدز ػٓ ثٌْؤثي ثألٚي ٌٍوًثّز

ٌإلؽجدز ػٓ ثٌّضّٛطجس ٚثالٔقٌثفجس ثٌّؼ١ج٠ًز، ٚصشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز؟"، فمو ثّضنوِش 

فٟ ثصؾج٘جس ثٌّؾضّغ  6065≤ ∞ صٛؽو فٌٚق ىثس هالٌز ثفظجة١ز ػٕو ِْضٜٛ  ثٌْؤثي ثٌغجٟٔ "

صق١ًٍ ثٌضذج٠ٓ  ثٌْؼٛهٞ صؼٛه إٌٝ )ثٌؾِٕ، ثٌّْضٜٛ ثٌضؼ١ٍّٟ، ثٌنذٌر ِغ ثإلػجلز(؟،  فمو ثّضنوَ

 0(One way ANOVA)ثألفجهٞ 

أِج ِضغ١ٌثس ثٌوًثّز فمو ثشضٍّش ػٍٝ ثٌّضغ١ٌثس ثٌّْضمٍز ٟٚ٘: )ثٌؾِٕ ٚثٌّْضٜٛ ثٌضؼ١ٍّٟ، 

 ٍّش ػٍٝ ثٌّضغ١ٌ ثٌضجدغ ٚ٘ٛ: )صمو٠ٌ ثصؾج٘جس ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ(0ٚثٌنذٌر ِغ ثإلػجلز(0 وّج ثشض

 َتبئج انذراست:  

 انًجتًغ انسؼىدٌ َحى تشغُم انُسبء رواث اإلػبقت؟ يب اتجبهبث اإلجببت ػٍ انسؤال األول:

ٌإلؽجدز ػٓ ٘يث ثٌْؤثي صُ إ٠ؾجه ثٌّضّٛطجس ثٌقْجد١ز ٚثالٔقٌثفجس ثٌّؼ١ج٠ًز ٌضمو٠ٌثس           

إلعذجس هالٌز ثٌفٌٚق د١ٓ  T-Testقٛع١ٓ ػٍٝ ػذجًثس أهثر ثٌوًثّز وّج صُ ثّضنوثَ ثمضذجً ثٌّذ

 (0 2( ٚثصؾجٖ ثالّضؾجدز ٚثٌٕضجةؼ وّج فٟ ثٌؾوٚي )2ِضّٛطجس ثّضؾجدجس ثٌّفقٛط١ٓ ٚثٌّٛؾ ثٌفٌػٟ )

إلثببث دالنت انفروق بٍُ يتىسط االجبببث T-TEST( انًتىسط انحسببٍ واالختببر 2جذول )

شكم تىزَغ اتجبهبث انًجتًغ انسؼىدٌ َحى تشغُم انُسبء رواث ( و2نىسط انفرضٍ )وا

 اإلػبقت.
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انًتىسط  انؼببرة و

 انحسببٍ

االَحراف 

 انًؼُبرٌ

انفروق بٍُ 

 األوسبط

انذالنت  Tقًُت 

 االحصبئُت

 000. 30.546* 1.573 687. 3.57 ثٌؼًّ فك ٌٌٍّأر ىثس ثإلػجلز0 1

ثإلػجلز أعك دموًثس ثٌٌّأر ىثس  2

 فٟ ثٌؼ0ًّ

2.52 1.478 .522 *4.718 .000 

ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ٘ٓ ػجِالس  3

 ٔش١طجس ٠ٚؼٍّٓ دؾو0

2.43 1.373 .433 *4.203 .000 

ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ٠ّضٍىٓ  4

لوًثس ؽ١ّْز ٚػم١ٍز ِٚٙجًثس 

 ثؽضّجػ١ز ِّىٕز ٌٍؼ0ًّ

3.08 .758 1.084 *19.081 .000 

ْٔجء ٠ؼضّو  ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز 5

 ػ١ٍٙٓ فٟ ثٌؼ0ًّ

2.97 .879 .972 *14.746 .000 

ثٌٌّأر ىثس ثإلػجلز ٟ٘ ٌِأر  6

 ِٕضؾز0

3.19 .750 1.191 *21.193 .000 

ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ٠ْضطؼٓ  7

ثٔؾجٍ ِّٙجس ثٌؼًّ ٚثالٌضَثَ 

 دّْؤ١ٌٚجصٙٓ فٟ ثٌؼًّ

3.11 .840 1.107 *17.573 .000 

جْٚ فٟ ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ٠ضؼ 8

 ثٌؼًّ أوغٌ ِٓ غ0ٌٓ٘١

2.85 .867 .848 *13.061 .000 

٠ؾخ صٛظ١ف ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز  9

 -دوثفغ ثٌشفمز0

2.33 1.502 .326 *2.895 .004 

ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ٠ٕؾَْ  10

 ِّٙجس ثٌؼًّ دشىً ؽ١و

(1.92) 1.019 -.084- -1.103- .271 

ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ٠قضؾٓ إٌٝ  11

مجص ِْٚضٌّ ِٓ لذً  ثٔضذجٖ

 أطقجح ثٌؼًّ ٚثٌّشٌف0ٓ١

(1.83) .985 -.174- *-2.360- .019 

ٚػغ ثٌْٕجء فٟ د١تز ثٌؼًّ ال  12

 ٠ؤعٌ ػٍٝ ثٌؼاللجس ِغ ثٌَِالء0

2.14 1.225 .140 1.530 .128 

ثٌٌّأر ىثس ثإلػجلز ال صٛثؽٗ  13

طؼٛدز فٟ ثٌضٛثطً ِغ طجفخ 

 ثٌؼًّ ٚثٌَِالء فٟ ثٌؼ0ًّ

2.12 1.138 .124 1.449 .149 

ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ال ٠ضغ١ذٓ ػٓ  14

 ثٌؼًّ أوغٌ ِٓ غ0ٌٓ٘١ 

2.29 1.156 .287 *3.308 .001 

٠ّىٓ ثػطجء ثٌْٕجء ىٚثس ثالػجلز  15

 ِّٙجس طؼذز فٟ ثٌؼ0ًّ

(1.84) 1.062 -.157- *-1.976- .050 

 028. -2.214-* -185.- 1.117 (1.81)ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ٠قضؾٓ إٌٝ  16
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ِؼوثس ٚصؼو٠الس د١ت١ز مجطز 

 ِٚىٍفز فٟ د١تجس ثٌؼ0ًّ

ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ٠ظٌْٙ  17

 ٍّٛو١جس ٌِغٛدز فٟ ثٌؼ0ًّ

2.16 1.180 .163 1.843 .067 

ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ال ٠ظٌْٙ  18

 ِشىالس طق١ز ٚٔف١ْز0

2.24 1.121 .242 *2.874 .005 

٠ّىٓ ٌٌٍّأر ىثس ثالػجلز ثالٌضقجق  19

 دجٌؼًّ 

2.19 1.195 .185 *2.069 .040 

صشىً ثٌٌّأر ىثس ثإلػجلز طًٛر  20

 ث٠ؾجد١ز ٌّىجْ ثٌؼًّ ٚطجفذ0ٗ

2.29 1.560 .292 *2.498 .013 

ثٌٌّأر ىثس ثإلػجلز ال صٛثؽٗ  21

طؼٛدز فٟ ثٌٛطٛي إٌٝ ِىجْ 

 ثٌؼ0ًّ

(1.81) 1.097 -.185- *-2.255- .025 

ِٓ غ١ٌ ثألفؼً أْ صقظً ثٌٌّأر  22

ىثس ثإلػجلز ػٍٝ ػّجْ ًٚثصخ 

 شٌٙٞ دوال ِٓ ثٌضقجلٙج دجٌؼ0ًّ

2.11 1.373 .112 1.092 .276 

ال ٠ظؼخ ػٍٝ ثٌْٕجء ىٚثس  23

ثإلػجلز ثٔؾجٍ ثٌّّٙجس ثٌّطٍٛدز 

 -فٟ ثٌٛلش ثٌّقوه0

2.22 1.151 .219 *2.540 .012 

ىٚثس ثإلػجلز ٌْٓ دقجؽز  ثٌْٕجء 24

إٌٝ أِىجْ ػًّ مجطز، ٚصو٠ًذٙٓ 

 ػٍٝ ِٙجَ ِقوهر صٕجّخ ظٌٚف0ٓٙ 

(1.54) 1.095 -.461- *-5.613- .000 

ٚؽٛه ثٌٌّأر فٟ ثٌؼًّ ال ٠ؾؼٍٙج  25

صضؼٌع ٌظؼٛدجس ٚصقو٠جس 

 ٚصٕجفِ ِغ ثٌَِالء0

(1.75) 1.062 -.253- *-3.176- .002 

 000. 15.321 1.04775 91239. 3.0478 انًجًىع

 * انقًُت دانت إحصبئُب

( أْ ثٌّضّٛؾ ثٌقْجدٟ ثٌؼجَ إلؽجدجس ثٌّذقٛع١ٓ ػٍٝ ِم١جُ ثصؾج٘جس ٠2ضؼـ ِٓ ثٌؾوٚي )       

أػٍٝ ِٓ  3064ؽجء دّضّٛؾ فْجدٟ ِموثًٖ  ثٌْؼٛهٞ ٔقٛ صشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ثالػجلز لو ثٌّؾضّغ

تز ثٌضو٠ًؼ "أٚفك دشور " ػٍٝ ِؼّْٛ فٟ ف ( ٚدفٌق هثي إفظجة١ج، ٚٚثلغ2ثٌّٛؾ ثٌفٌػٟ )

 ثٌؼذجًر، أِج ثؽجدجس ثٌّذقٛع١ٓ ػٍٝ ثٌؼذجًثس وجٔش ػٍٝ ثٌٕقٛ ث٢صٟ:
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(  أٞ أػٍٝ ِٓ ثٌّٛؾ  3( ػذجًثس وجٔش ِضّٛطجصٙج ثٌقْجد١ز )أوغٌ ِٓ  4وّج أْ ٕ٘جن )         

ػٍٝ ِؼّْٛ ثٌؼذجًر ( ٚدفٌق هثي إفظجة١ج ٚٚثلؼز فٟ فتز ثٌضو٠ًؼ "  أٚثفك دشور "  2ثٌفٌػٟ ) 

   3.57ثٌؼًّ فك ٌٌٍّأر ىثس ثإلػجلز" ٚلو ؽجءس دّضّٛؾ فْجدٟ ِموثًٖ ٟٚ٘ ػٍٝ ثٌٕقٛ ث٢صٟ : 

ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ٠ّضٍىٓ لوًثس ؽ١ّْز ٚػم١ٍز ِٚٙجًثس ٚفمٌر " 687.ٚثٔقٌثف ِؼ١جًٞ 

 758.ِؼ١جًٞ    ٚثٔقٌثف    3.08ثؽضّجػ١ز ِّىٕز ٌٍؼًّ" ٚلو ؽجءس دّضّٛؾ  فْجدٟ ِموثًٖ    

ٚثٔقٌثف  3.19ثٌٌّأر ىثس ثإلػجلز ٟ٘ ٌِأر ِٕضؾز" ٚلو ؽجءس دّضّٛؾ فْجدٟ ِموثًٖ ٚفمٌر "

ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ٠ْضطؼٓ ثٔؾجٍ ِّٙجس ثٌؼًّ ٚثالٌضَثَ دّْؤ١ٌٚجصٙٓ فٟ ٚفمٌر  750.ِؼ١جًٞ 

 840.ٚثٔقٌثف ِؼ١جًٞ   3.11ثٌؼًّ" ٚلو ؽجءس دّضّٛؾ فْجدٟ ِموثًٖ   

(  ٚثٌّٛؾ 2( ػذجًثس وجٔش ِضّٛطجصٙج ثٌقْجد١ز )ألً ِٓ 5وّج ٠ش١ٌ ثٌؾوٚي إٌٝ ثْ ٕ٘جن )      

ٚلو ؽجءس ػٍٝ ثٌٕقٛ ( ٚدفٌق هثي إفظجة١ج ٚٚثلؼز فٟ فتز ثٌضو٠ًؼ " ال أٚثفك " 2ثٌفٌػٟ )

ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ٠قضؾٓ إٌٝ ِؼوثس ٚصؼو٠الس د١ت١ز مجطز ِٚىٍفز فٟ د١تجس فمٌر "ث٢صٟ: 

ٚفمٌر " ٠ّىٓ ثػطجء ثٌْٕجء ىٚثس  985.ٚثٔقٌثف ِؼ١جًٞ (1.83)دّضّٛؾ فْجدٟ ِموثًٖ  ثٌؼًّ"

0 10138( ٚثٔقٌثف ِؼ١جًٞ (1.84)ثالػجلز ِّٙجس طؼذز فٟ ثٌؼًّ" دّضّٛؾ فْجدٟ ِموثًٖ )

ِىجْ ثٌؼًّ"    دّضّٛؾ فْجدٟ  ٚفمٌر "ثٌٌّأر ىثس ثإلػجلز ال صٛثؽٗ طؼٛدز فٟ ثٌٛطٛي إٌٝ

ٚفمٌر "ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ال ٠قضؾٓ إٌٝ أِىجْ ػًّ  1.0970ثٔقٌثف ِؼ١جًٞ ٚ (1.81)ِموثًٖ 

ٚثٔقٌثف  (1.54)مجطز، ٚصو٠ًذٙٓ ػٍٝ ِٙجَ ِقوهر صٕجّخ ظٌٚفٙٓ" دّضّٛؾ فْجدٟ ِموثًٖ 

ٚفمٌر "ٚؽٛه ثٌٌّأر فٟ ثٌؼًّ ال ٠ؾؼٍٙج صضؼٌع ٌظؼٛدجس ٚصقو٠جس ٚصٕجفِ ِغ  .1.095ِؼ١جًٞ

 1.062ٚثٔقٌثف ِؼ١جًٞ  (1.75)موثًٖ ثٌَِالء" دّضّٛؾ فْجدٟ ِ

اإلجببت ػٍ انسؤال انثبٍَ: " هم تىجذ فروق راث دالنت احصبئُت فٍ اتجبهبث انًجتًغ انسؼىدٌ 

 َحى تشغُم انُسبء رواث اإلػبقت تؼىد إنً: انُىع، انًستىي انتؼهًٍُ، انخبرة؟

ٔقٌثفجس ثٌّؼ١ج٠ًز ٌضمو٠ٌثس ٌٚإلؽجدز ػٓ ّؤثي ثٌوًثّز صُ إ٠ؾجه ثٌّضّٛطجس ثٌقْجد١ز ٚثال      

ثؽجدجس ثٌّذقٛع١ٓ ػٍٝ ِم١جُ ثصؾج٘جس ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ ٔقٛ صشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز صذؼج 

 ٌّضغ١ٌثس ثٌوًثّز ثٌٕٛع ٚثٌّْضٜٛ ثٌضؼ١ٍّٟ ٚثٌنذٌر ٚثٌٕضجةؼ وّج فٟ ثٌؾوٚي ث٢صٟ: 

 انًبحىثٍُ تبؼب نًتغُراث انذراست ( انًتىسط انحسببٍ واالَحراف انًؼُبرٌ نتقذَراث اجبببث3جذول رقى )
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االَحراف  انًتىسط انحسببٍ انؼذد يستىي انًتغُر انًتغُر

 انًؼُبرٌ

 133. 3.046 53 ىوٌ ثٌٕٛع

 085. 3.015 123 أٔغٝ

ثٌّْضٜٛ 

 ثٌضؼ١ٍّٟ

 172. 2.768 30 ألً  ِٓ عجٔٛٞ

 155. 2.996 34 هدٍَٛ

 145. 3.332 51 دىج٠ًٌُٛٛ

 114. 3.025 61 هًثّجس ػ١ٍج

ثٌنذٌر ِغ 

 ىٚٞ ثإلػجلز

 111. 3.206 85 صؼجًِ ِغ ثٌْٕجء

 099. 2.855 91 ال صؼجًِ ِغ ثٌْٕجء

( ٚؽٛه فٌٚق د١ٓ ِضّٛطجس إؽجدجس ثٌّذقٛع١ٓ ػٍٝ ِم١جُ ثصؾج٘جس ٠3ضؼـ ِٓ ثٌؾوٚي )       

ثٌّْضٜٛ ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ ٔقٛ صشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز صذؼج ٌّضغ١ٌثس ثٌوًثّز: ثٌٕٛع ٚ

ٚالمضذجً ثٌوالٌز ثالفظجة١ز ٌٍفٌٚق د١ٓ ِضّٛطجس ثؽجدجس ثٌّذقٛع١ٓ ثّضنوَ  ثٌضؼ١ٍّٟ ٚثٌنذٌر،

 (0 4ٚثٌٕضجةؼ وّج فٟ ثٌؾوٚي ًلُ ) Three Way ANOVAثمضذجً صق١ًٍ ثٌضذج٠ٓ ثٌغالعٟ 

انذالنت  Fقًُت  يتىسط انًربؼبث درجبث انحرَت يجًىع انًربؼبث يصذر انتببٍَ

 االحصبئُت

جى انتأثُر    ) ح

 يربغ اَتب (

 000. 848. 037. 030. 1 030. انجُس

 01. 057. 2.550 2.036 3 6.108 انًؤهم

انخبرة يغ 

 روٌ االػبقت

4.932 1 4.932 *6.177 .014 .04 

    799. 170 135.752 انخطأ

     176 1788.250 انكهٍ

 6065* ثٌم١ّز هثٌز ثفظجة١ج ػٍٝ ِْضٜٛ 

( ػوَ ٚؽٛه فٌق هثي إفظجة١ج د١ٓ ِضّٛؾ إؽجدجس ثٌّذقٛع١ٓ ػٍٝ 4ثٌؾوٚي ) ٠ضؼـ ِٓ        

ِم١جُ ثصؾج٘جس ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ ٔقٛ صشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز صؼٛه ثٌٝ ٔٛع ثٌّذقٛط ىوٌ أٚ 

 ػٓ ثصؾج٘جس ثالٔجط0ال صنضٍف أٔغٝ، أٞ أْ ثصؾج٘جس ثٌيوًٛ ٔقٛ صشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ثالػجلز 

ػوَ  ٚؽٛه فٌٚق هثٌز إفظجة١ج د١ٓ ثٌّضّٛطجس ثٌقْجد١ز إلؽجدجس ثٌّذقٛع١ٓ صؼٛه  وّج ٠ضؼـ       

إٌٝ ثٌّؤً٘ ثٌؼٍّٟ : ألً ِٓ عجٔٛٞ ، هدٍَٛ ، دىج٠ًٌُٛٛ ، هًثّجس ػ١ٍج  ، أٞ أْ ثصؾج٘جس 

ثٌّذقٛع١ٓ ٔقٛ صشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ثالػجلز ال صنضٍف  ؽ٠ٌ٘ٛج دجمضالف ثٌّؤً٘ ثٌؼٍّٟ ٌٍّذقٛط 
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و فٌق هثي إفظجة١ج د١ٓ ثٌّضّٛؾ ثٌقْجدٟ الصؾج٘جس ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ ٔقٛ صشغ١ً 0د١ّٕج ٠ٛؽ

ثٌْٕجء ىٚثس ثالػجلز صذؼج ٌنذٌر ثٌّذقٛط  دجٌضؼجًِ ِغ ثٌْٕجء ِٓ ىٚثس ثالػجلز ٚػوَ ثٌضؼجًِ  

ٚثٌفٌق ٌظجٌـ ثٌضؼجًِ ِغ ثٌْٕجء ىٚثس ثالػجلز ، أٞ أْ صمو٠ٌثس  ثصؾج٘جس ثٌّذقٛع١ٓ ٔقٛ صشغ١ً 

ء ىٚثس ثالػجلز  ِّٓ ٌُٙ مذٌر فٟ ثٌضؼجًِ ِغ ثٌْٕجء أػٍٝ ِٓ ِضّٛؾ ثصؾج٘جس ثٌّذقٛع١ٓ ثٌْٕج

ِّٓ ١ٌِ ٌُٙ مذٌر فٟ ثٌضؼجًِ ِغ ثٌْٕجء0 ٚفؾُ صأع١ٌ ثٌنذٌر ػٍٝ ثصؾج٘جس ثٌّذقٛع١ٓ ٔقٛ صشغ١ً 

 ( ثٌضٟ ٠ى0.13ْٛ-0.01ٚ٘ٛ ٠مغ ػّٓ فتز فؾُ ثٌضأع١ٌ ثٌّضّٛؾ ) 0.04ثٌْٕجء ىٚثس ثالػجلز وجْ

 فؾُ ثٌضأع١ٌ "ِضّٛؾ" ٌٍنذٌر ػٍٝ ثصؾج٘جس ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ ٔقٛ صشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ثالػجلز0

 يُبقشت انُتبئج:

ثصؾج٘جس ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ ٔقٛ صشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ٘وفش ثٌوًثّز ثٌقج١ٌز إٌٝ ثٌضؼٌف ػٍٝ        

ؽجدز ػ١ٍّٙج، ٚف١ّج ٠ٍٟ ثإلػجلز، ٌّٚؼٌفز ثٌٕضجةؼ، فمو ٚػغ ثٌذجفظ ّؤث١ٌٓ هًث١١ّٓ ٚفجٚي ثإل

 ِٕجلشز ىٌه:

 يُبقشت انُتبئج انًتؼهقت ببنسؤال األول:

 ثٌْؼٛهٞ ٔقٛ صشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ثالػجلز لو صٛطٍش ٔضجةؼ ثٌوًثّز إٌٝ أْ ثصؾج٘جس ثٌّؾضّغ      

 ( ٚدفٌق هثي إفظجة١ج، ٚٚثلغ2أػٍٝ ِٓ ثٌّٛؾ ثٌفٌػٟ ) 3064ؽجءس دّضّٛؾ فْجدٟ ِموثًٖ 

٠ًؼ "أٚفك دشور " ػٍٝ ِؼّْٛ ثٌؼذجًر، ٚثٌضٟ صش١ٌ إٌٝ ٚؽٛه ثصؾج٘جس إ٠ؾجد١ز دشىً فٟ فتز ثٌضو

إٌٝ أٚال ؽذ١ؼز ثٌّذجها ثالؽضّجػ١ز ٚثٌو١ٕ٠ز  -ِٓ ٚؽٙز ٔظٌٖ-وذ0ٌ١ ٠ٚفٌْ ثٌذجفظ ٘يٖ ثٌٕض١ؾز  

ثٌّغٌّٚز ٌوٜ ثألفٌثه فٟ ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ ٚثٌضٟ صوػٛث إٌٝ ثٌٕظٌ إٌٝ ؽ١ّغ ثألفٌثه ػٍٝ ثُٔٙ 

ى١ٌِٓ ٌُٚٙ شأْ ِٚىجٔز فٟ ِؾضّؼُٙ ٚثُٔٙ ّٛث١ّز فٟ ثٌقمٛق ثالؽضّجػ١ز ٚثٌّو١ٔز ِٚٓ ػّٕٙج ِ

فمُٙ فٟ ثٌؼًّ دغغ ثٌٕظٌ ٌو٠ُٙ إػجلز ثَ ١ٌِ ٌو٠ُٙ، ٚ٘يث ِّج ال شه ف١ٗ ٠ٕطذك ػٍٝ ثٌْٕجء 

ٍه ىٚثس ثإلػجلز، فٙٓ دشٌ ٚأفٌثه فٟ ِؾضّؼجصٙٓ، ٚدجٌضجٌٟ ٌٙٓ ثٌقك فٟ ثٌؼًّ ٚثالٔنٌثؽ فٟ ص

ثٌّؾضّؼجس أّٛر دغ١ٌ٘ٓ ِٓ ثٌٌؽجي، وّج ٚؽٛه ٔظٌر ثٌٌفّز ٚثٌؼجؽفز ثٌضٟ ٠ض١َّ دٙج ثٌىغ١ٌ ِٓ 

أفٌثه ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ ٔؾٛ ثألفٌثه ىٚٞ ثإلػجلز ػِّٛج، ٚثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز مظٛطج، ٔض١ؾز 

غ١ً ٘ؤالء ًٌٍّٛٚط ثٌو٠ٕٟ ثالؽضّجػٟ ٚثٌغمجفٟ ثٌيٞ صٌدٛث ػ١ٍٗ، فمو ؽؼً ِٓ ثصؾج٘جصُٙ ٔقٛ صش

ثٌْٕجء إ٠ؾجد١ز0  عج١ٔج، ٔض١ؾز ثٌضطًٛثس ثٌقو٠غز فٟ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌّو١ٔز فٟ ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ ٚثٌضٟ 

صوػٛث إٌٝ فك ثٌٌّأر ثٌّشجًوز دجالٔنٌثؽ فٟ وجفز ثالػّجي ثٌضٟ صْٕؾُ ِغ إِىج١ٔجصٙج ٚلوًثصٙج 



 (4477-4434، 2222،إبريل  2، ج 7، ع 4مج )     جمةل علوم ذوى الاحتياجات اخلاصة

 
 

3444 

 

دشىً ػجَ ٚثٌٌّأر ىثس  ِٚىجٔضٙج وجٌِأر، فٌدّج صغ١ٌ ٔظٌر أفٌثه ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ ٔقٛ ثٌٌّأر

وً ِٓ ػذجدٕز، ثإلػجلز دشىً مجص0 ٚػِّٛج، فئْ ٔضجةؼ ٘يٖ ثٌوًثّز صضشجدٗ ِغ ٔضجةؼ هًثّز 

ٚثٌضٟ أشجًس إٌٝ  Paez & Arendt (2014)دج٠َ ٚآ٠ًٕوس (  ٚويٌه هًثّز 2621ٚثٌش١ل )

ػجلز ٚثٌؼًّ ِؼُٙ، ٚؽٛه ثصؾج٘جس إ٠ؾجد١ز ِٓ لذً أفٌثه ػ١ٕز ثٌوًثّز صؾجٖ صو٠ًخ ثألفٌثه ىٚٞ ثإل

ٚثٌضٟ  Burgea & Kuntza & Lysaghtb (2007)ٚويٌه ٔضجةؼ هًثّز دًٛػ ٚوَٛٔث ١ٌٚؾَس 

ثػضموٚث ثْ صٛظ١ف ثألفٌثه ىٚٞ  -ٟٚ٘ ْٔذز وذ١ٌ–% ِٓ أفٌثه ثٌوًثّز 82صٛطٍش إٌٝ أْ 

ثٌّؾضّغ  ٚ٘يث ٠ش١ٌ إٌٝ ثصؾجٖ إ٠ؾجدٟ ِٓ لذً أفٌثه–ثإلػجلز ال ٠ؤعٌ ٍّذج ػٍٝ طًٛر أِجوٓ ثٌؼًّ 

 & Barbraٔقٛ ىٚٞ ثإلػجلز دشىً ػج0َ ٚػِّٛج فئٔٙج صنضٍف ِغ هًثّز دجًدٌث ِٚٛصْٛثٔؾج 

Mutswanga (2014)0 

(  أٞ أػٍٝ  3وّج صٛطٍش ٔضجةؼ ثٌوًثّز إٌٝ أْ أًدغ ػذجًثس ؽجءس دّضّٛطجس )أوغٌ ِٓ         

"  أٚثفك دشور " ػٍٝ  ( ٚدفٌق هثي إفظجة١ج ٚٚثلؼز فٟ فتز ثٌضو٠ًؼ 2ِٓ ثٌّٛؾ ثٌفٌػٟ ) 

ثٌؼًّ فك ٌٌٍّأر ىثس ثإلػجلز" ٚلو ؽجءس دّضّٛؾ فْجدٟ ِؼّْٛ ثٌؼذجًر، ٚ٘يٖ ثٌؼذجًثس ٟ٘: "

ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ٠ّضٍىٓ لوًثس ؽ١ّْز ٚػم١ٍز ٚفمٌر " 687.ٚثٔقٌثف ِؼ١جًٞ    3.57ِموثًٖ 

ٚثٔقٌثف ِؼ١جًٞ       3.08ِٚٙجًثس ثؽضّجػ١ز ِّىٕز ٌٍؼًّ" ٚلو ؽجءس دّضّٛؾ  فْجدٟ ِموثًٖ    

 3.19ثٌٌّأر ىثس ثإلػجلز ٟ٘ ٌِأر ِٕضؾز" ٚلو ؽجءس دّضّٛؾ فْجدٟ ِموثًٖ ٚفمٌر " 758.

ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ٠ْضطؼٓ ثٔؾجٍ ِّٙجس ثٌؼًّ ٚثالٌضَثَ ٚفمٌر " 750.ٚثٔقٌثف ِؼ١جًٞ 

  ١.840جًٞ ٚثٔقٌثف ِؼ  3.11دّْؤ١ٌٚجصٙٓ فٟ ثٌؼًّ" ٚلو ؽجءس دّضّٛؾ فْجدٟ ِموثًٖ   

ف١ّج ٠ضؼٍك دّج أشجًس إ١ٌٗ ثٌٕضجةؼ دأْ ثٌؼًّ فك ٌٌٍّأر ىثس ثإلػجلز، ٚثٌضٟ ؽجءس فٟ أػٍٝ       

ثٌّضّٛطجس ٚثٌضٟ صش١ٌ إٌٝ ثصؾج٘جس إ٠ؾجد١ز ػج١ٌز، فٙيث ِّج ال ش١ه ف١ٗ ؽجء ٔض١ؾز ِؼٌفز أفٌثه 

ٓ فك ثٌٌّأر ػِّٛج ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ دجٌمٛث١ٔٓ ٚمجطز ثٌضٟ طوًس أم١ٌث، ِٚج ٔظش ػ١ٍٗ ِ

ٚثٌٌّأر ىثس ثإلػجلز فٟ ثٌؼًّ، ٚ٘يث دوًٖٚ ٠مٛه إٌٝ دٕجء ٔظٌر ٚثصؾجٖ إ٠ؾجدٟ ػجٌٟ ٔقٛ صشغ١ً 

( أِج ف١ّج ٠ضؼٍك 2616٘يٖ ثٌْٕجء0   ٚصضفك ٘يٖ ثٌٕض١ؾز ِغ ِج صٛطٍش إ١ٌٗ هًثّز ثٌطٌثٚٔز )

ًثس ؽ١ّْز ٚػم١ٍز ِٚٙجًثس دجصؾج٘جس ثٌّؾضّغ ثإل٠ؾجد١ز إٌٝ أْ ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ٠ّضٍىٓ لو

ثٌٌّأر ىثس ثإلػجلز ٟ٘ ٌِأر ِٕضؾز، ٚأْ ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ٠ْضطؼٓ ثؽضّجػ١ز ِّىٕز ٌٍؼًّ، ٚأْ 

ٚثٌضٟ ؽجءس دجٌّْضٜٛ ثٌغجٟٔ ٚثٌغجٌظ ٚثٌٌثدغ  ثٔؾجٍ ِّٙجس ثٌؼًّ ٚثالٌضَثَ دّْؤ١ٌٚجصٙٓ فٟ ثٌؼًّ
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ثٌْؼٛهٞ ٌّٕجىػ ِٓ ْٔجء ِٓ ىٚثس ثإلػجلز  ػٍٝ ثٌضٛثي، فئْ ٘يث ًدّج ٠ؼٛه إٌٝ ِالفظز ثٌّؾضّغ

ّٛثء فٟ د١تجس ثٌؼًّ مالي أهثء ثٌّّٙجس ثٌضٟ صطٍخ ِٕٙٓ، أٚ فٟ د١تز ثٌذ١ش مالي صأه٠ز ٚظجةف 

ثٌذ١ش ث١ِٛ١ٌز ٚثٌٌٚص١ٕ١ز، ٚثٌضؼٌف ػٍٝ لوًثصٙٓ ِٚٙجًثصٙٓ ثٌؼم١ٍز ٚثالؽضّجػ١ز ٚثٌؾ١ّْز مالي 

إ٠ؾجد١ز ٌوٜ أفٌثه ٘يث ثٌّؾضّغ، ٚدجٌضجٌٟ هػجُ٘ إٌٝ ٘يٖ ثٌذ١تجس ٚثٌضٟ ًدّج ػىْٓ طًٛر ٔظٌر 

ثإلؽجدز ػٍٝ ٘يٖ ثٌؼذجًر  دشىً إ٠ؾجد0ٟ ٚػِّٛج صنضٍف دؼغ ٔضجةؼ ٘يٖ ثٌوًثّز ِغ ٔضجةؼ هًثّز 

% ِٓ ثٌّشجًو١ٓ دجٌوًثّز أشجًٚث إٌٝ أْ ثألشنجص 66( ٚثٌضٟ أشجًس إٌٝ ثْ 2616ثٌطٌثٚٔز )

 ىٚٞ ثإلػجلز غ١ٌ ِٕضؾ١ٓ فٟ ثٌؼ0ًّ

مِّ ػذجًثس وجٔش ِضّٛطجصٙج ثٌقْجد١ز )ألً ِٓ  ِٚٓ ؽجٔخ آمٌ، فمو صٛطٍش ثٌٕضجةؼ إٌٝ      

ٟٚ٘ فمٌر "ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ٠قضؾٓ إٌٝ ِؼوثس ٚصؼو٠الس د١ت١ز  (2(   ٚثٌّٛؾ ثٌفٌػٟ )2

ٚفمٌر "ال  985.ٚثٔقٌثف ِؼ١جًٞ (1.83)مجطز ِٚىٍفز فٟ د١تجس ثٌؼًّ" دّضّٛؾ فْجدٟ ِموثًٖ 

( (1.84)ثػطجء ثٌْٕجء ىٚثس ثالػجلز ِّٙجس طؼذز فٟ ثٌؼًّ" دّضّٛؾ فْجدٟ ِموثًٖ )٠ّىٓ 

0 ٚفمٌر "ثٌٌّأر ىثس ثإلػجلز ال صٛثؽٗ طؼٛدز فٟ ثٌٛطٛي إٌٝ ِىجْ 10138ٚثٔقٌثف ِؼ١جًٞ 

0 ٚفمٌر "ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز 1.097ٚثٔقٌثف ِؼ١جًٞ  (1.81)ثٌؼًّ"    دّضّٛؾ فْجدٟ ِموثًٖ 

ٝ أِىجْ ػًّ مجطز، ٚصو٠ًذٙٓ ػٍٝ ِٙجَ ِقوهر صٕجّخ ظٌٚفٙٓ" دّضّٛؾ فْجدٟ ٌْٓ دقجؽز إٌ

ٚفمٌر "ٚؽٛه ثٌٌّأر فٟ ثٌؼًّ ال ٠ؾؼٍٙج صضؼٌع  .1.095ٚثٔقٌثف ِؼ١جًٞ (1.54)ِموثًٖ 

ٚثٔقٌثف ِؼ١جًٞ  (1.75)ٌظؼٛدجس ٚصقو٠جس ٚصٕجفِ ِغ ثٌَِالء" دّضّٛؾ فْجدٟ ِموثًٖ 

1.062 

ٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ٠قضؾٓ إٌٝ ِؼوثس ٚصؼو٠الس د١تز مجطز ِٚىٍفز فٟ فف١ّج ٠ضؼٍك دفمٌر ث      

د١تجس ثٌؼًّ، ٚثٌضٟ ثشجًس إٌٝ ألً ثٌّضّٛطجس ٚثٌضٟ صؼذٌ ػٓ ثصؾج٘جس غ١ٌ إ٠ؾجد١ز، فٙيث ِّج ال 

شه ف١ٗ ًدّج ٠ىْٛ طق١ـ ٚىٌه ٔض١ؾز ِج صضٌوٗ ثإلػجلز ِٓ ل١ٛه ٚصقو٠جس ػٍٝ ثألفٌثه ٚثٌْٕجء ِٓ 

ثٌيٞ ٠ضطٍخ ٚؽٛه ِؼوثس ٚصؼو٠الس د١ت١ز مجطز ٚ٘يٖ ثٌضؼو٠الس ػجهر ِج صىْٛ ىٚٞ ثإلػجلز ٚ

   ,Peter (2018 ٚ٘يث ٠ضفك ِغ هًثّز وً ِٓ ِىٍفز ٚصنضٍف دجمضالف ؽذ١ؼز ٚٔٛع ٚشور ثإلػجلز0

Alem,  ( Knabe, 0 ٟأِج ف١ّج ٠ضؼٍك دفمٌر "٠ّىٓ ثػطجء ثٌْٕجء ىٚثس ثالػجلز ِّٙجس طؼذز ف

ِّٚج ال شه ف١ٗ ٔض١ؾز ظٌٚف ثإلػجلز ِٚج صضٌوٗ ِٓ ل١ٛه ٚثٌضٟ صقضجػ ثٌٝ ثٌؼًّ، فّٓ ؽجٔخ 

صٛف١ٌ ِّٙجس ػًّ غ١ٌ طؼذز أٚ شجلز ػٍٝ ف١جر ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز، ِٚٓ ؽجٔخ آمٌ وٛٔٙج 
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ثٌِأر ىثس إػجلز فٟٙ غ١ٌ ثٌٌؽً ٚدجٌضجٌٟ ال صقضجػ ِّٙجس ػًّ طؼذز0 ٚف١ّج ٠ضؼٍك دفمٌر أْ 

 صٛثؽٗ طؼٛدز فٟ ثٌٛطٛي إٌٝ ِىجْ ثٌؼًّ" ٚثٌضٟ ؽجءس أ٠ؼج فٟ أهٔٝ "ثٌٌّأر ىثس ثإلػجلز ال

ثٌّضّٛطجس، فٙيث دجٌضأو١و ًثؽغ ٌؼوَ صٛفٌ ّٚجةً ِٛثطالس ِى١فز ِٚؼوٌز ػِّٛج ٌيٚٞ ثإلػجلز 

ٚمجطز فٟ ِو٠ٕز صذٛن، ًٚدّج ٔض١ؾز دؼو أِجوٓ ثٌؼًّ 0ٌُٙ ثِج ف١ّج ٠ضؼٍك دفمٌر " ٚؽٛه ثٌٌّأر فٟ 

ج صضؼٌع ٌظؼٛدجس ٚصقو٠جس ٚصٕجفِ ِغ ثٌَِالء" فئْ ىٌه ٠ٌؽغ فٟ ٔظٌر أفٌثه ثٌؼًّ ال ٠ؾؼٍٙ

ثٌّؾضّغ ًدّج إٌٝ ث٢عجً ثٌضٟ صضٌوٙج ثإلػجلز ٚثٌضٟ صمٛه إٌٝ صؼٌع ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز إٌٝ 

 ثٌظؼٛدجس ٚثٌضقو٠جس ثٌّنضٍفز، ِٚٓ ػّٕٙج ثٌضٕجفِ ِغ ١ٍِالصٙٓ فٟ ثٌؼ0ًّ 

 ؤال انثبٍَ:يُبقشت انُتبئج انًتؼهقت ببنس

صٛطٍش ٔضجةؼ ثٌوًثّز إٌٝ ػوَ ٚؽٛه فٌٚق هثٌز إفظجة١ج د١ٓ ثٌّضّٛطجس ثٌقْجد١ز صؼٛه إٌٝ      

وّج ُىوٌ آٔفج، إٌٝ ؽذ١ؼز ثٌّذجها ثالؽضّجػ١ز ٚثٌو١ٕ٠ز ثٌّغٌّٚز ٌوٜ ثألفٌثه  ثٌؾِٕ، ٚ٘يث ٠فٌْ إٌٝ

ثُٔٙ ِى١ٌِٓ ٌُٚٙ شأْ ِٚىجٔز  فٟ ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ ٚثٌضٟ صوػٛث إٌٝ ثٌٕظٌ إٌٝ ؽ١ّغ ثألفٌثه ػٍٝ

فٟ ِؾضّؼُٙ ٚثُٔٙ ّٛث١ّز فٟ ثٌقمٛق ثالؽضّجػ١ز ٚثٌّو١ٔز، ًِٚج ثٌٕٛع أٚ ثٌؾِٕ ال ٠ٍؼخ هًٚث 

وذ١ٌث فٟ صغ١١ٌ ثصؾج٘جس أفٌثه ٘يث ثٌّؾضّغ ٔقٛ صشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز0 ٚصضفك ٘يٖ ثٌٕض١ؾز ِغ 

ٚؽٛه فٌٚق ىثس هالٌز فٟ ثصؾج٘جس ثٌشؼخ  ( ثٌضٟ أشجًس إٌٝ ػو2616َٔضجةؼ هًثّز ثٌطٌثٚٔز )

 ثألًهٟٔ ٔقٛ صٛظ١ف ثألشنجص ىٚٞ ثإلػجلز0

وّج أظٌٙس ثٌٕضجةؼ ػوَ ٚؽٛه فٌٚق ىثس هالٌز إفظجة١ز د١ٓ ثٌّضّٛطجس ثٌقْجد١ز ٌٍّذقٛع١ٓ       

صؼٛه إٌٝ ثٌّؤً٘ ثٌؼٍّٟ، ٚ٘يث ٠ش١ٌ إٌٝ ثْ ثصؾج٘جس أفٌثه ثٌّؾضّغ ٔقٛ صشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس 

فْخ ٚؽٙز ٔظٌ –لز ال صنضٍف دجصؾجٖ دجمضالف ِؤ٘الصُٙ ثٌؼ١ٍّز ثٌّنضٍفز، ٚ٘يث لو ٠ٌؽغ ثإلػج

إٌٝ أْ إهًثوجس أفٌثه ثٌّؾضّغ ٚٔظٌصُٙ ِٚؼٌفضُٙ دجإلػجلز ِضشجدٙز دقىُ ثٌّذجها ثٌو١ٕ٠ز  -ثٌذجفظ

ٚثالؽضّجػ١ز ثٌضٟ صٌدٛث ػ١ٍٙج ٚثٌضٟ صؾؼً ٔظٌصُٙ ِضشجدٙز ػِّٛج دغغ ثٌٕظٌ ػٓ ِؤ٘الصُٙ 

 ِْٚض٠ٛجصُٙ ثٌضؼ١ّ١ٍز0

فٟ ف١ٓ صٛطٍش إٌٝ ٚؽٛه فٌٚق ىثس هالٌز إفظجة١ز ثٌّضّٛؾ ثٌقْجدٟ الصؾج٘جس ثٌّؾضّغ        

ثٌْؼٛهٞ ٔقٛ صشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ثالػجلز صذؼج ٌٍنذٌر ِغ ىٚٞ ثإلػجلز0 ٚ٘يث ًدّج ٠ٌؽغ إٌٝ ػور 

ز ِٚٓ ػُّٕٙ ثٌْٕجء ىٚثس أّذجح ِٓ أّ٘ٙج، أْ ثٌي٠ٓ ٌو٠ُٙ مذٌر فٟ ثٌضؼجًِ ِغ ىٚٞ ثإلػجل
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ثإلػجلز، ُ٘ ِٓ ثألشنجص ثٌي٠ٓ الفظٛث لوًر ٘ؤالء ثألفٌثه ِْٚض٠ٛجصُٙ ٚلوًصُٙ ػٍٝ ثٌؼًّ 

ٚثإلٔضجؽ١ز ٚصقًّ ثٌّْؤ١ٌٚز فٟ أهثء ثٌّّٙجس، ًٚدّج ٠ٌؽغ إٌٝ ثْ ثألفٌثه ثٌي٠ٓ ٌو٠ُٙ مذٌر ُ٘ 

أر فٟ ثٌؼًّ ُٚ٘ أوغٌ ثألفٌثه ثٌي٠ٓ ِٓ ِٓ أ١ٌٚجء ثألًِٛ ٚث٢دجء، ٚدجٌضجٌٟ ُ٘ أوغٌ صأ١٠وث ٌقك ثٌٌّ

ثٌّفضٌع أْ صىْٛ ثصؾج٘جصُٙ إ٠ؾجد١ز ٔقٛ صشغ١ً ثألفٌثه ىٚٞ ثإلػجلز ٚثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز 

 مظٛطج0

 تىصُبث انذراست:

صىغ١ف ثٌّقجػٌثس ثٌضٛػ٠ٛز ألفٌثه ثٌّؾضّغ فٛي فمٛق ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز فٟ ثٌؼًّ،  -

 ٓ دجٌّؾضّغ، ٚػٌ ّٔجىػ ألهثء ثٌذؼغ ِٕٙٓ فٟ ثٌؼ0ًّٚإدٌثٍ ِىجٔز ٘يٖ ثٌْٕجء ٚأهٚثً٘

ػٍٝ ِؤّْجس ثٌوٌٚز ثٌضٟ صؼٕٝ دشؤْٚ ثألفٌثه ىٚٞ ثإلػجلز، صٛف١ٌ ثٌض١ْٙالس ثٌذ١ت١ز  -

ٚثٌضى١فجس ثٌالٍِز ثٌضٟ صّىٓ ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز ِٓ ثٌٛطٛي ٌٍؼًّ، ٚثٌض١ْٕك ِغ 

 ثٌؾٙجس ثألمٌٜ ثٌضٟ ٌٙج ػاللز0

س ثٌضٟ صضٕجٚي ِضغ١ٌثس أمٌٜ ووًثّز ثٌّٕطمز ثٌؾغٌثف١ز، ثؽٌثء ٠َِو ِٓ ثٌوًثّج -

ٚهًثّز ثصؾج٘جس أطقجح ثٌؼًّ ٚغ١ٌُ٘ ٔقٛ صشغ١ً ثٌْٕجء ىٚثس ثإلػجلز، ٚثّضٙوثف 

 ش٠ٌقز أوذٌ ِٓ أفٌثه ثٌّؾضّغ ثٌْؼٛهٞ ٚفمج ٌّٕجؽك ؽغٌثف١ز ِنضٍفز0
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 انًراجغ:

 ، انًراجغ انؼربُت:أوال

جًح ه١ٌٚز فٟ صشغ١ً ثألشنجص ىٚٞ ثإلػجلز ، ِؾٍز ػجٌّٟ (0 صؾ2666ثٌنط١خ، ؽّجي0 )      

http://alami.ae/43.html&p_docid=155        

 هثً ثٌّطذٛػجس ٌٍٕشٌ، ػّج0ْ (20، )ؽ(0 ثٌضأ١ً٘ ثٌّٕٟٙ ٌٍّؼٛل2611ٓ١ثٌَػّؾ، ٠ّٛف0 )

ثٌضٟ صٛثؽٗ صشغ١ً ثألشنجص ىٚٞ ثإلػجلز ثٌي١ٕ٘ز فٟ هٌٚز ثإلِجًثس  ٌظؼٛدجس(0 ث2614ػذوثس، ًٚف0ٟ )

 –َ، هدٟ 2614أد٠ًٌ  12-14ثٌفضٌر ِٓ  ثٌٍّضمٝ ثٌٌثدغ ػشٌ ٌٍؾّؼ١ز ثٌن١ٍؾ١ز ٌإلػجلز0ثٌؼٌد١ز ثٌّضقور0 

 ثإلِجًثس ثٌؼٌد١ز ثٌّضقور0

ٚثلغ طؼخ ؽوث0 (0 صشغ١ً ثٌّؼٛل١ٓ فٟ ثالًهْ، ؽّٛفجس وذ١ٌر 2666ٚ) 0ػٛع، أفّو، شّج، ِقّو

 2666، 3ثالًهْ ثٌؼوه -ثٌٌّطو ثٌؼّجٌٟ ثالًهٟٔ، ٌِوَ ثٌف١ٕٟ ٌٍوًثّجس ثاللضظجه٠ز ٚثٌّؼٍِٛجص١ز، ػّجْ 

 (0 ثٌّْضٜٛ ثٌؼجَ ٌٍذطجٌز فٟ ثٌذٍوثْ ثٌؼٌد١ز ألفوط ّٕز ِضجفز26160ِٕظّز ثٌؼًّ ثٌؼٌد0ٟ )
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