
  م2020    أكتوبر(   13العـدد ) - الرابعاجمللد                       اجمللة العربية لعلوم اإلعاقة واملوهبة

 

 

233 

 واقع تقديم اخلدمات املساندة لذوي اإلعاقة جبامعة القصيم
Research Title: The Reality of Providing Support Services for 

Students with Disabilities at Qassim University  

 إعـداد
 العزيز الحميدة سلمان بن عبد

 علي بن محمد هوساوي /أ.د
 جامعة امللك سعود -أستاذ التربية الخاصة 

Doi: 10.21608/jasht.2020.118459 
 2020/  9/  16قبول النشر :                          2020/ 8/  25استالم البحث : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المستخلص:

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تقديم الخدمات المساندة لذوي اإلعاقة بجامعة 

الشامل القصيم والتي تشتمل على الخدمات األكاديمية والخدمات اإلدارية وخدمات الوصول 

في األبنية والمنشآت الهندسية. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في جمع 

المعلومات عن مشكلة الدراسة، وذلك لمالئمته لطبيعة وأهداف الدراسة، وتكّونت عينة 

وقد أظهرت  ( طالباً وطالبة من ذوي اإلعاقة من الدراسين بجامعة القصيم.70الدراسة من )

ً في درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على واقع تقديم الدراسة أبرز نتائج  أن هناك تفاوتا

الخدمات المساندة األكاديميَّة للطالب والطالبات من ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم، في حين 

أظهر المستجيبون موافقة بدرجة متوسطة على أن المقررات الجامعية في معظم األحيان 

اإلعاقة، وضعف اإلرشاد الطالبي النفسي بحقوق ذوي اإلعاقة في غير مناسبة لقدرات ذوي 

االختبارات غير أظهرت نتائج الدراسة أن التواصل الفعال مع األساتذة والزمالء، كما 

متناسبة مع قدرات ذوي اإلعاقة فيما يرتبط بالوقت والجهد والطريقة المقدم بها االختبار. 

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية وأوضحت النتائج أيضاً عدم وجود فروق 

( فأقل، في إجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع تقديم الخدمات المساندة األكاديمية 0.05)

واإلدارية للطالب والطالبات من ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم باختالف متغير "الجنس"، كما 

( فأقل، في إجابات 0.01لة اإلحصائية )يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال

أفراد عينة الدراسة حول واقع تقديم الخدمات المساندة لألبنية والمنشآت الهندسية للطالب 

والطالبات من ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم باختالف متغير "الجنس"، لصالح الذكور، وهذا 

 ندسية من اإلناث.يدل على أن الطالب أكثر موافقة على األبنية والمنشآت اله



 Doi: 10.21608/jasht.2020.118459 د. علي هوساوي - سلمان احلميدة
 

 

234 

Abstract: 

       The research aims to identify the reality of the providing support 

services for the students with disabilities at Qassim University through 

the following aspects (academic -administrative -buildings and 

engineering facilities). The researcher has used descriptive and 

analytic methodology as he compiles data about the problem of the 

study, to suit the nature and objectives of the study, which endeavors 

to know the reality of providing support services to the disabled at 

Qassim University. The research has been conducted on 70 disabled 

students at Qassim University. The Research has come to following 

results:    The disabled students have agreed that the services provided 

for them is in a medium level (in terms of academic, administrative 

and building facilities). They also agreed that the academic curriculum 

taught in Qassim University in sometimes may not be compatible with 

their abilities. The lack of student's psychological awareness about the 

rights of their disabled colleagues, and how they communicate with 

teachers and other students. Furthermore, exams are not suitable for 

their abilities in terms of time, effort and examinations way.  In 

addition, the lack of the working by disability-related rules and 

regulations inside the university. There is cooperation and mutual 

respect between the university staff and the disabled students. Sloppy 

lanes for wheelchairs are available in University.The disabled 

student's answers have shown that there are no differences in 

statistical significance at the significance level of 0.05 and below 

when they answered questions about administrative and academic 

services provided for disabled students of both genders in Qassim 

University. And there are differences in statistical significance at the 

significance level of 0.01 and below, when they answered questions 

about services provided in the buildings and facilities for disabled 

students in both genders, where disabled-male students stated more 

satisfaction than their fellow females. 
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 لمقدمة:

تُعد حالة ذوي اإلعاقة من الحاالت التي تشترك فيها جوانب متعددة، منها الجانب 

االجتماعي والجانب النفسي والجانب الطبي والجانب التعليمي، والتي ال يخلو مجتمع من 

هميَّة هذه الحالة، وما يشترك فيها المجتمعات منها، مهما بلغ تطوره أو تخلفه، ونظًرا لمدى أ

من المتخصصين والمهنيين في المجاالت المختلفة، وما تحتاجه من متطلبات وأساليب 

تربويَّة وتنمويَّة خاصة بهؤالء األفراد الذين ينتمون إلى هذه الفئات، وما يشهده العالم 

قة، ومما يؤكد هذا الحاضر من تطور سريع في تقديم مختلف البرامج والخدمات لذوي اإلعا

االهتمام إصدار عدد من الدول المتقدمة وفي مقدمتها الواليات المتحدة والمملكة المتحدة 

وكندا وغيرها بعض القوانين والسياسات الملزمة والتي بدورها تكفل حقوق المعاقين، ومنها 

جها كل فئة من حقوقهم في التعليم بمستوياته المختلفة مع توفير الخدمات المساندة التي تحتا

فئات ذوي اإلعاقة في التعليم العالي وتذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجه 

 (2011المعاقين.)كفافي،

وبخصوص ما يتعلق بتقديم الخدمات المساندة للمعاقين بمؤسسات التعليم العالي فهناك 

يم العالي ما يزيد على مائة وسبعة وثالثين برنامجا وكلية ضمن عدد من مؤسسات التعل

المنتشرة في الواليات المتحدة األمريكية التي تقدم خدماتها المساندة التعليمية والتأهيلية لجميع 

الطالب المعاقين مع أقرانهم العاديين، وفي كندا يبلغ عدد البرامج والكليات التي بدورها تقدم 

الثين. وفي الملكة خدمات مساندة أكاديمية وتقنية إلى ذوي اإلعاقة ما يزيد على مائة وث

المتحدة هناك أكثر من مائة واثني عشر برنامجا ضمن عدد من الكليات الجامعية المنتشرة 

في المملكة المتحدة والتي تقدم خدماتها المساندة للمعاقين.كذلك تقدم جامعة هامبرج وهي من 

ة اإلشارة الجامعات األلمانية الرائدة في مجال خدمة المعاقين، حيث يوجد بها مركز للغ

 (.2001األلمانية وكذلك مركز للصم وغيرها. )الوابلي،

وهذا بدوره يقتضي دراسة واقع  الخدمات المساندة لدى الطلبة في الجامعات 

السعودية؛ ولقد جاء اهتمام المملكة العربيَّة السعوديَّة لرعاية ذوي اإلعاقة من مبادئ عديدة، 

المي الحنيف، وذلك كما حدث مع الصحابي الجليل وعلى رأسها المبادئ السامية للدين اإلس

 -صلى هللا عليه وسلم -قبل إسالمه، وإعراض الرسول -رضي هللا عنه -عبدهللا ابن أم مكتوم

ه(. وقد صدر 1421ه ،ط774عنه، ونزول سورة )عبس( التي تنهى عن ذلك )ابن كثير، ت 

ي: "تكفل الدولة حقَّ هـ، على ما يل23/9/1421( في تأريخ 37مرسوم ملكي برقم )م/

ق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات واألفراد على اإلسهام في  المعوَّ

األعمال الخيريَّة في مجال اإلعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات 

ربويَّة، المجاالت المختصة في المجاالت اآلتية: المجاالت الصحيَّة، المجاالت التعليميَّة والت

التدريبيَّة والتأهيليَّة، مجاالت العمل، المجاالت االجتماعيَّة، المجاالت الثقافيَّة والرياضيَّة، 
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المجاالت اإلعالميَّة، مجاالت الخدمات التكميليَّة" )الموقع اإللكتروني لمركز الملك سلمان 

 ألبحاث اإلعاقة(.

( إحدى اآلليات التي تعبر عن فلسفة support servicesوتعتبر الخدمات المساندة )

ومفهوم الخدمات ذات العالقة بالتربية الخاصة والمصطلح عليها باللغة اإلنجليزيَّة 

(services Related وهكذا فإن مصطلح الخدمات المساندة يشترك مع غيره من ،)

 (، ومصطلحAncillary servicesالمصطلحات األخرى كمصطلح الخدمات اإلضافيَّة )

(، باإلضافة إلى مصطلح الخدمات المساعدة services Assistantالخدمات المشتركة )

(Assistant services في التعبير عن نفس المضمون والغاية التي تسعى لها فلسفة )

 (.1996الخدمات ذات العالقة بالتربية الخاصة )الوابلي،

يف األنشطة الالصفيَّة فالخدمات المساندة تعني العمليَّة الشاملة المنسقة لتوظ

والخدمات الطبيَّة والنفسيَّة، والتربويَّة والتعليمية والمهنيَّة المساعدة للطلبة المعاقين في تحقيق 

أقصى درجة ممكنة من الفعاليَّة الوظيفيَّة بهدف تنميته في شتَّى جوانب النمو المختلفة لتمكينه 

اد على نفسه، وجعله عضًوا منتًجا في المجتمع. من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعيَّة لالعتم

 (.2013)سليمان، مراد،

ت مقارنته بالخدمات األخرى غير  ويعتبر تعليم ذوي اإلعاقة ذا أهميَّة عالية إذا ما تمَّ

التربويَّة، حيث يساعد تعليم ذوي اإلعاقة في تلقي العديد من المهارات والخبرات والمعارف 

جوانب حياته المختلفة والمتعددة، التي تنمي االستقالليَّة، مما التي تساعده على ممارسة 

 يؤدي إلى زيادة الدافعيَّة والرغبة لدى الطلبة ذوي اإلعاقة.

سيتناول الباحث إحدى الجامعات السعوديَّة، وهي جامعة القصيم، لتحديد واقع تقديم 

ستويات المرتبطة الخدمات المساندة لدى الطالب والطالبات من ذوي اإلعاقة على الم

بالجوانب األكاديمية واإلدارية واألبنية والمنشآت الهندسية في الجامعة، ومن هنا جاءت 

راَسة التي تكشف عن واقع تقديم الخدمات المساندة لذوي اإلعاقة بالجامعة  أهميَّة هذه الدِّّ

 والخروج بمقترحات لتحسين تلك الخدمات.

راَسة:  مشكلة الد ِّ
ق الدمج وفتح البرامج الخاصة لذوي اإلعاقة نتج عنه أن وصل إن التوسع في تطبي

عدد ال بأس به من الطلبة المدمجين إلى نهاية المرحلة الثانويَّة، عالوة على ما أفرزته 

المعاهد الخاصة لذوي اإلعاقة، كمعاهد النور الثانويَّة للمكفوفين ومعاهد األمل للصم 

ره توجه هؤالء الطلبة بعد التخرج من المرحلة وضعاف السمع من الطلبة، وهذا أوجب بدو

الثانوية إلى المؤسسات المختلفة للتعليم العالي، ليستكملوا تعليمهم ويستوفوا شروط تأهيلهم 

(. وإن دول العالم أجمع تسعى جاهدة إلى 2005لسوق العمل أسوة بأقرانهم العاديين)أخضر،

تويات، ولعلَّ من أبرز مؤشرات النهضة تحسين طلبة ذوي اإلعاقة على كافة األصعدة والمس

العالميَّة الحاليَّة هو جودة الكفاءة الداخليَّة للتعليم العالي من أجل تحسين التربية على المستوى 
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الدولي لكافة الفئات الطالبيَّة، ومن ضمنهم ذوي اإلعاقة، والذين نمت أعدادهم في اآلونة 

ة الخدمات التربويَّة والتأهيليَّة في مراحل األخيرة بشكل ملحوظ؛ نظًرا للتحسن في طبيع

التعليم العام، مما أدى إلى ظهور حاجة ملحة لخدمتهم في مؤسسات التعليم العالي، من أجل 

االستفادة قدر اإلمكان من قدراتهم واستعداداتهم لخدمة أنفسهم ومجتمعاتهم 

ما يقارب  ( كشفت بعض نتائجها أن2006(، وفي دراسة الخشرمي )2009)معاجيني،

نصف عينة الطالب المعاقين بجامعة الملك سعود ال يتفقون على أن مباني الجامعة مهيأة 

الحتياجاتهم وأوصت بضرورة أن تتضمن أنظمة وزارة التعليم العالي تأسيس مراكز خدمات 

( فقد أظهرت بعض 2011لذوي اإلعاقة بكافة الكليات والجامعات، وأما دراسة الدويش )

م وجود كوادر إدارية مدربة للعمل مع ذوي اإلعاقة، وكذلك عدم توفر أخصائيين النتائج عد

لمتابعة ذوي اإلعاقة، وأوصت بإنشاء مركز جديد يحتوي على الخدمات المساندة، وتبرز 

راَسة الحاليَّة من خالل وجود العديد من الطالب والطالبات من ذوي اإلعاقة يتلقون  مشكلة الدِّّ

على  –ه ، ولم تجر أي دراسة 1423ه/1424القصيم منذ تأسيسها عام تعليمهم في جامعة 

مع عدم توافر معلومات عن  واقع تقديم الخدمات المساندة للطالب  -حد علم الباحث

والطالبات من ذوي اإلعاقة في جامعة القصيم، حيث قام الباحث بتحديد العينة التي شملت 

اضطرابات النطق، والمعاقين جسديًّا  المعاقين بصريًّا، وضعاف البصر، ومن لديهم

المسجلين ضمن ذوي اإلعاقة في عمادة شؤون الطالب؛ مما يتيح فرصة لمعرفة واقع تلك 

راَسة الحاليَّة إلى توضحيه، حيث أخذ االلتفات إلى دمج ذوي  الخدمات ، وهو ما تسعى الدِّّ

ض االهتمام لدى القائمين على اإلعاقة بمراحل التعليم العام، وتوفير الخدمات المساندة لهم بع

 التعليم العام، لكن يبقى التساؤل عن واقع تقديم الخدمات المساندة في التعليم الجامعي. 

وتتمحور مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال التالي: ما واقع تقديم الخدمات 

 اإلعاقة؟ المساندة لذوي اإلعاقة بجامعة القصيم من وجهة نظر الطالب والطالبات من ذوي

راَسة:  أسئلة الد ِّ

 ويتفرع عن التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية: 

ما واقع تقديم الخدمات المساندة المرتبطة بالجانب األكاديمي للطالب والطالبات ذوي  (1

 اإلعاقة بجامعة القصيم؟

ذوي ما واقع تقديم الخدمات المساندة المرتبطة بالجانب اإلداري للطالب والطالبات  (2

 اإلعاقة بجامعة القصيم؟

ما واقع تقديم الخدمات المساندة المرتبطة باألبنية والمنشآت الهندسية للطالب  (3

 والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم؟

هل هناك فروق ذات داللة إحصائيَّة في واقع تقديم الخدمات المساندة لدى الطلبة ذوي  (4

 جنس"؟اإلعاقة في جامعة القصيم تعزى لمتغير "ال
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هل هناك فروق ذات داللة إحصائيَّة في واقع تقديم الخدمات المساندة لدى الطلبة ذوي  (5

 اإلعاقة في جامعة القصيم تعزى لمتغير "السنوات الدراسيَّة"؟

راَسة:   أهداف الد ِّ
التعرف على واقع تقديم الخدمات المساندة المرتبطة بالجانب األكاديمي للطالب  (1

 بجامعة القصيم. والطالبات ذوي اإلعاقة

التعرف على واقع تقديم الخدمات المساندة المرتبطة بالجانب اإلداري للطالب  (2

 والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم.

التعرف على واقع تقديم الخدمات المساندة المرتبطة باألبنية والمنشآت الهندسية   (3

 للطالب والطالبات من ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم.

راَسة:أهميَّة ا  لد ِّ

راَسة الحاليَّة فيما يلي:  تتمثل أهميَّة الدِّّ

 أوالً: األهمية النظرية:

تأخذ هذه الدراسة قيمتها من أهمية الموضوع الذي تتناوله، إذ إن معرفة واقع تقديم 

الخدمات المساندة للطلبة ذوي اإلعاقة، ومدى استجابة الجامعة الحتياجاتهم ومتطلباتهم التي 

فئة في الحصول على الخدمات المساندة المرتبطة بالجوانب األكاديمية واإلدارية تساعد هذه ال

واألبنية والمنشآت الهندسية بما يتناسب مع حاجتهم ودرجة اإلعاقة لديهم، حيث وجد الباحث 

راَسات التي تناولت الخدمات المساندة المقدمة لذوي اإلعاقة في الجامعات  ندرة في الدِّّ

 علم الباحث.حسب -السعوديَّة 

 ثانياً: األهمية التطبيقية:

تزويد المسؤولين بجامعة القصيم بنتائج هذا البحث، التي يأمل الباحث أن تسهم في 

 الوصول إلى مقترحات عمليَّة تساعد في تقديم الخدمات المساندة لذوي اإلعاقة.

راَسة:  حدود الد ِّ

راَسة الحاليَّة على النحو التالي:  تقتصر حدود الدِّّ

راَسة الحاليَّة على واقع تقديم الخدمات المساندة لذوي الحدود الموضوعيَّة:  اقتصرت الدِّّ

 اإلعاقة بجامعة القصيم. 

تشمل جميع كليات الجامعة التي يتوفر فيها طالب وطالبات من ذوي الحدود المكانيَّة: 

 اإلعاقة.

 ــ. ه1438هـ/1437الفصل الدراسي األول من العام الحدود الزمنيَّة: 

راَسة:   مصطلحات الد ِّ

 واقع: 

(: وقع على الشيء ومنه يقع 402م، ص 2003جاء في لسان العرب البن منظور )

 وقعاً ووقوعاً: سقط، ووقع الشيء كذلك، ووقع المطر باألرض، وال يقال سقط.
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ويقصد بالواقع في هذه الدراسة توافر الخدمات المساندة لذوي اإلعاقة في المرحلة 

 بجامعة القصيم.الجامعية 

تعني العمليَّة الشاملة المنسقة لتوظيف األنشطة الالصفيَّة ،  الخدمات المساندة:

والخدمات الطبيَّة والنفسيَّة والتربويَّة والمهنيَّة المساعدة للطلبة المعاقين في تحقيق أقصى 

 .(2013درجة ممكنة من الفعاليَّة الوظيفيَّة.)سليمان، مراد،

 في هذه الدراسة:  ويقصد بها الباحث

مجموعة الخدمات التي يحتاجها طالُب الجامعة من ذوي اإلعاقة؛ لمساعدتهم في مسيرتهم 

التعليمية على تحقيق النجاح وتذليل العقبات التي يواجهونها. وتشمل التقنيات المساندة 

خدمات والتسهيالت المرتبطة بالجوانب األكاديمية واإلدارية والبنية والمنشآت الهندسية )

 الوصول الشامل(.

المقصود هو ذلك النقص أو القصور المزمن أو العلة المزمنة التي تؤثر في  ذوو اإلعاقة: 

قدرات الشخص، فيصبح معوقًا، سواء أكانت اإلعاقة جسميَّة أم حسيَّة أم عقليَّة أم اجتماعيَّة، 

ميَّة والمهنيَّة التي يستطيع األمر الذي يحول بين الفرد واالستفادة الكاملة من الخبرات التعلي

الفرد العادي االستفادة منها، كما تحول بينه وبين المنافسة المتكافئة مع غيره من األفراد 

العاديين في المجتمع؛ ولذا فهو في أشد الحاجة إلى نوع خاص من البرامج التربويَّة التأهيليَّة، 

يع أن يعيش ويتكيف مع مجتمع وإعادة التدريب وتنمية قدراته، رغم قصورها، حتى يستط

 (.2009العاديين بقدر المستطاع، ويندرج معهم في الحياة، وهي حق طبيعي للمعاق )عبيد،

راَسة الحاليَّة الطالب والطالبات من ذوي اإلعاقة ذوو اإلعاقة:  ويقصد بهم في هذه الدِّّ

معاقون بصريًّا، الملتحقين بالجامعة في مرحلة البكالوريوس، وهم المعاقون حركيًّا، وال

وضعاف البصر، ومن لديهم اضطرابات نطق وتخاطب، المسجلون من خالل مكتب التوجيه 

 واإلرشاد وعمادة شؤون الطالب بالجامعة على أن لديهم إعاقة.

 اإلطار النظري

 أوالً: مفهوم ذوي اإلعاقة:

تؤثر  نقصد بذوي اإلعاقة هو ذلك النقص أو القصور المزمن أو العلة المزمنة التي

في قدرات الشخص، فيصبح معوقًا، سواء أكانت اإلعاقة جسميَّة أم حسيَّة أم عقليَّة أم 

اجتماعيَّة، األمر الذي يحول بين الفرد واالستفادة الكاملة من الخبرات التعليميَّة والمهنيَّة التي 

مع غيره من  يستطيع الفرد العادي االستفادة منها، كما تحول بينه وبين المنافسة المتكافئة

األفراد العاديين في المجتمع؛ ولذا فهو في أشد الحاجة إلى نوع خاص من البرامج التربويَّة 

التأهيليَّة، وإعادة التدريب وتنمية قدراته، رغم قصورها، حتى يستطيع أن يعيش ويتكيف مع 

عبيد، مجتمع العاديين بقدر المستطاع، ويندرج معهم في الحياة، وهي حق طبيعي للمعوق )

2009.) 
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ولما كانت مشكلة اإلعاقة تدخل في إطار العديد من العوامل والتخصصات الطبية 

والنفسية والتربوية واالجتماعية فقد تعددت أساليب تصنيف األفراد المعاقين إلى فئات مختلفة 

 (.2016وفقا لمعايير وقواعد متباينة )عباس، 

 يم العالي لذوي اإلعاقة:ثانياً: الخلفيَّة التاريخيَّة لبرامج التعل

يعد دور الجامعات في تأهيل وتعليم ذوي اإلعاقة حديث العهد، في ضوء منظومته 

الجديدة المتمثلة في دمج هؤالء الطلبة ضمن التعليم الجامعي مع الطلبة العاديين، ومن 

دماتها ( أن أول جامعة في العالم عملت على تقديم خ2001الناحية التاريخيَّة يذكر الوابلي )

( في الواليات المتحدة 1864( في عام )Gallaudetللطالب المعاقين سمعيًّا كانت كليَّة )

األمريكيَّة، هذه الكليَّة تحولت مؤخراً إلى جامعة مفتوحة أمام الطالب المعاقين سمعيًّا، وكذلك 

، وعلى للطالب العاديين، حيث يتلقون تعليمهم في عدد من التخصصات األدبيَّة والعلميَّة

راَسات العليا كذلك.  مستوى الدِّّ

إن هذا االهتمام الدولي الكبير بتعليم ذوي اإلعاقة في مؤسسات التعليم العالي يدفعنا 

إلى تقديم خدمات مساندة متنوعة لهذه الفئة مع مراعاة التوسع في قبول فئات ذوي 

إليه دراسة معاجيني  االحتياجات الخاصة في مؤسسات التعليم العالي، وهذا يؤيد ما توصلت

 (.  2009وآخرين)

 ثالثاً: فئات ذوي اإلعاقة في التعليم العالي:

راَسات التي أجريت على عدد 2011وتشير الخشرمي ) ( إلى أن هناك العديد من الدِّّ

من الجامعات األمريكيَّة، حيث أشارت إلى أنَّ أكثر الطلبة احتياًجا هم الطالب ذوي 

عاقات الجسديَّة والسمعيَّة والبصريَّة، وأن أغلب الجامعات تتوفر صعوبات التعلم، يليهم اإل

 بها خدمات مناسبة لتلك الفئات.

راَسة، وهي كاآلتي:  وسوف يتناول الباحث تعريف اإلعاقات المرتبطة بهذه الدِّّ

 اإلعاقة البصريَّة:

الذي يشير تعريف اإلعاقة البصريَّة من وجهة نظر األطباء إلى أنه هو: ذلك الشخص 

قدم في أحسن العينين، أو حتى باستعمال النظارة الطبيَّة،  20/200ال تزيد حدة إبصاره عن 

وتفسير ذلك أن الجسم الذي يراه الشخص العادي في إبصاره على مسافة مائتي قدم يجب أن 

 قدم حتى يراه الشخص الذي يعتبر كفيفًا. 20يقرب إلى مسافة 

يف اإلعاقة البصريَّة إلى أن الشخص الكفيف هو ذلك ومن الناحية التربويَّة يشير تعر

 (.2007الشخص الذي ال يستطيع أن يقرأ أو يكتب إال بطريقة برايل )سالمة،

 اإلعاقة الحركيَّة:

وهم األشخاص الذين يتشكل لديهم عائق يحرمهم من القدرة على القيام بوظائفهم 

خدمات متخصصة تمكنهم من التعلم الجسميَّة والحركيَّة بشكل عادي، مما يستدعي توفير 

 (. 2013)النواسيَّة،
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 اضطرابات التواصل:

هي اضطرابات ملحوظة في النطق، أو الصوت، أو الطالقة الكالميَّة، أو تأخر 

لغوي، أو عدم نمو اللغة التعبيريَّة، أو اللغة االستقباليَّة، األمر الذي يجعل الطفل بحاجة إلى 

خاصة، وهي نوعان: اضطرابات الكالم، واضطرابات النطق أو  برامج عالجيَّة أو تربويَّة

 (.2013اللغة )النواسيَّة،

ويرى الباحث عدم االكتفاء بقبول ذوي اإلعاقة البصرية والجسدية واضطرابات 

( أن للمعاقين حق في التعليم العالي، 37التواصل بالجامعة، ويؤيد ذلك القرار الملكي )م/

ياجات الخاصة الذين لديهم قدرات تؤهلهم لاللتحاق بالتعليم وهذا يشمل جميع ذوي االحت

العالي، فعلى سبيل المثال: ذوو اإلعاقة السمعية محرومون من القبول بالجامعة، وهذا يؤكد 

ضرورة إنشاء مركز لذوي االحتياجات الخاصة في الجامعة لخدمة كافة الفئات مع توفير 

 لمتنوعة التي تساعد في نجاح وفاعلية هذا المركز.الكفاءات واإلمكانات المادية والبشرية ا

 رابعاً: خصائص ذوي اإلعاقة:

 الخصائص السلوكية والتعليمية للمعاقين بصريا:

 الخصائص العقلية:

أشارت بعض الدراسات المقارنة بين الطلبة المبصرين والطلبة المعاقين بصريا، إلى 

اختبارات الذكاء حسنا نسبيا، كما أشار أن العديد من المعاقين بصريا يكون أداؤهم في 

البعض اآلخر إلى عكس ذلك تماما حيث أكدت بعض الدراسات إلى أن ذكاء المعاقين بصريا 

يعتبر أقل من ذكاء أقرانهم المبصرين، وقد يكون السبب في تناقض هذه الدراسات راجعاً إلى 

والمقاييس التي تستخدم صعوبة قياس ذكاء المعاقين بصرياً، حيث أن معظم االختبارات 

لقياس الذكاء تشتمل على فقرات تحتاج إلى بصر، ولهذا فإنه لقياس ذكاء المعاقين بصريا 

فإنه من الضروري االعتماد على  مقاييس مصممة ومقننة على هذه الفئة بحيث يراعى فيها 

 االعتماد على األداء الحسي المتمثل في اللمس والحركة والسمع.

 ية:الخصائص المعرف

ً من إمكانية استخدام بعض المفاهيم البصرية على الرغم من  يعاني المعاقون بصريا

المعدل العام للذكاء لدى أفراد هذه الفئة هو ضمن المدى الطبيعي، كما أن الحرمان المعرفي 

يلعب دورا في النمو المعرفي لديهم وأن اإلعاقة البصرية يمكن اعتبارها إعاقة رئيسة تعيق 

ي لدى األفراد؛ ألنها ال تساعد على تكامل وفهم الخبرات التي يعيشها الفرد. النمو المعرف

ففقدان حاسة البصر ال يساعد صاحب هذه اإلعاقة على فهم عالمه الخارجي، وتحد من 

انطالق سلوكه المعرفي، لذلك فهو يحاول التعويض عنها بحاسة اللمس، والسمع، وعلى 

ي اكتساب المعارف يبقى له دور جزئي وليس كامال الرغم من ذلك فإن دور هذه الحواس ف

في اكتساب المعارف العلمية. إن الذي يتأثر لدى هؤالء األفراد ليس القدرة الذكائية لديهم 
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وإنما أداؤهم يكون ضعيفا في اختيارات الذكاء خاصة في الجانب الذي له عالقة بالجوانب 

 (.2009البصرية )العزة،

 الخصائص األكاديمية:

ً بوجه عام عن أقرانهم من المبصرين فيما يتعلق بالقدرة ال  يختلف المعاقون بصريا

على التعلم، واالستفادة من المنهاج التعليمي بشكل مناسب، ولكن يمكن القول إن تعليم الطلبة 

من ذوي اإلعاقة البصرية يتطلب تعديال في أسلوب التدريس والوسائل التعليمية المستخدمة، 

حتياجات التربوية المميزة للمعاقين بصريا، إذ ما من شك في أن ضعف البصر لتتالءم مع اال

أو كفه يحد من قدرة الطالب على التعلم بذات الوسائل واألساليب المستخدمة مع المبصرين 

 (.2001)القريوتي،السرطاوي،الصُمادي،

 الخصائص اللغوية:

طابع البصري، وتشير تتأثر مفردات المعاقين بصريا اللغوية بالمفردات ذات ال

الدراسات إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة بين طريقة اكتساب الكفيف والفرد العادي للغة 

المنطوقة إذ يسمع كل منهما اللغة المنطوقة، في حين توجد فروق ذات داللة بين كل منهما 

فة، في حين في طريقة كتابة اللغة، إذ يكتب الفرد العادي اللغة بالرموز الهجائية المعرو

يكتبها الكفيف بطريقة برايل، ومن الظواهر الواضحة لدى المكفوفين، ظاهرة اللفظة والتي 

تعني المبالغة في وصف خبرة ما، وقد تعبر مثل هذه الظاهرة عن رغبة الكفيف في إشعار 

اآلخرين بمعرفته في تلك الخبرة. ومما يتصل بالخصائص اللغوية تكوين المفاهيم أو ما 

بالنمو المعرفي، إذ يواجه المعاق بصريا مشكالت في تكوين المفاهيم ذات األساس يسمى 

 (.  2000الحسي البصري، مثل مفهوم المساحة أو المسافة أو األلوان )عبيد،

 الخصائص الحركية:

تشير األبحاث العلمية إلى أن مهارات التآزر العضلي والقوة الجسمية والمظهر 

إيجابيا باإلعاقة البصرية، على الرغم من وجود حركات نمطية  الجسمي ال تتأثر سلبيا أو

مثل هز الجسم أو الضغط على العين بأصابع اليد، أو شد الشعر وحركة اليدين بطريقة غير 

هادفة، والدوران في المكان نفسة، والحملقة في مصدر الضوء، وتجدر اإلشارة بأن نموهم 

ينمو فيها األفراد العاديين، إال أن عدم قدرتهم الحركي يسير بنفس السرعة والطريقة التي 

على اإلبصار تحول دون وصولهم إلى األشياء، وتحد من سرعتهم في االنطالق نحوها، أو 

في االتجاه الصحيح إال باستعمال العكازة أو عصا الليزر، وباالعتماد على المدرسة 

لى تحديد مصادر األصوات والتدريب وخبرات الكفيف نفسة في ذلك مجال، أو باالعتماد ع

سماعيا، وأكبر نقص قد يواجه هؤالء األفراد يكمن في ضعف تصرفهم مع البيئة المحيطة 

 (.2009بهم والتنقل والحركة )العزة،
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 الخصائص االجتماعية واالنفعالية:

إن أهم الخصائص االجتماعية واالنفعالية للمعاقين بصريا والتي أجمعت عليها بعض 

اسات في هذا المجال هي: مفهوم الذات، السلوك العصبي، الخضوع، البحوث والدر

االنطواء، واالنبساط، التوافق االجتماعي، العدوانية، التعصب، التوافق االنفعالي؛ حيث 

م( إلى تقبل الطلبة المكفوفين كليا بشكل أكبر من قبل الطلبة 1964أشارت دراسة بتمان )

 ن جزئيا.العاديين مقارنة مع الطلبة المكفوفي

وقد ينجح المعاق بصريا في إقامة عالقات اجتماعية، خاصة في مجال تكوين األسرة، 

وفي ميدان العمل ولكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على مدى أداء المعاق بصريا وكفاءته في 

مجال العمل وفي الحياة االجتماعية بشكل عام، ولعل أسوأ المواقف تجاه الكفيف هي موقف 

، وهي مواقف صنفها سومرز في خمسة أنواع هي: القبول، إنكار وجود أي أثر أفراد أسرته

 (.2000لإلعاقة، والتدليل والحماية الزائدة، واإلعراض المقنع واإلعراض الظاهر )عبيد،

 الخصائص السلوكية والتعليمية للمعاقين حركيا:

 الخصائص الجسمية:

لفة في اضطراب ونمو عضالت يتصف األفراد المعاقون حركيا بنواحي العجز المخت

الجسم التي تشمل اليدين واألصابع والقدمين والعمود الفقري، والصعوبات تتصف بعدم 

التوازن والجلوس والوقوف وعدم مرونة العضالت الناتجة عن األمراض. وتلك ينتج عنها 

والمضغ، عدم التآزر في الحركات واستعمال القلم عند الكتابة واستعمال اللسان عند الشراب 

وقد تترافق المشاكل الجسمية مع اضطرابات في حاسة السمع والبصر وهؤالء األفراد 

بحاجة إلى وسائل تعويضية لكي يتمكنوا من القيام بالنشاطات التي تتعلق بحياتهم اليومية 

كتناول الطعام والشراب ولبس المالبس والمحافظة على سالمتهم العامة، وهم بحاجة إلى 

عية وعكاكيز وكراسي ومتحركة وغيرها ليستطيعوا القيام بما هو مطلوب أطراف اصطنا

منهم، وبحاجة إلى أساليب تدريس خاصة بهم، وبحاجة إلى رعاية في مجال العظام وتدريب 

على استعمال العضالت لتكتسب المرونة المناسبة. إن أوجه القصور الجسمي الحركي لدى 

ق لديهم ولدى أفراد أسرهم ومدربيهم مشكالت عديدة هؤالء األفراد إذا ترك بدون عالج يخل

تربوية واجتماعية ونفسية واقتصادية األمر الذي يزيد من تفاقم مشكالتهم، لذلك فهم بحاجة 

إلى جهود على مستوى المجتمع لتقديم المساعدة المتخصصة في هذا المجال وتأهليهم جسميا 

 (.2008عزيز،بالقدر الممكن للتخفيف من حدة إعاقاتهم )عبدال

 الخصائص النفسية:

يتصف هؤالء األفراد باالنسحاب والخجل واالنطواء وغيرها من االضطرابات 

النفسية العصبية، لذلك فهم بحاجة إلى اإلرشاد الوقائي، والنمائي والعالجي، للتعامل مع 

عة. مراحلهم العمرية المختلفة ودرجة االضطراب النفسي ونوعه في البيت والمدرسة والجام

وعليه يجب توفير أجواء نفسية مريحة لهم في مجال األسرة والمدرسة والجامعة والعمل؛ 
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إلبعادهم عن التوتر، ولحل مشكالتهم. كما يجب أن يقدم لهم التشجيع وتقديم الدعم األسري 

والتربوي والمعنوي والمادي لهم ليستطيعوا أن يعيشوا حياتهم في جو بعيد عن التهديد 

مفهوم الذات وإشراكهم في خبرات سارة وتجنبهم الخبرات غير السارة في  ومشاعر تدني

البيئة األسرية والمدرسية وبيئة العمل، كما يجب على األسرة أن تعرض مشاكلهم النفسية 

 (.   2009على األخصائي من حين آلخر وكلما استدعت حالتهم ذلك )العزة،

 الخصائص التربوية واالجتماعية:

ء األفراد أن لديهم مشكالت في عادات الطعام واللباس وصعوبات من خصائص هؤال

في مشاكل التبول وضبط المثانة واألمعاء واالنطواء االجتماعي وقلة التفاعل االجتماعي 

واالنسحاب وغيرها. كذلك يعانون من مشاكل في االستحمام ومشاكل الوقوف وضبطه 

االجتماعي المتمثل في عدم مشاركتهم ومشكالت مع األقران واألخوة، والشعور بالحرمان 

الفاعلة في النشاطات االجتماعية، ومن المشكالت لديهم أيضا االعتمادية على اآلخرين 

والخجل والعزلة واالنسحاب وهذه المشكالت وأشكالها إنما هي عينة قليلة من مجموعة 

فظة على صحتهم مشاكلهم االجتماعية التي تحتاج إلى تدربيهم على عادات النظافة والمحا

العامة واستعمال التواليت وضبط المثانة واألمعاء واالبتعاد عن مشكالت سوء التغذية وفقدان 

الشهية أو اإلفراط. إن أهم جانب من العالج االجتماعي يتمثل في تقبل هؤالء األفراد ألنفسهم 

مجال البيت وتقبل المجتمع لهم واندماجهم فيه وتعليمهم السلوك االجتماعي المقبول في 

والمدرسة والجامعة والعمل والمجتمع، إن هؤالء األفراد لديهم صعوبات أيضا في مجال 

اللغة والحواس والتعلم فهم بحاجة إلى برامج تربوية وجهود اجتماعية مكثفة لمعالجة 

 (.2008مشاكلهم )عبدالعزيز،

 الخصائص العصبية:

خلل وظيفي في عمل الخاليا لدى هؤالء األفراد مشاكل تتعلق بتلف بالدماغ أو 

الحركية. ومشكالت في مجال الرؤية والسمع ناتجة عن أثر اإلصابات العصبية المسببة 

بأمراض مثل التهاب السحايا وغيرها. إن هؤالء األفراد يعانون من الشلل بجميع أشكاله فهم 

يمة، فمثل يعانون من مشاكل القراءة والكتابة في المدرسة والجامعة ألن حواسهم غير سل

هؤالء األفراد بحاجة إلى معالجة األمراض التي قد تكون مسؤولة عن إعاقتهم الحركية بدءا 

بالتطعيم الثالثي والتشخيص والعالج والتأهيل والتدريب، وقد تنتج المشاكل العصبية لديهم 

عن سوء التغذية والحرمان وتعرضهم إلصابات الرأس الرضوض والكسور في الجسم 

 (.2009)العزة،

 الخصائص التعليمية:

تعتمد خصائصهم التعليمية على خصائصهم الجسمية والنفسية والعصبية، حيث إن 

هؤالء األفراد لديهم مشكالت في االنتباه وتشتته، وصعوبة في التركيز والتذكر واالسترجاع 

والحفظ والنسيان ونقص في تآزر حركات الجسم، كما أن لديهم صعوبات في مجال التعلم 
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يث إنهم ال يتعلمون بسهولة، كما أنهم ال يتعلمون بسرعة إذ لديهم مشكالت في حاسة السمع ح

والبصر، لذلك فهم بحاجة إلى مناهج واستراتيجيات تربوية خاصة تراعي إعاقاتهم بحيث 

تعتمد على التبسيط واالنتقال من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى المركب، واالعتماد 

تلقين وتشكيل السلوك وتسلسله وتقديم التعزيز اإليجابي والتغذية الراجعة على النمذجة وال

اإليجابية والبيولوجية، وتجزئة المهارات والمهمات المطلوبة منهم القيام بها )عبدالعزيز، 

2008.) 

 الخصائص المهنية:

هؤالء األفراد ال يستطيعون االلتحاق بأي عمل بسبب العجز والقصور الجسمي 

كس األسوياء، فهم غير قادرين على القيام باألعمال المهنية الشاقة مثل الحدادة أو لديهم، بع

العمل في مجال البناء وغيرها. كما تلعب إعاقاتهم في الحد من استعداداتهم وقدراتهم وميولهم 

المهنية التي يرغبون فيها، وهذه المشكالت تدفع بهم إلى اإلحجام عن العمل وعدم الرغبة في 

م أو تشغيلهم بسبب تدني إنجازاتهم. وفي البلدان المتقدمة يعمل هؤالء في مهن تأهيله

كالنجارة وغيرها، حيث إن اآلالت تكون مبرمجة على الكمبيوتر وما على المعاق إال أن 

يضغط على األزرار لتشغيل اآللة أو إيقافها، وهم أكثر إنتاجا من األسوياء في هذا المجال 

هذا المجال. إن هؤالء األفراد أيضا يتسمون بقلة اإلنتاج وعدم تعلم  كما تشير الدراسات في

المهارات المهنية في زمن قياسي كما هو الحال عند بعض األسوياء، فهم بحاجة إلى مدة 

تدريب وتأهيل أطول من العاديين، كما يجب تقديم المساعدات المختلفة الالزمة لهم وتحسين 

 (.2009يم الفرص المهنية المناسبة الستيعابهم )العزة،بيئة العمل وتشجيعهم عليه وتقد

 الخصائص التدريبية:

إن هؤالء األفراد بسبب وجود العجز الجسمي لديهم بحاجة إلى التدريب على ممارسة 

األلعاب الرياضية الخفيفة واأللعاب العقلية البسيطة بهدف إكسابهم المرونة الكافية للقيام 

بأعمالهم الروتينية واالعتيادية مثل قضاء الحاجة ونظافة الجسم واألسنان وتناول الطعام 

ها من األعمال التي تحتاج إلى تمكينهم من استخدام ما تبقى من قدراتهم والشراب وغير

العضلية والدفع بها إلى أقصى حد ممكن، وذلك من خالل تشجيعهم على القيام باألعمال 

الفنية كالرسم والدهان واأللعاب الخفيفة، ويتطلب ذلك تجزئة المهمات والحركات حتى 

ً واضحا في القيام بالتمرينات المطلوب يستطيع الفرد القيام بها. إن لدى ه ؤالء األفراد بطئا

منهم القيام بها، لذلك فهم بحاجة إلى المزيد من التدريب وتقديم التشجيع والحث واالستحسان 

والدعم النفسي والتغذية الراجعة وتشكيل السلوكيات التدريبية المناسبة وتسلسلها والنمذجة 

على ممارسة هواياتهم وألعابهم من خالل الرسم والدهان وغيرها من الوسائل التي تساعدهم 

 (.  2008وغيرها )عبدالعزيز، 
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 الخصائص السلوكية والتعليمية لألفراد المضطربين لغويا:

 الخصائص العقلية:

ويقصد بها أداء المفحوص في اختبارات الذكاء المعروفة، مثل مقياس ستانفورد بينيه 

( إلى تدني أداء ذوي االضطرابات اللغوية على 1981ن )أو وكسلر، ويشير هلهان وكوفما

مقياس القدرة العقلية مقارنة مع العاديين المتناظرين في العمر الزمني، وفي الوقت الذي 

يصعب فيه تعميم مثل ذلك االستنتاج، إال أن ارتباط االضطرابات اللغوية بمظاهر اإلعاقة 

التعلم أو الشلل الدماغي، يجعل ذلك االستنتاج العقلية أو السمعية واالنفعالية أو صعوبات 

صحيحا إلى حد ما، وعلى ذلك فليس من المستغرب أيضا أن نالحظ تدني أداء ذوي 

االضطرابات اللغوية على اختبارات التحصيل األكاديمي، مقارنة مع العاديين، خاصة إذا 

 (.2000مي لديهم )عبيد،أضفنا أثر العوامل النفسية واالجتماعية في تدني التحصيل األكادي

 الخصائص االنفعالية واالجتماعية:

وهي تلك الخصائص المرتبطة بموقف ذوي االضطرابات اللغوية من أنفسهم ومن 

موقف اآلخرين، وبسبب ارتباط بعض مظاهر االضطرابات اللغوية بمظاهر اإلعاقة العقلية 

الدماغي فليس من المستغرب أن نالحظ أو السمعية أو االنفعالية أو صعوبات التعلم أو الشلل 

تماثل تلك الخصائص مع خصائص األفراد الذين يمثلون تلك اإلعاقات. ومن الخصائص 

االنفعالية لدى األفراد المضطربين لغويا: الشعور بالرفض من اآلخرين، االنطواء، 

و الذنب أو االنسحاب من المواقف االجتماعية، اإلحباط، الشعور بالفشل، الشعور بالنقص، أ

العدوانية نحو الذات أو نحو اآلخرين، العمل على حماية أنفسهم بطريقة مبالغ فيها وهي 

 (.2000الحماية الزائدة )عبيد،

 خامساً: الخدمات المساندة:

( إحدى اآلليات التي تعبر عن فلسفة support servicesتعتبر الخدمات المساندة )

نجليزيَّة إلالخاصة، والمصطلح عليها باللغة ا ومفهوم الخدمات ذات العالقة بالتربية

(services Related وهكذا فإن مصطلح الخدمات المساندة يشترك مع غيره من ،)

(، ومصطلح Ancillary servicesالمصطلحات األخرى كمصطلح الخدمات اإلضافيَّة )

عدة ( باإلضافة إلى مصطلح الخدمات المساservices Assistantالخدمات المشتركة )

(Assistant services في التعبير عن نفس المضمون والغاية التي تسعى لها فلسفة )

 (.1996الخدمات ذات العالقة بالتربية الخاصة )الوابلي، 

 the individuals withوقد ورد في قانون تربية األفراد ذوي اإلعاقات 

disabilities (lDEA )education ( تعريٌف للخدمات ال1997لعام ) مساندة بأنها: "تلك

المساندة المطلوبة من أجل مساعدة الفرد المعاق لالستفادة من التربية الخاصة"؛ إذ تهدف 

الخدمات المساندة لتلبية االحتياجات الفرديَّة للطالب ذوي اإلعاقة، وذلك لكي يتسنى لهم 

التربية الخاصة االستفادة من برنامجهم التعليمي. وفي القواعد التنظيميَّة لمعاهد وبرامج 
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هـ( تمت 1422حاليًّا في المملكة العربيَّة السعوديَّة ) -وزارة التعليم -التابعة لوزارة المعارف

اإلشارة إلى الخدمات المساندة بالتعليم العام بأنها: "تلك البرامج التي تكون طبيعتها األساسيَّة 

االحتياجات التربويَّة الخاصة،  غير تربويَّة، ولكنها ضروريَّة للنمو التربوي للتالميذ ذوي

 مثل العالج الطبيعي والوظيفي وتصحيح عيوب النطق والكالم، وخدمات اإلرشاد النفسي.

( فقد عرف الخدمات المساندة بأنها: "تلك الخدمات 145,2009أما هارون )

 الضروريَّة التي من خاللها تتم مساعدة الفرد المعاق على تخطي تلك العوائق الناجمة عن

العجز، والتي تمكنه من االستفادة بأكبر قدر ممكن مما يقدم له من تربية خاصة، تعكس 

 احتياجاته الفريدة ".

( الخدمات المساندة بأنها: الخدمات غير التربوية التي تقدم 2007وقد عرف حنفي )

بواسطة اختصاصيين/ مهنيين ذوي عالقة بها مثل: الخدمات الطبية والصحة المدرسية 

سية واالجتماعية أو الخدمات المجتمعية واإلرشادية والمعرفية والتأهيلية والتواصلية، والنف

وغير ذلك من خدمات تكون ضرورية لدعم العملية التعليمية والتربوية للطلبة من ذوي 

 اإلعاقة.

 أهمية الخدمات المساندة:

خص في "تشير نتائج الدراسات والبحوث إلى وجود فترات نمائية حرجة، وعلى األ

السنوات األولى من حياة الفرد المعاق وخاصة حال اكتشاف اإلعاقة، وبالتالي فإن تقديم 

خدمات مساندة مبكرة تسهم في منع تطور وتفاقم الضعف إلى عجز، كما تسهم الخدمات 

، 2009المساندة في التغلب على العجز والحيلولة دون تطوره إلى حالة إعاقة" )الخفش،

 (.8ص

أن قصور الخدمات المساندة المقدمة للطلبة من ذوي اإلعاقة، وتزايد  ويرى الباحث

عددهم واحتياجاتهم يفرض البحث عن حلول فاعلة وواقعية تساعد على توسيع قاعدة 

الخدمات المقدمة لهم، من خالل وضع االحتياجات األساسية والمالئمة لهم، وتأهيل الكوادر 

 القادرة على التعامل معهم.

 االت الخدمات المساندة:سادساً: مج

 خدمات اإلرشاد الطالبي. (1

 خدمات اإلرشاد النفسي.  (2

 األنشطة االجتماعيَّة.  (3

 الخدمات النفسيَّة والتربويَّة.  (4

 المباني الجامعية والمرافق المساندة. (5

 خدمات اإلسكان والتغذية. (6

 خدمات النقل.  (7

 خدمات األنشطة التعليميَّة المساندة. (8
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 األنشطة التربويَّة.  (9

 األنشطة الترويحيَّة.  (10

 الخدمات الصحيَّة.  (11

 خدمات التدريب والتأهيل المهني. (12

 (.2013خدمات قياس السمع والبصر. )سليمان، مراد، (13

 سابعاً: برنامج الوصول الشامل بجامعة الملك سعود: 

سيتناول الباحث بعض الخدمات التي يقدمها برنامج الوصول الشامل بجامعة الملك 

ل السبق في تقديم مختلف الخدمات المساندة لذوي اإلعاقة والتي يطمح سعود؛ ألنه له فض

الباحث إلى أن يكون هناك عقد شراكة بين جامعة الملك سعود وجامعة القصيم من أجل 

 إنشاء مركز متخصص لخدمة ذوي اإلعاقة بالجامعة.

 تعريف الوصول الشامل:

لجامعة وأجزائها هو تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول إلى مباني ا

ومواقعها ومرافقها بسهولة ويسر، واستخدام التقنيات المساندة بما يناسب استخدام ذوي 

 اإلعاقة )الموقع اإللكتروني لبرنامج الوصول الشامل بجامعة الملك سعود(.

 مسؤولية مركز خدمات ذوي االحتياجات الخاصة بجامعة الملك سعود:

الخاصة للطالب والطالبات هي من الجهات  يعتبر مركز خدمات ذوي االحتياجات

داخل الجامعة المسؤولة عن تنفيذ سياسة الجامعة وتحقيق أهدافها، وما تضمنته القواعد 

المنظمة ونظام رعاية المعاقين في المملكة العربية السعودية من خالل التقديم للطالب 

في شروط ومعايير الجامعة المقبولين في الجامعة والذين تتوفر لديهم وثائق لإلعاقة تستو

من خالل تقديم خدمات وموائمات فردية معقولة من  -تضمن الخصوصية والسرية-وبطريقة 

خالل عقد شراكة مع الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين من أجل ضمان المساواة 

في الوصول لبرامج ونشاطات الجامعة، ومساعدة الطالب في تلبية متطلبات البرامج 

ديمية، ويقوم مركز خدمات ذوي االحتياجات الخاصة بعدد من المهام نذكر منها على األكا

 النحو التالي:

استقبال طلبات الطالب المتعلقة بالخدمات األكاديمية والمساندة، والموائمات  (1

 الضرورية المعقولة.

تقديم معلومات عن السياسات واإلجراءات للطالب المعوقين ومجتمع الجامعة في  (2

  لبس فيه ومتوفرة بسهولة.شكل ال

التعرف على تأثير اإلعاقة على التعلم واألداء األكاديمي، وتحديد الموائمات  (3

والخدمات األكاديمية والمساندة المعقولة التي قد تساعد في الحد من تأثير اإلعاقة على 

 التعلم واألداء األكاديمي.
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من تأثير اإلعاقة على التعلم توفير التكنولوجيا المساعدة التي قد تساعد على الحد  (4

 واألداء األكاديمي.

الدفاع عن حقوق الطالب ذوي اإلعاقة، وتقديم االستشارات والدعم للطالب ذوي  (5

 اإلعاقة.

تعزيز الوعي في الحرم الجامعي في ما يتعلق باحتياجات وقدرات الطالب ذوي  (6

 اإلعاقة.

مركز لبعض فئات ذوي وسيتناول الباحث بعض الخدمات المساندة التي يقدمها ال

 اإلعاقة، المرتبطة بالدراسة الحالية: 

 خدمات المركز لذوي اضطرابات التواصل:

يعتبر الطالب من ذوي اضطرابات التواصل مؤهال لخدمات مركز ذوي االحتياجات 

 الخاصة من خالل التالي:

تقديم وثائق تشخيص اضطرابات التواصل من قبل جهة معتمدة تتضمن األسماء، 

مؤهالت المهنية، ومعلومات االتصال للقائم بعميلة التشخيص المختص الذي صادق على وال

الوثيقة، وتتكون من أوراق رسمية مؤرخة وموقعة. ويقدم مركز ذوي االحتياجات الخاصة 

 عددا من الخدمات لذوي اضطرابات التواصل منها على سبيل المثال:

ر تحديد أحد الطالب للقيام بأخذ خدمات أخذ المالحظات والتي يتعين على المحاض (1

المالحظات للطالب، وتحديد بديل آخر في حالة غياب الطالب األساسي الذي يأخذ 

 المالحظات . 

 إعطاء األولوية للجلوس في القسم األكثر هدوءاً واألقل مشتتات في غرفة الصف. (2

 السماح باستخدام أجهزة تقنية مساعدة. (3

أنشطة  -خطوط عريضة –طريقة )مرئية  شرح أو تقديم المحاضرات بأكثر من (4

 عملية(.

 تقديم المعلومات من خالل خطوات صغيرة. (5

 تحديد االحتياجات الفردية لكل حالة. (6

 الخدمة االجتماعية:

تهدف هذه الخدمة إلى مساعدة الطلبة ذوي اضطرابات التواصل على التفاعل 

لية واالعتماد على الذات االجتماعي الناجح والتقدم االكاديمي، وتدربيهم على االستقال

 بالتعاون مع فريق العمل بمركز ذوي االحتياجات الخاصة.

 آلية التقديم:

استقبال الطلبة الذين يعانون من اضطرابات تواصل وإعداد البحث االجتماعي األولي  (1

 لهذه الحاالت تمهيدا لعرضها على أخصائي التخاطب بالمركز.
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وأعضاء هيئة التدريس بطبيعة المشكلة التي توعية أسرة ذوي اضطرابات التواصل  (2

ويعمل على توجيههم إلى االستراتيجيات  -بعد أخذ موافقة الطالب -يعاني منها الطالب

 االجتماعية المناسبة للتعامل معهم .

 خدمات المركز لذوي اإلعاقة البصرية:

اإلعاقة يكون الطالب مؤهال للحصول على الدراسة التي تقدمها الجامعة لذوي 

 البصرية في إحدى الحالتين التاليتين:

إذا كان الطالب متخرجا من أحد برامج أو معاهد التربية الخاصة لذوي اإلعاقة  (1

 البصرية. 

أن يكون الطالب محوال من التعليم العام وأصيب بمرض أو حادث أفقده بصره، على  (2

 أن يكون ذلك موثقا بتقرير طبي.

لخاصة عددا من الخدمات األكاديمية والنفسية ويقدم مركز ذوي االحتياجات ا

 وخدمات النقل والتنقل وغيرها نذكر منها:

 الخدمات األكاديمية:

 اإلرشاد األكاديمي المبكر في فترة التسجيل لدخول الجامعة: - أ

 القيام بلقاءات يومية مع الطالب ذوي اإلعاقة البصرية المتقدمين للتسجيل .1

ية بأهداف الجامعة ورسالتها، والوحدات التعليمية تعريف الطالب ذوي اإلعاقة البصر .2

 في الجامعة، وأقسامها العلمية، وشروط القبول بها وضوابطه.

تبصير الطالب ذوي اإلعاقة البصرية وتوجيههم الختيار التخصصات المناسبة التي  .3

 تالئم قدراتهم وإمكاناتهم وتزويدهم بدليل الطالب والنشرات اإلرشادية.

 ألكاديمي:خدمات الدعم ا - ب

 صرف بدل قارئ حتى يتمكن الطالب من اختيار القارئ المناسب. .1

 توفير المقررات الدراسية مكتوبة بطريقة برايل. .2

 توفير المقررات الدراسية مسجلة على شرائط كاسيت أو قرص مضغوط. .3

 توفير طباعة برايل وذلك لطباعة الكتب. .4

 وتدريبهم عليها.توفير التقنيات المساندة لذوي اإلعاقة البصرية  .5

تعريف أعضاء هيئة التدريس باستراتيجيات التعامل مع الطالب المكفوفين وضعاف  .6

 البصر عن طريق تزويدهم بنشرات خاصة بهذا المجال.

 توفير أجهزة مكبرة لضعاف البصر. .7

 التسهيالت: - ت

تنظيم اختبار الطالب المكفوفين يدويا أو إلكترونيا حسب الطريقة التي تناسب كل  .1

 مع توفير كاتب لكل طالب خالل فترة االختبارات اليدوية. طالب

 توفير وسائل نقل مناسبة لذوي اإلعاقة البصرية. .2
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 الخدمات المساندة: - ث

تُقدم خدمات النقل والتنقل من خالل توفير وسائل لنقل الطالب ذوي اإلعاقة البصرية 

امعة، وفي أرجاء الذين هم بحاجة إلى مساعدة خاصة، وتتضمن خدمة النقل من وإلى الج

 الجامعة، وحول مباني الجامعة.

 الخدمات الترفيهية: - ج

يقدم مركز ذوي االحتياجات الخاصة عددا من األنشطة الالصفية الخاصة بالمعاقين 

يقوم بها الطالب خارج سياق المناهج الجامعية من ألعاب رياضية أو ثقافية، لتسهم بشكل 

 الطالب. كبير في تنمية المهارات االجتماعية لدى

 خدمات التقنيات التعليمية المساعدة: - ح

هناك معينات وخدمات ومساندات من الضروري أن تقدم للطالب حتي يتمكنوا من 

 التعلم مع الطالب العاديين بأقصى قدر ممكن في ضوء استعدادهم وإمكاناتهم. 

 خدمات اإلرشاد النفسي: - خ

إلعاقتهم، وتوافق الطالب ذوي اإلعاقة مساعدة الطالب في التخفيف من اآلثار السلبية 

البصرية مع نفسه من جهة ومع البيئة المحيطة به من جهة أخرى، ليتمكن من اتخاذ قرارات 

سليمة في عالقته مع هذه البيئة، والوصول بالفرد إلى أقصى درجة ممكنة من درجات النمو 

 والتكامل في شخصيته وتحقيق ذاته.

 الخدمة االجتماعية: - د

إلى تهيئة الطالب ذوي اإلعاقة البصرية للحياة العامة في أسرته ومجتمعه تهدف 

بالقدر الذي تمكنه قدراته، وتكون هذه التهيئة وفق عمليات ترمي إلى دمجه أو إعادة دمجه 

 في المجتمع.

 خدمات المركز لذوي االعاقات البدنية والصحية:

تلقي الخدمات في المرحلة تخضع أهلية الطالب ذوي اإلعاقة البدنية أو الصحية ل

 الجامعية إذا توفر أحد المعيارين التاليين:

 تقارير طبية تثبت اإلعاقة البدنية أو الصحية. (1

 أن يتم تشخيص الحالة من جهة معتمدة رسمياً. (2

دة، فإنه  وطالما أن التسهيالت المطلوبة يتم التعامل معها على أساس كل حالة على حِّ

تسهيالت التي تخصص بشكل آلي مجاالت تشخيص بعينها، ال يوجد مجموعة معينة من ال

 نذكر بعض من الخدمات المساندة التي يقدمها مركز ذوي االحتياجات الخاصة.

 الخدمات والتسهيالت التربوية: .أ 

 المساعدة في التسجيل األكاديمي. .1

 إعطاء وقت إضافي أثناء أداء االختبار عند الحاجة إليه. .2

 ار ليالئم الوضع البدني أو الصحي للطالب.تعديل في شكل أو حجم االختب .3
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 توفير القراء أو الكتاب. .4

 اإلرشاد األكاديمي: .ب 

مساعدة الطالب ذوي االعاقات البدنية والصحية على التحصيل الدراسي بيسر 

 وسهولة، وتكون طبيعة الخدمة كالتالي: 

سهولة إذا ارتباط المقرر الدراسي بالقاعة الدراسية التي يمكن الوصول إليها بكل  .1

 أمكن.

ارتباط المقرر الدراسي بالقاعة الدراسية التي تتوفر فيها جميع التسهيالت المساندة  .2

 الحتياجات الطالب إذا أمكن.

 اإلرشاد النفسي: .ج 

إعادة التوازن إلى شخصية الطالب من خالل تشجيعه ومساعدته على التغلب على 

البدنية أو الصحية عليه وخصوصا في مجال اآلثار النفسية السلبية ذات العالقة بأثر اإلعاقة 

 مفهومه لذاته أو تقديره لذاته،

 اإلرشاد المهني: .د 

إرشاد الطالب ذوي اإلعاقات البدنية أو الصحية إلى التخصصات العلمية التي تتوافق 

مع قدراتهم البدنية والصحية والتي في ضوئها يقرر الطالب المسلك المهني الذي يرغب فيه 

 ويميل إليه.

 لخدمات الصحية:ا .ه 

مراقبة ومتابعة الطالب ذوي االعاقة الصحية الذين يخضعون لعقاقير وأدوية مستمرة 

ودائمة، مع توفير بعض تلك األدوية لبعض الطالب غير القادرين ماديا، والتدخل والمساعدة 

 لبعض الحاالت التي قد تصاب بالتعب نتيجة تأثير تلك الدوية.

 خدمات األجهزة التعويضية: .و 

تهدف هذه الخدمة في توفير األجهزة واألدوات التعويضية لبعض حاالت اإلعاقات 

البدنية سواء في التحرك والتنقل، القراءة والكتابة، والنظر والسمع وغيرها، والعمل على 

 صيانة هذه األجهزة لمن لديه.

 خدمات التقنية المساعدة: .ز 

تعددة التي تساعد طالب هذه تقوم هذه الخدمة بتوفير األجهزة وبرامج الوسائط الم

الفئة على أداء مهامهم األكاديمية بكفاءة وفاعلية. )القواعد التنظيمية لخدمات الطالب ذوي 

 (.2013اإلعاقة بجامعة الملك سعود،

ومن خالل هذه الخدمات التي يقدمها المركز لكل فئة من فئات ذوي االحتياجات 

 ّ ح الباحث على ضرورة إنشاء مركز لذوي الخاصة وطريقة تطبيقها داخل الجامعة، يلِّ

 االحتياجات الخاصة في جامعة القصيم أسوة بجامعة الملك سعود. 
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ـــــابــــقــــة راســـَات السَّ  الـــد ِّ

راَسات السابقة التي تناولت موضوع رعاية الطالب والطالبات من  توجد العديد من الدِّّ

راَسات السابقة ذوي اإلعاقة في مجال التعليم العام، ولم  يجد الباحث إال عددًا محدودا من الدِّّ

التي تطرقت إلى موضوع الرعاية واالهتمام لذوي اإلعاقة في التعليم الجامعي أو العالي، 

راَسات السابقة التي ألقت  ً إلى الدِّّ راَسة إثراء علميا حيث يطمح الباحث أن تضيف هذه الدِّّ

المملكة العربيَّة السعوديَّة، وكذلك في الوطن  اهتمامها على مستوى التعليم الجامعي في

 العربي.

( بدراسة هدفت إلى التعرف :Theeratorn Lersilp 2013قام ثيراتورن ليرسليب )

على شروط وأهمية التكنولوجيا المساعدة والخدمات التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة 

واستخدامها خالل مرحلة التعليم العالي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، 

ً من ذوي اإلعاقة، واستخدم االستبيا140وتكّونت عينة الدراسة من ) ً جامعيا ن كأداة ( طالبا

لجمع البيانات. وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن الخدمات التعليمية زودت هؤالء الطلبة 

بالمزيد من وسائل التواصل أكثر من التكنولوجيا المساعدة. ثم استغل الطلبة ذوي اإلعاقة 

، التكنولوجيا المساعدة للحصول على الخدمات التعليمية بحيثيات مختلفة، وباإلضافة إلى ذلك

تم استكشاف ضرورة استخدام التكنولوجيا المساعدة للطلبة ذوي األنواع المختلفة من 

 االحتياجات الخاصة. 

( Department for Business, Innovation and Skillsوفي دراسة )

( بعنوان "الخدمات المساندة للمعاقين في التعليم العالي وفق مبدأ المساواة"، هدفت 2014)

ً في الجامعات البريطانية الدراسة إلى ال تعرف على طبيعة الخدمات المساندة المقدمة حاليا

لذوي اإلعاقة ومدى توافقها مع مبدأ المساواة الذي تقره القرارات والدساتير المحلية والدولية 

في منح الفرص لذوي اإلعاقة لاللتحاق بالجامعات والمعاهد العليا. واستخدم الباحثان المنهج 

( جامعة على 37ليلي لتحقيق أهداف الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من) الوصفي التح

( جامعة في لندن. وتوصلت الدراسة إلى أن التعليم العالي 12مستوى المملكة المتحدة منها )

من أبسط الحقوق التي يتمتع بها ذوو اإلعاقة وفق مبدأ المساواة. وأكدت الدراسة على توفر 

ل العقبات أمام ذوي اإلعاقة في الجامعات والمعاهد العليا البريطانية، اإلجراءات الالزمة لتذلي

وتتمثل تلك التسهيالت في المنح والمساعدات البحثية والتوجيه وتسهيالت متعلقة بالقبول 

والتسجيل واالختبارات. كما تتوفر الخدمات المساندة مثل: مترجمي اإلشارة، والتوجيه 

لعلمية الناطقة، واألجهزة التكنولوجية المتقدمة الالزمة لذوي واإلرشاد األكاديمي، والكتب ا

اإلعاقة وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة لخدمة ذوي اإلعاقة، حيث تبين من 

التحليل أن معظم الجامعات ترصد ميزانيات خاصة لهم لتوفير تلك الخدمات المساندة. 

دة لدراسة الجامعة لذوي االحتياجات الخاصة، وأوصت الدراسة بأن تكون هناك منهجية محد

 باإلضافة إلى توسيع دائرة التخصصات التي يُقبل فيها المعاقون حسب قدراتهم ورغباتهم. 
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( الموسومة بـ "الخدمات المساندة المقدمة للطالب 2016دراسة حنفي، والعايدي )

التعليم العالي بمدينة الصم وضعاف السمع ودورها في جودة الحياة األكاديمية في برامج 

الرياض"، هدفت إلى الوقوف على الخدمات المساندة ودورها في جودة الحياة األكاديمية 

للطالب الصم وضعاف السمع ببرامج التعليم العالي، والتعرف على عالقة ما يقدم للطالب 

 ية لهم.ضعاف السمع في برامج التعليم العالي من خدمات مساندة على جودة الحياة األكاديم

ً وطالبة 185استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من ) ( طالبا

من الصم وضعاف السمع المستفيدين من برامج التعليم العالي في مؤسسات التعليم العالي 

)جامعة الملك سعود، كلية االتصاالت والمعلومات، الجامعة العربية المفتوحة(، واستخدمت 

 تبانة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:الدراسة االس

موافقة أفراد عينة الدراسة على وجود بعض الخدمات المساندة التي تتمثل في 

العبارات التالية بدرجة كبيرة: )مرونة في إجراءات القبول في الجامعة، الحصول على القدر 

لجامعة، وجود متخصص نفسي واجتماعي(، وعدم الالزم من التعاون من قبل موظفي ا

موافقة أفراد عينة الدراسة على الخدمات المساندة والتي تتمثل في العبارات التالية: )مكتبة 

الجامعة تتناسب مع خصائصي واحتياجاتي، يتيح عضو هيئة التدريس التواصل عبر مواقع 

راتي، وجود عالقة ارتباطية التواصل االجتماعي، بعض المقررات الدراسية ال تناسب قد

 موجبة وقوية بين الخدمات المساندة المقدمة وجودة الحياة األكاديمية(.

 تعقيب على الدراسات السابقة:

من خالل العرض السابق لتلك الدراسات السابقة التي ناقشت الخدمات المساندة 

نجد االهتمام الواضح من ودورها في دعم استفادة الطلبة من ذوي اإلعاقة، يمكننا القول بأننا 

قبل الدول بالخدمات المساندة للطلبة الذين لديهم إعاقات، والذي يظهر من خالل قيام عدد من 

الباحثين في تلك الدول بمناقشة الخدمات المساندة من حيث أهميتها وفاعليتها ومدى توفراها 

 ذوي اإلعاقة.  في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التي تقدم خدماتها للطلبة من

 اإلجراءات المنهجية للدراسة

 منهج الدراسة:

راَسة على المنهج الوصفي بمدخلهه المسهمى التحليلهي الهذي يسهعى  اعتمد الباحث في الدِّّ

إلههى معرفههة واقههع تقههديم الخههدمات المسههاندة لههذوي اإلعاقههة فههي جامعههة القصههيم، حيههث يُعههّرف 

لوصهفي بأنهه "البحهث الهذي يعتمهد علهى ( البحهث ا2014)عباس ونوفل والعبسهي وأبهو عهواد،

دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصهفها وصهفًا دقيقًها مهن خهالل التعبيهر 

النوعي الذي يصف الظاهرة، ويوضح خصائصها أو التعبير الكمي الذي يعطي وصهفا رقميًّها 

 يوضح مقدار وحجم الظاهرة".
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 مجتمع الدراسة:

راَسهة مهن جميهع الطلبهة ذوي اإلعاقهة فهي جامعهة القصهيم، والهذي بلهغ تكّون مجتمهع الدِّّ 

راَسهة، بنهاًء 74عددهم ) ( طالبا وطالبة في مرحلة البكهالوريوس، وههم أنفسههم شهكلوا عينهة الدِّّ

 على سجالت الطالب لدى عمادة شؤون الطالب بجامعة القصيم.

 أفراد الدراسة

طالبهها وطالبههة، اسههتخدم الباحههث أسههلوب  (74نظههراً لمحدوديههة مجتمههع الدراسههة البههالغ )

الحصر الشامل، أي دراسة جميع أفراد المجتمع دون أخهذ عينهة، بمعنهى أن الباحهث طبهق أداة 

وقد وزع الباحث االسهتبانات علهى عينهة البحهث فهي  دراسته على جميع أفراد مجتمع الدراسة.

يههق الميههداني حصههل ه(، وبعههد التطب1438-ه1437الفصههل الدراسههي األول للعههام الدراسههي )

( اسههتبانة، اسههتبعد الباحههث منههها اسههتبانتين؛ لعههدم اسههتكمال البيانههات، وبههذلك 72الباحههث علههى )

 ( استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي.70يكون عدد االستبانات التي حللها الباحث )

   أداة الدراسة:

 بناء أداة الدراسة:

المنهج المتبهع فهي الدراسهة، والوقهت  بناًء على طبيعة البيانات التي يراد جمعها، وعلى

المسههموح لههه، واإلمكانههات الماديههة المتاحههة، وجههد الباحههث أن األداة األكثههر مالءمههة لتحقيههق 

أهههداف هههذه الدراسههة هههي "االسههتبانة"، وذلههك لعههدم تههوافر المعلومههات األساسههية المرتبطههة 

األدوات بالموضهههوع كبيانهههات منشهههورة، إضهههافة إلهههى صهههعوبة الحصهههول عليهههها عهههن طريهههق 

األخرى كالمقابالت الشخصية، أو الزيارات الميدانية، أو المالحظة الشخصية، وعليه فقهد قهام 

 الباحث بتصميم استبانته معتمداً في ذلك علي:

 الدراسات السابقة في نفس المجال. (1

 اإلطار النظري. (2

 أدبيات البحث التربوي. (3

لمتغيرات المسهتقلة للدراسهة وقد تكونهت االسهتبانة مهن جهزئيين: الجهزء األول يتعلهق بها

والتههي تتضههمن المتغيههرات المتعلقههة بالخصههائص الشخصههية والوظيفيههة ألفههراد عينههة الدراسههة 

السهههنة  –المرحلهههة التعليميهههة  –ممثلهههة فهههي متغيهههراتهم الشخصهههية والوظيفيهههة التاليهههة )الجهههنس 

أمها الجهزء نهوع اإلعاقهة(.  –القسهم العلمهي  –مسمى الكلية  –التخصص األكاديمي –الدراسية 

  -الثاني من االستبانة فيتكون من ثالثة محاور وهي:

الخدمات المسهاندة المرتبطهة بالجانهب األكهاديمي للطهالب والطالبهات مهن ذوي  المحور األول:

 ( عبارة. 18اإلعاقة بجامعة القصيم، ويشتمل على )

البهههات ذوي الخهههدمات المسهههاندة المرتبطهههة بالجانهههب اإلداري للطهههالب والط المحوووور الثووواني:

 ( عبارة.11اإلعاقة بجامعة القصيم، ويشتمل على )
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الخدمات المسهاندة المرتبطهة باألبنيهة والمنشهآت الهندسهية للطهالب والطالبهات  المحور الثالث:

 ( عبارة.13من ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم، ويشتمل على )

إحصهائياً علهى وقد تهم إعطهاء كهل عبهارة مهن العبهارات السهابقة درجهات لتهتم معالجتهها 

( درجات، غير موافهق 3( درجات، محايد )4( درجات، موافق )5موافق بشدة ) النحو اآلتي:

وقهد تبنهى الباحهث فهي إعهداد المحهاور  ( "درجة واحدة".1( "درجتان"، غير موافق بشدة )2)

 ( الذي يحدد االستجابات المحتملة لكل سؤال.Closed Questionnaireالشكل المغلق )

 السيكومترية ألداة الدراسة:الخصائص 

 صدق أداة الدراسة:

 الصدق الظاهري لألداة: –أ 

للتعرف على مدى صدق أداة الدّراسهة فهي قيهاس مها ُوضهعت لقياسهه تهم عرضهها علهى 

( محكمهاً، وههم مهن أسهاتذة الجامعهات، 16مجموعة من المحكمين، حيث بلغ عهدد المحكمهين )

ول طبيعههة األسههئلة، ومههدى شههموليّتها لموضههوع بهههدف االسههتفادة مههن آرائهههم ومقترحههاتهم حهه

الدّراسههة أو إضههافة بعههض األسههئلة أو التعههديل علههى بعههض الكلمههات والفقههرات، ومههدى سههالمة 

 صياغة األسئلة اللغوية، بهدف التحقق من الصدق الظاهري وصدق المحتوى.

 صدق االتّساق الداخلي لألداة: –ب 

سة قام الباحث بتطبيقهها ميهدانياً علهى بيانهات بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدرا

العينة، ثم قام الباحث بحساب معامل االرتباط "بيرسون" لمعرفهة الصهدق الهداخلي لالسهتبانة، 

حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجهة كهل عبهارة مهن عبهارات االسهتبانة والدرجهة الكليهة 

 اول التالية:للمحور الذي تنتمي إليه العبارة، كما توضح ذلك الجد

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول بالدرجة الكلية للمحور (1الجدول رقم )

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 0.681** 10 0.775** 

2 0.863* 11 0.699** 

3 0.764** 12 0.453* 

4 0.723** 13 0.589* 

5 0.531* 14 0.717** 

6 0.729** 15 0.830** 

7 0.497* 16 0.728** 

8 0.310** 17 0.603** 

9 0.455* 18 0.684** 

 فأقل 0.05يالحظ * دال عند مستوى الداللة فأقل   0.01عند مستوى الداللة يالحظ ** دال 
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 الكلية للمحورمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني بالدرجة  (2الجدول رقم )

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 0.387* 7 0.746** 

2 0.424** 8 0.438** 

3 0.748** 9 0.580** 

4 0.797** 10 0.739** 

5 0.764** 11 0.462** 

6 0.809** - - 

 فأقل 0.05دال عند مستوى الداللة يالحظ * فأقل   0.01عند مستوى الداللة يالحظ ** دال 

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثالث بالدرجة الكلية للمحور (3الجدول رقم )

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 0.401** 8 0.536** 

2 0.411** 9 0.586** 

3 0.673** 10 0.670** 

4 0.515** 11 0.562** 

5 0.600** 12 0.470** 

6 0.513** 13 0.643** 

7 0.681** - - 

 فأقل                                0.01يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 

( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورها 3يتضح من الجداول )

ً عند مستوي  ( فأقل، مما يدل على صدق 0.01( و)0.05الداللة )موجبة ودالة إحصائيا

 اتساقها مع محاورها.

 ثبات أداة الدراسة:

لقياس مدى ثبات أداة الدراسة )االستبانة( استخدم الباحث )معادلة ألفا كرونباخ( 

(Cronbach's Alpha (α) للتأكد من ثبات أداة الدراسة، حيث ُطبقت المعادلة على عينة  )

ً وطالبة لقياس الصدق البنائي، والجدول رقم )30من ) استطالعية مكونة ( يوضح 4( طالبا

 معامالت ثبات أداة الدراسة.  

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة (4جدول رقم )

 ثبات المحور عدد العبارات محاور االستبانة

 0.794 18 المحور األول )األكاديمي(

 0.803 11 المحور الثاني )اإلداري(

 0.816 13 المحور الثالث )األبنية والمنشآت الهندسية(

 0.862 42 الثبات العام
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؛ حيهث تهراوح بهين 4يتضح من الجدول رقم ) ( أن معامل الثبات لمحاور الدراسة عهال؛

( وهههذا يههدل علههى أن االسههتبانة تتمتههع 0.86(، وبلههغ معامههل الثبههات العههام )0.82 - 0.79)

 يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة.بدرجة عالية من الثبات 

  سادسا: النتائج المتعلقة بوصف أفراد الدراسة

تقههوم هههذه الدراسههة علههى عههدد مههن المتغيههرات المسههتقلة المتعلقههة بالخصههائص الوظيفيههة 

التخصههص  –السههنة الدراسههية  –المرحلههة التعليميههة  –ألفههراد الدراسههة متمثلههة فههي )الجههنس 

نوع اإلعاقة(، وفي ضهوء ههذه المتغيهرات يمكهن تحديهد خصهائص  –مسمى الكلية –األكاديمي

 الي: أفراد الدراسة على النحو الت

 توزيع أفراد الدراسة وفق متغير "الجنس" (5جدول رقم )

 النسبة التكرار 

 71.4 50 ذكر

 28.6 20 أنثى

 %100 70 المجموع

يمثلههون مهها نسهههبته -( مههن أفههراد الدراسهههة 50( أن )5يتضههح مههن الجههدول رقهههم )      

ذكور، وهم الفئهة األكثهر مهن أفهراد الدراسهة، فهي حهين  -%( من إجمالي أفراد الدراسة71.4)

 إناث. -% من إجمالي أفراد الدراسة28.6يمثلون ما نسبته -( منهم 20أن ) 

 متغير "السنة الدراسية" توزيع أفراد الدراسة وفق (7جدول رقم )

 النسبة التكرار 

 24.3 17 األولى

 11.4 8 الثانية

 20.0 14 الثالثة

 44.3 31 الرابعة

 %100 70 المجموع

( مهههن أفهههراد الدراسهههة يمثلهههون مههها نسهههبته 31( أن )7يتضهههح مهههن الجهههدول رقهههم )      

%( من إجمالي أفراد الدراسة ملتحقون بالسنة الدراسية الرابعة، وهم الفئة األكثهر مهن 44.3)

%( من إجمالي أفراد الدراسهة 24.3( منهم يمثلون ما نسبته )17أفراد الدراسة، في حين أن )

%( مههن إجمههالي 20( مههنهم يمثلههون مهها نسههبته )14راسههية األولههى، بينمهها )ملتحقههون بالسههنة الد

%( 3.1( مهنهم يمثلهون مها نسهبته )8أفراد الدراسة ملتحقهون بالسهنة الدراسهية الثالثهة، مقابهل )

 من إجمالي أفراد الدراسة ملتحقون بالسنة الدراسية الثانية.
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 األكاديمي" توزيع أفراد الدراسة وفق متغير "التخصص (8جدول رقم )

 النسبة التكرار التخصص

 20.0 14 علمي

 80.0 56 نظري

 %100 70 المجموع

( مهههن أفهههراد الدراسهههة يمثلهههون مههها نسهههبته 56( أن )8يتضهههح مهههن الجهههدول رقهههم )      

%( من إجمهالي أفهراد الدراسهة، تخصصههم األكهاديمي نظهري، وههم الفئهة األكثهر مهن 80.0)

%( مههن إجمههالي أفههراد 20.0( مههنهم يمثلههون مهها نسههبته )14أفههراد الدراسههة، فههي حههين أن )

فههق الدراسههة الحاليههة مههع مهها أشههارت إليههه دراسههة الدراسههة، تخصصهههم األكههاديمي علمههي. وتت

( من أن معظم الطلبهة ذوي اإلعاقهة يتركهزون فهي الكليهات اإلنسهانيَّة 2003اللوزي والمعاني)

واالجتماعيَّهة، ويبهدو أن هههذا االنتشهار قهد شههمل أيًضها كافهة المراحههل الدراسهيَّة كالبكههالوريوس 

 والدبلوم والماجستير والدكتوراه.

 توزيع أفراد الدراسة وفق متغير "نوع اإلعاقة" (9جدول رقم )

 النسبة التكرار نوع اإلعاقة

 35.7 25 حركية

 60.0 42 بصرية

 4.3 3 اضطرابات نطق وتخاطب

 %100 70 المجموع

%( مهن 80( من أفراد الدراسة يمثلون ما نسبته )42( أن )9يتضح من الجدول رقم ) 

إجمالي أفراد الدراسة، نوع إعاقتهم بصرية، وهم الفئة األكثر من أفراد الدراسة، فهي حهين أن 

%( مههن إجمههالي أفههراد الدراسههة، نههوع إعههاقتهم حركيههة، 35.7( مههنهم يمثلههون مهها نسههبته )25)

%( مهههن إجمهههالي أفهههراد الدراسهههة، نهههوع إعهههاقتهم 4.3لهههون مههها نسهههبته )( مهههنهم يمث3مقابهههل )

( 2009اضطرابات نطق وتخاطب. واتفقت الدراسة الحاليهة مهع دراسهة )معهاجيني وآخهرون،

فهههي أنهههه يقتصهههر قبهههول الجامعهههة للطلبهههة ذوي اإلعاقهههة علهههى فئهههات بعينهههها مهههن الطلبهههة ذوي 

ن والمعاقين بصريًّا وسمعيًّا واإلعاقة االحتياجات الخاصة دون غيرهم، كالمتفوقين والموهوبي

الحركيَّة، وينعدم باقي فئات ذوي االحتياجات الخاصة في جامعهات ومؤسسهات التعلهيم العهالي 

بههدول مجلههس التعههاون الخليجههي، مثههل: فئههة صههعوبات الههتعلم، أو ذوي اضههطراب التوحههد، أو 

 متعددي العوق.

 تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها

 بأسئلة الدراسة: النتائج المتعلقة

السؤال األول: ما واقع تقديم الخدمات المساندة المرتبطة بالجانب األكاديمي للطالب 

 والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم؟
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للتعرف على ما واقع تقديم الخدمات المساندة المرتبطة بالجانب األكاديمي للطالب      

ب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم تم حسا

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد الدراسة على عبارات محور واقع 

تقديم الخدمات المساندة األكاديميَّة للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم وجاءت 

 النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور ما واقع تقديم الخدمات  (10جدول رقم )

المساندة المرتبطة بالجانب األكاديمي للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم مرتبة 

 تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

5 

بعض المقررات الجامعية في معظم 

األحيان غير مناسبة لقدراتي 
 واستعداداتي وميولي

 5 9 9 31 16 ك

3.63 1.182 1 
% 22.9 22.9 12.9 12.9 7.1 

15 

يؤثر ضعف اإلرشاد الطالبي النفسي 

التواصل بحقوق ذوي اإلعاقة على 

 الفعال مع األساتذة والزمالء

 2 13 13 23 19 ك

3.63 1.157 2 
% 27.1 32.9 18.6 18.6 2.9 

12 
االختبارات غير متناسبة مع قدراتي 
من حيث الوقت والجهد والطريقة 

 المقدم بها االختبار

 8 14 7 23 18 ك

3.41 1.367 3 
% 25.7 32.9 10.0 

2- 

. 
..0.0 

11.4 

18 
إشراك الطلبة ذوي اإلعاقة في اتخاذ 

القرارات فيما يتعلق باالختبارات 

 الخاصة بنشاطهم األكاديمي

 6 10 18 23 13 ك
3.39 1.195 4 

% 18.6 32.9 18.6 14.3 8.6 

16 
تساهم مالءمة الخطة الدراسية لذوي 

 اإلعاقة في رفع مستواي األكاديمي

 4 15 11 32 8 ك
3.36 1.117 5 

% 11.4 45.7 15.7 21.4 5.7 

8 

أعضاء هيئة التدريس غير 

المتخصصين يجدون صعوبة في 

إيصال المعلومات األكاديمية لذوي 
 اإلعاقة

 1 17 28 14 10 ك

3.21 1.020 6 
% 14.3 20.0 14.3 24.3 1.4 

7 
اهتمام أعضاء هيئة التدريس بحاجاتي 

 ومتطلباتي

 7 15 15 27 6 ك
3.14 1.158 7 

% 8.6 38.6 21.4 21.4 10.0 

4 
الوقت المتاح للدراسة في المكتبة كافي 

 لتلبية احتياجاتي

 7 16 14 26 7 ك
3.14 1.183 8 

% 10.0 10.0 20.0 22.9 10.0 

6 

تتوفر لدى عضو هيئة التدريس 

المهارات والقدرات الالزمة للتواصل 
 مع ذوي اإلعاقة

 9 17 16 23 5 ك

2.97 1.179 9 
% 7.1 32.9 22.9 24.3 12.9 

3 
استخدام أجهزة الحاسب اآللي في 
القاعة الدراسية زاد من إلمامي 

 بمحتوى المقرر الدراسي

 13 16 15 19 7 ك
2.87 1.284 10 

% 10.0 10.0 10.0 21.4 22.9 

9 

عضو هيئة التدريس ال يقوم بتعديل 

ردود أفعال اتجاهات اآلخرين السلبية 
 تجاهي

 7 19 26 13 5 ك

2.86 1.067 11 
% 7.1 18.6 37.1 27.1 10.0 

 12 1.311 2.81 16 11 21 14 8 كوجود السبورة الذكية في القاعة  1
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الدراسية ساعدني في التحصيل 

 الجامعي
% 11.4 20.0 30.0 15.7 22.9 

2 

نظرة عضو هيئة التدريس لي بعين 

 الشفقة أثر سلباً في تدني التحصيل
 الجامعي

 13 22 14 13 8 ك

2.73 1.284 13 
% 11.4 18.6 20.0 31.4 18.6 

17 

يستخدم أعضاء هيئة التدريس أساليب 

التدريس الحديثة لتلبية احتياجات ذوي 

 اإلعاقة

 14 28 12 14 2 ك

2.46 1.112 14 
% 2.9 20.0 17.1 40.0 20.0 

13 

يوجد مساعد تقنية يعينني على كتابة 

البحوث والتقارير واألنشطة داخل 
القاعة الدراسية مما يؤثر سلبا على 

 تحصيلي األكاديمي

 19 27 16 1 1 ك

2.20 1.001 15 
% 1.4 10.0 22.9 38.6 27.1 

10 

تتوفر األدوات واألجهزة المساعدة 

التي يحتاجها الطلبة من ذوي اإلعاقة 
 مما أثر على تحصيلهم األكاديمي

 26 21 9 11 3 ك

2.20 1.223 16 
% 4.3 15.7 12.9 30.0 37.1 

14 
تتوفر أجهزة تكنولوجيا التواصل 
المالئمة لذوي اإلعاقة داخل مكتبة 

 الجامعة

 27 14 20 7 2 ك
2.19 1.146 17 

% 2.9 10.0 28.6 20.0 38.6 

11 

تتوفر المراجع األساسية الالزمة بلغة 

 التواصل غير اللفظي التي يحتاجها
 ذوو اإلعاقة كالصم والمكفوفين

 26 15 24 4 1 ك

2.13 1.034 18 
% 1.4 5.7 34.3 21.4 37.1 

 0.471 2.91 المتوسط العام

من خالل النتائج أعاله يتضح أن درجة موافقة أفراد الدراسة حول واقع تقديم 

الخدمات المساندة المرتبطة بالجانب األكاديمي للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة 

( وهو متوسط يقع في الفئة الثالثة 5من  2.91القصيم كانت متوسطة؛ حيث حصلت على )

(، وهي الفئة التي تشير إلى خيار "محايد" 3.40إلى  2.61من فئات المقياس الخماسي )من 

حول أداة الدراسة. ويرى الباحث أن أكثر الخدمات المساندة المرتبطة بالجانب األكاديمي 

غير متوفرة في جامعة القصيم، والمتوفر منها موجود في كلية دون أخرى، حيث قام الباحث 

نة ذلك بالواقع حيث ظهر للباحث أن الخدمات بالتعقيب على نتائج التحليل اإلحصائي ومقار

 المساندة المرتبطة بالجانب األكاديمي دون المأمول. 

ً في موافقة أفراد الدراسة على واقع تقديم الخدمات        ويتضح من النتائج أن هناك تفاوتا

حيث  المساندة المرتبطة بالجانب األكاديمي للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم؛

تراوحت متوسطات موافقتهم على واقع تقديم الخدمات المساندة المرتبطة بالجانب األكاديمي 

(، وهي متوسطات 3.63إلى  2.13للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم ما بين )

تتراوح ما بين الفئتين الثانية والرابعة من فئات المقياس الخماسي واللتان تشيران إلى "غير 

افق" و "موافق" على التوالي، على أداة الدراسة مما يوضح التفاوت في موافقة أفراد مو

الدراسة على واقع تقديم الخدمات المساندة المرتبطة بالجانب األكاديمي للطالب والطالبات 

ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم، حيث يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون على ثالث 

تقديم الخدمات المساندة المرتبطة بالجانب األكاديمي للطالب والطالبات  خدمات من واقع
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(، والتي تم ترتيبها تنازلياً 12، 15، 5ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم تتمثل في العبارات رقم )

 حسب موافقة أفراد الدراسة عليها كالتالي:

حيان غير ( وهي:: "بعض المقررات الجامعية في معظم األ5جاءت العبارة رقم ) .1

مناسبة لقدراتي واستعداداتي وميولي" بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد الدراسة 

(، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن من قاموا 5من  3.75عليها بشدة، وبمتوسط )

بصياغة المقررات ربما لم يراعوا خصائص المتعلمين من ذوي اإلعاقة، ومما يؤيد هذا 

إلعاقة الشفهية للباحث والتي تظهر عدم مالءمة بعض المقررات آراء الطلبة ذوي ا

 الدراسية لهم.

( وهي: "يؤثر ضعف اإلرشاد الطالبي النفسي بحقوق ذوي 15جاءت العبارة رقم ) .2

اإلعاقة على التواصل الفعال مع األساتذة والزمالء" بالمرتبة الثانية من حيث موافقة 

(، ربما يعود هذا إلى ضعف التوجيه 5 من 3.63أفراد الدراسة عليها بمتوسط )

 واإلرشاد بحقوقهم داخل الحرم الجامعي.

( وهي االختبارات غير متناسبة مع قدراتي من حيث الوقت 12جاءت العبارة رقم ) .3

والجهد والطريقة المقدم بها االختبار" بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد الدراسة 

علل الباحث ذلك بعدم معرفة عضو هيئة التدريس (؛ وي5من  3.41عليها، وبمتوسط )

باحتياجات وقدرات ذوي اإلعاقة في أداء االختبارات، وما يمارسه بعض األساتذة من 

دقة مبالغ فيها من حيث عدم إعطاء ذوي اإلعاقة مزيدا من الوقت ألن الوقت الممنوح 

عاديين. وتتفق هذه للعاديين غبر كاف للمعاقين؛ نظرا الختالف قدراتهم عن الطلبة ال

( التي أشارت إلى اتجاه سلبي لدى 2006النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )الخشرمي، 

 الطالب ذوي اإلعاقة حول قدرات الطالب في االختبارات الجامعية.

بينما يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة حياديون عند عشر عبارات من واقع تقديم 

بالجانب األكاديمي للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة  الخدمات المساندة المرتبطة

ً حسب 4، 7، 8، 16، 18القصيم، وتتمثل في العبارات رقم ) ( والتي تم ترتيبها تنازليا

 حيادية أفراد الدراسة حولها، كالتالي:

( وهي: "إشراك الطلبة ذوي اإلعاقة في اتخاذ القرارات فيما 18جاءت العبارة رقم ) .1

باالختبارات الخاصة بنشاطهم األكاديمي" بالمرتبة األولى من حيث حيادية أفراد يتعلق 

(، وربما يعود هذ الحياد الختالف الكليات 5من  3.39الدراسة حولها، وبمتوسط )

ومدى التفاعل والمشاركة من قبل الطلبة ذوي اإلعاقة والطلبة العاديين فيما يتعلق باتخاذ 

 ارات.القرارات المرتبطة باالختب

( وهي:: "تساهم مالءمة الخطة الدراسية لذوي اإلعاقة في رفع 16جاءت العبارة رقم ) .2

مستواي األكاديمي" بالمرتبة الثانية من حيث حيادية أفراد الدراسة حولها بمتوسط 

(. ومن خالل الرسائل المكتوبة والشفهية التي وصلت للباحث يرى عدم 5من  3.36)
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درات وإمكانات بعض ذوي اإلعاقة وهذا يدل على احتياج مالءمة الخطة الدراسية لق

المقررات إلى تعديل أو مواءمة، وهو ما يقدمه مركز ذوي اإلعاقة لو كان موجودا في 

 الجامعة.

( وهي: "أعضاء هيئة التدريس غير المتخصصين يجدون صعوبة 8جاءت العبارة رقم ) .3

رتبة الثالثة من حيث حيادية أفراد في إيصال المعلومات األكاديمية لذوي اإلعاقة" بالم

(. وربما يعود هذا إلى قدرة ومهارة عضو هيئة 4من  3.21الدراسة حولها بمتوسط )

التدريس على إيصال المعلومات لكافة الطالب على اختالف قدراتهم بما فيهم ذوو 

 اإلعاقة، وهذا يختلف من عضو آلخر.

ة التدريس بحاجاتي ومتطلباتي" ( وهي: "اهتمام أعضاء هيئ7جاءت العبارة رقم ) .4

 (. 5من  3.14بالمرتبة الرابعة من حيث حيادية أفراد الدراسة حولها بمتوسط )

( وهي " الوقت المتاح للدراسة في المكتبة كاف؛ لتلبية احتياجاتي" 4جاءت العبارة رقم ) .5

(؛ 5من  3.14بالمرتبة الخامسة من حيث حيادية أفراد الدراسة حولها، وبمتوسط )

ويعلل الباحث هذا في مكتبات الكليات دون المكتبة الرئيسية ألن الوقت في المكتبة 

الرئيسية كاف؛ لكافة الطالب وخصوصا في فترة االمتحانات حيث تعمل المكتبة إلى ما 

 بعد الساعة العاشرة مساًء.

كما يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة غير موافقين على خمس عبارات من واقع 

م الخدمات المساندة المرتبطة بالجانب األكاديمي للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة تقدي

ً حسب 11، 14، 10، 13، 17القصيم تتمثل في العبارات رقم ) ( والتي تم ترتيبها تنازليا

 عدم موافقة أفراد الدراسة عليها كالتالي:

أساليب التدريس ( وهي: "يستخدم أعضاء هيئة التدريس 17جاءت العبارة رقم ) .1

الحديثة لتلبية احتياجات  ذوي اإلعاقة" بالمرتبة األولى من حيث عدم موافقة أفراد 

(، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى عدم وجود 5من  2.46الدراسة عليها بمتوسط )

مركز متخصص في الجامعة يساعد عضو هيئة التدريس باستخدام األساليب المناسبة 

%( 60( في أن )2006الدراسة الحالية مع دراسة الخشرمي )  لذوي اإلعاقة، وتتفق

من العينة تقريبًا ال يوافقون على أن طرق التدريس المستخدمة في الجامعة تراعي 

( والتي Taylor, et al. 2008احتياجاتهم، وكذلك تتفق مع دراسة تايلور وآخرين)

 س. أشارت إلى ضرورة إدخال التعديالت على طرق وأساليب التدري

( وهي: "يوجد مساعد تقني يعينني على كتابة البحوث والتقارير 13جاءت العبارة رقم ) .2

واألنشطة داخل القاعة الدراسية مما يؤثر على تحصيلي األكاديمي" بالمرتبة الثانية من 

(؛ ويعزو الباحث هذه 5من  2.20حيث عدم موافقة أفراد الدراسة عليها بمتوسط )

جامعة إلى مركز متخصص لرعاية ومساعدة ذوي اإلعاقة في النتيجة إلى افتقار ال

 التعليم الجامعي، والذي بدوره يقوم بتوفير مساعد تقني لذوي اإلعاقة. 
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( وهي: "تتوفر األدوات واألجهزة المساعدة التي يحتاجها 10جاءت العبارة رقم ) .3

الثة من حيث الطلبة من ذوي اإلعاقة مما أثر على تحصيلهم األكاديمي" بالمرتبة الث

(؛ ويعلل الباحث هذه النتيجة  4من  2.20عدم موافقة أفراد الدراسة عليها، وبمتوسط )

بأن هذه األدوات واألجهزة توفرها المراكز المتخصصة بخدمة ذوي اإلعاقة وهو ما 

تفتقر له الجامعة، وهو ما تقوم به بعض جمعيات ذوي االعاقة كجمعية العوق البصري 

األجهزة لمستفيدها، وتتفق الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة بتوفير بعض تلك 

( والتي أشارت إلى أن أكثر المشكالت التي 1987(، ودراسة )لبان، 1990)مساعدة، 

 يواجهها ذوو اإلعاقة بالجامعات والمكتبات تتعلق بالجانب الخدماتي.

اصل المالئمة لذوي ( وهي: "تتوفر أجهزة تكنولوجيا التو14جاءت العبارة رقم ) .4

اإلعاقة داخل مكتبة الجامعة" بالمرتبة الرابعة من حيث عدم موافقة أفراد الدراسة عليها 

(؛ ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى عدم وعي وإدراك بعض 5من  2.19بمتوسط )

القائمين على مكتبات الجامعة بالفائدة التي يحصل عليها المعاق عند استخدام 

(، التي 1987تفق  الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة لبان )التكنولوجيا، وت

 أشارت إلى عدم مراعاة احتياجات ذوي اإلعاقة في المكتبات.

( وهي: "تتوفر المراجع األساسية الالزمة بلغة التواصل غير 11جاءت العبارة رقم ) .5

مسة من حيث عدم اللفظي التي يحتاجها ذوو اإلعاقة كالصم والمكفوفين" بالمرتبة الخا

(؛ ويعلل الباحث هذه النتيجة بقلة  5من  2.13موافقة أفراد الدراسة عليها وبمتوسط )

المعاقين بالجامعة مما يعزز عدم الضرورة في توفير المراجع األساسية المناسبة للطلبة 

وما تقوم به بعض  في نظر القائمين على المكتبات، -كالمكفوفين مثال-ذوي اإلعاقة 

 ت ذوي االعاقة بتوفير تلك المراجع. جمعيا

ومن خالل النتائج السابقة يتضح أن هذه النتائج تتفق مع ما جاءت به دراسة )لبان، 

(، ودراسة تايلور 2006(، ودراسة )الخشرمي، 1990راسة )مساعدة، د( و1987

تاج ( أن الخدمات المساندة المرتبطة بالجانب األكاديمي تحTaylor, et al. 2008وآخرين)

إلى مزيد من التفعيل على أرض الواقع ومما يسهل هذه المهمة هو إنشاء مركز متخصص 

 لرعاية وتقديم مختلف الخدمات المساندة لذوي اإلعاقة في الجامعة.

السؤال الثاني: "ما واقع تقديم الخدمات المساندة المرتبطة بالجانب اإلداري للطالب 

 "؟بجامعة القصيم والطالبات ذوي اإلعاقة

للتعرف على واقع تقديم الخدمات المساندة المرتبطة بالجانب اإلداري للطالب والطالبات      

ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 

واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد الدراسة على عبارات محور واقع تقديم 

المساندة اإلداريَّة للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم، وجاءت النتائج الخدمات 

 كما يوضحها الجدول التالي:
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استجابات أفراد الدراسة على عبارات محور واقع تقديم الخدمات المساندة  (11جدول رقم )

مرتبة تنازلياً المرتبطة بالجانب اإلداري للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم 

 حسب متوسطات الموافقة

 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

1 

ضعف العمل باألنظمة 

والقوانين المتعلقة بذوي 

اإلعاقة يؤثر على 

 مسيرتي داخل الجامعة

 2 7 8 28 25 ك

3.96 1.069 1 
% 35.7 40.0 11.4 10.0 2.9 

2 

ُوجد تعاون واحترام 

متبادل بين اإلداريين 

وذوي اإلعاقة داخل 

الجامعة ساعد في نمو 

 الثقة لدى ذوي اإلعاقة

 3 9 9 23 26 ك

3.86 1.183 2 
% 37.1 32.9 12.9 12.9 4.3 

8 

تسهيل التسجيل والحذف 

للمقررات واإلضافة 

المتعلقة بذوي اإلعاقة 

 بجامعة القصيم

 11 11 11 25 12 ك

3.23 1.342 3 
% 17.1 35.7 15.7 15.7 15.7 

11 

يساعد توفير ُكتًاب في 

االختبارات لذوي اإلعاقة 

 في اجتياز المقررات

 12 7 16 28 7 ك

3.16 1.258 4 
% 10.0 40.0 22.9 10.0 17.1 

9 

في قبول تتوفر تسهيالت 

الطلبة ذوي اإلعاقة في 

التخصصات المتنوعة في 

 جامعة القصيم

 23 10 14 19 4 ك

2.59 1.346 5 
% 5.7 27.1 20.0 14.3 32.9 

5 
تجهيز المكتبة الستقبال 

 ذوي اإلعاقة

 18 18 16 17 1 ك
2.50 1.164 6 

% 1.4 24.3 22.9 25.7 25.7 

10 

توفر المكتبة موظفين 

داخل المكتبة متخصصين 

الجامعة لخدمة ذوي 

 اإلعاقة

 20 19 19 10 2 ك

2.36 1.130 7 
% 2.9 14.3 27.1 27.1 28.6 

3 

تتوفر أماكن مناسبة 

لألنشطة الخاصة بذوي 

 اإلعاقة داخل الجامعة

 25 18 12 12 3 ك

2.29 1.241 8 
% 4.3 17.1 17.1 25.7 35.7 

7 

وجود لقاءات مستمرة بين 

المسؤولين بإدارة الجامعة 

وذوي اإلعاقة لحل 

المشكالت التي 

 يواجهونها

 26 19 11 10 4 ك

2.24 1.256 9 
% 5.7 14.3 15.7 27.1 37.1 

6 
توجد جهة مسؤولة داخل 

الجامعة لإلشراف على 

 15 7 3 7 3 ك
2.19 1.158 10 

% 4.3 10.0 21.4 28.6 35.7 
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القضايا والمشكالت 

المتعلقة بالطلبة ذوي 

 اإلعاقة

4 

تتوفر الخدمات الترفيهية 

واإلرشادية المناسبة 

لذوي اإلعاقة داخل 

 الجامعة

 22 24 14 9 1 ك

2.19 1.067 11 
% 1.4 12.9 20.0 34.3 31.4 

 0.700 2.78 المتوسط العام

الدراسة حول واقع تقديم من خالل النتائج أعاله يتضح أن درجة موافقة أفراد 

الخدمات المساندة المرتبطة بالجانب اإلداري للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم 

(، وهو متوسط يقع في الفئة الثالثة من فئات 5من  2.78كانت متوسطة؛ حيث حصلت على )

حول أداة  (، وهي الفئة التي تشير إلى خيار محايد3.40إلى  2.61المقياس الخماسي )من 

الدراسة. ويرى الباحث أن أكثر الخدمات المساندة المرتبطة بالجانب اإلداري غير متوفرة 

في جامعة القصيم والمتوفر منها موجود في كلية دون أخرى حيث قام الباحث بالتعقيب على 

نتائج التحليل اإلحصائي ومقارنة ذلك بالواقع، حيث ظهر للباحث أن الخدمات المساندة 

 تبطة بالجانب اإلداري دون المستوى المطلوب.المر

ويتضح من النتائج أن هناك تفاوتا في موافقة أفراد الدراسة على واقع تقديم الخدمات 

المساندة اإلداريَّة للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم حيث تراوحت متوسطات 

جانب اإلداري للطالب والطالبات موافقتهم حول واقع تقديم الخدمات المساندة المرتبطة بال

(، وهي متوسطات تتراوح ما بين 3.96إلى  2.19ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم ما بين )

الفئتين الثانية والرابعة من فئات المقياس الخماسي اللتين تشيران إلى "غير موافق" 

دراسة على و"موافق" بالتوالي، على أداة الدراسة مما يوضح التفاوت في موافقة أفراد ال

واقع تقديم الخدمات المساندة المرتبطة بالجانب اإلداري للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة 

بجامعة القصيم، حيث يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون على اثنين من واقع تقديم 

ي الخدمات المساندة اإلداريَّة للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم تتمثالن ف

ً حسب موافقة أفراد الدراسة عليهما، 2، 1العبارتين رقم ) ( واللتين تم ترتيبهما تنازليا

 كالتالي:

( وهي: "ضعف العمل باألنظمة والقوانين المتعلقة بذوي اإلعاقة 1جاءت العبارة رقم ) .1

يؤثر على مسيرتي داخل الجامعة" بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد الدراسة 

(؛ ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى ضعف الرقابة أو 5من  3.96بشدة، وبمتوسط )عليها 

قلة الوعي بأهمية تطبيق األنظمة والقوانين المتعلقة بذوي اإلعاقة لدى الطاقم اإلداري 

(، والتي أشارت 2009بالجامعة، وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة معاجيني وآخرين )

 وانين المتعلقة بذوي اإلعاقة.إلى ضعف العمل باألنظمة والق
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( وهي: "يوجد تعاون واحترام متبادل بين اإلداريين وذوي 2جاءت العبارة رقم ) .2

اإلعاقة داخل الجامعة ساعد في نمو الثقة لدى ذوي اإلعاقة" بالمرتبة الثانية من حيث 

ى (، ويرى الباحث أن هذا دليل عل5من  3.86موافقة أفراد الدراسة عليها، وبمتوسط )

نجاح التفاعل االجتماعي بين الطلبة المعاقين واإلداريين بالجامعة. وتتفق الدراسة 

( من إيجابية العالقة بين 2006الحالية مع ما توصلت إليه دراسة )الخشرمي، 

 اإلداريين في الجامعة وذوي اإلعاقة.

م بينما يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة حياديون عند عبارتين من واقع تقدي

الخدمات المساندة المرتبطة بالجانب اإلداري للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة 

ً حسب حيادية أفراد 11، 8القصيم، تتمثالن في العبارتين رقم ) ( واللتين تم ترتيبهما تنازليا

 الدراسة حولهما، كالتالي:

ت المتعلقة ( وهي: "تسهيل التسجيل والحذف واإلضافة للمقررا8جاءت العبارة رقم ) .1

بذوي اإلعاقة بجامعة القصيم" بالمرتبة األولى من حيث حيادية أفراد الدراسة حولها 

(؛ ولم يَر الباحث خاصية لدى الجامعة تُقدم لذوي اإلعاقة فيما 5من  3.23بمتوسط )

يتعلق بالحذف واإلضافة وغيرها، فهم مثل الطلبة العاديين إال ما يبديه بعض 

 اتجاه ذوي اإلعاقة.  المسؤولون من مساعدة

( وهي: "يساعد توفير ُكتًاب في االختبارات لذوي اإلعاقة في 11جاءت العبارة رقم ) .2

اجتياز المقررات" بالمرتبة الثانية من حيث حيادية أفراد الدراسة حولها، بمتوسط 

(؛ وهذا يعود إلى توفير بعض ذوي اإلعاقة كتّابا مخصصين بهم وعلى 5من  3.16)

 خصي، بينما بقية ذوي اإلعاقة ليس بإمكانهم فعل ذلك.حسابهم الش

كما يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة غير موافقين على سبع عبارات من واقع تقديم          

الخدمات المساندة المرتبطة بالجانب اإلداري للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة 

ً حسب عدم 7، 3، 10، 5، 9القصيم، تتمثل في العبارات رقم ) (، والتي تم ترتيبها تنازليا

 راد الدراسة عليها ،كالتالي:موافقة أف

( وهي: " تتوفر تسهيالت في قبول الطلبة ذوي اإلعاقة في 9جاءت العبارة رقم ) .1

التخصصات المتنوعة في جامعة القصيم " بالمرتبة األولى من حيث عدم موافقة أفراد 

(؛ ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن أغلب الطلبة 5من  2.59الدراسة عليها بمتوسط )

ي اإلعاقة مقبولون في الكليات اإلنسانية والنظرية دون العلمية وقد يعود إلى قناعات ذو

بعض المسؤولين في الجامعة في عدم مناسبة األقسام العلمية لذوي اإلعاقة، وتتفق 

( في أن معظم 2003الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة اللوزي والمعاني )

ي الكليات اإلنسانيَّة واالجتماعيَّة، وتتفق الدراسة الحالية الطلبة ذوي اإلعاقة يتركزون ف

( في أن المعاقين المقبولين في جامعة الطائف كانوا 2010مع دراسة العايد وآخرين )

 في كليات التربية واآلداب والعلوم اإلدارية.
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ية ( وهي: "تجهيز المكتبة الستقبال ذوي اإلعاقة" بالمرتبة الثان5جاءت العبارة رقم ) .2

(؛ ويعزو الباحث 5من  2.50من حيث عدم موافقة أفراد الدراسة عليها، وبمتوسط )

هذه النتيجة إلى تركيز القائمين على المنشآت من حيث المباني والتجهيزات المكتبية 

على احتياجات ذوي اإلعاقة فيما يتعلق بمواقف السيارات ومداخل المباني الرئيسية 

كتبات وبعض المرافق األخرى. وتتفق الدراسة الحالية مع والقاعات الدراسية، دون الم

( من تدني مستويات الخدمات المكتبية قياسا بباقي 1987ما توصلت إليه دراسة لبان )

( في أن أكثر 2001الخدمات، كذلك تتفق الدراسة الحالية مع دراسة إبراهيم )

لمشكالت المرتبطة المشكالت التي يعاني منها الطلبة في الجامعات األردنية هي ا

 باستخدام المكتبة.

( وهي: "توفر المكتبة موظفين متخصصين داخل المكتبة 10جاءت العبارة رقم ) .3

الجامعية لخدمة ذوي اإلعاقة" بالمرتبة الثالثة من حيث عدم موافقة أفراد الدراسة عليها 

كتبة (؛ ويعلل الباحث هذه النتيجة ربما لعدم خضوع موظفي الم4من  2.36بمتوسط )

لتدريب أو دورات في كيفية التعامل مع ذوي اإلعاقة، وتتفق الدراسة الحالية مع ما 

( في افتقار المكتبة إلى موظفين متخصصين في خدمة 1987توصلت إليه دراسة لبان )

 األشخاص ذوي اإلعاقة.

( وهي: "تتوفر أماكن مناسبة لألنشطة الخاصة بذوي اإلعاقة 3جاءت العبارة رقم ) .4

الجامعة" بالمرتبة الرابعة من حيث عدم موافقة أفراد الدراسة عليها، بمتوسط داخل 

(؛ ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى افتقار الجامعة إلى مركز متخصص 5من  2.29)

 لذوي اإلعاقة لرعاية أنشطتهم الخاصة بهم.

عة ( وهي: "وجود لقاءات مستمرة بين المسؤولين بإدارة الجام7جاءت العبارة رقم ) .5

وذوي اإلعاقة لحل المشكالت التي يواجهونها" بالمرتبة الخامسة من حيث عدم موافقة 

(؛ ويعلل الباحث ذلك، ربما لعدم وجود 5من  2.24أفراد الدراسة عليها، بمتوسط )

تخطيط مسبق من قبل إدارة الجامعة لعمل لقاءات مجدولة، ومما يعزز هذا قلة الطلبة 

( 2010ة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة )العايد وآخرين)ذوي اإلعاقة. وتتفق الدراس

 في أن أكثر األبعاد التي تمثل مشكلة لدى المعاقين هي المشكالت اإلدارية.

من خالل النتائج السابقة يتضح أن هذه النتائج تتفق مع ما جاءت به دراسة كل؛ من 

(، ودراسة 2003ني)(، ودراسة اللوزي والمعا1990(، ودراسة )مساعدة،1987)لبان، 

في أن الخدمات المساندة ، (2010( ودراسة )العايد وآخرون،2009)معاجيني وآخرون، 

 المرتبطة بالجانب اإلداري دون المستوى المطلوب، وهذا ما تؤكد عليه دراسة  الباحث.
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السؤال الثالث: ما واقع تقديم الخدمات المساندة المرتبطة باألبنية والمنشآت الهندسية 

 لطالب والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم؟ل

للتعرف على واقع تقديم الخدمات المساندة المرتبطة باألبنية والمنشآت الهندسية للطالب      

والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 

ت أفراد الدراسة على عبارات محور واقع الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابا

تقديم الخدمات المساندة لألبنية والمنشآت الهندسية للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة 

 القصيم وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

استجابات أفراد الدراسة على عبارات واقع تقديم الخدمات المساندة  (12جدول رقم )

ألبنية والمنشآت الهندسية للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم مرتبة المرتبطة با

 تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة

% 

موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

2 

خاصة  تتوفر منحدرات

بكراسي ذوي اإلعاقة 

 بجامعة القصيم

 7 6 16 30 11 ك

3.46 1.163 1 
% 15.7 42.9 22.9 8.6 10.0 

1 

تتوفر مواقف خاصة 

بذوي اإلعاقة قريبة من 

 مباني الجامعة

 14 7 13 22 14 ك

3.21 1.413 2 
% 20.0 31.4 18.6 10.0 20.0 

5 

المصاعد والساللم 

لذوي الكهربائية مناسبة 

 اإلعاقة داخل الجامعة

 13 12 10 24 11 ك

3.11 1.378 3 
% 15.7 34.3 14.3 17.1 18.6 

3 

أبواب الكليات والقاعات 

الدراسية مناسبة لدخول 

وخروج الكراسي 

المتحركة لذوي اإلعاقة 

 بجامعة القصيم

 12 7 20 25 6 ك

3.09 1.225 4 
% 8.6 35.7 28.6 10.0 17.1 

7 
المياه في الجامعة دورات 

 مالئمة لذوي اإلعاقة

 13 10 14 27 6 ك
3.04 1.279 5 

% 8.6 38.6 20.0 14.3 18.6 

8 

تصميم مصليات الجامعة 

بشكل يناسب احتياجات 

 ذوي اإلعاقة

 13 10 18 22 7 ك

3.00 1.274 6 
% 10.0 31.4 25.7 14.3 18.6 

13 
القاعات مناسبة إلجراء 

 اإلعاقةاختبارات ذوي 

 13 17 12 22 6 ك
2.87 1.284 7 

% 8.6 31.4 17.1 24.3 18.6 

9 

مكان مكتبة الجامعة 

مالئم لوصول ذوي 

 اإلعاقة

 13 14 17 21 5 ك

2.87 1.239 8 
% 7.1 30.0 24.3 20.0 18.6 

12 
المكاتب اإلدارية  بجامعة 

القصيم مالئمة لمراجعة 

 9 24 16 16 5 ك
2.77 1.157 9 

% 7.1 22.9 22.9 34.3 12.9 
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ذوي اإلعاقة دون عوائق 

 بنائية

6 

ترقيم القاعات بطريقة 

برايل كي تناسب 

المكفوفين وضعاف 

 البصر

 24 6 13 16 11 ك

2.77 1.515 10 
% 15.7 22.9 18.6 8.6 34.3 

11 

مراعاة احتياجات ذوي 

اإلعاقة في قاعات 

 المؤتمرات داخل الجامعة

 12 14 28 15 1 ك

2.70 1.040 11 
% 1.4 21.4 40.0 20.0 17.1 

10 

تصميم مكتبة الجامعة 

يراعي احتياجات ذوي 

 اإلعاقة

 14 19 20 14 3 ك

2.61 1.146 12 
% 4.3 20.0 28.6 27.1 20.0 

4 

تتوفر مقاعد دراسية 

مناسبة لذوي اإلعاقة 

 بالجامعة

 17 23 18 8 4 ك

2.41 1.148 13 
% 5.7 11.4 25.7 32.9 24.3 

 0.697 2.92 المتوسط العام

من خالل النتائج أعاله يتضح أن درجة موافقة أفراد الدراسة حول واقع تقديم 

الخدمات المساندة المرتبطة باألبنية والمنشآت الهندسية للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة 

(، وهو متوسط يقع في الفئة 5من  2.92بجامعة القصيم كانت متوسطة؛ حيث حصلت على )

(، وهي الفئة التي تشير إلى خيار 3.40إلى  2.61ماسي )من الثالثة من فئات المقياس الخ

"محايد" حول أداة الدراسة. ويرى الباحث أن بعض الخدمات المساندة المرتبطة باألبنية 

والمنشآت الهندسية غير متوفرة في جامعة القصيم، والمتوفر منها موجود في كلية دون 

ليل اإلحصائي ومقارنة ذلك بالواقع فظهر أخرى، حيث قام الباحث بالتعقيب على نتائج التح

للباحث أن الخدمات المساندة المرتبطة باألبنية والمنشآت الهندسية في حدود المستوى 

 المتوسط. 

ويتضح من النتائج أن هناك تفاوتاً في موافقة أفراد الدراسة على واقع تقديم الخدمات 

ب والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة المساندة المرتبطة باألبنية والمنشآت الهندسية للطال

القصيم حيث تراوحت متوسطات موافقتهم حول واقع تقديم الخدمات المساندة المرتبطة 

 2.41باألبنية والمنشآت الهندسية للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم ما بين )

فئات المقياس (، وهي متوسطات تتراوح ما بين الفئتين الثانية والرابعة من 3.46إلى 

الخماسي، واللتين تشيران إلى "غير موافق" و"موافق" بالتوالي، على أداة الدراسة، مما 

يوضح التفاوت في موافقة أفراد الدراسة على واقع تقديم الخدمات المساندة المرتبطة باألبنية 

لنتائج والمنشآت الهندسية للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم، حيث يتضح من ا

المساندة المرتبطة واقع تقديم الخدمات  أن أفراد الدراسة موافقون على عبارة واحدة من

باألبنية والمنشآت الهندسية للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم تتمثل في العبارة 

( وهي: "تتوفر منحدرات خاصة بكراسي ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم" بمتوسط 2رقم )
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(؛ ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى تطبيق المواصفات والمقاييس الخاصة بإنشاء 5ن م 3.46)

 المباني الحكومية.       

بينما يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة حياديون حول عشر عبارات من واقع تقديم         

ي اإلعاقة الخدمات المساندة المرتبطة باألبنية والمنشآت الهندسية للطالب والطالبات ذو

( والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب 8، 7، 3، 5، 1بجامعة القصيم، وتتمثل في العبارات رقم )

 حيادية أفراد الدراسة حولها كالتالي:

( وهي: "تتوفر مواقف خاصة بذوي اإلعاقة قريبة من مباني 1جاءت العبارة رقم ) .1

من  3.21حولها بمتوسط )الجامعة" بالمرتبة األولى من حيث حيادية أفراد الدراسة 

(؛ ويعلل الباحث هذا النتيجة بأن هناك توفراً للمواقف الخاصة بذوي اإلعاقة وهي 5

 قريبة من جميع مباني الجامعة، ولكن ربما استخدمها من هم ليسوا من هذه الفئة .

( وهي: "المصاعد والساللم الكهربائية مناسبة لذوي اإلعاقة 5جاءت العبارة رقم ) .2

 3.11جامعة" بالمرتبة الثانية من حيث حيادية أفراد الدراسة حولها، بمتوسط )داخل ال

(؛ ويرى الباحث أن المصاعد والساللم فسيحة لكن ال يوجد بها الوصول الشامل 5من 

 المتعلق باألدوار واالتجاهات.

( وهي: "أبواب الكليات والقاعات الدراسية مناسبة لدخول 3جاءت العبارة رقم ) .3

كراسي المتحركة لذوي اإلعاقة بجامعة القصيم" بالمرتبة الثالثة من حيث وخروج ال

(؛ ويعزو الباحث هذه الحيادية إلى 4من  3.09حيادية أفراد الدراسة حولها، بمتوسط )

اختالف المباني القديمة عن الحديثة، أما المباني الحديثة فهي مناسبة  لدخول وخروج 

 الكراسي المتحركة.

( وهي: "دورات المياه في الجامعة مالئمة لذوي اإلعاقة 7قم )جاءت العبارة ر .4

(؛ وهي 5من  3.04"بالمرتبة الرابعة من حيث حيادية أفراد الدراسة حولها بمتوسط )

ربما متوفرة في بعض الكليات دون األخرى، والباحث يرى أن دورات المياه في المبنى 

 الرئيسي مناسبة لذوي اإلعاقة 

( وهي: "تصميم مصليات الجامعة بشكل يناسب احتياجات ذوي 8)جاءت العبارة رقم  .5

من  3.00اإلعاقة" بالمرتبة الخامسة من حيث حيادية أفراد الدراسة حولها، بمتوسط )

(؛ ويعزو الباحث ذلك إلى افتقار بعض مصليات الجامعة الى الكراسي، كما يوجد في 5

 بعضها حواجز قد تعيق وصول بعض ذوي اإلعاقة.

كما يتضح من النتائج أن أفراد الدراسة غير موافقين على عبارة واحدة من واقع تقديم 

الخدمات المساندة المرتبطة باألبنية والمنشآت الهندسية للطالب والطالبات ذوي اإلعاقة 

( وهي: "تتوفر مقاعد دراسية مناسبة لذوي اإلعاقة 4بجامعة القصيم تتمثل في العبارة رقم )

(؛ ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى  عدم التعاقد مع 5من  2.46متوسط )بالجامعة" ب
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المؤسسات التي تقدم المستلزمات الطبية لذوي اإلعاقة ومنها توفير المقاعد المناسبة لذوي 

 اإلعاقة.

ومن خالل النتائج السابقة يتضح أن هذه النتائج تتفق مع ما جاءت به دراسة 

( في أن الخدمات المساندة المرتبطة باألبنية 2010) ( ودراسة الدويش2006)الخشرمي، 

والمنشآت الهندسية تحتاج إلى بعض التعديل لتبلغ درجة الرضى لجميع الطلبة المعاقين، 

 ولتحقيق ذلك البد من تطبيق برنامج الوصول الشامل في المباني الجامعية.

يم الخدمات المساندة لدى السؤال الرابع: هل هناك فروق ذات داللة إحصائيَّة في واقع تقد

 الطلبة ذوي اإلعاقة في جامعة القصيم تعزى لمتغير الجنس؟

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابات 

 Independentأفراد الدراسة تعزى إلى  متغير "الجنس" استخدَم الباحث اختبار " ت: 

Sample T-test ما يوضحها الجدول التالي:" وجاءت النتائج ك 

للفروق في  " Independent Sample T-testنتائج اختبار " ت:  (13الجدول رقم )

 متوسطات إجابات أفراد الدراسة تبعا الختالف متغير "الجنس"
 الداللة قيمة ت االنحراف المتوسط العدد الجنس المحاور

واقع تقديم الخدمات المساندة 

األكاديمي للطالب المرتبطة بالجانب 

والطالبات بجامعة القصيم ذوي 

 اإلعاقة

 0.487 2.96 50 ذكر

1.629 0.108 
 0.404 2.76 20 أنثى

وواقع تقديم الخدمات المساندة 

المرتبطة بالجانب اإلداري للطالب 

والطالبات ذوي اإلعاقة بجامعة 

 القصيم

 0.686 2.80 50 ذكر

0.405 0.687 
 0.749 2.72 20 أنثى

واقع تقديم الخدمات المساندة 

المرتبطة باألبنية والمنشآت 

الهندسية للطالب والطالبات ذوي 

 اإلعاقة بجامعة القصيم

 0.657 3.07 50 ذكر

3.009 0.004** 
 0.668 2.54 20 أنثى

 ( فأقل.0.01** فروق دالة عند مستوى الداللة اإلحصائية )

 ( ما يلي: 13يتضح من الجدول رقم )

( فأقل 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )عدم 

في إجابات أفراد الدراسة حول واقع تقديم الخدمات المساندة المرتبطة بالجانب األكاديمي 

للطالب والطالبات من ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم، وواقع تقديم الخدمات المساندة المرتبطة 

ب والطالبات من ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم باختالف متغير بالجانب اإلداري للطال

 "الجنس".

( فأقل في 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

إجابات أفراد الدراسة حول واقع تقديم الخدمات المساندة المرتبطة باألبنية والمنشآت 

بجامعة القصيم باختالف متغير "الجنس"،  الهندسية للطالب والطالبات من ذوي اإلعاقة
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لصالح الذكور، وهذا يدل على أن الذكور أكثر موافقة على األبنية والمنشآت الهندسية من 

 اإلناث. 

السؤال الخامس: هل هناك فروق ذات داللة إحصائيَّة في واقع تقديم الخدمات المساندة لدى 

 ير "السنوات الدراسيَّة"؟الطلبة ذوي اإلعاقة في جامعة القصيم تعزى لمتغ

للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد الدراسة 

 Oneتبعا الختالف متغير "السنوات الدراسيَّة" استخدَم الباحث "تحليل التباين األحادي" )

Way ANOVA الختالف ً متغير (؛ لتوضيح داللة الفروق في إجابات أفراد الدراسة تبعا

 "السنوات الدراسيَّة"، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

للفروق في  ( One Way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " ) (14الجدول رقم )

 إجابات أفراد الدراسة تبعاً الختالف متغير "السنوات الدراسيَّة"

 مصدر التباين المحاور
مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية

واقع تقديم الخدمات 

المساندة المرتبطة 

بالجانب األكاديمي 

للطالب والطالبات ذوي 

 اإلعاقة بجامعة القصيم

بين 

 المجموعات
.571 3 0.190 

داخل  0.470 0.853

 المجموعات
14.730 66 .223 

  69 15.301 المجموع

واقع تقديم الخدمات 

المساندة المرتبطة 

بالجانب اإلداري 

للطالب والطالبات ذوي 

 اإلعاقة بجامعة القصيم

بين 

 المجموعات
1.330 3 0.443 

داخل  0.445 0.902

 المجموعات
32.450 66 0.492 

  69 33.780 المجموع

واقع تقديم الخدمات 

المساندة المرتبطة 

باألبنية والمنشآت 

الهندسية للطالب 

ذوي اإلعاقة  والطالبات

 بجامعة القصيم

بين 

 المجموعات
3.266 3 1.089 

داخل  0.078 2.372

 المجموعات
30.288 66 0.459 

  69 33.554 المجموع

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 14يتضح من الجدول رقم )

واقع تقديم الخدمات ( فأقل، في إجابات أفراد عينة الدراسة حول 0.05الداللة اإلحصائية )

المساندة المرتبطة بالجانب األكاديمي للطالب والطالبات من ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم، 

وواقع تقديم الخدمات المساندة المرتبطة بالجانب اإلداري للطالب والطالبات من ذوي 

آت الهندسية اإلعاقة بجامعة القصيم، وواقع تقديم الخدمات المساندة المرتبطة باألبنية والمنش

 للطالب والطالبات من ذوي اإلعاقة بجامعة القصيم باختالف متغير "السنوات الدراسيَّة".
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 لمراجعا

 أوال: المراجع العربية

. رسالة مشكالت الطلبة المكفوفين في الجامعات األردنية(. 2001إبراهيم، محمد سعيد. )

 تربوية، عمان.ماجستير غير منشورة. الجامعة األردنية، كلية العلوم ال

المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن ه(. 1421ابن كثير، إسماعيل بن عمر القرشي )

 ، دار السالم للنشر والتوزيع ،الرياض.1.طكثير

، دار الكتب العلمية، لسان العربم(. 2003ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. )

 (.1بيروت، م)

، ورقة عمل مقدمة في عن الفرد واألسرة والمجتمع آثار اإلعاقة(. 1997أبو فخر، غسان.)

 الجمهورية العربية السورية.  -المؤتمر التربوي الذي عقد في دمشق

تجربة المملكة العربية السعودية في إلحاق الصم بالتعليم (. 2005أخضر، فوزية محمد. )

الفترة ما بين . ورقة عمل مقدمة لندوة التربية الخاصة بجامعة الملك سعود في العالي

 م. الرياض: جامعة الملك سعود.2005نوفمبر  29-30

القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية هـ(. 1422ية الخاصة. )بللتر العامةاألمانة 

 . الرياض، المملكة العربية السعودية.الخاصة بوزارة التربية والتعليم

. الرياض: دار حتياجات الخاصةالخدمات المساندة لذوي اال(. 2011. )إيهابالببالوي، 

 الزهر للنشر والتوزيع.

القواعد واإلجراءات التنظيمية لخدمات الطالب ذوي اإلعاقة (. 2013جامعة الملك سعود. ) 

 ، الرياض. بجامعة الملك سعود

ورقة عمل مقدمة (. الطلبة ذو الحاجات الخاصة في الجامعة. 2003الحديدي، منى. )

التحديات واالحتياجات،  حتياجات الخاصة في الجامعات األردنية.لمؤتمر الطلبة ذوي اال

 الجامعة األردنية، عمان، األردن.

 . عمان: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر. اإلعاقة البصرية(. 1998. )منىالحديدي، 

المساندة للتالميذ المعوقين سمعيا وأسرهم (. واقع تقديم الخدمات 2007حنفي، علي. )

. المؤتمر عنها في ضوء بعض المتغيرات من وجهة نظر المعلمين واآلباء والرضا

العلمي األول لقسم الصحة النفسية بكلية التربية: التربية الخاصة بين الواقع والمأمول، 

 .260-185يوليو، المجلد األول، ص  16-15جامعة بنها. الفترة من 

وفلسفة التواصل معهم وعالقتهم االتجاه نحو الصم وقدرات الصم (. 2010حنفي، علي. )

. بحث منشور، مجلة كلية التربية ،جامعة حلوان، بالرضا عن المهنة لمعلميهم

16(4،)11-80. 

 ، الرياض: دار الزهراء.2(. اإلعاقة السمعية: بحوث ودراسات ،ط2012حنفي، علي)
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وات توظيف التقنية المساعدة في تحسين التعلم للطالبات ذ(. 2012الخشرمي، سحر. )

 ، وزارة الشؤون االجتماعية، دبي.GEF.مؤتمر اإلعاقة بجامعة الملك سعود

تقييم خدمات الدعم المساندة للطالب من ذوي االحتياجات (. 2006الخشرمي، سحر. )

استرجع بتاريخ  الخاصة بجامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.

 م، متاح على موقع: 15/4/2016

www.alrigadh.com/2008/08/11/articale366414  

واقع تقديم الخدمات المساندة في محافظة الطفيلة ومدى فاعليتها لفئتي الخفش، سهام. "

 - 263(: 2009) 3، ع 17مصر مج -العلوم التربوية اإلعاقة العقلية والحركية". 

287. 

الحاجة إلى برامج مساندة للطالب ذوي صعوبات التعلم في (. 2009ذويبي، منير. )ال

، المرحلة الجامعية: دراسة مسحية آلراء أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود

 سالة ماجستير، جامعة الملك سعود، كلية التربية.

م العالي للطالب واقع ومعوقات برامج التعلي(. 2010الريس، طارق؛ الخريجي، منال. )

، بحث مقبول للنشر، مجلة كلية التربية ،جامعة الصم وضعاف السمع بمدينة الرياض

 عين شمس.

( 2006السرطاوي، زيدان أحمد؛ الشخص، عبدالعزيز السيد؛ العبدالجبار، عبدالعزيز.)

اإلمارات العربية المتحدة، دار الكتاب  الدمج الشامل لذوي االحتياجات الخاصة.

 .الجامعي

معجم التربية (. 2002السرطاوي، عبدالعزيز؛ القريوتي، يوسف؛ القارسي، جالل. )

 ، دبي :دار القلم لنشر والتوزيع.الخاصة

تصميم الوسائل التعليمية وإنتاجها لذوي االحتياجات  (.2007سالمة، عبد الحافظ. )

 العلمية للنشر والتوزيع.. عمان: دار اليازوري الخاصة

اإلدارة واإلشراف في (. 2013سليمان، عبد الرحمن سيد؛ ومراد، محمد حامد إمبابي. )

 . الرياض: دار الزهراء للنشر والتوزيع.التربية الخاصة

القاهرة: مكتبة زهراء  سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة.(. 1998سليمان، عبد الرحمن. )

 الشرق.

. إمارة العين: دار الخاصة والتأهيل النفسي موسوعة التربية(. 2002سيسالم ،كمال سالم. )

 الكتاب الجامعي.

دور األخصائي النفسي في الكشف عن الواعدين باإلبداع في (. 1996شاكر ،عبدالحميد. )

. الدورة التأسيسية األولى لألخصائي النفسي المدرسي، مركز البحوث السياق التربوي

 سبتمبر. 5 –أغسطس  32من  والدراسات النفسية، جامعة القاهرة، في الفترة

http://www.alrigadh.com/2008/08/11/articale%20366414
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اتجاهات المعوقين حركيا نحو الممارسة المهنية لألخصائيين (. 2005طاهر، صالح. )

 . رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة الفاتح.االجتماعيين

العايد، واصف محمد؛ عبدهللا، جابر محمد؛ عصفور، قيس نعيم؛ الثبيتي، عوض عواض. 

. بحث ت التي تواجه الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة بجامعة الطائف. المشكال(2010)

 غير منشور.

(. الخدمات المساندة المقدمة للطالب الصم وضعاف 2016العايدي، غاده عبدالعزيز شايع. )

مجلة السمع ودورها في جودة الحياة األكاديمية في برامج التعليم العالي بمدينة الرياض. 

 13، ع4، مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل، مصر مجهيلالتربية الخاصة والتأ

(2016 :)1 - 41. 

عباس، محمد خليل؛ ونوفل، محمد بكر؛ والعبسي، محمد مصطفى؛ وأبو عواد، فريال محمد. 

. عمان: دار المسيرة للنشر مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس(. 2014)

 والتوزيع والطباعة. 

األردن، عمان: دار اإلعصار  سيكولوجية اإلعاقة.(. 2016عباس، آذار عبداللطيف. )

 العلمي.

عمان ،دار الثقافة  –األردن إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة، ( 2008عبدالعزيز، سعيد. )

 للنشر والتوزيع.

 ع.عمان: دار صفاء للنشر والتوزي مدخل إلى التربية الخاصة،( 2009عبيد، ماجدة السيد)

األردن: دار  -عمان تعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.(. 2000عبيد، ماجدة السيد. )

 صفاء للنشر والتوزيع.

. األردن، عمان: دار الثقافة المدخل إلى التربية الخاصة(. 2009العزة، سعيد حسني. )

 للنشر والتوزيع.

-. دامها في المكتباتبرمجيات المعاقين بصريا و إستخفاطمة، الزهراء محمد عبده. 

Cybrarians journal متاح في -.2006>/9/<7-(.2006)يونيو 9. ع  

  https://www.cybrarian.info/journal/no9/software.htm  

 القاهرة: مكتبة المحبة. الصحة النفسية للطفل المعاق.(. 1991فهمي ،كلير. )

المدخل إلى التربية (. 2001القريوتي، يوسف؛ السرطاوي، عبدالعزيز، الصمادي، جميل. )

 اإلمارات العربية المتحدة: دار القلم للنشر والتوزيع. الخاصة،

تفعيل دور التعلم العالي المصري في رعاية طالبه من ذوي اإلعاقة: (. 2011كفافي، ح. )

. 646 - 573، 3، ج 146مصر، ع  -التربية )جامعة األزهر(  .دراسة تحليلية

 http://search.mandumah.com/Record/341955مسترجع من 

https://www.cybrarian.info/journal/no9/software.htm
http://search.mandumah.com/Record/341955


  م2020    أكتوبر(   13العـدد ) - الرابعاجمللد                       اجمللة العربية لعلوم اإلعاقة واملوهبة

 

 

277 

الخدمات المكتبية للمعوقين مع التركيز على واقعها والتخطيط  (.1987لبان، هند )

. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اإلمام ة العربية السعوديةلتطويرها في المملك

 محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية.

خصائص الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة  0(2003اللوزي، صالح؛ والمعاني، محمد. )

. ورقة عمل مقدمة لمؤتمر التربية الخاصة العربي: الواقع في الجامعة األردنية

 عمان. األردن.0المأمول. الجامعة األردنيةو

 مركز الملك سلمان ألبحاث اإلعاقة، 

http://www.kscdr.org.sa/ar/Pages/default.aspx 

. رسالة مشكالت الطلبة المعاقين في الجامعات األردنية 0( 1990مساعدة، عبد الحميد. )

 ألردن.كلية التربية، جامعة اليرموك، إربد، ا .ماجستير غير منشورة

معاجيني، أسامة؛ والثبيتي، عوض؛ والخريجي، فاطمة؛ والقدومي، محمد؛ وهويدي، محمد. 

واقع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في جامعات ومؤسسات التعليم العالي (. 2009)

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، األمانة  بدول مجلس التعاون الخليج العربية.

 العامة.

. ذوو االحتياجات الخاصة التعريف بهم وإرشادهم(. 2013طمة عبدالرحيم. )النواسية، فا

 عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع.

. البرنامج التربوي الفردي في مجال التربية الخاصة )دليل (2009هارون، صالح. )

 الرياض: دار الزهراء للنشر والتوزيع.المعلمين(. 

مركز البحوث حرر من نظم المؤسسات الداخلية. الت(. 1980الوابلي، عبدهللا محمد. )

 التربوية، كلية التربية، جامعة الملك سعود. الرياض.

(. الخدمات المساندة ومدى أهميتها من وجهة نظر العاملين في 1996الوابلي، عبدهللا. )

جامعة عين  مجلة كلية التربية، معاهد التربية الفكرية بالمملكة العربية السعودية.

 .14ص-11، ص2شمس،ج

طبيعة التسهيالت والخدمات المساندة والبرامج الخاصة (. 2001الوابلي، عبدهللا محمد. )

التي ينبغي أن توفرها مؤسسات التعليم العالي لطالب الفئات الخاصة كما يراها أكاديميو 

 التربية الخاصة.
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