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 مدخل نظريول: المبحث األ

 مقدمة:

تتطلب التنمية المستدامة االنددمج  االتتمدج ل ل دأل ااددكاا ليدج لي  ددل          
، دمدد  نجةيددة ام الم تمددا دددل ةجتددة لطجفددجه تميددا  دددكاا ،  الحيددجا االتتمج يددة

جه التيج ليدة يدي  اليدج لي  االتتمدج يي      وم  نجةية  خكى ام ذلك ُيكسخ العالفد 
دل الم تما. وم  هذا المنطلق، ينظك البجةثوم إلى  م إفصجء  ي دئة اتتمج يدة  
 دد  ةكلددة الم تمددا اي سددبب مدد  ااسددبجج، يعددد خطددمس تسدديمسج  لددى المسددتوى  
االنسددجنل واالتتمددج ل والث.ددجدل.  واذا لددجم تح.يددق االندددمج  االتتمددج ل ليئددجه   

ه  ددجأ  مددك يددجلي ااهميددةت ليددمجم تح.يددق التنميددة المسددتدامة، ددد م  الم تمددا يوتدد
 مليددة االندددمج  االتتمددج ل لليئددجه المنممددة، ومددننت المعددجفي ، تعددد مدد   هددت         
العمليجه التل ي دب  م تحظدل يجهتمدجأ ال.دج مي   لدى خطدم التنميدة االتتمج يدة         

مدد  مليددج   سددب الت.كيددك العددجلمل ل  جفددة، ددد م  لثددكوة والبمددكية دددل الم تمددا.
شدخص،   100شخص دل العجلت يعجنوم مد   ةدد  شد جإل اق جفدة، دمد  يدي  لدأل        

% مد  سد جم العدجلت     15شخصسدج مد  ييدننت يعدجنل إ جفدة مدج،  ي  م         15يوتدد  
مد  الممد اله،    وميواتند وهدذا يعندل  نندت     ،(WHO, 2011,123) ، معدجفي  

   لثك تلك اليئدجه  م سمعيسج م  يييواتنوم  داسا م  الحواتز لأل يوأ. والمعجفو
معجنجا، ةيث يزااا ا تمجاهت  لى اآلخكي ، للتواصدأل مدا العدجلت الخدج تل، ددل      
م.جيأل محدواية الممج لة دل م تمعجتنت. وم  ثدت دندت يواتندوم يعددأ تددواهت،      
ممج ي علنت يعجنوم مد  اقفصدجء االتتمدج ل، واالسدتبعجا مد   مليدجه التيج دأل،        

ى دل الدوإل مكتيعة الدخأل، وهل المم لة التدل  والممج لة دل ينجء الم تما وةت
اسدتليت  انتبددج  المخططددي  ل نددوا التنميددة والمتددجيعي  لحكلددة الت يددك االتتمددج ل  

  لى المستويي  الوطنل والعجلمل. 

دجالندمج  االتتمج ل لليكا ليج أل دل  هطه  و تمج ته، تتيح له  م تتمد أل   
طددا الموتددواا دددل تمج تددهت لددذا  هويتدده، و م يتمثددأل يددجآل اء والممددج ك، والعوا 

اندمج  لأل اليئجه االتتمج ية مد   التمليد  لى ات ن  الم تمعجه المعجصكا إلى 
اسددتدامتنج. وتددكتبم  مليددة  ويجلتددجلل  تنميددتنت وتنميتنددج  يددج نج، يمددج يسددنت دددل  

االندمج  االتتمج ل ا تبجطسج وثي.سج يعملية الدتعلت التدل تمج سدنج ااسدكا، ثدت تعندد       
اليج لي  اآلخكي  لد ت  ملية التواصدأل والتيج دأل االتتمدج ل يدي   ددكاا      ينج إلى 

الم تمدا. والندددل النندج ل مننددج هدو إ ددداا ااددكاا لل.يددجأ يددو  دعددجإل ددل الحيددجا       
االتتمج ية واالفتصجاية للم تما، والتل دكض تع.دهج  م صدج  اامدك مسدئولية    

ال مج ددجه والمسسسددجه ممددتكلةت يتحملنددج لددأل اليددج لي  دددل الم تمددات ااسددكا و
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الكسددمية وريددك الكسددمية ، لددألل دددل م جلدده،  صددبح  ليدده  م يسددجهت دددل تددوديك       
الظكول المال مة لنتت اللسجينت الخبكاه ااولى للحيجا، والتل تنت.أل    طكيق 
التيج ددأل االتتمددج ل اليددومل، ممددج يمدد أل المالمددح ااسجسددية لدد اوا  االتتمج يددة 

وال.وا ددد  ، وتحدددا التددزامنت يددجل.يت والمعددجييك التددل سددي.وموم ينددج دددل المسددت.بأل 
المنظمة للعالفجه االتيج لية، وُتمّ أل لثجدة ونو ية ممج لجتنت دل تح.يق  هددال  
الم تما.   لى صعيد آخك ت.لدأل مد  تيدجفت الممد اله االتتمج يدة،  التدل تحدد         

ينمم  ةينمج تمعك دئة مج يعزلة اتتمج ية، دعلى سبيأل المثجإل، د م وصت المعجفي  
م  التمثاله التل ي وننج اليج لوم ةوإل اق جفة، ل وننج مكتبطة يصو  نمطيدة.  
دجليكا الدذي يعدجنل مد  الوصدت يختلدا  د  اآلخدك ولدأّل واةدد مد  نجةيتده يبندل             
اسددتكات يته ودددق مددج يد لدده ويتمثلدده، ومدد  هنددج تنمددم الموافددا والتيج ددأل يددي           

متبجالددددة يددددي  المعددددجفي   –الموصددددوأ واليددددكا السددددوي.دتتوّلد ات جهددددجه سددددلبية 
وال مج ددجه يددأل والم تمددا الددذي  فصددج  و زلدده، اامددك الددذي يتطلددب مدد  لددأل        
اليج لي   م يودكوا لنت  اواه للتواصأل،  يمدج ييدم  انددمجتنت يددلسج مد  ددكض       
االفصجء والعزلة  لينت. لمج  نه ال يم   إريجإل  م تعبيك المعجفي   د  ةجتدجتنت   

ستيجاا م  الت.نيدجه الحديثدة، خجصدة ددل م دجإل      الخجصة والتواصأل معنت، ما اال
تعليمنت وتمهيلنت نيسيسج واتتمج يسجت م   تدأل انددمجتنت ددل محديطنت االتتمدج ل،      
ومسدددج دتنت  لدددى الت لدددب  لدددى صدددعويجه الحيدددجا، واطدددال  لجمدددأل فدددد اتنت        
وإم جنيجتنت،  مك ال يتح.ق يعزإل المعجفي     اآلخكي ، وال ي نوا طدكل اوم  

ذلددك يعمددأل  لددى تعميددق وتع.يددد الممدد لة. ممددج يتطلددب االنت.ددجإل مدد     آخددكت إذ  م 
الوصا المبجشك للمواضيا الُمدَ لة، إلى مكةلة التيسيك لدالالتنج االتتمج يدة و  
الث.جدية و ال.يمية والمعكديـةت اامك الذي يع س الح.ي.ة الوافعيدة ااخدأل ااوسدج     

 -لليدكا  –مثلة ددل البنيدة المعكديدة    االتتمج ية و الث.جديـة،  و الح.ي.ة الوهمية المت
لآ اء و منمطجه، يمعنى آخك يسمح يجالنت.جإل م  المستوى الليظدل ذي الصدب ة   
التعبيكيددة ل ددالأ  و لخطددجج، إلددى مددج هددو ملمددوي و فجيددأل للمعجينددة والمالةظددة    
والت.يديت،  ومدد  ثددت يعمددأل  لددى ينددجء العالفددجه التيج ليددة يددي  المعددجفي  مدد  تنددة،  

 لددى تمثددأل معجنددجتنت ومسددج دتنت  لددى  م يتددمفلموا مددا الحيددجا      وفددد ا الم تمددا  
اليومّية م  تنة  خكى. ول ل يتح.ق ذلك لله، يتطلب اامدك لمدا التصدو اه    
و التيسيـددـكاه والمعددج ل المتكالمددة دددل الم تمددا ةددوإل المنمددة المسددتنددة دددل    

 .(13، 2013) الحبيبدددل الننددددي،  ملندددت ت دددج  االنددددمج  االتتمدددج ل المعدددجفي 
 ،جا اك   يجء  ي دئة اتتمج ية اوضجع االفصجء االتتمدج ل التدل تحديم يندج    د

تمددا وي م جنيددة اشددبجع  ج يمددمم  يددويتنت دددل الم  ج يجل سدد ددجاا مددج يثيددك لدددينت فل.سدد 
م ثدأل الوضدا الطبيعدل ددل الم تمدا ددل        م  المسلت يه  م يتمإذ  نه اةتيجتجتنت. 

التتمج يدة التدل ينتمدوم اليندج .     يد ك اادكاا اننت تدزء ال يت دز  مد  ال مج دة ا    
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وتبددد  الممدد لة  ندددمج يعددل اادددكاا الددذي  ينتمددوم الددى دئددة  و شددكيحة اتتمج يددة  
ددل ال مج دة تتعدكض     و م  يدويتنت  ،معينة  م يجفل  دكاا الم تما ال يعبم ينت

 دددكاا هدذ  اليئددة لم دجنتنت ولدد اوا     إا اك. وتبعدج لددذلك يتمدو    ألللمخدجطك والخلدد 
او تلك التدل لدجم يم د   م ي.ومدوا يندج.  ويدنع س        ،لتل ي.وموم ينجاالتتمج ية ا

ذلك  لى  دعجلنت واسدت جيجتنت االتتمج يدة ت دج  يدجفل ااددكاا الدذي  ينتمدوم الدى         
وتتطلددب هددذ  الظددجهكا  م يع ددا البددجةثوم  لددى    . مج يددة ااخددكى اليئددجه االتت

ج تيكضده  لدينت   ا اسة مدى التزاأ م  يعجنوم م   ملية االفصجء االتتمج ل يم
و م ي.وموا يجلتعكل  لى ال.يت والمعجييك وال.وا دد التدل    ،ال مج ة م  التزامجه

توتددده  دعدددجلنت االتتمج يدددة ت دددج  تمدددج تنت ، وت دددج  ريكهدددج مددد  ال مج دددجه        
 . ((Allman, 2011,3االتتمج ية ااخكى 

م   ج ما ريكهتننج نسلت هنج يمم م  يد لوم اننت مندم ي  اتتمج يسلمج       
سول يلتزموم يجل.يت والمعجييك التدل تلتدزأ يندج تلدك      ،اليئجه االتتمج ية ااخكى

م ، و مددج مدد  يددد لوم  ننددت فددد خيددعوا لعمليددة إفصددجء اتتمددج ل ددد      ال مج ددجه
لزامل ويجل.دد  الدذي يح.دق    إالتزامنت يتلك المعجييك وال.يت سي وم  لى نحو ريك 

 لنت النيا اآلنل م  ذلك االلتزاأ.

ا لجم تح.يق االندمج  االتتمج ل ليئجه الم تما يوته  دجأ  مدك يدجلي    جذد     
المعجفي   اندمج م  ملية  دكاا  د ااهمية ليمجم تح.يق الت جمأل االتتمج ل يي  

ج دل الم تما تعد م   هت العمليدجه التدل ي دب ام تحظدل يجهتمدجأ ال.دج مي        سمعيس
ت وذلك ام اال جفة السمعية  لى خطم التنمية االتتمج ية والبمكية دل الم تما

وم  ثت تسثك  لى مدي  ،تتعلق يعملية التواصأل يي  المعج  ويجفل  دكاا الم تما
دل  تو لى مدى ليجءتن ،دنمنت ايعجا اااوا  االتتمج ية التل يم   ام ي.وأ ينج

 .)(Taylor, 2012,14 ال.يجأ يتلك اااوا 

دددل  ال مددا  دد  مثددأل دددل تت ممدد لة الد اسددةوينددجء  لددى مددج ت.دددأ، ددد م    
نحددو االندددمج  االتتمددج ل   الخلي يددة طددالج ال جمعددجه ينددة مدد  وتنددجه نظددك 

، يجلكرت م  التوته العجلمل والمحلل، والسعل المتواصأل لتطبيق سمعيسج للمعجفي 
لمسدتويجه التدل يتح.دق مد  خاللندج      لتح.يق التنمية المسدتدامة،  لدى ا  تلك العملية 

 .االندمج  االتتمج ل 

 ف الدراسة:أهدا

التعكل  لى  همية االنددمج  االتتمدج ل للمعدجفي     تندل الد اسة الحجلية إلى  
طلبدة   وتنجه نظك  ينة مد  م  خالإل ال ما    دل تح.يق التنمية المستدامةت 

تجمعتل الدمجأ يجلممل ة العكيية السعواية، و  مجم يجقمج اه العكيية المتحددا،  



  مها أبو رية  د/                                                                                                                    2017يونيه -2ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 

 
 

ةسب مت يدكاه )ال دنس والتخصدص     ،سمعيسج لمعجفي لنحو االندمج  االتتمج ل 
مسدددتويجه تحليدددأل االنددددمج  االتتمدددج ل)اليكا    طب.سدددج لوالمسدددتوى الد اسدددل(، و 

وال مج ددة والمسسسددة والم تمددا(، ومدد  هددذا المنطلددق تتحدددا  هدددال الد اسددة        
 اليك ية  لى النحو التجلل:

 االلة إةصدج ّية  ندد مسدتوى االلدة     معكدة مج إذا لجن  هنجك دكو  ذاه  -1
( ≥ α0.5   يددي  متوسددطجه ت.ددديك آ اء  دددكاا العّينددة ةددوإل )  االندددمج

 –التخصدص   –اه الد اسدة )ال دنس   تعزى لمت يكاالتتمج ل المعجفي  
 المستوى الد اسل، ال جمعة(.

تدجمعتل   ال ما    االلة اليكو  ددل ت.دديكاه آ اء  ددكاا العّيندة لددو       -2
تعددزى لمسددتويجه    مددجم والدددمجأ دددل االندددمج  االتتمددج ل للمعددجفي      

 )اليكا، والمسسسجه والتنظيمجه، وال مج جه، والم تما(. التحليأل
ال ما      ي طلبة تجمعتل الدمجأ و  مجم دل االندمج  االتتمدج ل   -3

اليددكا، و للمعددجفي   لددى تميددا مسددتويجه تحليددأل االندددمج  االتتمددج ل )   
 .المسسسجه والتنظيمجه، وال مج جه، والم تما(

 التالية:  التساؤالت ابة علىوذلك من خالل اإلج

(  α≤ 0.05هأل توتدد ددكو  ذاه االلدة إةصدج ّية  ندد مسدتوى االلدة )        -1
يدددي  متوسدددطجه ت.دددديك آ اء  ددددكاا العّيندددة ةدددوإل االنددددمج  االتتمدددج ل   

المسدددتوى  -التخصدددص –المعدددجفي  تعدددزى لمت يدددكاه الد اسدددة )ال دددنس
 الد اسل(؟

االتتمدج ل المعدجفي     مج   ي طلبة تجمعتل الدمجأ و  مجم دل االندمج  -2
 ةسب مستوى التحليأل )اليكا(؟ 

مج   ي طلبة تجمعتل الدمجأ و  مجم دل االندمج  االتتمدج ل المعدجفي     -3
 ةسب مستوى التحليأل )المسسسجه  والتنظيمجه(؟

لمعدجفي   لمج   ي طلبة تجمعتل الدمجأ و  مجم دل االندمج  االتتمدج ل   -4
 ةسب مستوى التحليأل )ال مج جه(؟

لمعدجفي   االندمج  االتتمدج ل ل لبة تجمعتل الدمجأ و  مجم دل مج   ي ط -5
 ةسب مستوى التحليأل )الم تما(؟

لمعدجفي   االندمج  االتتمدج ل ل مج   ي طلبة تجمعتل الدمجأ و  مجم دل  -6
ةسب مسدتوى التحليدأل )اليدكا، والمسسسدجه والتنظيمدجه، وال مج دجه،       

 والم تما(؟
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 فرضيات الدراسة: 

يدي    ( α≤0.05)لة إةصج ّية  ند مستوى االلة ال توتد دكو  ذاه اال -1
متوسطجه ت.ديك آ اء  ددكاا العّيندة ةدوإل او  تدجمعتل الددمجأ و  مدجم       

  نثى(. –لمعجفي  تعزى لمت يك ال نس )ذلك لدل االندمج  االتتمج ل 

يدي   ( α≤0.05)ال توتد دكو  ذاه االلة إةصج ّية  ند مسدتوى االلدة   -2
العّيندة ةدوإل او  تدجمعتل الددمجأ و  مدجم      متوسطجه ت.ديك آ اء  ددكاا  

لمعجفي  تعزى لمت يك التخصص) لوأ إنسدجنية  لدل االندمج  االتتمج ل 
  لوأ تطبي.ية(. –

يدي   ( α≤0.05)ال توتد دكو  ذاه االلة إةصج ّية  ند مستوى االلة  -3
متوسطجه ت.ديك آ اء  ددكاا العّيندة ةدوإل او  تدجمعتل الددمجأ و  مدجم       

 تتمددج ل المعددجفي  تعددزى لمت يددك المسددتوى الد اسددل      دددل االندددمج  اال 
 الكايا(.  -الثجلث  -الثجنل -)ااوإل

يددي  ( α≤0.05)ال توتددد دددكو  ذاه االلددة إةصددج ّية  نددد مسددتوى االلددة       -4
متوسددطجه ت.ددديك آ اء  دددكاا العّينددة ةددوإل او  تددجمعتل الدددمجأ و  مددجم دددل      

   مجم(. -ل جمعة )الدمجأ تعزى لمت يك اسمعيسج لمعجفي  لاالندمج  االتتمج ل 
يددي  ( α≤0.05)ال توتددد دددكو  ذاه االلددة إةصددج ّية  نددد مسددتوى االلددة    -5

دددل تددجمعتل الدددمجأ و  مددجم متوسددطجه ت.ددديك آ اء  دددكاا العّينددة ةددوإل او  
  نثى(. –لمت يك ال نس )ذلك سمعيسج تعزى لمعجفي  لاالندمج  االتتمج ل 

 أهمية الدراسة:

مدد  النجةيددة النظكيددة دددل تنددجوإل فيددية االندددمج     ت تسددب الد اسددة  هميتنددج
االتتمدددج ل للمعدددجفي  سدددمعيسجت يوصدددينج تحتدددأل يدددس ا االهتمدددجأ ددددل المنظمدددجه     
والمب جه الدولية وال جمعجه والمستمكاه، و رت ذلك ن دد ندد ا ددل الد اسدجه     
التل تنجول  تلدك ال.يدية مد  منظدو   لدت االتتمدجع. إذ يعدد موضدوع االفصدجء          

 نبه يتح.يق االنددمج  االتتمدج ل مد  الموضدو جه الحديثدة التدل       االتتمج ل وت
تنددتت ينددج الم تمعددجه ااو ييددة واامكي يددة والعكييددة لتكسدديخ تمجسددك الم تمددا      

دمج  ندددتندددجفل الد اسدددة فيدددية اال   لمدددج والت جمدددأل يدددي  تمج جتددده االتتمج يدددة.   
الد اسدة  ةيدث تعدد   ااهميدة،  وهل م  ال.يجيج يجل ة ج، االتتمج ل للمعجفي  سمعيس

محجولددة لتطبيددق  دددا مدد  النظكيددجه السوسدديولوتية المنمددة الميسددكا ل ددأل مدد       
 ظجهكا االفصجء واالندمج  االتتمج ل .

 مج م  النجةيدة التطبي.يدة، دتدمتل  هميدة الد اسدة ددل  نندج ت مدا  د    ي          
ددل االنددمج  االتتمدج ل للمعدجفي  سدمعيسج ددل        الخلي ية  ينة م  طلبة ال جمعجه
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مندددجةل ال.دددوا ل دددجمعل، ممدددج يتددديح لصدددجنعل ال.دددكا اه التعدددكل  لدددى  التعلددديت ا
، ومد  ثدت وضدا التصدو اه والحلدوإل ممدج يلبدل ةجتدة         واليعا دل سيجسدجتنت  

 الخدددمجه المسددتنددة اندددمج   إلددى مثددأل هددذ  الد اسددجه لتطددويك     الخلي يددةالبيئددة 
 ، ويم    ّم يستييد م  نتج ج الد اسة: سمعيسج المعجفي 

 يمية يجل جمعجه العكيية.ال.يجااه االلجا -1
 وزا اه التعليت العجلل. -2
 .سمعيسج مسسسجه وتمعيجه   جية المعجفي  -3
 البجةثوم. -4
 حدود الدراسة:

  تكي  هذ  الد اسة دل إطج  الحدوا اآلتية:
مسدددتويجه االنددددمج  ُ.تصدددك موضدددوع الد اسدددة  لدددى ةدددّد الموضدددوع: ي -1

لتنظيمددجه، : وهددل )اليددكا، والمسسسددجه وا سددمعيسج لمعددجفي لاالتتمددج ل 
 وال مج جه، والم تما(.

 .الخلي ية الحّد البمكي: ت.تصك الد اسة  لى طلبة ال جمعجه -2
ممل ددة العكييددة  الحددّد الم ددجنل: ت.تصددك الد اسددة  لددى تجمعددة الدددمجأ يجل      -3

 .يجقمج اه العكيية المتحدا سعواية، وتجمعة   مجمال
العدجمي    الحّد الزمدجنل: ُطب.د  الد اسدة ددل اليصدأل الد اسدل الثدجنل مد          -4

 .2017 -2016و  2016-2015الد اسيي  
 مفاهيم الدراسة: 

استخدم  الد اسة  دا م  الميجهيت هل: االندمج  االتتمج ل، المعجفوم   
 . وديمج يلل تعكييجتنج اقتكا ية.سمعيسج، التنمية المستدامة

مددد  خدددالإل واالنسددد جأ  اقتسدددج  والتمجثدددأل هدددو  االنددددمج  االتتمدددج ل: -1
يجسدتخداأ آليدجه متنو دة     ،يي  اليج لي  االتتمج يي   الهم مو ة التيج

 ي.د  فكيبة صو ا دل الحيجا وظكول  نمج  ت م  خالإل توديكومختلية
، مد   تدأل   الواةدد  الم تمدا  ددل  الموتواا واانمج  م  المعجييك اقم جم

، ويتيددم  الحكيددة  نصددنج  يددي   نجصددك النسددق االتتمددج ل التوةددد واال
    االامج  ال.سكي.دل االنتمجء يعيدسا 

التنمية المستدامة:  ملية تحسي  الظكول المعيمية ل ميا اادكاا يمدج ييدم     -2
المسددجواا والعدددإل االتتمددج ل مدد   تددأل تح.يددق التنميددة االتتمج يددة، يمددج يلبددل   

 اةتيجتجه الحجضك ما  دأ التخلل    ةجتجه ااتيجإل ال.جامة.
نحكال دل السما، ممج يحد م  اال اادكاا الذي يعجنوم المعجفوم سمعيسج: -3

 السمعل.تواصأل الليظل فد تنت  لى الم  
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 الموجهات النظرية للدراسة واالجراءات المنهجيةالثاني:  المبحث

 تمهيد:

اهتت  لمجء االتتمدجع يد اسدة ظدجهكتل االنددمج  االتتمدج ل واالفصدجء        
جه ج دددل لثيددك مدد  الم تمعدد   االتتمددج ل يج تبج همددج ظددجهكتي  تالزمتددج تج يخيسدد    

وةددجولوا التعددكل  لددى العوامددأل التددل تسددنت دددل وتواهمددج. وتبعسددج لددذلك تعددداه   
الد اسددجه، وتنو دد  النظكيددجه التددل دسددكه ظددجهكا االندددمج  االتتمددج ل. لددذا    
سيدو  هذا المبحث ةوإل  كض ل أل م   اييدجه الد اسدة، والنظكيدجه الميسدكا     

كت ددز  لددى   يددة   ل.يددجيج الد اسددة.  وتددديك يجلددذلك هنددج  م الد اسددة الحجليددة ت     
تيسدديكية ل  جفددة ودددق النمددوذ  االتتمددج ل، والددذي ينطلددق مدد   م الممدد اله      

 نيسدنت،   الحيجتية والتواد.يدة  للمعدجفي  ، تتمد أل مد  تمثدأل اق جفدة لددى المعدجفي         
ديلسج    الطكي.ة التل ينظك يندج الم تمدا إلدينت، وهدذا يدو   الم تمدا يوصديه        

هدو المعدو ت إذ  م تمثالتده تمندا ذوي اق جفدة         جفة يمعنل  م الم تمدا لدج لسج 
  نمطة وخبكاه الحيجا اليومية.ه وم  االشتكاك دل دعجليج

 :ات السابقةالدراس

تسنت  اييجه الد اسة دل ال.جء اليوء  لى ال نوا التدل يدذلنج البدجةثوم         
ا اسدته وت.ددأ لده استبصدج اه      المنتموم يجلموضدوع الدذي يع دا البجةدث  لدى     

مجم الميجهيت وال.يجيج النظكيدة التدل يم د   م يعتمدد  ليندج واالتدكاءاه       يمنمة 
المنن ية المنجسبة والنتج ج التل توصأل الينج ريك  مم  سب.و   لى نيدس الدد ج   
ويذلك يتحوإل تند البجةث الى لبنة دل صكح لبيك م  االن دجزاه العلميدة التدل    

 ت لب  لينج ريك .جنجا م  مم اله سب.ته اوم ت كا  ل ند سبق يذله ومع

 العكيية :ل نميك الى يعض الد اسجه السجي.ة وديمج يل

اسدددتندد  الد اسددة  توضددديح  او   ( 2014ا اسددة السددلطجنل،  جيدددد سددبا)    -1
ت ييددـك الث.جدددـة الددـسج دا  ددـ  اق جفددـة، مددـ  خـددـالإل تحديـددـد اااوا  التـددـل    

ـددـق ال.بـدددـوإل  يم ـددـ   م يـدددـسنت ينـددـج  دـدددـكاا الم تمـددـا ومسسـدددـسجته لتح.ي   
والت.بـددـأل، والتطبيددا االتتمددج ل مددا هددذ  اليئددة وذلددك ي ددكض الوصددوإل إلددى  

وفد نت دـل لجدة فيجيج التنمية. اندمجتوضـا سيجسـجه والىـجه تعمـأل  لـى 
اق جفة،  ي التكليز  لى اايعدجا  انطل.  م  النموذ  االتتمج ل دل تيسيك 

حيجتيددـة والتواد.يددة ال تكتددا الم تمعيدة، دمددـم اله الددـمخص ذي اق جفدـة ال  
إلددى اقصددجية  و اق جفددة دددل ذاتنددج ، يددأل تعددوا يجاسددجي الددى الطكي.ددة التددـل  

، ومج يتكتب    ذلك إلى التنميل واالستبعجا م  . ينظـك ينـج الم تمـا اليه
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مسج  الحيدجا الطبيعيدة، ممدج  اى الدـى د.دـدام  و محدوايدـة مدـمج لتنت ديندـج         
االتتمج يـة و البيئيـة التـل تحـوإل اوم  Barriers وانـانتي ـة الع.بـجه، الم

تيـج لنت مـا الم تمـا لـجلتحيز ضـد اق جفـة و الـمخص ذي اق جفـة يـ  و 
الميـأل إلـى الوصـت و التنمـيم وييكوفكاطية اقتكاءاه وُطب.  الد اسة دل 

 الم تما العمجنل.

تنددجوإل االندددمج    ( وتندددل إلددى 2013)   لددل  بددد الددكاز   تلبددل، ا اسددة  -2
االتتمددج ل و يطدده يجلمواطنددة ،  لددى ا تبددج   م ذلددك ُيوسددا نطجفدده ليمددمأل   
موا ا منمة مثأل تواا العالفجه االتتمج ية يي  المواطني  وتوزيا الموا ا 
 لى نحو يستييد منه ال ميا ، وفد تمع  الد اسدة يدي  م مو دة إتدكاءاه     

البحث التدج يخل ، وطكي.دة   منن ية ، شمل  مننج إ جاا التحليأل ، و سجليب 
المسشكاه االتتمج ية ، واالستيجاا م  إسنجمجه ييكمدجم وديليدب ددل تحديدد     

  .مسشكاه االندمج  االتتمج ل

ندد   دنددت التنددجفض يددي  وصددت اسددت و (: 2013الّنندددي، الحبيددب ) ا اسددة  -3
المخص يجق جفة ومحجولة االندمج  االتتمج يده، يجسدتخداأ منن يدة ايكديندي     

التدل تسدج د  لدى اليندت د.دد اهدتت يجلعالفدجه          Erving Goffmanرودمجم 
يي  اادكاا م  خالإل اقنصجه للمحجاثجه والتيج اله مد  خدالإل المالةظدة    

ال يدجم الحدك للمدخص ذي اق جفدة ال     يجلممج لة، وتوصل  الد اسة إلدى ام  
وال يم ددكا اسددتبداإل للمددة   ي ددوم د.ددم يدد فكا  آليددجه وإتددكاءاه فجنونيددة،   

، يأل هل سيكو ا تبنى منذ النمدما  ’’ذوي الحجتيجه الخجصة‘‘ي لمة ’’ إ جفة‘‘
ااولى للطيأل ومسج دته  لدى يندجء شخصديته يمد أل مال دت ق جفتده. ولبلدو         

مددأل  لددى ت ييددك التمددثاله االتتمج يددة لت ييددك      هددذا المسددتوى ال يددّد مدد  الع   
وال.طدا ننج يدج مدا لدأّل توظيدا االهتمدجأ يده ددل الد جيدة           الممج سدجه ت دج ،   

السيجسية وددل اانمدطة االتتمج يدة التدل ت دجلم الدك ي العدجأ الددولل وتدوهت          
المسملة تسوإل إلى ‘‘يوتوا  نجية لح.وفه اّم ذلك يمّس م  لكامته. لنذا د ّم 

الذهنيجه ممج يتطلب مزيدا م  التكيية االتتمج ية والدو ل العدجأ    تطويك دل
واق الأ الموته إلى هدذا الندوع مد  الممدجلأل دددو  المد سدة العجايدة واو         
وسج أل اق الأ  سجسل ةتى يتمتا المعو  يسدعجاا الطيولدة ويتنيدم لالنسد جأ     

 .االثك التمجال دل الحييكا ال.ومية افتصجاية واتتمج يج وث.جديج

مددد  ةيدددث  نددددمج : كضددد  الد اسدددة اال( 2012محمدددد ا ويدددل)محمدددد، - -4
المينوأ والخليية النظكية وم جاله التطبيق ونتدج ج يعدض البحدو  ددل هدذا      

ذوي  اندددددمج الم ددددجإل واستخلصدددد  الد اسددددة  تنددددوع و اخددددتالل  سددددجليب  

http://anfasse.org/2010-12-27-01-33-59/2010-12-05-18-31-21/5135-2013-11-17-21-30-05
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االةتيجتجه الخجصة ةسب نوع اق جفة وا تتنج  ، و م هدذ  ااسدجليب لندج    
لمعج ضددي  والمسيدددي  ،و م اهتمددجأ البددجةثي   تكلددز  لددى دئددة   ال ثيددك مدد  ا

يسددتوتب الد اسددجه العلميددة  ندددمج المتخليددي   .ليددجس ، و ليدده ددد م ممدد لة اال
ال ددجاا للتخطدديم السددليت للحلددوإل دددل المسددت.بأل وخجصددة دددل ييج تنددج المحليددة      

 . العكيية

 ج اندددم( : تددذهب إلددى ظنددو  د ددكا 2010) محمددد  بدددالعزيز يددد،  ا اسددة -5
التالميذ ما  فكاننت دل المدا ي العجاية نظدكاس الت دج  الم تمعدجه إلدى د دكا      

نتي ة سلبيجه العزلة    الم تمدا ، وتنددل الد اسدة إلدى توضديح       ندمج اال
، وتعكييددده و هميتددده  ودوا دددد    نددددمج اليلسدددية التدددل ت مددد  و اء  مليدددة اال 
فدد توصدل  الد اسدة    وممد الته ، و  ندمج و نمجطه ومتطلبجته وآلية  ملية اال
التالميددذ مدد  خددالإل دلسددية متكايطددة   ندددمج إلددى ضددكو ا التخطدديم اليعددجإل ال

وواضدددحة وممج سدددي  مدددسهلي  لمواتندددة اةتيجتدددجه التالميدددذ االتتمج يدددة     
 .ييت المستمك للممج سجه والنتج ج.واالنيعجلية والمعكدية ما الت

إيدكاز    (  وتنددل الد اسدة الدى   2008) وتدي محمد اةمدا اسة يكلجه،   -6
التيجم  ل.يمة  خالفية ي ب تيعيلنج يي  لجدة ااسك يدجلم تما يصدية  جمدة    
و سك ذوي االةتيجتجه الخجصة  لى وته التحديد، للتعجمأل ييج لية ووافعيدة  
ما الظكول المكتبطة يوتوا إ جفة لددى  ةدد  دكااهدج. لمدج تنددل الد اسدة       

م تمدا المحديم وزيدجاا    اييج الى إييجح  همية انيتجح  سدك المعدجفي   لدى ال   
الددكوايم ديمددج ييددننت ااخددأل ال معيددة لبنددجء تنظيمددل ي معنددت ، ولددذلك يددي         
ال معيددة ويددجفل المسسسددجه يددجلم تما المحدديم.   وفددد انطل.دد   الد اسددة مدد  
نظددكيتي  مدد  نظكيددجه الخدمددة االتتمج يددة و لددت االتتمددجع  وهمددج نظكيددة     

ك وتسلد  لدى التواصدأل   التواصأل التل تستخدأ  دل اق شجا ااسكي الممتك
والخبددكا االنيعجليددة ل سددكا وانيتجةنددج  لددى ريكهددج مدد  ااسددك واالسددتمجع       
لبعينت يعيج وتد يت الصلة ، وتنمية مندج اه التواصدأل لمسدج دا   يدجء     
ااسكا ليصبحوا  لثك و يج ، وتعزيز  ملية التوادق ما المتطلبدجه الحيجتيدة   

، لتنميدة فدد اه ااسدكا  لدى      وتسنيأل  ملية الت يك م  خدالإل توتيده منندل   
التعجمدددأل مدددا الممددد اله التدددل تواتنندددج وتدددسثك سدددلبيج  لدددى تدددوازم النسدددق  
ااسكي.  لمج استعجم البجةث يجلنظكية البنج ية دل الم جإل ااسكي موضدحج  
ام الممدد اله ااسددكية تنددتج نتي ددة ليمدددأل البنددجء ااخددأل النسددق ااسدددكي ،        

اسكا فبدأل إم جنيدة تحسدي   و خيدض     والت ييكاه البنج ية اليد  م تحد  دل ا
اا كاض اليكاية ، ةيث تنظك إلى اليكا صجةب العدكض )الممد لة(  لدى    
انه يمثجية مسشك لبنجء  سكي يعجنل م  خلدأل ، وقةددا  الت ييدك ددل النسدق      
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ااسكي يتطلب اامك  ست خكيطدة للبيئدة ااسدكية تحددا ديندج  وال العوامدأل       
سدددكي ، ثدددت يعدددد ذلدددك ليييدددة توظيدددا التددل تسدددنت ددددل اضدددطكاج ااااء اا 

إم جنيجه وموا ا ااسكا يمج يسج دهج  لى ت ييك ال.وا دد اقتكا يدة ااخلندج    
و لددى هددذا دجلمعددج  الددذي يعددجنل مدد    لمواتنددة الخلددأل دددل  اا نددج ااوا هددج. 

اضطكاج دل المخصية مج هدو إال مسشدك لبندجء  سدكي يعدجنل مد  خلدأل ددل         
ل التدخأل لت ييك ينجء تلدك اانسدج  وإي دجا     نسجفه اليك ية اامك الذي يستد 

تدجه  ينجء  سكي دج أل يد ت  نمج  التواصأل لتعلت طك  تديددا قشدبجع اةتيج  
 ومواتنة مم اله المعج .

 م اق جفة تتخلق  سجسج (، والتل  وضح  2004ا اسة ال.صجص، مندي ) -7
دل ظأل ظكول اتتمج ية معينة ةتى و م لجن  ذاه منمم ت وي   و و اثل 

ددددد م السدددديج  االتتمددددج ل هددددو المت يددددك ااسجسددددل و اليددددج   دددددل نمددددما  ، 
المصجةبجه االتتمج ية والسدلولية ي دأل تددا يجتنج السدلبية  لدل المعدج  ممدج        
يلدزأ معدده ت ييدك الث.جدددة السددج دا  لدل اق جفددة، واسدتندد  الد اسددة التعددكل     

لسجج  لى اااوا  التل يم    م ي.وأ ينج الم تما ي جدة نظمه ومسسسجته ق
ذوي االةتيجتجه الخجصة المعدج ل و االت جهدجه و ال.ديت و المندج اه التدل      
تم ننت م  االندمج  ددل دعجليدجه الحيدجا االتتمج يدة، وطب.د  الد اسدة اليدأل        
ا اسة الحجلة  لى  دا خمسة  مك ةجلة لمدكا ح ثدال  هدت ) العدجملوم ددل      

الةتيجتددجه المنتمددوم ي.يددجيج ذوي ا – م ددجإل تعلدديت االةتيجتددجه الخجصددة
 سدكا ااطيدجإل ذوي االةتيجتدجه     –الخجصة: المواطنوم وال معيجه ااهلية 

تددت اختيدج هت يطكي.ددة  مديدة دددل إةددى مدددم الم تمدا المصددكي،       (الخجصدة 
وا تمده الد اسة  لى النموذ  االتتمج ل لتيسيك اق جفة، والذي يسلدد  م  

مدا ددل التعجمدأل و    الع ز واق جفة نجت ة     دأ إا اك، و دأ  ربدة الم ت 
التسليت يجالختالدجه و اليكو  دل خصج ص واقم جنجه البدنية و الع.لية يي  
ذوي اق جفة و فكاننت العجايي ، و  هت النتدج ج التدل نوصدل  الد اسدة إليندج،      
 م ااسددجي دددل تحسددي  وضددعية المعددجفي  دددل الم تمددا يعتمددد  لددل ت يددك       

 .االت جهجه والمعت.داه االتتمج ية

(  والتل تذهب الى  م  وليجء  مدو   1998ة  المخصل و السكطجوي ) ا اس  -8
والتدل تمدمأل    المجايدة  اةتيجتدجتنت ااطيجإل المعجفي  دل  شدد الحجتدة الدى م.جيلده     

، والخددددمجه العجمددددة  ،  والتكوي يدددة ، والخددددمجه الطبيددددة  ،  المجليدددة اامدددو   
 ددك مددا والتددل تتيددم  ضددكو ا التدددخأل المب الم تمعيددةوالخدددمجه  والمعكديددة

ااينددجء مب ددكاس ويجلتددجلل  إ جفددة التمددجل وليددجء اامددو  ق شددجاهت ةددوإل ليييدده  
وليييده  ، ليييه التعجمدأل معندت يصدو   منجسدبة ددل مكةلده مب دكا مد  ةيدجتنت          
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وتبصدددديكهت  المنجسددددبةالبددددكامج  واختيددددج  المتجةددددةاالسدددتيجاا مدددد  الخدددددمجه  
ث  وح التعدجوم  ويد ، دل الم تما المحلل  مصجا  الخدمةيجلمسسسجه وتميا 

وت يك االت جهدجه   االتتمج ية الك جيةوالتيجم  يي  تلك ااسك لتيعيأل يكامج 
 اق جفةنحوهت يصو   ت عأل النجي  جمة و وليجء اامو  خجصة ينظكوم إلى 

 إي جيية.نحوهج لتصبح الثك  ات جهجتنتيوافعيه وم  ثت تت يك 

ا يكنجمج لتحسي  ( والتل استندد  وض 1994)  ، محمدا اسة  بد الحل  -9
سددك  مدد  مواتندده الموافددا    ه التواصددأل للطيددأل ااصددت وتم ددي  اا   منددج ا

وفددد  وضددح  نتددج ج تلددك الد اسددة اثددك    ،  لينددج  الوافعددةوخيددض اليدد و   
البكنجمج الم.تكح دل إي دجا تحسد  إي دجيل ددل مندج اه التواصدأل التدل  اه        

صدددت الددى خيدددض الصدددعويجه النيسدددية واالتتمج يددة التدددل تواتددده الطيدددأل اا  
شدج ه   لمدج  ،  لينج  الوافعةواسكته دل الموافا المختلية وخيض الي و  

السدددمعية إلدددى التواصدددأل   اق جفدددةالدددى ةجتددده  سدددك االطيدددجإل ذوي   الد اسدددة
والتيج أل ما  يجء و مندجه  طيدجإل صدت آخدكي  لتبدجاإل المعلومدجه والخبدكاه        

    ةجله طيلنت لتم يننت م  التخطيم المست.بلل لك جيه طيلنت .

(  والتدل  وضدح   م وتدوا طيدأل معدج       1996)  ، شدجلك اسة فنديألا  -10
دددل االسددكا فددد ييددج ا إلددى ةددد لبيددك مدد  اليدد و  النيسددية واالتتمج يددة   

والذي يزااا للمج ادت.ده ، واالفتصجاية التل لنج مكاوا  لى الحيج  ااسكية 
لمددج  وضددح  نتددج ج   ، اُاسددكا المسددجندا مدد  الم تمددا وال نددجه المختصددة    

ددل يدكامج    –خجصدة الوالددي     – م إشكاك   يجء النسق اُاسكي  الد اسة
  جيه المعج  ينمدل مد  فدد ا ااسدكا  لدى التواددق مدا اق جفدة ومعجيمدتنج          
لليدد و  ، وهددذا يتح.ددق يتددوديك اق شددجا ااسددكى اسددك المعددوفي  سددمعيجس      

ومد  تجندب  خدك العمدأل  لدى      ، لتم يننج م  مواتنه مج ي.جيلنج م  مم اله 
ددل   وانددمجتنت تتمج يدجس  لتلك ااسك لتمهيدأل  طيدجلنت ا   ال نوا التعجونية تنظيت

 . مت جملةالم تما يصو ا 

 : األجنبيةلدراسات ا

 تكلدزه هدذ  الد اسدة  لدى       ((Garcia, Marisela, BA ,2012ا اسدة   -1
ج  لددى االهتمددجأ الت.ليدددي وذلددك خكوتسددالتواصددأل االتتمددج ل يددي  المعددجفي ،  

المعجفي  ال يتت  ج. وفد توصل  الد اسة إلى  مج ويصكيسهنيسيد اسة المعجفي  ذ
نت دددل الم تمددا نتي ددة العوا ددق االتتمج يددة التددل يددتت دكضددنج  لددينت   اندددمجت

ويسبب االت جهجه المنجوءا لنت مد  يعدض  ددكاا الم تمدا . ويت جهدأل الدذي        
وهددل ل ددة  –ي.ومددوم يددجلتمييز ضددد العددجفي  سددمعيج  م لنددت ل ددة خجصددة ينددت  
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وتبعج لذلك ت وم لنت ث.جدة خجصة ينت وهوية يميزهت    ريكهت   –االشج ا 
وتسددنت هددذ    ي ددب ام تحتددكأ وام تسخددذ دددل الحسددبجم  نددد التعجمددأل معنددت.    

الد اسة دل توديك خليية واضحة  د  اسدجليب االتصدجإل يدي  المعدجفي  و د        
 تصو اتنت ل دكاا الذي  يتيج لوم معنت ويعيموم ييننت ، لمج تودك لنج لثيكا

المعددجفي  دددل الم تمددا مدد  النددواةل     اندددمج مدد  المعلومددجه  دد  م.ومددجه   
 االتتمج ية والث.جدية واالفتصجاية.

( وفدد  تكيد  هدذ  الد اسدة     Hsu, Tsui-Fang, Tracy 2010ا اسدة )   -2

 لى منسويل المدا ي دل المنجطق الكييية م  تجيوام للم.ج نة يي  ات جهجه 
ي تعلدديت ذوي االةتيجتددجه الخجصددة مدددا ي التعلدديت العددجاي ومدددا منسددويل 

نت ددل الم تمدا   اندمجت جهجه تسلد  لى والتعكل  لى مج اذا لجن  هذ  االت
وتسددتخدأ الد اسددة  المد سددل اأ  ننددج تمثددأل  ج .ددج يحددوإل اوم ذلددك االندددمج .

تعظدديت الدددو     Normalizationاالندددمج  دددل الم تمددا يمعنددى التطبيددا   
إل االس ندنجدية دل  واخك الستينجه ولجم االتتمج ل وهو مينوأ نمم دل الدو

الم.صوا يه اتجةة اليكصة امجأ المعجفي  ليحيدوم ددل الم تمدا ةيدجا طبيعيدة      
 مثلمج يعيل سج ك  دكاا الم تما .

وتتنجوإل الت يكاه التدل طدك      Bochenek, Heather) (2008 ا اسة   -3
 ه  لددى المدددا ي الخجصددة يجلمعددجفي  يعددد ام تحولدد  فيددية تعلدديت ذوي     
االةتيجتدددجه الخجصدددة الدددى فيدددية تتعلدددق يح.دددو  هدددذ  اليئدددة مددد  اليئدددجه  
االتتمج ية ويعد  م اصبح دصأل ذوي االةتيجتدجه الخجصدة  د  زمال ندت     
م  ريك المع.ي  نو ج م  التمييدز االتتمدج ل ضددهت واسدلويج ريدك  دجاإل       

لمعددجفي  مددو  يعددد الددى  م يتل.ددى هددسالء ا  دددل التعجمددأل معنددت، وتحولدد  اا  
 موفا تعليمل  جاي يمج ك ديه ريك المعجفي  مد  الدا سدي .   ا وسنت دل

وت ما الد اسة ام المسسسجه التعليمية توصل  الى مج يعدكل يجلتدد يس   
الم وندددجه  والدددذي اصدددبح  ةدددد  collaborative teachingالممدددتكك 

االتتمددج ل ةيددث لددجم يعنددل العمددأل الممددتكك     االندددمج سجسددية لعمليددة  اا
لتح.يددق  هدددال  جمددة ت.ددوا الددى تح.يددق الن ددجح    والتعددجوم يددي  الممددج لي 

االجايمل واالتتمج ل للدا سي  .وفد وتد المعلموم انه يدوم هذا التعجوم 
لجم للعملية التعليمية  م تن ح دل م جإل التعليت الخدجص ةيدث    الممتكك مج

يمددعك المعلمددوم يجلحجتددة الددى التمليددد  لددى ن ددجح تنددواهت دددل التددد يس     
 لنتج ج المكتوا منه.الممتكك وتح.ي.نج ا
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يتيح م   كض الد اسجه السجي.ة  م هنجك العديد م  الد اسدجه تنجولد    
فيددية المعددجفي  مدد  وتنددجه نظددك مختليددة، مننددج مددج تنددجوإل فيددية االندددمج         

وم.ومدددجه االنددددمج  االتتمدددج ل المعدددجفي  ددددل  االتتمدددج ل لليئدددجه المنممدددة،
محمددددددد د، محمدددددد ( و ا اسددددددة2013، مثددددددأل ا اسددددددجه تلبددددددل )الم تمددددددا، 
ويعددض الد اسددجه  (.(Garcia, Marisela, BA 2012(2012ا ويددل)

، Goffman Erving ايكديني رودمجم  يط  اق جفة يجلوصت ةسب منن ية 
 م المعددجفي  ال يددتت اندددمجتنت دددل  (، و2013وهددل ا اسددة ) الحبيددب الّنندددي،  

 Garcia, Marisela, BAا اسة الم تما، نتي ة العوا ق االتتمج ية، وهل 
سددجليب المتبعددة مدد   تددأل تح.يددق (. وا اسددجه  خددكى  لددزه  لددى اا(2012,

 ,Garcia( و 2013، ومنندددج ا اسدددة) الحبيدددب الّننددددي،  انددددمج  المعدددجفي 
Marisela, BA ,2012))    يكزه او  اليكا المعج  ذاته تصو اته  والتل 

ي  وإا اله وث.جدته الخجصة يه، دل ةي  يين  ا اسجه  خكى او   سدك المعدجف  
( ودينج فدجأ ي ييدجح  هميدة انيتدجح  سدك المعدجفي        2008ا اسة يكلجه )وهل، 

 لدددى الم تمدددا المحددديم وزيدددجاا الدددكوايم ديمدددج ييدددننت ااخدددأل تمعيدددجه   جيدددة  
المعدجفي ، لبنددجء تنظيمددل ي معنددت، ممددج يسدتد ل  سددت خكيطددة للبيئددة ااسددكية   

 بددد الحددل   والتدددخأل لت ييددك ينددجء تلددك اانسددج  وإي ددجا ينددجء  سددكي دج ددأل، و       
 لدددده  لدددى ضدددكو ا تم دددي   سدددكهت مددد  مواتندددة الموفدددا التدددل  ( 1994)

 السددكطجوي ا اسددة  المخصددل و وخيددض اليدد و  الوافعددة  لينددج، وا اسددة     
(، التل  يكزه او   وليجء  مو  المعجفي  ةينمج ينظدكوم إلدى اق جفدة    1998)

 سدة فندديأل   يوافعية وم  ثت تت يك ات جهدجتنت نحوهدج لتصدبح الثدك إي جييدة، وا ا     
(  التدددل وضدددح  تنظددديت ال ندددوا التعجونيدددة قشدددكاك   يدددجء النسدددق   1996)

، لتمهيدددأل  طيدددجلنت ددددل يدددكامج   جيددده المعدددج  – خجصدددة الوالددددي  –اُاسدددكي 
اتتمج يددجس واالندددمج  االتتمددج ل دددل الم تمددا يصددو ا مت جملددة. هددذا دددل ةددي   

مددد   لدددزه معظدددت الد اسدددجه  لدددى او  المد سدددة ددددل االنددددمج ، يوصدددينج    
 ,Hsu, Tsui-Fang)مسسسجه التنمئة االتتمج يدة، وهدل ا اسدجه، ا اسدة     

Tracy 2010) مكلزا  لى اندمج  المعجفي  دل مدا ي التعليت العجاي، يتيح ،
 ,Bochenek)(2008ولنددت اليكصددة، ليحيددوا دددل الم تمددا ةيددجا طبيعيددة،    

Heather    التدد يس الممدتكك   و لدزه  لدى  مcollaborative teaching 
 ةدددد الم وندددجه ااسجسدددية لعمليدددة االنددددمج     المسسسدددجه التعليميدددة، يعدددد   ل دددد

التالميددذ مددا  اندددمج ( والتددل يددد ه مدد  ظنددو  د ددكا   2010 يددد )االتتمج ل،
 ندددمج  فددكاننت دددل المدددا ي العجايددة، لتصددأل إلددى ضددكو ا التخطدديم اليعددجإل ال  

التالميددذ مدد  خددالإل دلسددية متكايطددة وواضددحة وممج سددي  مددسهلي  لمواتنددة       
اةتيجتددجه التالميددذ االتتمج يددة واالنيعجليددة والمعكديددة.  مددج او  ال معيددجه دددل 
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(  او  1996(  وفندددديأل ) 2008يكلدددجه )االنددددمج  د.دددد وضدددح  ا اسدددتل  
ال معيددجه لبنددجء تنظيمددل ي مددا  سددك المعددجفي ، ويوثددق العالفددة يددي  ال معيددة     

ل ا اسدة  ويجفل المسسسجه يدجلم تما المحديم. و خيدكسا اتيدح او  الم تمدا دد      
( ، ةيث  يكزه او  الخدمجه الم تمعية و 1998)المخصل و السكطجوي ) 

يددكامج الك جيددة االتتمج يددة الموتنددة للمعددجفي  و سددكهت، مدد   تددأل توضدديح        
الخدددمجه المتجةددة واختيددج  البددكامج المنجسددبة وتبصدديكهت يجلمسسسددجه وتميددا   

جيدددد ا اسدددة السدددلطجنل،   مصدددجا  الخدمدددة ددددل الم تمدددا المحلدددل، وا اسدددة    
اسدـجي ددـل تحدـسي  وضدـعية ااشدـخجص      ( والتدل  وضدح   م ا  2014سبا)

ذوي اق جفـة ييـ  دـل الم تمـات يعتمـد  لـى ت يـك االت جهـجه والمعت.ــــداه 
االتتمج يــــة، وذلــــك مــــ  خــــالإل يــــكامج تو يــــة  دــــكاا الم تمـــدـا  

 ااشخجص ذوي اق جفة.ي جدــــة فــــيجيج اق جفــــة و

تددكى البجةثددة  م الد اسددجه السددجي.ة  وضددح  المسددتويجه     مدد  العددكض السددجيق 
يوتده  دجأ، وهدو مدج يم د  تعميمده        المختلية التل يتت م  خاللنج اندمج  المعجفي 

 والتدددل  لدددزه الد اسدددة الحجليدددة  لدددينت،    ، لدددى ذوي اال جفدددة السدددمعية مدددننت  
نج المسشدكاه االتتمج يدة، والمالةظدة،    واستخدم  الد اسجه  اواه مختلية، من

والم.ددجياله، واالست.صددجءاه، ممددج  دددجا البجةثددة دددل االسددت.كا   لددى  م  مليددة      
االندددمج  االتتمددج ل للمعددجفي  تتطلددب م مو ددة مدد  التددداييك يتبنجهددج الم تمددا و  
والمسسسجه الكسمية وريك الكسمية وال مج جه واادكاا، م   تأل فبوإل  تميا 

دل صيوده، وتسدنيأل   -ة  ولئك االثك  كضة للتنميل لجلمعجفي خجص – دكاا  
 مجية  انخكاطنت وفبولنت وممج لتنت ددل الحيدجا الطبيعيدة وااسدكية والتعليميدة       
والمننية والم تمعية .. لدى  م ي دوم هدذا االنددمج  االتتمدج ل مت جملسدج وشدجملسج        

ى مم   مد  اليعجليدة    لى تميا المستويجه، م   تأل تح.يـــــق  فـــــصى مستو
 لالندمج  دل الم تما . 

 النظريات المفسرة للدراسة:

:ل.ددد  سددنم  نظكيددة   Social Stigmatizingنظكيددة الوصددت االتتمددج ل   -1
دل تيسيك  دأ االندمج  االتتمج ل يعض  labelling)الوصمة  و التسمية )

 الم تمدا اليئجه االتتمج ية، وم  ييننت المعجفي  م  الصت والب ت ، دل ينيدة  
و دددأ تمددتعنت ييددكص الحيددجا والح.ددو  المتجةددة افددكاننت مدد  ااشددخجص         
العجايي . و لى الكرت م   م مظجهك االفصجء االتتمج ل تت لى دل استبعجا 
دئجه اتتمج ية  خكى لجلي.كاء والمنممي  اتتمج يج اال اننج دل هذ  الد اسة 

اصددحجج نظكيددة  ننددتت يواةدددا مدد  هددذ  اليئددجه وهددت المعددجفي ، دبجلنسددبة        
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التسمية، معظت التسميجه دل الحيجا االتتمج ية، تدكتبم  دجاا يدملثك   يدجء     
(. ةيددث يددكى 161، 2010الم تمددا ضددعيسج و اافددأل سددلطة) ديليددب تددونز، 

تودمجم  م البنجء االتتمج ل هو الذي يدزوا االنسدجم يدجاطك ااخدكى التدل      
يحددا ال.وا دد العجمدة     يتت م  خاللنج التيج دأل االتتمدج ل، لمدج انده هدو الدذي      

التل تح مه ، دنو ينظك ديمج و اء موافا الحيدجا اليوميدة، يحثسدج  د  ااينيدة      
التددل تح منددج يطكي.ددة ريددك منظددو ا، وهددذ  ااينيددة هددل يمثجيددة مخططددجه      
للتيسيك تم   اادكاا م  تحديد ودنت ااةدا  التل تحد  دل محيم ةيجتنت، 

توتيه اليعأل سواء  لجم دعلسدج دكايسدج  أ   وت.وأ ااطك يوظيية تنظيت الخبكاه و
دعلسج تميعسج، هذا اقطدج  يتدملا مد   ددا مد  العنجصدك ااسجسدية ذاه تنظديت         

، 2002محددددا و الفدددجه مسدددت.كا، توتدددد معسدددج يصدددية اا مدددة لنسدددق)خلا، 
(، وتيسك ينيوية تودمجم إفصجء المعجفي ، ةيث يي.دوا فد ا لبيدكا مد    329

آليدجه التيج دأل االتتمدج ل مدا ريدكهت.  وهدت مدج        تلك ال.وا د نتي دة د.دداننت   
تبدي  اليدك  يدي  هوّيدة المعدو  الميتكضدة        سمج  يمسكةة االستعج ا، والتل 

والوافعيددة، والوصددت  الددذي ينمددم مدد  التمددثاله التددل ي وننددج اليددج لوم ةددوإل  
اق جفة ل وننج مكتبطة يصو  نمطيةدجليكا الدذي يعدجنل مد  الوصدت يختلدا      

ةد م  نجةيته يبنل استكاتي يته، ودق مج يد لده ويتمثلده،      اآلخك ولأّل وا
مد  خدالإل   .وم  هنج تنمدم الموافدا والتيج دأل يدي  الموصدوأ واليدكا السدوي        

(. ويوصدمنت  2013ال ثيك م  التحيزاه والتمييز ضدهت )الحبيبل الننددي،  
النسق ااخأل إطج  م   دأ ال.بوإل االتتمج ل مثلنت دل ذلدك مثدأل النجممديي     

 تي   لدددى الم تمدددا، ويصدددنينت لدددمدكاا ريدددك فدددجا ي   لدددى إاا ا  او الخدددج
 مليجه التيج أل االتتمدج ل يطدك  منظمدة، دي دجينوم يدجلكدض مد  اليئدجه        
االتتمج يدددة ااخدددكى، ويدددذلك ييمدددأل الم تمدددا ددددل التسدددجمح مدددا   والت.بدددأل  
لالختالدددجه و اليددكو  يددي  المعددوفي  مدد  الممددج لة العجايددة دددل دعجليددجه         

 .(13-12، 2004الحيجا االتتمج ية اليومية)مندي،و نمطة خبكاه 

التمددثاله االتتمج يددة: و يينددت مدد  هددذا التصددو  الدددو لجيمل لددوم التمددثاله   -2
ال معيددة هددل نتددج  التددزاو  الحجصددأل دددل التمددثاله اليكايددة، ول ننددج تب.ددى       
خج تدددة  ددد  إ ااا ااددددكاا الذاتيدددة، وإتبج يتندددج متعمددددا ت ذلدددك ام ذواه   

إال مددد  خدددالإل اانسدددج  الم تمعيدددة، التدددل تلعدددب او ا       ااددددكاا ال تتحددددا 
اسددتكاتي يج دددل صدد.لنج، و إ طج نددج التطبيددا االتتمددج ل المتعددج ل  ليدده.       

 سددديك  ديمدددل  ونسدددتعمأل التمدددثاله االتتمج يدددة يدددجلمينوأ الدددذي اسدددتعمله     
S. Moscovici  لتحليددأل مسددج اه التيج ددأل يددي  اادددكاا ديمددج ييددننت ويددي  ،

م إلينددج،  تيددت الصددو  و الموافددا و المعددج ل و   الم مو ددجه التددل ينتمددو 
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الميدجهيت و المـددـعت.داه و اآل اء و ال.دديت االتتمج يدة و ااخالفيددة و الث.جديددة،   
وهذ  الم ونجه تم أل دل تصو نج وةددا لليدة للتمدثاله يصدعب تي ي ندج  و      
ت زيئنددج  لددى مسددتوى المعت.ددداه المددعبية، والمسددتوى االسددتعمجإل الل ددوي،   

ثجإل العجمية، ممج ك اادكاا الذاتيدة ال ة.ي.دة لندج إال مد  تدك اء      ومستوى اام
التمثيكاه الممج سة يواسطة اليعأل االتتمج ل الذي يوتننج و يبلو   يعجاهدج  

 ( . 14، 2013و م.جصدهج ينجء  لى ااصأل االتتمـج ل) الحبيبل النندي، 

حجج : يكي  صد  Social inclusion Theoryنظكية االندمج  االتتمج ل   -3

نظكية االندمج  االتتمج ل  م الث.جدة والم تما يسنمجم ددل ت.سديت الم تمدا    
إلى دئجه اتتمج ية، تتوزع  لى ت.سيمجه م جنية، وتحدا الث.جدة االطك التدل  
تتت دينج  ملية االندمج  االتتمج ل، والحيجا الممتكلة، ونظكا الم تما الدى  

مج  االتتمدج ل ددل دكنسدج خدالإل     هذ  الحيجا. وفد لجن  يداية االهتمجأ يجالندد 
المعددجفي   جلتعجمددأل والتيج ددأل مددا السددبعينجه مدد  ال.ددكم المجضددل، والمنددجااا ي  

عجايي ، ل دزء مد  التطبيدق اليعلدى لسيجسدة اتتمج يدةت تكمدل        الشخجص لجا
إلى ال.يجء  لى  زلة وإفصجء المعجفي     الحيدجا االتتمج يدة. وطب.سدج لمدج     

لمدى االندمج  االتتمج ل هدو ااسدجي ددل    سبق، يعد تصو   دكاا الم تما 
تصويك الوافا الذي يعيمونهت د.د تكى تمج ة معينة  م اليدكا يحظدى لددينج    
يم جنة  جلية، ول نه دل   مجفه ينظك إلى نيسه  لى  نه اخيأل  لى ال مج ة 
وركيددب  ننددج، ومثدددأل هددذا اقا اك ي.لدددأل مدد  فددد ا اليدددكا  لددى االنددددمج        

ويحد م  اسدتعداا  لت ييدك الوافدا االتتمدج ل الدذي      االتتمج ل ما ال مج ة، 
 Silver & Miller, 2003,3) يعيل ديه.)
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نحو اندماج المعاقين سمعًيا اجتماعًيا من أجل تحقيق التنمية  : المبحث الثالث
 المجتمعات الخليجية نموذًجابعض  المستدامة

تحددا، السدتيعجج   انطلق التوته العجأ للتنمية المستدامة م  مستمكاه اامت الم 
طبيعة الم تمعجه، والتيجوه الواضدح ددل طبيعدة التحدديجه التدل تواتنندج، وفدد        
مدددك ميندددوأ التنميدددة يدددم يا مكاةدددأل، ااولدددى: تدددكى ديندددج التكليدددز  لدددى النمدددو 
االفتصدددجايت الثجنيدددة:  لدددى التنميدددة البمدددكيةت الثجلثدددة:  لدددى التنميدددة البمدددكية        

نسجنية المجملة والعجالة، ديلسج    التمليدد  المستدامةت ثت ااخيكا:  لى التنمية اق
 لى  همية استدامتنج. وتيم  الت.كيك ااوإل للتنمية البمكية ضم  يكنجمج اامت 

"التدل   ، التنمية الوا اا دل  شدج ه إلدى  نندج تلدك    1990 جأ المتحدا االنمج ل دل
ل د     الصدحة والتعلديت والددخأل"،    ددل  ة.ندت  وت دّكي  ،"البمدك  خيدج اه  توّسدا 

 -لت يكاه التل شندهج العدجلت مندذ التسدعينيجه وةتدى اآلم سدواء لجند  م جسدب        ا
 و  –اقلمجأ يجل.كاءا وال تجية وتزايدد المعكددة واالسدتخداأ المتزايدد  للت نولوتيدج      

لددجلي.ك والحكمددجم و دددأ  –مخددجطك فديمددة  تمثددأل فيددجيج ملحددة  تتطلددب اهتمجمددج  
مثددأل ةمجيددة   -ديجه مسددتحدثة  و مخددجطك تديدددا و تحدد -المسددجواا وريددجج اامدد 
البمكية يسلد  لى   اه إلى صيجرة  دنت تديد للتنمية -البيئة واستدامة الكدجهية 

 مبجائ تطبيق يمج ييم  .الزم "  بك وتثبيتنج اقي جيية للتنمية النتج ج "استدامة
 ةكيدجه  توسديا  مدا  .اقنسدجم  ة.دو   واةتدكاأ  اقنصجل، واالستدامة، مثأل  جّمة

 التدل  ااهددال  تح.يدق  إلدى  واقيدداع، ويسدعوا   الصدحة  ملسهج ةيجا يمواالبمك ديع
المسددجواا  مدد  دددل إطددج  التنميددة مسددج اه  سددت دددل ينمدددوننج، ويمددج لوا

 م ااسجي الذي ت.دوأ  ليده التنميدة      لى ودل هذ  التعكيا تمليد ،(1)واالستدامة
 .مكوندة  مد   يده والمسجواا والتم ي ، إلى تجنب مج تنطوي  ل البمكية: االستدامة

 يمعنددى آخددك تندددل إلددى التوادددق والت جمددأل، يددي  البيئددة والتنميددة والبمددكت دجلبمددك 
 مننج".  وهت المستييدوم البمكية، التنمية لعملية المحكك وتمج جه، هت ا دكااس

والتنمية م  ذلك المنظو  تكت دز  لدى  ددا تواندب  سجسديةت دندل ال تتح.دق         
ه العجمة المتبعة، لمج  نندج لد  ت دوم ت دكا اس     يحلوإل دو ية يأل هل نتي ة للسيجسج

لت ج ج سجي.ة نجتحة دل التنمية ديكص اليوأ والمست.بأل تيو  مج شند  المجضل 
دل ال ثيك م  الم جاله، و ييجس  دم  ريك المم   تعمديت  سيجسدجه التنميدة  ددل     

بمكية، تميا الدوإل ، و خيكاس اليد م  معجل ة التحديجه الطج  ة) ت.كيك التنمية ال
(، انطالفجس م  م ونجه التنمية البمكية ااسجسية: الكدجهية، والتم ي ، 2، 2010

                                                           
 يم   االطالع  لى  هدال التنمية المستدامة م  الموفا االل تكونل  (1)

http://www.iisd.org/topic/sustainable-development 

http://www.iisd.org/topic/sustainable-development


  مها أبو رية  د/                                                                                                                    2017يونيه -2ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 

 
 

والعدالددددة وتعزيدددددز المسددددجواا وتح.يدددددق النتددددج ج المسدددددتدامة واةتددددكاأ ة.دددددو      
( دل سبيأل إتكاء  ملية ت ييك تعمأل 21، 2010االنسجم)ت.كيك التنمية البمكية، 

طددددو  الت نولددددوتل ، والت ييددددك  لددددى اسددددت الإل المددددوا ا، واالسددددتثمج اه، والت
 ,WCED) المسسسدل يمدج يتيددق مدا المسدت.بأل، ديددلسج  د  اةتيجتدجه الحجضددك      

. واالسدتدامة تحدجدع  لدى التحسد  الدذي تح.دق ددل التنميدة. ويتطلدب          (9 :1987
 المختليدة  الم تمعدجه للمصدجا    اسدتخداأ  ليييدة  االسدتدامة،  البمدكية  فيجي التنميدة 

 ت ّمدأل   و  م  نندج  ُيسدتعجض   م يم د   التدل  المدوا ا  وتحديدد  الدزم ،  مدك   لدى 
واقنتدج    االسدتنالك   نمدج   اسدتدامة  يتندجوإل  ال الم.يدجي  وهدذا  مدوا ا  خدكى.  

 يمدمأل  الدذي  الواسدا  معنجهدج  دل التنمية البمكية استدامة لذلك يتنجوإل يأل دحسب،
 .(77،  2010والتم ي )ت.كيك التنمية البمكية ، والمسجواا الصحة والتعليت

ال يم   تصو   دالة التنمية المستدامة ما ريجج المسدجواا، والتمدجيز    لمج  نه 
ود.سج لالةتيجتجه، والتمجيز ود.سج لل.د اه، وت.ني  ال.وا د السجي.ة، والتو يدة يندج.   
والمّ دددوم الدددذي يخدددص ا اسدددتنج هدددذ  هدددو الثجلدددث، التمدددجيز يدددي  ااددددكاا ود.سدددج    

ج لحددق ينددت مدد   ددج ضت  لالةتيجتددجه، دجلمعددجفوم يسددتح.وم معجملددة خجصددة لمدد  
ي علنت ريك فجا ي   لى الننوض يم بجء  نيسنت، ويصبح م  المنط.ل  م ت وم 
لنت ااولوية  لى ريكهت، و م يتت التو ية يجاللتزامجه ت ج  هذ  اليئة، ةيث تعد 
 زمدددة الدددو ل مددد   خطدددك اازمدددجه التدددل تواتددده الم تمعدددجه. لدددذا دصدددج  مددد   

طلبة ال جمعة، ي ييية مواتنة التحديجه اليكو ي  م نتعكل  لى و ل و  ية 
التل تواته المعجفي ، والتل ال شك دل  ننت يواتنوم تحديجه وممجلأل متمجينة، 
و خكى مختلية ما ي.ية ممجلأل الم تما. و يمج لجم التحدي ااخطك يبد   نددمج  
يد ك المعجفوم  ننت ينتموم الى دئدة  و شدكيحة اتتمج يدة معيندة، و م  ةددا مد        

 دكاا الم تما ال يعبم ينت، و م  يدويتنت ددل ال مج دة تتعدكض للمخدجطك      يجفل 
والخلأل. وتبعسج لذلك يتمو  إا اك  دكاا هدذ  اليئدة لم دجنتنت ولد اوا  االتتمج يدة      
التل ي.وموم يندج، او تلدك التدل لدجم يم د   م ي.ومدوا يندج.  ويدنع س ذلدك  لدى           

اا الددذي  ينتمددوم الددى اليئددجه    دعددجلنت واسددت جيجتنت االتتمج يددة ت ددج  يددجفل اادددك   
االتتمج ية ااخكى ، ديعجنوم م   ملية إفصجء اتتمج ل، تبعدهت  مدج تيكضده   
 لينت ال مج ة م  التزامجه، و   التعكل  لى ال.ديت والمعدجييك وال.وا دد التدل     
توته  دعجلنت االتتمج ية ت ج  تمج تنت، وت ج  ريكهج م  ال مج جه االتتمج ية 

 خكى ي وم التزاأ اليئدجه المنممدة، التدل تدد ك  نندت خيدعوا       ااخكى، يعبج ا 
لعملية افصجء اتتمج ل، يمعجييك وفديت الم تمدا  لدى نحدو ريدك الزامدل ويجل.دد         
الددذي يح.ددق لنددت النيددا اآلنددل مدد  ذلددك االلتددزاأ. يينمددج تلتددزأ اليئددجه ااخددكى           

ت والمعجييك المندم ي  اتتمج يج، ما ريكهت م  اليئجه االتتمج ية ااخكى، يجل.ي
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التددل تلتددزأ ينددج تلددك ال مج ددجه، هددذا يجقضددجدة إلددى  م إا اك   يددجء  ي دئددة      
اتتمج ية اوضجع االفصجء االتتمج ل التل تحيم ينج،  جاا مدج يثيدك لددينت فل.سدج     
يجل سددج يمددمم  يددويتنت دددل الم تمددا، وي م جنيددة اشددبجع اةتيجتددجتنت مدد  مددوا ا ،  

نتمدددجء للم تمدددا الدددذي يعيمدددوم ديددده     وخجصدددة ةدددجتتنت ل مددد  واالشدددعو  يجال   
Allman, 2011,5).)     ت وذلك ام اال جفة السمعية تتعلق يعمليدة التواصدأل يدي

المعددج  ويددجفل  دددكاا الم تمددا ومدد  ثددت تددسثك  لددى مدددي دنمنددت ايعددجا اااوا      
 االتتمج ية التل يم   ام ي.دوأ يندج و لدى مددى ليجءتده ددل ال.يدجأ يتلدك اااوا         

Taylor, 2012,12)). 

وتتعدددا مسددتويجه تحليددأل االندددمج  االتتمددج ل لمددج وضددعنج ديليددب، اليددكا،        
وال مج ة  و جلت الحيجا اليومية، والمنظمجه  و المسدتوى المسسسدل، والمسدتوى    

(، وتسلدد نظكيدة االنددمج  االتتمدج ل     18، 2013البنج ل  و الم تمعل )تلبل، 
 نه اخيأل  لى ال مج ة   لى اليكا لمت يك   يس، دجلمعج   ينظك الى نيسه  لى

وركيب  ننج، ومثأل هذا االا اك ي.لأل م  فد ا اليكا  لى االنددمج  االتتمدج ل   
ما ال مج ة ويحد م  اسدتعداا  لت ييدك الوافدا االتتمدج ل الدذي يعديل ديده. لمدج         
تتنددجوإل نظكيددة الوصددت االتتمددج ل  م النسددق، يمددج يتيددمنه مدد  تنظدديت محدددا         

والمسسسجه والبنيدة، تيدا المعدجفي  ددل إطدج       و الفجه مست.كا يي  ال مج جه 
م   دأ ال.بوإل االتتمدج ل، فدد يصدأل إلدى ةدد اقفصدجء، وُتوصدمنت يدمننت ريدك          
فجا ي   لى التيج أل، ويجلتجلل ي جينوم يجلكدض  لى تميا المستويجه، وم  ثت 
تسبب  ال ثيك م  المم اله المم اله االتتمج يدة والنيسدية النجت دة  صدال  د       

وهندج   . تما إلينت،  لثدك مد  لونندج متكتبدة  لدى اق جفدة ددل ةدد ذاتندج         نظكا الم
يتخذ االندمج  االتتمج ل معنى الصيكو ا التل تمّ   اادكاا م  االنصنج  ددل  
م تمعجتنت، يم أل يتمثلوم ديه فيمنج و جااتندج و نمدج   يمدنج، وي تسدبوم هويدة      

هددذ  الصدديكو ا  و  تعددزز انتسددجينت لم تمعددجتنت، دعلددى  او   سجسددل دددل إن ددجح 
تعوي.نج وتمدا  لى ال.يمة االستكاتي ية للتنمدئة السيجسدية واالتتمج يدة والتكييدة     
 لى المواطنة وإشج ة ث.جدة الممج لة السيجسية الديم.كاطية دل تح.يق االنددمج   

  .االتتمج ل وتوطيد  وتوطينه

لدذي يلعبده   ولذلك تتطلب  ملية االندمج  االتتمج ل المعجفي ، ا اسدة الددو  ا   
 طكال  دات  ولنج: اادكاا المعجفوم  نيسنت وات جهجتنت نحدو ذواتندت وإ دجفتنت،    
ثجنيندددج المسسسدددجه والتنظيمدددجه الكسدددمية ومنسدددويينج لجلمددددا ي وال جمعدددجه       
والنيئدددجه الح وميدددة والخجصدددة، ثجلثندددج ال مج دددجه ااوليدددة لجاسدددكا والثجنويدددة   

يعجته وخدمجتدده، دددل تنيئددة المنددج   لددجلزمالء وااصدددفجء،  ايعنددج الم تمددا يتمددك 
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المنجسب لتح.يق هذا االندمج  االتتمج ل وتمد يا المعدجفي   لدى تيعيدأل او هدت      
 دل الم تما يمج يح.ق التنمية المستدامة.

 صدددبح االنددددمج  االتتمدددج ل لليئدددجه المنممدددة محدددأل اهتمدددجأ  صدددنجع     فدددد و 
مدد  مددستمك ال.مددة  وااللددجايمي ، خجصددة يعددد االهتمددجأ العددجلمل، يدددءسا    جهجسدديالس

، وإ ددالم اامددت  1995العددجلمل للتنميددة االتتمج يددة " إ ددالم لويننددجت "  ددجأ     
، وام المعدجفي  مد  يدي   لثدك اليئدجه تنميمسدج،       2000المتحدا يممم االيية  دجأ  
، وإ الم 1971 جأ   -إ الم ة.و  المعجفي   .ليجس -د.د  صد ه اامت المتحدا 
جهددددا االمدددت المتحددددا لدددذوي االةتيجتدددجه     ، ومع1975ة.دددو  المعدددّوفي   دددجأ   

  لنددد  العدددجأ الددددولل للمعدددجفي   دددجأ      نندددج ، لمدددج(1) (CRPD2006)الخجصدددة
أ ، وصج  ذلك العجأ 1981  لن  العجأ الدولل للمعجفي   جأ   ننج لمج . أ1981

منجسبة لالةتيجإل يجليوأ العجلمل للمعج ، وتت إضيجء زخت و مأل لك جية المعدجفي ،  
ى ام المعددجفي  مددثلنت مثددأل ااشددخجص العددجايي  مدد  ةيددث الح.ددو       والتمليددد  لدد 

وفدد  صدبح اليدوأ مد      . Silver & Miller, 2003,3))والواتبجه ددل الم تمدا  
االمعتكل يه  لى نطج  واسا  م اقندمج  االتتمدج ل ل شدخجص ذوي اق جفدة     

ليمدأل ددل   يم أل  نصكسا  سجسيسج، يسجهتّ  دل تح.يق ااهدال اقنمج ية ل لييدة، وا 
تح.يق ذلك يعنل  م شكا ح واسعة م  الس جم، تتمتا ي م جنيجه لبكى، ستستبعد 

، 2014   المسجهمة دل التنمية االتتمج ية واالفتصدجاية لم تمعجتنج)االسد وا،   
ومنذ ذلك الحي  واالهتمدجأ يجالنددمج  االتتمدج ل  صدبح د دكا تت دك  ددل        (. 22

  .المحجدأل والمواثيق الدولية

المنظمة العكيية ، دتمسس   س  تلك التطو اه  لى البلدام العكيية، وفد انع 
،  .ددب اختتددجأ 1998تمددكي  الثددجنل )نددودمبك(   3ل شددخجص ذوي اق جفددة دددل  

ا مجإل المستمك التمسيسل لت ما تمعيجه المعجفي  العكج تح  شعج  "نحو  .دد  
لمددج . 2ي كيددل للمعددجفي "، والددذي  .ددد دددل تجمعددة الدددوإل العكييددة دددل ال.ددجهكا   
-2004  لنددد  البلددددام العكييدددة  ددد  الع.دددد العكيدددل ل شدددخجص ذوي اق جفدددة) 

 .2004( وذلك خالإل ال.مة العكيية التل انع.ده دل تونس دل  جأ 2013

                                                           
 يم   االطالع  لى االتيجفية  لى الموفا االل تكونل (1)

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsP

ersonsWithDisabilities.aspx 
 الموفا االل تكونل للمنظمة العكيية ل شخجص ذوي اق جفة،  (2)

http://www.aodp-lb.net/ 

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
http://www.aodp-lb.net/
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ازااا االهتمددجأ العكيددل ييددمجم توادددق الممج سددجه السددج دا دددل الم تمددا    ثددت  
  االتتمج ل ل ميا المحلل، والمسسسجه ما ال.واني  والمعجييك المعتمدا لالندمج

اليئدددجه المنممدددة، دم دددده الح ومدددجه ال.دددواني  واالسدددتكاتي يجه والسيجسدددجه      
ال ديدددا، التدددل تسدددجهت ددددل تنييددذ االتيجفيدددجه الدوليدددة ل شدددخجص ذوي اق جفدددة،   
وشنده ااطك المسسسية وال.جنونية يجق جفة ال ثيك مد  التطدو اه ال ذ يدة ددل     

( ذلك  م الدوإل 4، 2014ت.كيك االس وا )  و لى الكرت م   مالبلدام العكيية، 
% و 4.0العكيية تس أل انخيجضسج دل نسية انتمدج  اق جفدة، والتدل تتدكاوح يدي       

%  إال  ندده فددد يعددزى ذلددك ل.لددة االهتمددجأ  دددا مدد  الدددوإل العكييددة يت.ددديت        4.9
االةصدددج يجه، إذ تبدددي  يمكاتعدددة الت.كيدددك  م هندددجك ال ثيدددك مددد  البيجندددجه ريدددك  

إلى اتيجفية ة.و  ااشخجص ذوي اق جفدة     الدوإل العكييةفد انيمو. 1مستودجا
، لجم ددل م.ددمتنج    2007ل  جأ يلدسا منذ دتح يجج التوفيا د 18وصجاف   لينج 

، 2014االمج اه العكيية المتحدا )االسد وا،  الممل ة العكيية السعواية و لأل م 
ا والعمكي  م  شنك لجم تج يخ التصديق واالنيمجأ ل ولى دل الكاي (، د.د12
 لدى اتيجفيدة ة.دو  ااشدخجص ذوي     د.دد وفعد     .  مدج ااخيدكا  2006  جأ يونيو

يمجأ ددل  ، ولجم تج يخ التصديق واالن2008  جأ اق جفة دل الثجم  م  دبكايك
، و نممه الدولتجم آليجه تنسديق وم دجلس وطنيدة    2010التجسا  مك م  مج ي 

إل معنيددة ي.يددجيج اق جفددة  لددى مسددتوى ، وتددت تعيددي  ن.ددج  اتصددج2ُتعنددى يجق جفددة

                                                           
الدوإل هل التل تتحمأل المسسولية الك يسية    متجيعة الت.دأ المحدكز واستعكاضده وت.ديمده    ( 1)

يسددنأل  —للمنظمددجه الدوليددة قصدددا  الت.ددج يك العجلميددة، ممددج يتطلددب تمددا ييجنددجه نو يددة         
تسددتند المتجيعددة واالسددتعكاض  لددى الصددعيد  دددل الوفدد  المنجسددب، يحيددث   —الوصددوإل إلينددج 

اقفليمدددل إلدددى التحلدددياله التدددل ت دددكي  لدددى الصدددعيد الدددوطنل، ويمدددج يسدددجهت ددددل المتجيعدددة      
  .واالستعكاض  لى الصعيد العجلمل

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar#/ 
لتم ي  ذوي اق جفة. لمج تت السيجسة الوطنية   لن  وزا ا تنمية الم تما دل االمج اه،  (2)

اطال  است  صحجج النمت يدالس م  ذوي اق جفة، وتنطوي تلك السيجسة يتحديد مسسوإل دل 
لجدة المسسسجه وال نجه الخدمية ُيعنى يجلنظك والعمأل  لى تسنيأل وا تمجا خدمجه 

ي وم يمسمى "مسسوإل خدمجه  صحجج النمت". تمسيس الم لس مخصصة لذوي اق جفة و
االستمج ي اصحجج النمت، والذي ييت دل  يويته  دكاا م  الم تما معنيي  يت.ديت 
الممو ا والك ي لتح.يق  هدال السيجسة الوطنية، لتم ي   صحجج النمت. م  الموفا 

  االل تكونل
https://www.mocd.gov.ae/MSA/AR/Pages/ContentDetail.aspx?eqsH4s

z9khRjURMV7h7V52lKBTqUeVJILMw6/zPa9bVUyc 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
https://www.mocd.gov.ae/MSA/AR/Pages/ContentDetail.aspx?eqs=H4sz9khRjURMV7h7V52lKBTqUeVJILMw6/zPa9bVUyc
https://www.mocd.gov.ae/MSA/AR/Pages/ContentDetail.aspx?eqs=H4sz9khRjURMV7h7V52lKBTqUeVJILMw6/zPa9bVUyc
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 (1)الدددوزا اه المختصدددة والمسسسدددجه الح وميدددة، وتبنددد  العديدددد مددد  ال ندددجه    

 .مبجا اه ويكامج م  شمننج   جيتنت وتم يننت وتمهيلنت دل لجدة م جاله الحيجا
وضدح  ة.دو     ،(2)لمج ا تمده الدولتجم مواا خجصة يجق جفة ضم  اسجتيكهج 

مدج وددكه تسدنياله خجصدة للمعدجفي  سدمعيسج، مد    جيدة         المعجفي  يوتده  دجأ، ل  
وتعزيددددددددز الددددددددو ل  طبيددددددددة ذاه تددددددددواا  جليددددددددة وخدددددددددمجه اتتمج يددددددددة،   

دددل التنميددة  ممددج لتنت والتمليددد  لددى يجندددمجتنت دددل الم تمددا  والمسددجهمة العددجأ
لذا يكزه ضدكو ا إتدكاء اايحدج  االثدك تعم.سدج، ةدوإل ميدموم          .االتتمج ية

نييدذهج ودعجليتندج والدو ل والتيج دأل الم تمعدل معندج، مد         وتنييذ هدذ  ال.دواني  وت  
، للمعددجفي  سددمعيسج  االتتمددج ل ندددمج لال الموتنددة تددأل تيعيددأل ال نددوا الوطنيددة    

 وةمجية وتعزيز ة.وفنت وم  ثت ييم  التنمية المستدامة.

                                                           
  يم   االطالع  لى مكالز واو  المعجفي  دل االمج اه ، م  الموفا االل تكونل،( 1)

https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/citizens/health/healthcare-

facilities/centres-for-special-needs ,

http://www.dubai.ae/ar/Lists/Topics/DispForm.aspx?ID=15&category=

Home  ،  
 مج  نظجأ   جية المعجفي  دل الممل ة العكييدة السدعواية ا، دديم   االطدالع  لدى الددليأل  لدى         

 الموافا االل تكونل
 http://www.kscdr.org.sa/media/1013/disability-code.pdf

 
يمدددمم ة.دددو  ذوي   2006( لسدددنة 29 فدددت ) يم ددد  االطدددالع  لدددى ال.دددجنوم االتحدددجاي     (2)

 دل اولة االمج اه العكيية المتحدا  لى الموفا االل تكونل  االةتيجتجه الخجصة
https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/citizens/religion-and-

community/special-needs/federal-law-no-29-of-2006-concerning-the-

rights-of-people-with-special-needs ،  

ولدددذلك  المكسدددوأ المل دددل  ددددل الممل دددة العكييدددة السدددعواية لك جيدددة المعدددجفي  مددد  الموفدددا      
 /code-.org.sa/ar/disabilityhttp://www.kscdr،  االل تكونل

https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/citizens/health/healthcare-facilities/centres-for-special-needs
https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/citizens/health/healthcare-facilities/centres-for-special-needs
http://www.dubai.ae/ar/Lists/Topics/DispForm.aspx?ID=15&category=Home
http://www.dubai.ae/ar/Lists/Topics/DispForm.aspx?ID=15&category=Home
http://www.dubai.ae/ar/Lists/Topics/DispForm.aspx?ID=15&category=Home
http://www.kscdr.org.sa/media/1013/disability-code.pdf
http://www.kscdr.org.sa/media/1013/disability-code.pdf
https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/citizens/religion-and-community/special-needs/federal-law-no-29-of-2006-concerning-the-rights-of-people-with-special-needs
https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/citizens/religion-and-community/special-needs/federal-law-no-29-of-2006-concerning-the-rights-of-people-with-special-needs
https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/citizens/religion-and-community/special-needs/federal-law-no-29-of-2006-concerning-the-rights-of-people-with-special-needs
http://www.kscdr.org.sa/ar/disability-code/
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 إجراءات الدراسةالمبحث الرابع: 

 تمهيد:

اسجه الوصيية ةيث تعمد إلدى  تعد الد اسة التل نزما ال.يجأ ينج م  الد      
التعكل  لى   ي طلبة ال جمعجه الخلي ية الندمج  المعجفي  سمعيسج دل الم تما 
، واالستيجاا مد  آ ا ندت ددل تنميدة ال ندوا الموتندة النددمجتنت، والتعدكل  لدى          
 المعوفجه التل تحوإل اوم اندمجتنت دل الم تما  لى نحو يمجثأل ريك المعجفي  ؟

 اسددة دددل تمددا البيجنددجه  لددى اسددتمج ا االسددتبيجم مددا  وسددول تعتمددد الد 
 ينددة مدد  طلبددة تددجمعتل الدددمجأ يجلممل ددة العكييددة السددعواية، و  مددجم يدولددة         
االمج اه العكيية المتحددا، للتعدكل  لدى آ ا ندت يمدمم انددمج  المعدجفي  سدمعيسج.         
وفد ةداه الد اسة دل ضوء الموتنجه النظكية  داسا م  المسدتويجه التدل تعدد    

ليلسدددج  لدددى انددددمج  المعدددجفي  سدددمعيسج ددددل الحيدددجا االتتمج يدددة وهدددل )اليدددكا، و     ا
 . 1المسسسجه والتنظيمجه، وال مج جه، والم تما(

 منهج الدراسة: 

يجستخداأ المننج الوصيل  ةالبجةث   تأل تح.يق  هدال الد اسة، فجم م 
التحليلددل، الددذي ةددجوإل مدد  خاللدده وصددا الظددجهكا موضددوع الد اسددة، وتحليددأل   

يجنجتنددج، والعالفددة يددي  م ونجتنددج، واآل اء التددل تطددكح ةولنددج، والعمليددجه التددل   ي
 تتيمننج.

 مجتمع الدراسة: 

تجمعدة   مددجم يجقمدج اه دددل   يت دوم م تمدا الد اسددة مد  تميددا طلبدة     
وطلبدددة تجمعدددة الددددمجأ يجلسدددعواية ددددل العدددجأ  (،2017-2016العدددجأ الد اسدددل )

وطجلبدددة ي جمعدددة  جس( طجلبددد26338( والبدددجلي  دددداهت )2016-2015الد اسدددل )
( طجلبدددجس وطجلبدددة ةسدددب 2016-2017( ددددل العدددجأ الد اسدددل )7832)الددددمجأ، و

 (1، ولمج هو دل تدوإل  فت )تجمعةإةصج يجه لأل 

                                                           
مستويات تحليل االندماج االجتماعي كما تت تحديد المستويجه وآليجتنج يجالستعجنة ج (1)

 :(2014الكةم )  بد محمد اهلل يتصكل م ،  بد( و18، 2013وضعها فيليب )جلبي، 
المعكدة اقس ند ية: اا   ,النجمية الم تمعجه دل للمعوفي  االتتمج ية الك جية سيجسجه

 .217-215ال جمعية، ص
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 ( توزيع أفراد المجتمع حسب النوع1جدول رقم )

 الم موع طجلبة طجلب ال جمعة

 31423 11754 19669   مجم

 26338 20507 5831 الدمجأ

 57761 32261 25500 لم موعا

  الدراسة: عينة 

يجختيدددج   يندددة  مدددوا ية  ةالبجةثددد   يندددة الد اسدددة االسدددتطال ية: فجمددد  -1
( طجلبددجس وطجلبددة، مدد  الم تمددا ااصددلل يندددل   50اسددتطال ية فوامنددج )

 .التح.ق م  صالةية ااااا للتطبيق  لى  دكاا العينة
وطجلبدددة وفدددد تدددت  ( طجلبدددجس469 يندددة الد اسدددة اليعليدددة: اشدددتمل   لدددى )  -2

، ووز ددد  االسدددتبجنة  لدددى  ددددكاا   مدددوا ية طب.يدددةاختيدددج هت يطكي.دددة 
 ( لمج هل موز ة دل ال دوإل التجلل:0.81%الم تما ينسبة )

(: يوضح عينة الدراسة حسب الجنس، الجامعة، التخصص، 2جدول رقم )
 المستوى الدراسي

 النسبة المئوية العدا دئجه المت يك است المت يك

 ال نس

 43.1 202 جلبط

 56.3 264 طجلبة

 100.0 469 الم موع ال لل

 ال جمعة

 46.5 218   مجم

 53.5 251 الدمجأ

 100.0 469 الم موع ال لل

 التخصص

 59.1 277  لوأ إنسجنية

 40.9 192  لوأ تطبي.ية

 100.0 469 الم موع

 المستوى

 19.2 90 ااوإل

 35.4 166 الثجنل

 11.5 54 الثجلث

 33.9 159 الكايا

 100.0 469 الم موع
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 أداة الدراسة:

ودل ضوء  لت االتتمجع والخدمة االتتمج ية،   اييجهيعد االطالع  لى 
الد اسددددجه السددددجي.ة المتعل.ددددة يممدددد لة الد اسددددة واسددددتطالع آ اء  ينددددة مدددد        

يتصميت  ااا الد اسة فجم  البجةثة المتخصصي     طكيق الم.جياله المخصية 
 نحو التجلل: لى ال

( د.كا موز ة  لدى  31يلي  دا د.كاه االستبجنة يعد صيجرتنج الننج ية )
، ةيدددث   طدددل ل دددأل د.دددكا وزم مدددد   وددددق م.يدددجي لي دددكه      يعدددة م دددجاله

 الخمجسل.

 تت التملد م  صد  د.كاه االستبجنة يطكي.تي : صدق االستبانة:

 صدق المحكمين: -1

ولية  لى م مو دة مد    يعكض االستبجنة دل صو تنج اافجم  البجةثة  
التوتيندددجه التدددل  يدددداهج  إلدددى:( مح مدددي ، واسدددتنجااس 6المح مدددي ، تمليددد  مددد  )

يد تكاء التعددياله التدل اتيدق  ليندج معظدت المح مدي ،        فجمد  البجةثدة   المح موم 
 ( د.كا.31وظنكه االستبجنة يصو تنج الننج ية )

 صدق المقياس: -2

 :  Internal Validity: االتساق الداخلي أواًل

ي.صد يصد  االتسج  الداخلل مدى اتسج  لأل د.كا م  د.كاه االستبجنة 
مددا الم ددجإل الددذي تنتمددل إليددة هددذ  الي.ددكا، وفددد فجمدد  البجةثددة يحسددجج االتسددج      
الداخلل لالستبجنة وذلك م  خدالإل ةسدجج معدجماله اال تبدج  يدي  لدأل د.دكا مد          

 د.كاه م جاله االستبجنة والد تة ال لية للم جإل نيسه.
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 نتائج االتساق الداخلي: -

تحسين الخدمات معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات (: 3جدول رقم )
 والدرجة الكلية األساسية

 الم جإل الكايا الم جإل الثجلث الم جإل الثجنل الم جإل ااوإل

 أ.
أ. 

 اال تبج 
 أ. أ. الداللة

أ. 
 اال تبج 

 أ. أ. الداللة
أ. 

 اال تبج 
 أ. أ. الداللة

أ. 
 تبج اال 

 أ. الداللة

1. 0.587 0.000** 1. 0.724 0.000** 1. 0.675 0.000** 1. 0.598 0.000** 

2. 0.683 0.000** 2. 0.726 0.000** 2. 0.758 0.000** 2. 0.635 0.000** 

3. 0.683 0.000** 3. 0.723 0.000** 3. 0.777 0.000** 3. 0.591 0.000** 

4. 0.681 0.000** 4. 0.637 0.000** 4. 0.799 0.000** 4. 0.725 0.000** 

5. 0.451 0.000** 5. 0.637 0.000** 5. 0.65 0.000** 5. 0.704 0.000** 

6. 0.719 0.000** 6. 0.614 0.000** 6. 0.715 0.000** 6. 0.7 0.000** 

7. 0.528 0.000** 7. 0.602 0.000** 7. 0.544 0.000** 7. 0.604 0.000** 

8. 0.642 0.000** 8. 0.665 0.000**       

9. 0.593 0.000**          

 .α=0.01اال تبج  ااإل إةصج يجس  ند مستوي االلة  **

تميا د.كاه االستبجنة، ل أل م جإل م  الم دجاله   م ( 3يتيح م  ال دوإل  فت )
اا يددا مكتبطددة ا تبجطددجس ذو االلددة إةصددج ية وهددذا يدددلأل  لددى صددد  االتسددج         

 الداخلل لالستبجنة.

 Structure Validityالصدق البنائي  ثانيًا:

لبنج ل  ةدد م.دجييس صدد  ااااا الدذي ي.ديس مددى تح.دق        يعتبك الصد  ا
ا تبددج  لددأل م ددجإل مدد    د ااااا الوصددوإل إلينددج، ويبددي  مدددى ااهدددال التددل تكيدد 

 م جاله الد اسة يجلد تة ال لية لي.كاه االستبجنة.

تميددا معددجماله اال تبددج  دددل تميددا م ددجاله   م ( 4يبددي  تدددوإل  فددت )
ويددذلك يعتبددك تميددا    α= 0.01عنويددة  نددد مسددتوي م االسددتبجنة االددة إةصددج يجس   

 م جاله االستبجنة صجافه لمج وضا ل.يجسه.
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 مستوى من المستوياتمعامل االرتباط بين درجة كل (: 4جدول رقم )
 والدرجة الكلية لالستبانة

 (.Sig) االةتمجلية ال.يمة لال تبج  ييكسوم معجمأل ستوىالم أ

 **0.000 0.837 اندمج  اليكا .1

 **0.000 0.824 جه والتنظيمجهالمسسس .2

 **0.000 0.818 ال مج جه .3

 **0.000 0.835 الم تما .4

 .α=0.01اال تبج  ااإل إةصج يجس  ند مستوي االلة  **

 : Reliabilityثبات االستبانة 

تعطل هذ  االستبجنة نيس النتي ة لدو تدت إ دجاا     م ي.صد يثبجه االستبجنة 
ح  نيس الظكول والمدكو ،  و يعبدج ا  خدكى    توزيا االستبجنة  لثك م  مكا ت

ثبجه االستبجنة يعنل االست.كا  دل نتج ج االستبجنة و دأ ت ييكهج يمد أل لبيدك    م 
 ديمج لو تت إ جاا توزيعنج  لى اادكاا  دا مكاه خالإل دتكاه زمنية معينة.

 م  ثبجه استبجنة الد اسة م  خالإل: ةالبجةث  وفد تح..

طكي.دددة  ليدددج لكونبدددج  ل.يدددجي ثبدددجه  البجةثدددة  تخدملكونبدددج : اسدددمعجمدددأل  ليدددج 
 .(5)االستبجنة، ولجن  النتج ج لمج هل مبينة دل تدوإل  فت 

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة: (5)جدول رقم 

 لكونبج  معجمأل  ليج الي.كاه  دا ستوىالم أ

 0.792 9 اليكا .1

 0.82 8 المسسسجه والتنظيمجه .2

 0.826 7 ال مج جه .3

 0.773 7 الم تما .4

 0.844 31 تميا الم جاله السجي.ة 

فيمددة معجمددأل  ليددج    م ( 5)مدد  النتددج ج الموضددحة دددل تدددوإل  فددت       يتيددح
( يينمددج يل دد   0.844 ،0.773) يددي لكونبددج  مكتيعددة ل ددأل م ددجإل ةيددث تتددكاوح    

 إم جنيدة  إلدى: ( وهدل معدجماله ثبدجه تيددا وتمديك      0.844ل ميا د.كاه االسدتبجنة ) 
   .استخدامنج
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 :األدوات اإلحصائية(األساليب اإلحصائية المستخدمة )

النسب المئوية والت دكا اه والمتوسدم الحسدجيل: يسدتخدأ هدذا اامدك يمد أل         -1
 سجسددل ارددكاض معكدددة ت ددكا  دئددجه مت يددك مددج ويددتت االسددتيجاا مننددج دددل    

 . وصا  ينة الد اسة

ثبدددجه د.دددكاه  ( ، لمعكددددةCronbach's Alphaاختبدددج   ليدددج لكونبدددج  ) -2
 االستبجنة.

( ل.يدجي  Pearson Correlation Coefficientمعجمأل ا تبدج  ييكسدوم )   -3
. وفد تت ا تة اال تبج : ي.وأ هذا االختبج   لى ا اسة العالفة يي  مت يكي 

استخدامه لحسجج االتسج  الداخلل والصد  البنج ل لالستبجنة، والعالفة يدي   
 المت يكاه.

( لمعكدددة مددج إذا لجندد  متوسددم  T-Test) واةدددا دددل ةجلددة  ينددة  Tاختبددج   -4
 أ زااه  3ا تة االست جية فد وصل  إلى: ا تة المواد.ة المتوسطة وهل 

 و فل     ذلك. ول.د تت استخدامه للتملد م  االلدة المتوسدم ل دأل د.دكا مد       
 د.كاه االستبجنة.

( لمعكددة  Independent Samples T-Test) دل ةجلدة  ينتدي    Tاختبج   -5
ا لمم هنجك دكوفجه ذاه االلة إةصدج ية يدي  م مدو تي  مد  البيجندجه      مج إذ

 المست.لة. 

 (One Way Analysis of Varianceاختبدج  تحليدأل التبدجي  ااةدجاي      -6

ANOVAلمعكدددة مددج إذا لددمم هنددجك دكوفددجه ذاه االلددة إةصددج ية يددي      (
  ثال  م مو جه  و  لثك م  البيجنجه.
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 نتائج الدراسة وتفسيرها:

هدأل توتدد   م   سدئلة الد اسدة والدذي نصده: "     الكاياة    السساإل ل تجي
يي  متوسطجه ت.ديك  ( α≤0.05)دكو  ذاه االلة إةصج ّية  ند مستوى االلة 

المعدجفي  سدمعيسج    انددمج  دل آ اء  دكاا العّينة ةوإل او  تجمعتل   مجم والدمجأ 
 لد اسل(؟المستوى ا -التخصص –ال نس -تعزى للمت يكاه الد اسة )ال جمعة

 " د.د فجم  البجةثة يصيجرة اليكضيجه التجلية:

فييروق ذات دالليية إحصييائي ة عنييد مسييتوى دالليية       ال توجييد"الفرضييية األولييى:  
(0.05 ≥α )  دور جامعتي عجمان بين متوسطات تقدير آراء أفراد العي نة حول

 "أنثى(. –تعزى للمتغير الجنس )ذكر المعاقين سمعًيا  اندماجوالدمام في 

 T-testلتح.ق م  صدحة هدذا اليدكض فجمد  البجةثدة يجسدتخداأ اختبدج         ل
 ( يوضح ذلك21وال دوإل )

 الجنس  –لعينتين مستقلتين"- T(: نتائج اختبار "6جدول رقم )
 )عجمان والدمام(

 المتوسم العدا ال نس المستوى أ
االنحكال 
 البعدي

فيمة 
 "ه"

فيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 اليكا 1
 0.82 2.42 202 ذلك

-3.7  0 
 ريك االة  ند
 0.67 2.67 264 انثى 0.01

2 
المسسسجه 
 والتنظيمجه

 0.93 2.58 202 ذلك
-0.28  0.77 

 ريك االة  ند
0.01 

 0.71 2.61 264 انثى

 ال مج جه 3
 0.85 2.5 202 ذلك

0.94 0.34 
 ريك االة  ند
0.01 

 0.8 2.42 264 انثى

 الم تما 4
 0.97 2.62 202 ذلك

-0.88  0.37 
 ريك االة  ند
 0.91 2.7 264 انثى 0.01

 الد تة ال لية
 0.75 2.53 202 ذلك

-1.20  0.23 
 ريك االة  ند
 0.6 2.6 264 انثى 0.01

(  م ال.يمددة االةتمجليددة ل ددأل م ددجاله االسددتبجنة  لبددك مدد    6يوضددح تدددوإل ) 
ه االلدددة إةصدددج ية ددددل  ددددا الم دددجإل االوإل ويجلتدددجلل ال توتدددد ددددكو  ذا  0.05

است جية المبحوثي  لتلك الم جاله يينمج دل الم دجإل ااوإل لجند  اليدكو  لصدجلح     
 االنج .
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فييروق ذات دالليية إحصييائي ة عنييد مسييتوى دالليية       الفرضييية الثانييية: "ال توجييد  
(0.05 ≥α )        دور جييامعتي بييين متوسييطات تقييدير آراء أفييراد العي نيية حييول

تعييزى للمتغييير التخصييص)علوم  عيياقين سييمعًيا الم انييدماجعجمييان والييدمام فييي  
 "(.علوم تطبيقية –إنسانية 

التخصص )عجمان  –لعينتين مستقلتين" - T(: نتائج اختبار "7جدول رقم )
 والدمام(

 المتوسم العدا التخصص المستوى أ
االنحكال 
 البعدي

فيمة 
 "ه"

فيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 اليكا 1
 0.7 2.64 277  لوأ إنسجنية

2.76 0.609 
ريك االة  ند 

 0.79 2.345 192  لوأ تطبي.ية 0.01

2 
المسسسجه 
 والتنظيمجه

 0.73 2.58 277  لوأ إنسجنية
-0.27 0.12 

ريك االة  ند 
 0.92 2.6 192  لوأ تطبي.ية 0.01

 ال مج جه 3
 0.81 2.46 277  لوأ إنسجنية

-0.32 0.879 
ريك االة  ند 

 0.84 2.46 192 ية لوأ تطبي. 0.01

 الم تما 4
 0.95 2.73 277  لوأ إنسجنية

1.77 0.614 
ريك االة  ند 

 0.9 2.57 192  لوأ تطبي.ية 0.01

 الد تة ال لية
 0.62 2.6 277  لوأ إنسجنية

1.36 0.157 
ريك االة  ند 

 0.73 2.52 192  لوأ تطبي.ية 0.01

 يم   استنتج  مج يلل: (7م  النتج ج الموضحة دل تدوإل  فت )

او  متوسدطجه ت.دديك آ اء  ددكاا العّيندة     ال توتد دكو  ذاه االلة إةصج ية يي  
تعدزى للمت يدك التخصدص    المعدجفي  سدمعيسج    انددمج  تجمعتل   مدجم والددمجأ ددل    

 (. لوأ تطبي.ية –) لوأ إنسجنية 

، وهدل  لبدك مد     0.469، والداللدة اقةصدج ية =   T  =0.72ةيث لجن  فيمدة  
 .0.05مستوى الداللة 
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فييروق ذات دالليية إحصييائي ة عنييد مسييتوى دالليية       "ال توجييد: الفرضييية الثالثيية 
(0.05 ≥α )        دور جييامعتي بييين متوسييطات تقييدير آراء أفييراد العي نيية حييول

تعييييزى للمتغييييير المسييييتوى المعيييياقين سييييمعًيا  انييييدماجعجمييييان والييييدمام فييييي 
 . " الرابع( -الثالث  -الثاني -الدراسي)األول

مستوى الدراسة  –"التباين األحادي" - T(: نتائج اختبار "8جدول رقم )
 )عجمان والدمام(

 المتوسم العدا المستوى المستوى أ
االنحكال 
 البعدي

فيمة 
 "ه"

فيمة 
 مستوى الداللة الداللة

 اليكا 1

 0.66 2.21 90 ااوإل

ريك االة  ند  0.000 11.23
0.01 

 0.8 2.58 166 الثجنل
 0.82 2.89 54 لثالثج

 0.63 2.63 159 الكايا

المسسسجه  2
 والتنظيمجه

 0.77 2.45 469 ااوإل

ريك االة  ند  0.168 1.69
0.01 

 0.94 2.67 90 الثجنل

 0.81 2.68 166 الثجلث

 0.68 2.56 54 الكايا

 ال مج جه 3

 0.79 2.42 159 ااوإل

ريك االة  ند  0.002 5.02
0.01 

 0.85 2.6 469 الثجنل

 0.85 2.62 90 الثجلث

 0.77 2.28 166 الكايا

 الم تما 4

 1.05 2.64 54 ااوإل

ريك االة  ند  0.256 1.32
0.01 

 0.91 2.73 159 الثجنل

 1.02 2.81 469 الثجلث

 0.85 2.56 110 الكايا

 الد تة ال لية

 0.65 2.43 90 ااوإل

ريك االة  ند  0.010 3.83
0.01 

 0.73 2.65 166 الثجنل

 0.68 2.75 54 الثجلث

 0.58 2.51 159 الكايا

(  م ال.يمة االةتمجلية ل أل م  الم جإل الثجنل والكايدا  لبدك   8يوضح تدوإل )
ويجلتجلل ال توتد ددكو  ذاه االلدة إةصدج ية ددل اسدت جية المبحدوثي         0.05م  

ويجلتجلل توتد دكو   0.05جلي  يينمج يجفل الم جاله هل افأل م  ةوإل ذلك الم 
 ذاه االلة إةصج ية لصجلح المستوى الثجلث.
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فييروق ذات دالليية إحصييائي ة عنييد مسييتوى دالليية    " ال توجييدالفرضييية الرابعيية: 
(0.05 ≥α  ) دور جامعتي عجمان بين متوسطات تقدير آراء أفراد العي نة حول

 ."عجمان( -تعزى للمتغير الجامعة )الدمام عاقين سمعًيا الم اندماجوالدمام في 

الجامعة )عجمان  –لعينتين مستقلتين "  - T (: نتائج اختبار "9جدول رقم )
 والدمام(

 المتوسم العدا ال جمعة المستوى أ
االنحكال 
 البعدي

فيمة 
 "ه"

فيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 اليكا 1
 0.57 2.55 218   مجم

-0.37 0.706 
ريك االة  ند 

 0.87 2.57 251 الدمجأ 0.01

2 
المسسسجه 
 والتنظيمجه

 0.63 2.62 218   مجم
0.67 0.499 

ريك االة  ند 
 0.94 2.57 251 الدمجأ 0.01

 ال مج جه 3
 0.71 2.31 218   مجم

-3.66 0 
ريك االة  ند 

 0.89 2.59 251 الدمجأ 0.01

 الم تما 4
 0.64 2.54 218   مجم

-2.74 0.006 
ريك االة  ند 

 1.12 2.77 251 الدمجأ 0.01

 الد تة ال لية
 0.53 2.5 218   مجم

-1.99 0.047 
ريك االة  ند 

 0.76 2.63 251 الدمجأ 0.01

(  م ال.يمة االةتمجلية ل أل م  الم دجإل ااوإل والثدجنل  لبدك    9يوضح تدوإل ) 
اللدة إةصدج ية ددل اسدت جية المبحدوثي       ويجلتجلل ال توتد ددكو  ذاه ا  0.05م  

ويجلتجلل توتد دكو   0.05ةوإل ذلك الم جلي  يينمج يجفل الم جاله هل افأل م  
 ذاه االلة إةصج ية لصجلح تجمعة الدمجأ.

   ي طلبدة مدج  " نصده: والدذي   ل تجية    السساإل ااوإل م   سئلة الد اسة:  والس
 "؟سمعيسج المعجفي   دمج اناو  تجمعتنت دل دل  و  مجمتجمعتل الدمجأ 

لمعكدددة ا تددة  Tاختبددج  يجسددتخداأ يتحليددأل الي.ددكاه فجمدد  البجةثددة  د.ددد
 .المواد.ة للمبحوثي 
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 خامسا: تحليل جميع مجاالت االستبيان

 (: الوزن النسبي لجميع المجاالت )جامعة عجمان(10جدول )

 الم جإل أ
الوسم 
 الحسجيل

فيمة 
 االختبج 

الوزم 
 النسبل %

تكتيب 
 .كاالي

 المعنوية
p- 

value 

 0.000 4 51.4 -7.61 2.57 اليكا .1
 0.000 3 51.4 -7.17 2.57 المسسسجه والتنظيمجه .2
 0.000 2 51.8 -7.20 2.59 ال مج جه .3
 0.000 1 55.4 -3.09 2.77 الم تما .4
 0.000  52.6 -7.58 2.63 الد تة ال لية .5

ال.وإل يمم المتوسم الحسجيل  ( يم  10م  النتج ج الموتواا دل تدوإل )
ندده فددأل  دد  ا تددة المواد.ددة المتوسددطة ييددج   يسدديم ولددذلك     ي  2.63يسددجوي 

 .-T  =7.58%، فيمة اختبج   52.6الوزم النسبل ل ميا الم جاله يسجوي 

  ي العينددة مدد  تجمعددة  ويددذلك يم دد  االتجيددة  دد  السددساإل الثجلددث يددمم    
 %. 52.6متوسطة وينسبة  هل ا تةالمعجفي  سمعيسج،  اندمج دل   مجم 

 (: الوزن النسبي لجميع المستويات )جامعة الدمام(11جدول )

الوسم  الم جإل أ
 الحسجيل

فيمة 
 االختبج 

الوزم 
 النسبل 

تكتيب 
 الي.كا

 المعنوية
p- 

value 

 0.000 2 51 -11.4 2.55 اليكا  .1
 0.000 1 52.4 -8.71 2.62 المسسسجه والتنظيمجه .2
 0.000 4 46.2 -14.1 2.31 ال مج جه .3
 0.000 3 50.8 -10.5 2.54 الم تما .4
 0.000  50 -13.6 2.50 الد تة ال لية .5

( يم   ال.وإل يمم المتوسم الحسجيل 11م  النتج ج الموتواا دل تدوإل )
 ي اندده فددأل  دد  ا تددة المواد.ددة المتوسددطة ييددج   يسدديم ولددذلك    2.50يسددجوي 

 .-T  =13.6%، فيمة اختبج  50جوي الوزم النسبل ل ميا الم جاله يس

   ي العينة م  تجمعة الدمجأويذلك يم   اقتجية    السساإل الثجنل يمم 
 %.50هل ا تة متوسطة وينسبة المعجفي  سمعيسج،  اندمج دل 
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 (: الوزن النسبي لجميع المجاالت )عجمان والدمام(12جدول )

الوسم  الم جإل أ
 الحسجيل

فيمة 
 االختبج 

الوزم 
 ل النسب

تكتيب 
 الي.كا

 المعنوية
p- 

value 

 0.000 3 51 -12.4 2.55 اليكا  .1
 0.000 2 51.8 -10.7 2.59 المسسسجه والتنظيمجه .2
 0.000 4 49.2 -14.0 2.46 ال مج جه .3
 0.000 1 53.2 -7.63 2.66 الم تما .4
 0.000  51.4 -13.7 2.57 الد تة ال لية .5

( يم   ال.وإل يمم المتوسم الحسجيل 12إل )م  النتج ج الموتواا دل تدو
 ي اندده فددأل  دد  ا تددة المواد.ددة المتوسددطة ييددج   يسدديم ولددذلك    2.72يسددجوي 

 .-T  =13.7%، فيمة اختبج   51.4الوزم النسبل ل ميا الم جاله يسجوي 

تددجمعتل   مددجم   ي العينددة مدد  ويددذلك يم دد  االتجيددة  لددى السددساإل االوإل يددمم 
 %.51.4ا تة متوسطة وينسبة هل جفي  سمعيسج  المع اندمج والدمجأ دل 

المعدج  سدمعيسج،    انددمج   عمليدة ييمج يع س الحجتة إلدى مزيدد مد  الدو ل      
، و دددأ إا النددت  تنت اوفددد اسددتعداااتنت وتنميددة اليئددة هددذ    جيددةتنددوا و
 اليئدة،  هدذ   لتنميدة  االرتدكاج والعزلدة   طدو   المتبعدة، ل سدك   كاتي يجهجالسدت ي

  نوا ندج  يمختلدا  اق جفدة  دعلدى الدكرت مد   م    لندت،  نتجتيدة اق الطجفدة  واطدال  
 وال،  اقنسدجنية  الم تمعدجه  مد   م تمدا  يخلدو منندج   ال اتتمج يدة،  إنسجنية ظجهكا
اقفصدجء والتنمديل، و لدى الدكرت مد        مد   االتتمج يدة  اليئدة  هدذ    جند   طجلمدج 

 للث.جددة  الدوليدة  والمنظمدة  اامدت المتحددا،    مد   تدجءه  التدل  العجلميدة  المبدجا اه 
 ال يدك  والمنظمدجه  الددولل  والبندك  ومنظمدة الصدحة العجلميدة،   والتكييدة،   والعلدوأ 

 ذلدك  ددل  يمدج  ة.دو   لده  إنسدجم  "لأل   ط  تميعنج اهتمجمسج يمم الح ومية، والتل
، ذي يعيمده  ددكاا الم تمعدجه يمسدكهج    ال الوافا هذا م  و رت  مالمعوفي "،  دئة

 التنظيدك  مد   "واالندمج  التمهيألدجالنت.جإل يـ " اتع.يدس  لثك اندمجتنت، إال  م  ملية
 وافتصدجاية  وفجنونيدة  وتكيويدة  وث.جديدة  اتتمج ية لمكو  جود.س التطبيق، يحدا إلى
 والحيدج ية  التج يخيدة  مدا الخصوصدية   ينب دل  م يتنجسدب  و  .الدفدة  ددل  رجيدة 

 تصكدجه  دكاا الم تما. تح ت التل االتتمج ية والمعجييك ال.يت م  ومنظومة
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  :المعاق سمعًياالفرد مستوى : تحليل فقرات واًلأ

 المعاق سمعًياالفرد (: الوزن النسبي لفقرات مستوى 13جدول )
 )جامعة عجمان( 

 ليكا المعج  سمعيسج أ
الوسم 
 الحسجيل

فيمة 
 االختبج 

الوزم 
 %النسبل

تكتيب 
 الي.كا

 المعنوية
p- 

value 

1. 
نحدددو ذلتددده  المعدددج  سدددمعيسجت ييدددك ات جهدددجه  
 د اتهوف

2.55 6.26- 51 6 0.000 

2. 
التمليد  لدى ا تمدجا المعدج  سدمعيسج  لدى ذاتده       

 وتمهيله وتنمية فد اته
2.86 1.89- 57.2 1 0.000 

 0.000 2 55.2 -3.23 2.76 نحو اآلخكي . المعج  سمعيسج ات جهجه ت ييك .3

4. 
 االتتمج يددة ل سددويجء التنمددئة  نمددج  ت ييددك

  لى فيت المسجواا ليزيجلتك والمعجفي  سمعيسج 
 وريك المعجفي  سمعيسج  المعجفي  سمعيسج  يي 

2.68 4.18- 53.6 4 0.000 

5. 
 للتو يددة الخجصددة  اق ددالأ ميددموم ت ييددك
  يجلوفجية

2.26 10.7- 45.2 8 0.000 

6. 
 للتو يددة الخجصددة  اق ددالأ ميددموم ت ييددك

 يجلعال  والممج لة
2.24 10.9- 44.8 9 0.000 

 0.000 7 50.4 -6.54 2.52 يذاته. المعج  سمعيسج ة الف ت ييك .7

 0.000 5 51.2 -5.65 2.56 يجآلخكي  المعج  سمعيسج  الفة ت ييك .8

 0.000 3 55.2 -3.03 2.76 المعج  سمعيسج يجاشيجء  الفة ت ييك .9

 0.000  51.4 -7.61 2.57 إتمجلل المحو 

المعددج   ددجإل ( يتيددح الددوزم النسددبل لي.ددكاه م  13مدد  خددالإل تدددوإل ) 
 لدى ذاتده    المعدج  سدمعيسج  ليكا د جن  الي.كا الثجنية " التمليد  لدى ا تمدجا    سمعيسج

%، تلتندج  57.2وتمهيله وتنمية فد اته " اةتل  المكتبة ااولى يوزم نسدبل يلدي   
نحدو اآلخدكي ". اةتلد  المكتبدة      المعدج  سدمعيسج   ات جهدجه  الي.دكا الثجلثدة " ت ييدك   
 ميددموم يينمددج لجندد  الي.ددكا السجاسددة " ت ييددك %55.2الثجنيددة يددوزم نسددبل 

 يجلعال  والممج لة " اةتل  المكتبة ااخيكا. للتو ية الخجصة اق الأ
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  المعاق سمعًياالفرد (: الوزن النسبي لفقرات مستوى 14جدول )
 )جامعة الدمام(

 المعج  سمعيسج ليكا أ
الوسم 
 الحسجيل

فيمة 
 االختبج 

الوزم 
 النسبل%

تكتيب 
 كاالي.

 المعنوية
p- 

value 

1. 
ت ييدددك ات جهدددجه المعدددج  سدددمعيسج نحدددو ذلتددده    

 وفد اته
2.45 8.42- 49 7 0.000 

2. 
التمليد  لدى ا تمدجا المعدج  سدمعيسج  لدى ذاتده       

 وتمهيله وتنمية فد اته
2.98 0.28- 59.6 1 0.776 

 0.093 2 57.8 -1.68 2.89 نحو اآلخكي . المعج  سمعيسج ات جهجه ت ييك .3

4. 
 االتتمج يدة ل سدويجء   التنمدئة   نمدج   ت ييدك 

  لى فيت المسجواا يجلتكليز والمعجفي  سمعيسج 
 وريك المعجفي  سمعيسج  المعجفي  سمعيسج  يي 

2.82 2.49- 56.4 3 0.013 

5. 
 للتو يدة الخجصدة   اق دالأ  ميدموم  ت ييدك 
  يجلوفجية

2.06 14.6- 41.2 8 0.000 

6. 
 ة الخجصدة للتو يد  اق دالأ  ميدموم  ت ييدك 

 يجلعال  والممج لة
2.03 16.8- 40.6 9 0.000 

 0.000 5 52 -6.76 2.60 يذاته. المعج  سمعيسج  الفة ت ييك .7

 0.000 6 49.8 -8.36 2.49 يجآلخكي  المعج  سمعيسج  الفة ت ييك .8

 0.000 4 53.2 -5.61 2.66 المعج  سمعيسج يجاشيجء  الفة ت ييك .9

 0.000  51 -11.4 2.55 إتمجلل المحو 

ليكا  المعج  سمعيسج( يتيح الوزم النسبل لي.كاه 11م  خالإل تدوإل )
 لى ذاته وتمهيله وتنمية  المعج  سمعيسجد جن  الي.كا الثجنية " التمليد  لى ا تمجا 

%، تلتندج الي.دكا الثجلثدة "    59.6فد اته " اةتل  المكتبة ااولى يوزم نسبل يلي 
نحو اآلخكي ." اةتل  المكتبة الثجنية يوزم نسدبل   عيسجالمعج  سم ات جهجه ت ييك
 للتو ية الخجصدة  اق الأ ميموم % يينمج لجن  الي.كا السجاسة " ت ييك57.8

 يجلعال  والممج لة " اةتل  المكتبة ااخيكا.



  مها أبو رية  د/                                                                                                                    2017يونيه -2ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 

 
 

  المعاق سمعًيا الفرد مستوىالوزن النسبي لفقرات  :(14جدول )
 )عجمان والدمام(

 كاالمعج  سمعيسج لي أ
الوسم 
 الحسجيل

فيمة 
 االختبج 

الوزم 
 النسبل%

تكتيب 
 الي.كا

 المعنوية
p- 

value 

1. 
ت ييددك ات جهددجه المعددج  سددمعيسج نحددو ذلتدده     

 وفد اته
2.50 -10.16 50 7 0.000 

2. 
التمليد  لى ا تمجا المعج  سمعيسج  لى ذاتده  

 وتمهيله وتنمية فد اته
2.91 -1.66 58.2 1 0.096 

3. 
نحدددو  المعددج  سددمعيسج   جهات جهدد  ت ييددك 

 اآلخكي .
2.82 -3.57 56.4 2 0.000 

4. 

 االتتمج يدة ل سدويجء   التنمدئة   نمدج   ت ييدك 
 لددددى فدددديت   يددددجلتكليز والمعددددجفي  سددددمعيسج  

وريدددك  المعدددجفي  سددمعيسج   يددي   المسددجواا 
 المعجفي  سمعيسج  

2.74 -4.79 54.8 3 0.000 

5. 
 للتو يدة الخجصدة   اق دالأ  ميدموم  ت ييدك 
  يجلوفجية

2.17 -17.51 43.4 8 0.000 

6. 
 للتو يدة الخجصدة   اق دالأ  ميدموم  ت ييدك 

 يجلعال  والممج لة
2.14 -18.7 42.8 9 0.000 

 0.000 5 51 9.25- 2.55 يذاته. المعج  سمعيسج  الفة ت ييك .7

 0.000 6 50.4 9.45- 2.52 يجآلخكي  المعج  سمعيسج  الفة ت ييك .8

 0.000 4 54.2 5.68- 2.71 يسج يجاشيجءالمعج  سمع  الفة ت ييك .9

 0.000  51.2 12.49- 2.56 إتمجلل المحو 

المعدج   مسدتوى  ( يتيدح الدوزم النسدبل لي.دكاه     14 دوإل )الم  خالإل 
 لدى ذاتده    المعدج  سدمعيسج  التمليد  لدى ا تمدجا   " الثجنيةد جن  الي.كا  ليكا، سمعيسج

تلتندج   %،58.2يلدي   يوزم نسدبل  اةتل  المكتبة ااولى "وتمهيله وتنمية فد اته 
اةتلد  المكتبدة    "نحدو اآلخدكي .   المعدج  سدمعيسج   ات جهدجه  ت ييدك "الي.دكا الثجلثدة   

 ميددموم ت ييددك"  السجاسددةلجندد  الي.ددكا  % يينمددج56.4الثجنيددة يددوزم نسددبل 
 ااخيددكا.اةتلدد  المكتبددة   "يددجلعال  والممددج لة   للتو يددة الخجصددة  اق ددالأ

ة واالنيعجلية لدى المعجفي  سمعيسج تزيد يمعدإل خمسة دجلمم اله النيسية والسلولي
 ,Garcia  ضدعجل  دد  نسدبة انتمددج هج لددى اادددكاا العدجايي ، ةسددب ا اسدة     

Marisela, BA ,2012) ) ، ( 2008)يكلدجه   توصدل  إليده ا اسدتل   مدج  وهذا
ت.ددأل خبددكتنت  ،  م المعددجفي  سددمعيسج  ((Garcia, Marisela, BA ,2012و

يعجنوم م  اضطكاج دل المخصيةت ومد  ثدت   اننت لل ة، لمج المعكديةت نتي ة د.د
دنددت يحتددجتوم إلددى إ ددجاا تددمهيلنت ذاتيسددج، للددتخلص ممددج يعددجنوم مندده مدد  الت.ددديك    
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المدددنخيض للدددذاه، ومظدددجهك سدددوء التواددددق و ددددأ المدددعو  يجامدددجم، يسدددبب        
ما اآلخكي ، د.د يسجهت المعو  دل  دأ االنددمج    اال تمجاية وصعوية التواصأل

يستخدأ إ جفته لذ يعة لال تمجا  لى ال يك ، وم  ثت يتحوإل إلى  يو ريك  يمم
دج أل دل م تمعه، دي.جيأل يدجلكدض مد  اآلخدكي  واالسدتن جم،  و  م ييدمكوم      
العدداء ت دج  ريددك  مد  ااسددويجء وةتدى الم تمددا ، مت جهلسدج معجملددة اآلخدكي  لدده       

نددمج  االتتمدج ل   وددل السديج  نيسده  لدده نظكيدة اال     و ييسدج ،   .يلطا و يوية
 لى  م ت.ديك اليكا المنخيض لذاتهت م  شمنه  م ي.لأل م  فد ته  لى االنددمج ،  
اامك الذي يستد ل معكددة تلدك الممدج ك السدجلبة وتزيددهت يجامدجم، خجصدة  م        
 ال  هذا الخلأل يسدتد ل التعدكل  لدى هويدجتنت، الملمدّ لة مد  ث.دجدتنت الخجصدة         

، ممج يتطلب وتوا ث.جدة ل ييية التعجمأل امنج  لينت تنت التل ي.تصك استخدينت ول
 .ما المعوفي  سمعيسج، قي جا اتصجاله متبجالة ُت ّيك ةجلة الوصت االتتمج ل

 المؤسسات والتنظيمات: مستوى ثانيا: تحليل فقرات

 والتنظيمات (: الوزن النسبي لفقرات  مستوى المؤسسات15جدول )
 )جامعة عجمان( 

 والتنظيمجهمستوى المسسسجه  أ
الوسم 
 الحسجيل

فيمة 
 االختبج 

الوزم 
%النسبل  

تكتيب 
 الي.كا

 المعنوية
p- 

value 

1. 
 يسدمح  يمدج  وريدك الكسدمل   الكسمل التعليت ت ييك

 التعليت المعجفي  سمعيسج  دل يجندمج 
2.72 -1.28 54.4 2 0.199 

2. 
 يممدج لة  يمدج يسدمح   العمدأل  نظدت  ددل  ت ييدكاه  

 المعجفي  سمعيسج  
2.41 -8.31 48.2 8 0.000 

3. 
المعدجفي    م دجإل  ددل  العجملدة  البمكية ال.وى تمهيأل
 سمعيسج  

2.59 -5.45 51.8 3 0.000 

4. 
 ددل  يندج   المعمدوإل  ااسدجليب  واسدتحدا   تطدويك 
 الم.تكةة الخدمجه لمستوى تحسينج اق جفة م جإل

2.45 -5.97 49 7 0.000 

 0.000 6 49 7.55- 2.45 شجملة معلومجتية فج دا تمسيس .5

6. 
 الك جيدة  ددل  والت.نيدجه  الوسدج أل   ةدد   متجيعدة 
 والتمهيأل

2.56 -5.94 51.2 5 0.000 

7. 
 يمدج  واقاا ا وظدج ا التنظيمدجه   ددل  ت ييدكاه 

 المعجفي  سمعيسج   ةجتجه يسمح ي شبجع
2.81 -2.59 56.2 1 0.01 

8. 

 والنيسدية  االتتمج يدة  والد اسجه البحو  إتكاء
 إلدى  تدساي  التل سبججواا العوامأل  لى للوفول

 والد اسجه البحو  نتج ج ونمك الع ز واق جفة
 التو ية ونمك البكامج  ست دل ينج لالهتداء

2.57 -5.88 51.4 4 0.000 

 0.000  55 9.32- 2.75 إتمجلل المحو 
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( يتيددح الددوزم النسددبل لي.ددكاه م ددجإل مسددتوى   15مدد  خددالإل تدددوإل ) 
 وظج ا التنظيمدجه  دل جيعة " ت ييكاهالمسسسجه والتنظيمجه د جن  الي.كا الس

المعدجفي  سدمعيسج " اةتلد  المكتبدة ااولدى       ةجتدجه  يسدمح ي شدبجع   يمدج  واقاا ا
وريدك   الكسدمل  التعلديت  %، تلتندج الي.دكا االولدى "ت ييدك    56.2يدوزم نسدبل يلدي    

التعلديت " اةتلد  المكتبدة الثجنيدة      المعجفي  سدمعيسج  ددل   جندمج ي يسمح يمج الكسمل
يمدج   العمدأل  نظدت  ددل  % يينمدج لجند  الي.دكا الثجنيدة " ت ييدكاه     54.4ل يوزم نسب

 المعجفي  سمعيسج" اةتل  المكتبة ااخيكا. يممج لة يسمح

 (: الوزن النسبي لفقرات مستوى المؤسسات 16جدول )
 والتنظيمات )جامعة الدمام(

 واليئجه مستوى ال مج جه أ
الوسم 
 الحسجيل

فيمة 
 االختبج 

الوزم 
النسبل
% 

تيب تك
 الي.كا

 المعنوية
p- 

value 

1. 
 يسدمح  يمدج  وريك الكسمل الكسمل التعليت ت ييك

 التعليت المعجفي  سمعيسج  دل يجندمج 
2.35 -8.89 47 8 0.000 

2. 
 يممدج لة  يمدج يسدمح   العمدأل  نظدت  ددل  ت ييدكاه  

 المعجفي  سمعيسج  
2.4 -9.44 48 6 0.000 

3. 
معدجفي   ال م دجإل  ددل  العجملة البمكية ال.وى تمهيأل
 سمعيسج  

2.94 -0.76 58.8 1 0.000 

4. 
 ددل  يندج   المعمدوإل  ااسدجليب  واسدتحدا   تطدويك 
 الخدددمجه لمسددتوى تحسددينج اق جفددة م ددجإل

 الم.تكةة
2.38 -11.03 47.6 7 0.000 

 0.000 5 50 9.06- 2.5 شجملة معلومجتية فج دا تمسيس .5

6. 
 الك جيدة  ددل  والت.نيدجه  الوسدج أل   ةدد   متجيعدة 
 يألوالتمه

2.82 -2.81 56.4 3 0.000 

7. 
 يمدج  واقاا ا وظدج ا التنظيمدجه   ددل  ت ييدكاه 

 المعجفي  سمعيسج   ةجتجه يسمح ي شبجع
2.83 -2.38 56.6 2 0.000 

8. 

 والنيسية االتتمج ية والد اسجه البحو  إتكاء
 إلى تساي التل وااسبجج العوامأل  لى للوفول

  اسجهوالد البحو  نتج ج ونمك الع ز واق جفة
 التو ية ونمك البكامج  ست دل ينج لالهتداء

2.77 -3.69 55.4 4 0.000 

 0.000  52.4 8.71- 2.62 إتمجلل المحو 

( يتيددح الددوزم النسددبل لي.ددكاه م ددجإل مسددتوى   16مدد  خددالإل تدددوإل ) 
 م جإل دل العجملة البمكية ال.وى واليئجه د جن  الي.كا الثجلثة " تمهيأل ال مج جه

%، تلتندج الي.دكا   58.8" اةتل  المكتبة ااولى يوزم نسبل يلدي  المعجفي  سمعيسج 
 ةجتدجه  يسمح ي شبجع يمجواقاا ا وظج ا التنظيمجه دل السجيعة " ت ييكاه
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% يينمج لجند  الي.دكا   56.6المعجفي  سمعيسج " اةتل  المكتبة الثجنية يوزم نسبل 
المعجفي  سمعيسج   ج جندمي يسمح يمج وريك الكسمل الكسمل التعليت ااولى " ت ييك

 التعليت " اةتل  المكتبة ااخيكا. دل

 المؤسسات والتنظيمات  مستوى الوزن النسبي لفقرات :(17جدول )
 (عجمان والدمام)

 المسسسجه والتنظيمجه أ
الوسم 
 الحسجيل

فيمة 
 االختبج 

الوزم 
النسبل
% 

تكتيب 
 الي.كا

 المعنوية
p- 

value 

1. 
 يسدمح  يمدج  لكسملوريك ا الكسمل التعليت ت ييك

 التعليت المعجفي  سمعيسج  دل يجندمج 
2.55 -3.76 51 5 0.000 

2. 
 يممدج لة  يمدج يسدمح   العمدأل  نظدت  ددل  ت ييدكاه  

 المعجفي  سمعيسج  
2.41 -12.3 48.2 8 0.000 

3. 
المعدجفي    م دجإل  ددل  العجملة البمكية ال.وى تمهيأل
 سمعيسج  

2.75 -4.61 55 2 0.000 

4. 
 ددل  يندج   المعمدوإل  اسدجليب ا واسدتحدا   تطدويك 
 الخدددمجه لمسددتوى تحسددينج اق جفددة م ددجإل

 الم.تكةة
2.41 -10.5 48.2 7 0.000 

 0.000 6 49.4 11.3- 2.47 شجملة معلومجتية فج دا تمسيس .5

6. 
 الك جيدة  ددل  والت.نيدجه  الوسدج أل   ةدد   متجيعدة 
 والتمهيأل

2.67 -6.39 53.4 3 0.000 

7. 
 يمدج  واقاا ا وظدج ا التنظيمدجه   ددل  ت ييدكاه 

 المعجفي  سمعيسج   ةجتجه يسمح ي شبجع
2.82 -3.9 56.4 1 0.000 

8. 

 والنيسية االتتمج ية والد اسجه البحو  إتكاء
 إلى تساي التل وااسبجج العوامأل  لى للوفول

 والد اسجه البحو  نتج ج ونمك الع ز واق جفة
 التو ية ونمك البكامج  ست دل ينج ل هتداء

2.66 -6.9 53.2 4 0.000 

 0.000  51.8 10.7- 2.59 إتمجلل المحو 

مستوى المسسسجه ( يتيح الوزم النسبل لي.كاه 17م  خالإل تدوإل )
 التنظيمجهالمسسسجه ووظج ا  دل ت ييكاه" السجيعة د جن  الي.كا والتنظيمجه 

اةتلدد  المكتبددة ااولددى  "يسددمح ي شددبجع ةجتدجه المعددجفي  سددمعيسج   يمددج واقاا ا
تمهيأل ال.وى البمكية العجملة ددل   " ثجلثةالتلتنج الي.كا  %،56.4سبل يلي يوزم ن

اةتلد    يينمدج ، % 55اةتل  المكتبة الثجنية يوزم نسبل " م جإل المعجفي  سمعيسج 
المعدجفي    يممدج لة  يمج يسدمح  العمأل نظت دل ت ييكاه "والكايعة  لثجنيةا الي.كتجم
 تحسينج اق جفة م جإل دل ينج  عموإلالم ااسجليب واستحدا  و" تطويك "سمعيسج 
م  هدذ  النتي دة يع دس تمليدد      ااخيكا.المكتبة "  لى التوالل  الخدمجه لمستوى
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التوادددق يددي   دددكاا العينددة  لددى ضددكو ا الت ييددك دددل او  التنظيمددجه واقاا ا،    
يع س ال.صدو  ددل  اوا هدج،  ردت ال ندوا المبذولدة ددل الددولتي  المطبدق ينمدج           

( ضدكو ا  م تتبندى المسسسدجه    2012يتيق ونتج ج ا اسة ) يدد،  ممج  الد اسة،
،  م والتنظيمجه دلسية واضحة، ومتكايطة، لمواتنة اةتيجتدجه المعدجفي  سدمعيسج   

تتحوإل تلك اليلسية إلى سيجسجه لنج لوا ح ااخلية، يدتت التخطديم لندج  لدى  سدجي      
 المستمك.  لمل ومننل، ويتت تنييذهج ما خيوع الممج سجه والنتج ج للت.ييت

 :والفئات مستوى الجماعاتثالثا: تحليل فقرات 

 والفئات  (: الوزن النسبي لفقرات مستوى الجماعات18جدول )
 )جامعة عجمان(

 واليئجه مستوى ال مج جه أ
الوسم 
 الحسجيل

فيمة 
 االختبج 

الوزم 
 %النسبل

تكتيب 
 الي.كا

 المعنوية
p- 

value 

1. 
 المعددج  لنظددكا الممدد لة ال.دديت ت ييددك
 سمعيسج

2.40 7.56- 48 6 0.000 

 0.000 3 52.4 -4.97 2.62 ااسكي اسك المعجفي  سمعيسج  اق شجا .2

3. 
  لى مستوى االتتمج ية اااوا  ت ييك
 إاوا  للمعجفي  ي ي جا يسمح يمج العمأل

2.49 6.72- 49.8 4 0.000 

4. 
  لى مستوى االتتمج ل التيج أل مكونة

 يجستيعجج حيمج يسم و ااسكا تمج جه
 المعج  سمعيسج

2.38 8.27- 47.6 7 0.000 

5. 
  لى مستوى االتتمج ل التيج أل مكونة

 ويمددج يسددمح وال جمعددجه ال مج ددجه
 المعج  سمعيسج. يجستيعجج

2.73 3.07- 54.6 2 0.002 

 0.000 5 49.4 -6.76 2.47 .الو اثية يجامكاض التو ية ااسكية .6

7. 
ة للمعجفي  إنمجء  ايطجه وتمعيجه  هلي

 و خكى للتكيية الخجصة يجلمدم.
3.01 0.143- 60.2 1 0.887 

 0.000  51.8 -7.20 2.59 إتمجلل المحو 

( يتيح الوزم النسبل لي.كاه مسدتوى ال مج دجه   18م  خالإل تدوإل )
واليئجه د جن  الي.كا السجيعة " إنمجء  ايطجه وتمعيجه  هلية للمعجفي  و خكى 

%، تلتنج 51.8." اةتل  المكتبة ااولى يوزم نسبل يلي للتكيية الخجصة يجلمدم
 وال جمعجه ال مج جه  لى مستوى االتتمج ل التيج أل الي.كا الخجمسة " مكونة

" اةتلددد  المكتبدددة الثجنيدددة يدددوزم نسدددبل  المعدددج  سدددمعيسج يجسدددتيعجج ويمدددج يسدددمح
  لدى مسدتوى   االتتمدج ل  التيج دأل  % يينمج لجن  الي.كا الكايعة " مكونة54.2

 المعج  سمعيسج " اةتل  المكتبة ااخيكا. يجستيعجج يمج يسمح و ااسكا تمج جه
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 والفئات  (: الوزن النسبي لفقرات مستوى الجماعات19جدول )
 )جامعة الدمام(

 واليئجه مستوى ال مج جه أ
الوسم 
 الحسجيل

فيمة 
 االختبج 

الوزم 
 النسبل%

تكتيب 
 الي.كا

 المعنوية
p- 

value 

1. 
المعددج   لنظددكا الممدد لة ال.دديت ت ييددك
 سمعيسج

2.06 13.8- 41.2 7 0.000 

 0.000 5 44.8 -11.4 2.24 ااسكي اسك المعجفي  سمعيسج  اق شجا .2

3. 
  لى مستوى االتتمج ية اااوا  ت ييك
 إاوا  للمعجفي  ي ي جا يسمح يمج العمأل

2.25 11.01- 45 4 0.000 

4. 
  لى مستوى االتتمج ل التيج أل مكونة

 يجستيعجج يمج يسمح و ااسكا مج جهت
 المعج  سمعيسج

2.09 13.4- 41.8 6 0.000 

5. 
  لى مستوى االتتمج ل التيج أل مكونة

 ويمددج يسددمح وال جمعددجه ال مج ددجه
 المعج  سمعيسج. يجستيعجج

2.41 8.36- 48.2 2 0.000 

 0.000 3 48.2 -8.44 2.41 .الو اثية يجامكاض التو ية ااسكية .6

7. 
جء  ايطجه وتمعيجه  هلية للمعجفي  إنم

 و خكى للتكيية الخجصة يجلمدم.
2.74 3.42- 54.8 1 0.000 

 0.000  46.2 -14.15 2.31 إتمجلل المحو 

( يتيددح الددوزم النسددبل لي.ددكاه م ددجإل مسددتوى   19مدد  خددالإل تدددوإل ) 
واليئددجه د جندد  الي.ددكا السددجيعة " إنمددجء  ايطددجه وتمعيددجه  هليددة      ال مج ددجه
و خكى للتكيية الخجصدة يجلمددم." اةتلد  المكتبدة ااولدى يدوزم نسدبل        للمعجفي  

  لدى مسدتوى   االتتمدج ل  التيج دأل  %، تلتنج الي.دكا الخجمسدة "مكوندة   54.8يلي 
." اةتلد  المكتبدة   المعدج  سدمعيسج   يجسدتيعجج  ويمدج يسدمح   وال جمعدجه  ال مج دجه 

 الممد لة  .ديت ال الي.دكا االولدى " ت ييدك    اةتلد  % يينمج 48.2الثجنية يوزم نسبل 
ويالةع تكاتا الوزم النسبل لدو   سك  ااخيكا،المكتبة  " المعج  سمعيسج لنظكا

اتيددج  آ اء العينددة دددل ال ددجمعتي   لددى او  الكايطددجه     م.جيددأل ،سددمعيسج المعددجفي 
وال معيجه دل اندمج  المعدجفي  سدمعيسج، والدذي يبددو ولمنده ال يتيدق مدا منظدو          

سدلوك ال مج دة، قي دجا ةدأل     والذي يمديك إلدى  م   التمثاله ال معية الدو لجيمل 
مد  خدالإل ندوع المندجأ المنجطدة       – ي السدلوك   –لمم لة مطكوةة، ليس محدداا  

 هدذا المنظدو  يسلدد  لدى  م سدلوك تلدك       ل   التعمق ددل االاله ، يتلك ال مج ـة
ال مج ددجه منطل.سددج مدد  التصددو اه و التيسيـددـكاه و المعددج ل المتكالمددة لدددى      
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إل المنمة المستنددة والمتم لة م  التمثدأل الم دوم لددينج ةدوإل هدذ       ال مج ــة ةو
وددل هدذا السديج  يتوتدب  لدى تلدك ال معيدجه  م تعدزز فدد اه  سدك            المنمـــة.
للتعجمددأل مددا الممدد اله التددل تواتننددج، وُتيّعددأل التيددجم  ل.يمددة  سددمعيسج المعددجفي  

ي معندت، ةسدب    خالفية ييننت، يحيث ت وم تلدك ال معيدجه يمثجيدة يندجء تنظيمدل      
المخصددل،  بددد العزيددز ط السددكطجوي ،   ( و)2008)يكلددجه  ة لددأل مدد  ا اسدد

ددل  شدد   سدمعيسج  (. دمسدك المعدجفي    1994(  و  بدالحل ، محمدد ) 1998زيدام ،
الحجتددة إلددى م.جيلددة اةتيجتددجتنت المجايددة والمعكديددة والم تمعيددة، يجقضددجدة إلددى      

جاإل المعلومدجه والخبدكاه،   ةجتتنت إلى التواصدأل والتيج دأل مدا  سدك ممجثلدة، لتبد      
 ةوإل ةجلة  ينج نتت لتم يننت م  التعجمأل المست.بلل معنت.

  والفئات مستوى الجماعاتالوزن النسبي لفقرات  :(20جدول )
 )عجمان والدمام(

 واليئجه مستوى ال مج جه أ
الوسم 
 الحسجيل

فيمة 
 االختبج 

الوزم 
 النسبل%

تكتيب 
 الي.كا

 المعنوية
p- 

value 

1. 
المعددج   لنظددكا الممدد لة ال.دديت ت ييددك
 سمعيسج

2.24 -14.2 44.8 6 0 

 0 4 48.8 10.8- 2.44 ااسكي اسك المعجفي  سمعيسج  اق شجا .2

3. 
  لى مسدتوى  االتتمج ية اااوا  ت ييك
 إاوا  للمعجفي  ي ي جا يسمح يمج العمأل

2.38 -12.1 47.6 5 0 

4. 
  لى مستوى االتتمج ل التيج أل مكونة

 يجسدتيعجج  يمج يسمح و ااسكا تمج جه
 المعج  سمعيسج

2.24 -14.7 44.8 7 0 

5. 
  لى مستوى االتتمج ل التيج أل مكونة

 ويمددج يسددمح وال جمعددجه ال مج ددجه
 المعج  سمعيسج. يجستيعجج

2.58 -7.3 51.6 2 0 

 0 3 48.8 10.5- 2.44 .الو اثية يجامكاض التو ية ااسكية .6

7. 
 هلية للمعدجفي   إنمجء  ايطجه وتمعيجه 

 و خكى للتكيية الخجصة يجلمدم.
2.88 -1.59 57.6 1 0.111 

 0  49.2 14.05- 2.46 إتمجلل المحو 

المسسسدجه  ( يتيح الدوزم النسدبل لي.دكاه م دجإل     20م  خالإل تدوإل )
 للمعدجفي    ايطدجه وتمعيدجه  هليدة    إنمدجء  " السدجيعة د جند  الي.دكا   والتنظيمدجه  

اةتلدد  المكتبددة ااولددى يددوزم نسددبل يلددي    "دميجلمدد الخجصددة للتكييددة و خددكى
  لدى مسدتوى   االتتمدج ل  التيج دأل  مكوندة  خجمسدة " التلتندج الي.دكا    %،57.6
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اةتلد  المكتبدة    ".المعدج  سدمعيسج   يجسدتيعجج  ويمدج يسدمح   وال جمعدجه  ال مج دجه 
 الممد لة  ال.يت ت ييك " ولىاا اةتل  الي.كتجم % يينمج51.6الثجنية يوزم نسبل 

 ااخيكا.اةتل  المكتبة  "   سمعيسجالمعج لنظكا

 :المجتمع على مستوىرات رابعا: تحليل فق

 المجتمع )جامعة عجمان( : الوزن النسبي لفقرات على مستوى (21جدول )

 الم تما مستوى أ
الوسم 
 الحسجيل

فيمة 
 االختبج 

الوزم 
 %النسبل

تكتيب 
 الي.كا

 المعنوية
p- 

value 

 0.914 1 60.4 -0.11 3.02 سجسيةاا الخدمجه االتتمج ية تحسي  .1

2. 
المجايددة  ااسجسددية الحجتددجه إشددبجع

 والالمجاية للمعجفي  سمعيسج.
2.77 1.62- 55.4 3 0.105 

3. 
يح.دو    المكتبطدة  التمدكيعجه  ت ييدك 

 المعجفي  سمعيسج وممج لتنت.
2.78 2.70- 55.6 2 0.007 

4. 
  نمج  التنمية دل تذ ية  لثك ت ييكاه

 توزيدددددددددا واليدددددددددكص وال واقنتدددددددددج 
 . االتتمج ية

2.66 4.48- 53.2 6 0.000 

5. 
 ي.يدجيج  لالنيعدجإل  الم تمدا   تحكيدك 

 اق جفة السمعية
2.77 3.06- 55.4 4 0.002 

6. 
 المعج  واندمج  التمهيأل يكامج ا تمجا
 .و ملل  لمل لمسلوج الم تما دل

2.72 3.66- 54.4 5 0.000 

7. 
 البدكامج  تطبيدق  ددل  والت جمأل التنسيق
 .والتنموية والعالتية الوفج ية

2.63 4.72- 52.6 7 0.000 

 0.002  55.4 -3.09 2.77 إتمجلل المحو 

 ( يتيح الوزم النسبل لي.كاه م جإل  لى مستوى21م  خالإل تدوإل )
ااسجسدية " اةتلد     الخددمجه االتتمج يدة   الم تما د جن  الي.كا ااولى " تحسي 

%، تلتنج الي.كا الثجلثة "ت ييدك التمدكيعجه   60.4المكتبة ااولى يوزم نسبل يلي 
المكتبطددة يح.ددو  المعددجفي  وممددج لتنت." اةتلدد  المكتبددة الثجنيددة يددوزم نسددبل      

 البدكامج  تطبيدق  ددل  والت جمدأل  % يينمدج لجند  الي.دكا ااخيدكا " التنسديق     55.6
 " اةتل  المكتبة ااخيكا..والتنموية والعالتية الوفج ية
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 المجتمع )جامعة الدمام( لفقرات على مستوى (: الوزن النسبي22جدول )

 الم تما مستوى أ
الوسم 
 الحسجيل

فيمة 
 االختبج 

الوزم 
 النسبل%

تكتيب 
 الي.كا

 المعنوية
p- 

value 

 0.000 6 46.2 -10.4 2.31 ااسجسية الخدمجه االتتمج ية تحسي  .1

2. 
المجايددة  ااسجسددية الحجتددجه إشددبجع

 والالمجاية للمعجفي  سمعيسج.
2.28 10.2- 45.6 7 0.000 

3. 
يح.دو    المكتبطدة  التمدكيعجه  ت ييدك 

 المعجفي  سمعيسج وممج لتنت.
2.72 4.51- 54.4 2 0.000 

4. 
  نمج  التنمية دل تذ ية  لثك ت ييكاه

 والتوزيدددددددددا واليدددددددددكص  واقنتدددددددددج 
 . االتتمج ية

2.67 4.88- 53.4 3 0.000 

5. 
 ي.يدجيج  لالنيعدجإل  الم تمدا   تحكيدك 

 سمعيةاق جفة ال
2.75 3.69- 55 1 0.000 

6. 
 المعج  واندمج  التمهيأل يكامج ا تمجا
 .و ملل  لمل لمسلوج الم تما دل

2.55 6.68- 51 4 0.000 

7. 
 البدكامج  تطبيدق  ددل  والت جمأل التنسيق
 .والتنموية والعالتية الوفج ية

2.50 7.22- 50 5 0.000 

 0.000  50.8 -10.5 2.54 إتمجلل المحو 

( يتيح الوزم النسبل لي.كاه م جإل  لى مستوى 22تدوإل ) م  خالإل
" .اق جفدة  ي.يدجيج  لالنيعدجإل  الم تمدا   الم تما د جند  الي.دكا الخجمسدة " تحكيدك    
 %، تلتنددج الي.ددكا الثجلثددة " ت ييددك 55اةتلدد  المكتبددة ااولددى يددوزم نسددبل يلددي  

نية يدوزم  يح.و  المعجفي  وممج لتنت." اةتل  المكتبة الثج المكتبطة التمكيعجه
المجايدة   ااسجسدية  الحجتدجه  % يينمدج لجند  الي.دكا الثجنيدة "إشدبجع     54.4نسدبل  

 والالمجاية للمعجفي ." اةتل  المكتبة ااخيكا.
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 )عجمان والدمام( المجتمع على مستوىالوزن النسبي لفقرات  : (23جدول )

 الم تما مستوى أ
الوسم 
 الحسجيل

فيمة 
 االختبج 

الوزم 
 النسبل%

تكتيب 
 ي.كاال

 المعنوية
p- 

value 

 0.013 3 53.8 2.48- 2.69 ااسجسية الخدمجه االتتمج ية تحسي  .1

2. 
المجايددة  ااسجسددية الحجتددجه إشددبجع

 والالمجاية للمعجفي  سمعيسج.
2.54 -5.68 50.8 7 0.000 

3. 
يح.دو    المكتبطدة  التمدكيعجه  ت ييدك 

 المعجفي  سمعيسج وممج لتنت.
2.75 -4.79 55 2 0.000 

4. 
  نمج  التنمية دل تذ ية  لثك ت ييكاه
 والتوزيددددا واليددددكص واقنتددددج 
 . االتتمج ية

2.66 -6.55 53.2 4 0.000 

5. 
 ي.يدجيج  لالنيعدجإل  الم تمدا   تحكيدك 

 اق جفة السمعية
2.76 -4.7 55.2 1 0.000 

6. 
 المعج  واندمج  التمهيأل يكامج ا تمجا
 .و ملل  لمل لمسلوج الم تما دل

2.64 -6.98 52.8 5 0.000 

7. 
 البدكامج  تطبيدق  ددل  والت جمأل التنسيق
 .والتنموية والعالتية الوفج ية

2.57 -8.18 51.4 6 0.000 

 0.000  53.2 7.63- 2.66 إتمجلل المحو 

مسددتوى  لددى  ( يتيددح الددوزم النسددبل لي.ددكاه   23مدد  خددالإل تدددوإل )  
 ي.يدجيج  جإللالنيعد  الم تمدا   تحكيدك  " الخجمسدة د جند  الي.دكا    لم تمدا ا مسدتوى 
"  ثجلثدة التلتنج الي.كا  %،55.2اةتل  المكتبة ااولى يوزم نسبل يلي  "اق جفة 
اةتلد  المكتبدة    "وممج لتنت. سمعيسج يح.و  المعجفي  المكتبطة التمكيعجه ت ييك

إشدبجع الحجتدجه ااسجسدية    "  الثجنيدة لجن  الي.دكا   % يينمج55الثجنية يوزم نسبل 
 .اةتل  المكتبة االخيكا "ي .المجاية والالمجاية للمعجف

ت دج    -يوصيه العنصك ااخطك لعكفلة االنددمج   -دكاوا  دعجإل الم تما 
مددج ي ددّوم تلددك   يالمعددجفي  سددمعيسج، مدد  فبددوإل وشددي.ة و ددزإل وتمييددز وت جهددأل،   

( دل ا استه، 2013تمثاله االتتمج ية، وهو مج  شج  إليه ) الحبيبل النندي، ال
ت دددج  ذوي  التمدددثاله ال مج يدددةصدددحيح ة دددت ةيددث توصدددأل إلدددى  نددده يم دددكا ت 

وهدو مدج    ، نتتالت يدك ددل انددمج   يم ننج م   م ندد ك ة دت   ، االةتيجتجه الخجصة 
 م الم تما هو المستم  الوةيد للمعكدة الموضو ية،  ي ” او لجيت “يسلد  ليه 

 م التمثاله ال معية تم أل الخطجج الذي م  منجمده تمكيدك المعكددة نحدو  ددكاا      
لييمج لجن  طبيعة هذا الخطجج، سواء  لجم فنكيدـج  و تكاتبيدـجت و هدذا     الم تما،
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، دل تيسديك  للم تمدا   ”او لجيت“مج يبك  ظجهكا الحتمية الم تمعية التل ي.ك ينج 
ل ددأل و ا يددج ه المنتمددي  إليدده، يج تبددج   إطددج ا مكتعيددج يعددوا لدده اادـددـكاا          

طنت االتتمج يدة، وينددل   االتتمج يوم لبنجء الح.ي.دة و دندت مدج ي دكي ددل  وسدج      
ميه يجليدميك ال معدل، لمد أل    إلى تم يأل مج يسد ” او لجيت “ةسـب و تنة نظك 

اانسددج  االتتمج يددة ااسجسددية وال.دديت السددج دا   تكاك دددل التصددـو اه و شددمدد  اال
ت ويددذلك المسددت.لة  دد  التصددو اه اليكايددـة  ….{ ااخددال   –ال.ددجنوم –}الدددي  
 دج  المتداولدة يدي  ال مدوع،  بدك تمدثالتنت       اليميك ال معل م   جلت ااد يتم أل

ويجلتدجلل دد م تح.يدق      .لنذ  اانسج  االتتمج ية الممج سة دل الوافدا االتتمدج ل  
، ي.تيل استكاتي ية اتتمج ية تنددل  الم تمامستوى   لى االندمج  االتتمج ل

ت ييددك دددل التصددو اه     لددى تيعيددأل الطجفددجه  لددى مسددتوى الم تمددات قةدددا      
.يت، ويجلتدجلل تمد يأل تمدثاله اتتمج يدة نحدو اق جفدة السدمعية، يمدج         واانسج  وال

 االتتمج ية. للتنمية يكنجم سج ا تبج   يم   
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 ملخص نتائج الدراسة:

المعددجفي   اندددمج تددجمعتل الدددمجأ و  مددجم دددل    م الد تددة ال ليددة لدددو  -1
%، 51.4لدددجم يد تدددة متوسدددطة ويدددوزم نسدددبل  سدددمعيسج لددددى طلبدددتنت 
%  ي 53.2تما  لى المكتبة ااولى يوزم نسبلوةصأل  مستوى الم 

يد تة متوسطة، لمدج ةصدأل مسدتوى ال مج دجه واليئدجه  لدى المكتبدة        
تجمعة الدمجأ  %. ولجن  الد تة ال لية لدو 49.2ااخيكا يوزم نسبل 

تجمعدة   مدجم والتدل    جلد تدة ال ليدة لددو     % م.ج ندة ي 50يوزم نسبل 
سدددجه والتنظيمدددجه  وةصدددأل مسدددتوى المسس % . 52.6يل ددد  نسدددبتنج  

%،  ي يد تدة  52.4ي جمعة الددمجأ  لدى المكتبدة ااولدى يدوزم نسدبل       
متوسددطة، وةصددأل مسددتوى ال مج ددجه واليئددجه  لددى المكتبددة ااخيددكا    

%. يينمدددج ةصدددأل  لدددى مسدددتوى الم تمدددا ي جمعدددة  46.2يدددوزم نسدددبل
%  ي يد تة متوسطة، 55.4  مجم  لى المكتبة ااولى يوزم نسبل 

 %.51.4لى المكتبة ااخيكا يوزم نسبل وةصأل م جإل اليكا  
ال توتددد دددكو  ذاه االلددة إةصددج ية يددي  متوسددطجه ت.ددديك  دددكاا  ينددة   -2

المعدجفي  سدمعيسج مد      انددمج  تجمعتل الدمجأ و  مجم ددل   الد اسة لدو  
 .تعزى لمت يك النوعوتنة نظك طلبتنت  

ّيندة  متوسطجه ت.ديك آ اء  ددكاا الع توتد دكو  ذاه االلة إةصج ية يي   -3
المعجفي  سمعيسج م  وتنة نظك  اندمج دو  تجمعتل الدمجأ و  مجم دل ل

 (. لوأ تطبي.ية –تعزى لمت يك التخصص ) لوأ إنسجنية طلبتنت  
ال توتددد دددكو  ذاه االلددة إةصددج ية يددي  متوسددطجه ت.ددديك  دددكاا  ينددة   -4

المعدجفي  سدمعيسج مد      انددمج  تجمعتل الددمجأ و  مدجم ددل    الد اسة لدو  
 تعزى لمت يك المستوى الد اسل.ظك طلبتنت  وتنة ن

ال توتددد دددكو  ذاه االلددة إةصددج ية يددي  متوسددطجه ت.ددديك  دددكاا  ينددة     -5
المعدجفي  سدمعيسج مد      انددمج  تجمعتل الدمجأ و  مجم ددل   الد اسة لدو  

 .  مجم( -تعزى لمت يك ال جمعة )الدمجأ وتنة نظك طلبتنت  
وسددطجه ت.ددديك  دددكاا  ينددة ال توتددد دددكو  ذاه االلددة إةصددج ية يددي  مت -6

المعجفي  سمعيسج مد  وتندة نظدك     اندمج دل  تجمعة الدمجأ الد اسة لدو  
 ددا الم دجإل ااوإل ولجند      نثدى(،   –تعزى لمت يك النوع )ذلدك  طلبتنت  

 اليكو  لصجلح االنج .
ال توتددد دددكو  ذاه االلددة إةصددج ية يددي  متوسددطجه ت.ددديك  دددكاا  ينددة   -7

المعجفي  سمعيسج مد  وتندة نظدك     اندمج دل  أ تجمعة الدمجالد اسة لدو  
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 ددا  (،  لدوأ تطبي.يدة   –تعزى لمت يك التخصدص) لوأ إنسدجنية   طلبتنت  
 الم جإل ااوإل ولجن  اليكو  لصجلح تخصص العلوأ االنسجنية.

ال توتددد دددكو  ذاه االلددة إةصددج ية يددي  متوسددطجه ت.ددديك  دددكاا  ينددة   -8
معجفي  سمعيسج مد  وتندة نظدك    ال اندمج دل  تجمعة الدمجأ  الد اسة لدو 
 -الثجلدددث  -الثدددجنل -تعدددزى لمت يدددك المسدددتوى الد اسدددل)ااوإل  طلبدددتنت  
الم دجإل الثجلدث والكايدا  ولجند  اليدكو  لصدجلح المسدتوى        .  ددا  الكايا(
 الثجلث.

ال توتددد دددكو  ذاه االلددة إةصددج ية يددي  متوسددطجه ت.ددديك  دددكاا  ينددة   -9
عجفي  سمعيسج م  وتنة نظك الم اندمج دل  تجمعة   مجم الد اسة لدو  

  نثى(. –تعزى لمت يك النوع )ذلك طلبتنت  

ال توتد دكو  ذاه االلدة إةصدج ية يدي  متوسدطجه ت.دديك  ددكاا  يندة         -10
م  وتنة نظدك  المعجفي  سمعيسج  اندمج دل  تجمعة   مجم الد اسة لدو 

 (. لوأ تطبي.ية –تعزى لمت يك التخصص ) لوأ إنسجنية  طلبتنت

  ذاه االلدة إةصدج ية يدي  متوسدطجه ت.دديك  ددكاا  يندة        ال توتد دكو -11
المعدجفي  سدمعيسج مد  وتندة      انددمج  ددل     تجمعدة   مدجم   الد اسة لددو  
 -الثجلددث-الثددجنل-تعددزى لمت يددك المسددتوى الد اسددل)ااوإل  نظددك طلبددتنت  

 الم جإل الثجلث ولجن  اليكو  لصجلح المستوى ااوإل.،  دا الكايا(
 مناقشة نتائج الدراسة: 

  خدددالإل  دددكض نتددج ج البحدددث وددددق ااهدددال التدددل ةدددداهج البحدددث   مدد 
 ددل  وتحليلنج ومنجفمتنج، ن د  م   ي الطلبة ت ج  او  تدجمعتل الددمجأ و  مدجم   

المعجفي  سمعيسج ت.أل    الد تدة المتوسدطة ييدج   يسديم، ويدوزم نسدبل        اندمج 
 اندددمج ييددكو ا   دددأ وتددوا وعف لددجلف  %، ويعددزو البجةثددجم ذلددك إلددى    51.4

( إلدى  م  290: 1996، فندديأل مج  شدج  إليده )   ينتج  نهوهو مج  معجفي  سمعيسج،ال
وال نأل يندج وضدعا نموهدج يمثدأل خطدكاس       ،سمعيسج فلة الو ل يجةتيجتجه المعجفي 

. لمدج  نده   وهد سا ليئة ليس  يجلنجا ا دل الم تمعجه يمسكهجشديداس  لى الم تما، 
 م  المعجفي  سمعيسج   العمألال يوتد مكالز متخصصة دل ا اسة اةتيجتجه سو

 ما سو  العمأل والتعجوم ينذا الخصوص.  وتمهيأل فد اتنت وام جنجتنت

التدل تتح.دق    المعدجفي  سدمعيسج   اندمج اتيح م  نتج ج الد اسة  م و ييسج 
ت فدد اتي.د  تمجمسدج يدي  ال دجمعتي  ييدكو  يسديطة ييدننت،         مسدتوى اليدكا  م  خالإل 

،وتمد يعه  لدى    المعدج  سدمعيسج  إ ااا  فدوا  ىتسلد الد اسجه  م التكليز  لةيث 
يعجنيده  مدج    ردت  العملل، وتح.يدق مسدتوى  ديدأل    ةيجته م   تأل تحسي  الصموا
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 خدالإل  م  ,ديه،  الت يا م  مسج دا م  ةوله  لى االندمج  وينبثق ,إ جفة م 
  يسديطة  د  الد تدة    ول   تدجءه النسدبة يد تدة متوسدطة ييدك      التمهيأل.  ملية
موتندة للمعدجفي    ه ال يزاإل هنجك فصو  دل استحدا  تخصصدجه  لمج  ن .ال.ليلة

دمج  دجالندد نت وينددجء فددد اتنت يمددج يتيددق مددا سددو  العمددأل.     تلبيددة ةجتددجت ل سددمعيسج،
االتتمج ل ل  يتح.ق  إاّل يتنيئة الذاه والتنيئة  لى المستوى الذهنل وال سدي، 

 الفتدده   ي  م نسددتندل ااسددس المعكديددة دددل  الفددة ذوي اال جفددة يذاتدده ودددل    
يجلعدددجلت وددددل  الفتددده يدددجآلخك،   ندددل يت دددجوز المحددديم المعيدددق إلدددى التواصدددأل    

  .التيج لل

 لدددى مسدددتوى المسسسدددجه    نددددمج لمدددج اتيدددح مددد  نتدددج ج محدددو  اال    
دينج  و دل  المعج  سمعيسج ندمج ال والتنظيمجه،  م ليس لنج او  يج ز دل التمنيد
 تكلز  لى محداا، يكامج ميتتع  دأ الوسم االتتمج ل، وتعزو البجةثة ذلك إلى

 معجهدد  ددل  تدد يب  ،  والمعدج  سدمعيسج   لحجلدة  مال مدة  مندجهج ومنندة   اختيدج  
المعدج   و ددأ وتدوا يدكامج لمتجيعدة وت.يديت       .اتتمج يدة   و مسسسدجه  متخصصدة 

 ي.د  ال  ي مننة،   و وظيية  ااء المعج  سمعيسج ، وي ةجلة  دأ استطج ةسمعيسج
وإيحجله لمكالز تد يب مننل متخصص، لتعجمأل معه، مننج يتت ا يتم   وال  لينج

ددل المبدجا اه    لحدث  لدى الممدج لة   التل تتبنجهدج المسسسدجه، ل   سجليبلمج  م اا
 ريك مم عة يجل.د  ال جدل للطلبة.ت وم الموتنة للمعج   سمعيسج، 

 انددمج  يتيح او  محدا لل مج جه دل   نه التوصل  الد اسة إلى  وفد
االتتمج ية، والذي وام لجم ينطلق مد    مدج  نيسده،     الحيجا المعجفي  سمعيسج دل

إال  م  ربجتدده وآ اء  وممددج ك  و واطيدده واةبجطجتدده، لكهطدده وتمج تدده او     
 –(،   م إشكاك النسق اُاسكي 1996لبيك دينج، وهو مج يتيق ما ا اسة فنديأل)

ينمدل   وتمج جه ااصدفجء ، دل يكامج   جية المعج  سمعيجس  –خجصة الوالدي  
م  فد ا ااسكا  لى التوادق ما اق جفة ومعجيمتنج للي و ، ممج ينع س  لدى  

 دعجإل لمعجفينت. اندمج فد تنت  لى 

  و  هطده  ددل  اليدكا  انددمج   دد م  ولدذلك  االتتمج يدة   الفدتنت  يواسدطة 
 والكربدجه  والممدج ك  اآل اء نيسده    مدج   مد   يتصدأل   نده  ددل  يتمثدأل  ,تمج تده 
  تجمعدة  هدذه  تمج تده   و  هطده  ددل  الموتدواا  ة.دجا واا والعواطدا  واقةبدج  

الدمجأ وتجمعة   مجم يدمم منجه نمدج تعدزز المسدسولية االتتمج يدة لددى الطلبدة        
يد تة ضعيية ييدج   يسديطة لصدجلح تجمعدة   مدجم ويعدزو البجةثدجم ذلدك إلدى          
طبيعددة الم تمعددي  ةيددث يتمتعددوا يجلطبيعددة المحجدظددة، ون.ددص التو يددة ال جديددة      
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جهج ال جمعية لدى ال جمعتي ، ونعداأ وتدوا دلسدية و  يدة لل جمعدجه     لمعدي المن
 ت ج  المسسولية االتتمج ية.

تجءه متوسطجه ت.دديك آ اء  ددكاا العّيندة ةدوإل او  الم تمدا  ددل       لمج 
المعجفي  سمعيسج لتميك إلى ا تدة متوسدطة،  لدى الدكرت مد  لدأل ال ندوا         اندمج 

سدمعيسج، والتدل    للمعجفي  االتتمج ل دمج ناال الم تمعية التل تبذإل م   تأل  ملية
 يد تة دينج يعيل التل البيئة  و الوسم تنيئة و  ولى يد تة المعج  ةتنيئتندل ل
 هجمدة  مكاةدأل   ددا  وددق  التمهيليدة  الك جيدجه   ندواع  لدأل  ت.دديت  ومحدجواله ، ثجنية
 .جواتتمج يس، جونيسيس ، جصحيس لتمهيله المعج  سمعيسج إلينج يحتج 

 التوصيات:

الطجلبددجه المعجفددجه سددمعيج دددل ال جمعددجه التددل   اندددمج ح.يددق  مليددة ت .1
تتيج أل معنج وتح.ق لن  نو ج م  المعو  يجلنوية واالنتمجء للم تما، 
يحيث يتكسخ اال ت.جا لدين  يجالنتمدجء للم تمدا ويجنددمجتن  ديده ممدج      
يثيك لدين  االهتمجأ يمكا جا الصجلح العجأ لل مج دة وااللتدزاأ يتح.يدق    

 دنج. هدا

تسنت الد اسة دل معجل ة لثيدك مد  الممد اله االتتمج يدة التدل تندتج        .2
   الو ل الم تمعل  قفصدجء المعدجفي  سدمعيسج  د   نمدطة الم تمدا       

 وم جاله العمأل المختلية ديه. 

 م يتت التوصأل إلى  ةد البكامج الت.نية التل  يم   االسدتعجنة يندج ددل     .3
  لى الت ج ج العجلمية . تعليت المعجفي  سمعيجس م  خالإل التعكل

 م يتت تحديد  سجليب تم   الطلبة م  التواصأل والتيج أل ما المعدجفي    .4
 سمعيسج

 م تستييد المسسسجه الم تمعية االسدتيجاا مد  طجفدجه  ددا لبيدك مد         .5
ج يج تبددج ه  فددوا انتجتيددة تسددنت دددل ينددجء الم تمددا يمددج  المعددجفي  سددمعيس

 يسلد  لى وةدا الم تما وت جمله.

سدتيجاا مد  هدذ  الد اسدة  لدى مسدتوى ال جمعدجه، يجلتوصدأل         يم   اال .6
الى يكامج تث.ييية واتتمج يدة وافتصدجاية، ثدت يدتت تعمديت دج ددتنج  لدى        

 اليئجه ااخكى م  المعجفجه والمعجفي  ي  جفجه مختلية
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