
 م0248 /كانون ثاني           امعة بابلج /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        14العدد/

84 

واقع الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة في الجامعات الحكومية السودانية من وجهة نظر زمالئهم 
 )الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة بجامعة الجزيرة نموذجًا( العاديين

 أ.م.د. مكي بابكر سعيد ديوا
 لتربية/ جامعة الجزيرة/ السودانقسم عمم النفس التطبيقي ورئيس وحدة التقويم والجودة/ كمية ا

The reality of students and students with special needs in Sudanese public 

universities from the point of view of their ordinary colleagues 

(Students and students with special needs at Al-Jazira University) 

Ass. Prof. Dr. Maki Babaker Saeed Dewa 

Department of Applied Psychology and Head of Evaluation and Quality Unit\ 

Faculty of Education\ Aljazira University\ Sudan 

makkideiwa@gmail.com 
Abstract 

 The study aimed to identify the reality of students with special needs in the Sudanese public 

universities from the point of view of their ordinary colleagues and took the study of Al-Jazira 

University as a model. This study aimed to identify the differences between students and students with 

special needs in benefiting from the services provided by Al- The aim of the study was to study the 

differences between students and ordinary students in assessing the reality of students and students with 

special needs at Al-Jazira University, which is attributed to the academic level. The results of the study 

were analyzed using the SPSS program. The most important results of the study were: (1) That the 

students and students with special needs at Al-Jazira State University of Sudan enjoy respect and 

special status in the administration of the university and among the university community, the study 

also proved the absence of statistically significant differences between students and students in need 

The study recommended the need to develop and codify the services provided by the students in the 

evaluation of the status of students and students with special needs in the use of the services provided 

due to the level of study. For students with special needs in Sudanese universities and the need to 

establish a body within each university college dealing with the affairs of people with special needs and 

their management. 
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 الممخص:
ومية السودانية وذلك من الجامعات الحك ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة في 

وجية نظر زمالئيم العاديين واتخذت الدراسة جامعة الجزيرة نموذجًا، كما ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى الفروق بين الطالب 
فت والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة في االستفادة من الخدمات التي تقدميا جامعة الجزيرة من وجية نظر زمالئيم العاديين، وىد

كذلك إلى الوقوف عمى الفروق بين الطالب والطالبات العاديين في تقييم واقع الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة بجامعة 
الجزيرة والتي تعزى إلى المستوى الدراسي، استخدمت الدراسة المنيج الوصفي مستعينة باستبانة أعدىا الباحث خصيصًا ألغراض 

( طالبًا وطالبة من 888الطالب والطالبات العاديين بجامعة الجزيرة الحكومية مجتمعًا لمدراسة وتم اختيار عدد ) الدراسة، اتخذت الدراسة
، SPSSبعض الكميات لالستجابة عمى فقرات االستبانة، تم تحميل نتائج الدراسة باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

لطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة بجامعة الجزيرة الحكومية السودانية يتمتعون باالحترام وكانت أىم نتائج الدراسة: أن ا
أوساط مجتمع الجامعة، أثبتت الدراسة كذلك عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين الطالب  والمكانة الخاصة لدى إدارة الجامعة وفي

لخدمات المقدمة إلييم تعزى إلى نوع اإلعاقة من وجية نظر زمالئين العاديين، والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة في االستفادة من ا
وأثبتت وجود فروق بين الطالب والطالبات العاديين في تقييم واقع الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة في االستفادة من 
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وتقنين الخدمات المقدمة لمطالبات ذوات االحتياجات الخدمات المقدمة تعزى إلى المستوى الدراسي، أوصت الدراسة بضرورة تطوير 
دارة شؤونيم.   الخاصة بالجامعات السودانية وبضرورة إنشاء ىيئة داخل كل كمية جامعية تعنى بأمور ذوي االحتياجات الخاصة وا 

 .جامعة الجزيرة ،السودان ،الجامعات ،ذوي االحتياجات الخاصة ،الطالبات ،الطالبالكممات المفتاحية: 
 . اإلطار العام لمدراسة: 1
 . مقدمة:1. 1

إن الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة ىم جزء ال يتجزأ من المجتمع عمى وجو العموم، وىم جزء من طمبة الجامعة عمى وجو  
لدييم الخصوص، فيم كباقي زمالئيم في الجامعة يعانون من مشكالت متعددة خاصة بيم، وترجع ىذه المشكالت إلي طبيعة اإلعاقة 

جراء االمتحانات، وما تتطمبو من استخدام برايل، كذلك  ونوعيا، وشدتيا وقد تتمثل ىذه المشكالت في استخدام المكتبة، والدراسة، وا 
مكانية الوصول من مكان آلخر داخل الحرم الجامعي، باإلضافة إلى  مشكالت في التكيف مع الحياة الجامعية كالتنقل، والحركة، وا 

تواجييم مع األساتذة والزمالء والتي تتمثل في عدم معرفة البعض لخصائصيم وحاجاتيم وطرق مساعدتيم، وتعد ىذه  المشكالت التي
من أبرز المشكالت التي يعاني منيا الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة والتي من الضرورة وضعيا في إطار عممي منظم يبرز ىذه 

ليذه  ي الجامعة من أجل تالفييا ووضع حمول مناسبة ليا حيث أشارت الدراساتنصب أعين أصحاب القرار ف المشكالت، ويجعميا
 (Chiba, c & Low, r, 2007).المشكالت
يرى الباحث أن ىناك تقدمًا ممحوظًا في التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة عمومًا، وتيتم العديد من الدول العربية بمراعاة  

ع التعامالت في األماكن العامة وفي المؤسسات الحكومية والعامة، وقد حقق السودان في ىذا ذوي االحتياجات الخاصة في جميع أنوا
األمر تقدمًا ظاىرًا يتبين ذلك بالنظر إلى المؤسسات الحكومية المنتشرة التي تيتم برعاية ذوي االحتياجات الخاصة وفي الوظائف 

 ية واالجتماعية التي تقام ألجميم.الحكومية التي تم توظيفيم والعمل فييا والبرامج اإلعالم
في ىذه الدراسة يعمل الباحث عمى دراسة وتقصي واقع الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في الجامعات الحكومية السودانية،  

ة واختار الباحث جامعة الجزيرة كنموذج وكمجتمع ممثل لمجتمع الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة في الجامعات الحكومي
في السودان، حيث يتم استطالع آراء الطالب والطالبات العاديين وتقييميم لواقع الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة في 

 الجامعة.
 . مشكمة الدراسة:2 .1
لجميع تعمل الجامعة التي تحتوى عمى أعداد كبيرًة من الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة عمى أىمية إتاحة فرص التعميم والتدريب  

ىؤالء الطمبة ضمن برنامج الجامعة العادي، حيث يكون في ىذا البرنامج المقدم لذوي االحتياجات الخاصة مصممًا بشكل يمبي 
احتياجاتيم، وبالتالي يخمق في أنفسيم البيئة الصفية والدراسية التدعيمية، وضمن ىذا التوجو فإن كل طالب ميما كانت درجة إعاقتو 

م والمساندة والتقبل من مجتمع الجامعة، سواء أكانوا أقرانًا أم أعضاء ىيئة تدريس أم إداريين عمى نحو يتحمل فيو يكون محظيًا بالدع
 (.1881الترامس، )الجميع المسؤولية تجاه بعضيم البعض 

الدراسة مما يعني  لم يجد حظو من -عمى مستوى التعميم العالي بالسودان  -في رؤية الباحث فإن واقع ذوي االحتياجات الخاصة  
الحاجة إلى إجراء مثل ىذه الدراسة وذلك إلتاحة الفرصة لمتعرف عمى ذلكم الواقع ورفع التوصيات التي تفيد في تطوير مستوى 
الخدمات المقدمة إلييم. وتتمخص مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ما واقع الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة 

 ت الحكومية السودانية؟بالجامعا
 وتتمخص من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 . ىل توجد فروق بين الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة في االستفادة من الخدمات المقدمة إلييم تعزى إلى النوع.1. 1. 1
 الب ذوي االحتياجات الخاصة تعزى إلى النوع؟. ىل توجد فروق بين الطالب والطالبات العاديين في تقييم واقع الط1. 1 .1
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 . أهمية الدراسة:3 .1
تأتي أىمية الدراسة الحالية كونيا تمقي الضوء عمى واقع ذوي االحتياجات الخاصة في مؤسسات التعميم العالي، ويمكن تمخيص  

 أىمية الدراسة في اآلتي:
 في مجتمع الجامعة. . عزز نتائج ىذه الدراسة مكانة ذوي االحتياجات الخاصة1. 3. 1
 . تشجع ىذه الدراسة عمى االىتمام بذوي االحتياجات الخاصة وخدمتيم في مؤسسات التعميم العالي.1. 3. 1
 . تفيد نتائج ىذه الدراسة في الحث عمى بذل المزيد من الجيود لتطوير الخدمات المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة.3. 3. 1
 . أهداف الدراسة:4. 1

 الدراسة إلى اآلتي: ىدفت ىذه
 . التعرف عمى واقع الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة في الجامعات السودانية.1. 4. 1
 . الكشف عن الفروق بين الطالب ذي االحتياجات الخاصة في االستفادة من الخدمات المقدمة.1. 4. 1
 تقييم واقع زمالئيم ذوي االحتياجات الخاص. . الكشف عن االختالف بين الطالب والطالبات العاديين في3. 4. 1
 . فروض الدراسة:5. 1

 حاولت الدراسة إثبات صحة الفروض التالية: 
. الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في الجامعات الحكومية السودانية يتمتعون باالحترام والمكانة الخاصة لدى إدارة الجامعة 1. 5. 1

 أوساط مجتمع الجامعة. وفي
. توجد فروق دالة إحصائيًا بين الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة في االستفادة من الخدمات المقدمة إلييم تعزى 1. 5. 1

 إلى النوع.
. توجد فروق بين الطالب والطالبات العاديين في تقييم واقع ذوي االحتياجات الخاصة في االستفادة من الخدمات المقدمة 3. 5. 1

 .تعزى إلى النوع
 . حدود الدراسة:6. 1
اقتصرت الدراسة الحالية عمى دراسة واقع الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة في الجامعات . الحدود المكانية: 1. 6. 1

جامعة السودان، ففي رؤية الباحث فإن جامعة الجزيرة تمثل ال الحكومية السودانية، وتم إجراء الدراسة في جامعة الجزيرة، والية الجزيرة،
البوتقة التي يتجمع فييا الطالب من مختمف أنحاء السودان فيي ذات طابع قومي بامتياز، بحكم موقعيا الجغرافي الذي يقع في وسط 
السودان وبحكم طابعيا االجتماعي وتركيبتيا السكانية واألثنية الحضرية الريفية المتنوعة، كما تتوفر فييا التخصصات بحيث يجد كل 

ساحة لمدراسة بحيث يمكن تعميم  البات من مختمف الفئات والمناطق ضالتيم فييا، لكل ذلك اختار الباحث جامعة الجزيرةالطالب والط
 نتائجيا عمى جميع السودان.

 م.1817 إلى أغسطس 1817تم إجراء ىذه الدراسة في الفترة من يوليو  . الحدود الزمانية:2. 6. 1
  . مصطمحات الدراسة اإلجرائية:7. 1
 . واقع:1. 7. 1

يقصد بو الباحث الظروف والحالة العامة المتعمقة بالشؤون األكاديمية واالجتماعية واإلنسانية والتي يعيشيا الطالب والطالبات  
 المقيدون في الدراسة النظامية بالكميات المختمفة بجامعة الجزيرة في والية الجزيرة بالسودان. 

 ياجات الخاصة:. الطالب والطالبات ذوي االحت2. 7 .1
 يقصد بيم الباحث أولئك الطالب والطالبات الذين يعانون مع حاالت اإلعاقة الحسية والحركية والمقيدون في الدراسة النظامية 

 )البكالوريوس( بجامعة الجزيرة، والية الجزيرة، السودان.
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 . اإلطار النظري لمدراسة:2
 . خمفية نظرية حول اإلعاقة: 1. 2 .2

أن ذوي اإلعاقة ال تتاح أماميم  ( أنو من المتفق عميو بين عامة الناس والمتخصصين1883فار، أحالم )يذكر )عبد الغ 
مختمف فرص التفاعل مع مختمف مواقف وخبرات الحياة االجتماعية، ويعيشون في نوعية حياه أقل كثيرا مقارنة بأقرانيم العاديين، 

بات التي يعاني منيا المعوقين عمي ما يعتقد انو السبب في اإلعاقة والصعوبات وتعتمد أي محاولة لمتعامل مع أو لمتخمص من الصعو 
ما المرتبطة بيا ويوجد طريقتين مختمفتين لتفسير ما يعتقد انو السبب في اإلعاقة وتداعياتيا النفسية وقد أمكن بمورة ىاتين الطريقتين في

  يطمق عمية نموذجا تفسير اإلعاقة وىما:
  Medical Model of Disability ي لإلعاقة)أ( النموذج الطب 

  Social Model of Disability)ب( النموذج االجتماعي لإلعاقة 
يركز أنصار النموذج الطبي بشكل كبير عمي المالمح والخصائص األساسية لمفرد من حيث البنية التكوينية العضوية، في  

تمد عمي الخصائص األساسية لممؤسسات االجتماعية وما يسود المجتمع بشكل حين يتبني مؤيدو النموذج االجتماعي التفسيرات التي تع
 عام من أنساق قيم ومعتقدات تجاه اإلعاقة والمعوقين وفيما يمي تناول موجز لكال النموذجين: 

 :النموذج الطبي لإلعاقة
مشاركة في أنشطة وخبرات الحياة ينظر في ظل ىذا النموذج لإلعاقة عمي أن عجز أو عدم قدرة المعاقين عمي االرتباط وال

تتمف أو تحدث تدميرا لعضو ما من جسده يترتب عمية قصور أو عجز  Impairment ترجع باألساس إلي معاناة الفرد من إصابة
مح وظيفي شديد ال يمكن من االستفادة والمشاركة في فعاليات وخبرات الحياة االجتماعية وال يرجع ىذا العجز من قريب أو بعيد لمال

 وخصائص وأنساق القيم والمعتقدات في المجتمع. 
عندما يفكر صناع السياسة في اإلعاقة وفق النموذج الطبي فإنيم يميمون إلي تركيز مجيوداتيم في تعويض ذوي اإلصابات أو 

الجية والتأىيمية في التمف العضوي وما يرتبط بو من قصور وظيفي وذلك من خالل صياغة نظم تربوية ورعاية وتزويدىم بالخدمات الع
مؤسسات قائمة عمي العزل واالستبعاد من فعاليات وخبرات الحياة االجتماعية العادية. ويؤثر النموذج الطبي لإلعاقة أيضا عمي الطريقة 

اجو ذوي التي ينظر ويفكر المعاقون بيا حول أنفسيم إذ عادة ما يتبنى الكثيرون منيم رسالة سمبية مفادىا أن كل المشكالت التي تو 
اإلعاقة تنشأ عن امتالكيم أجساد غير عادية أو بيا عيب تكويني، وعادة ما يميل المعاقين إلي االعتقاد بأن إصابتيم تحول بالضرورة 
 دون مشاركتيم في األنشطة االجتماعية، ويؤدي إستدخال ىذه األفكار والمعتقدات في البنية الفكرية لذوي اإلعاقة إلي عدم مقاومتيم

 في فعاليات وخبرات الحياة اإلنسانية في المجتمع. Mainstreaming ت استبعادىم من االندماجمحاوال
 النموذج االجتماعي لإلعاقة: 

 العطب تبدأ الرؤى التفسيرية لإلعاقة وفق النموذج االجتماعي من التحديد لالختالف بين مفيومي اإلصابة أو التمف أو 
Impairment والعجز أو اإلعاقة Disability  وقد بدأت صياغة النموذج االجتماعي من قبل بعض العمماء إثر إظيار العديد من

المعوقين استيائيم وامتعاضيم من النموذج الفردي أو الطبي لكونو ال يقدم تفسيرات مقنعة الستبعادىم من االندماج في مسار الحياة 
مشكالتيم الحياتية والتوافقية ال ترجع إلي اإلصابة أو اإلعاقة في ذاتيا، االجتماعية وألن ىناك العديد من الخبرات لمعاقين أظيرت أن 

 (.(Seligman,M & Darling, R. 2007التي ينظر بيا المجتمع إلييم  ولكن تعود باألساس إلي الطريقة
ذج الطبي والتي ىذا النموذج يتجاوز المسممات التي ينطمق منيا النمو  (، أن1884يؤكد )الموزي، صالح والمعاني، محمد ) 

و العطب، والعجز ألن كمييما يؤدي إلي قصور وظيفي وأن ىذا القصور الوظيفي كامن أ تتمثل في عدم التفرقة بين اإلصابة والتمف
داخل الفرد نفسو ومنعزل عن المتغيرات الخارجية، مسمما بأن العجز وليس العقبات أو العناصر األساسية لممؤسسات االجتماعية التي 

قي باال بحاجات وخصائص المعوقين بأي شكل من األشكال، وىنا يبدو أن المجتمع ىو سبب اإلعاقة بمعني أن المجتمع ىو ال تم
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ذا ما أريد اشتراك  ىالمعوق ألن الطريقة التي يشيد بيا تمنع ذو  اإلعاقة من االشتراك في فعاليات وأنشطة وخبرات الحياة اليومية، وا 
ر الحياة االجتماعية البد أن يعاد تنظيم المجتمع من حيث بنائو ووظائفو، وأيضا ال بد من القضاء عمي اإلعاقة في مسا وواندماج ذو 

 كل الحواجز والموانع والعقبات التي تحول دون ىذا االندماج، ومن ىذه العقبات أو الحواجز: 
 التحيز ضد اإلعاقة والمعوقين والميل إلي الوصم والتنميط. -
 والممارسات المؤسساتية.  عدم مرونة اإلجراءات  -
 الحصول عمي المعمومات الصحيحة.  تعذر  -
  تعذر وجود البيانات والمؤسسات المناسبة. -
 تعذر وجود وسائل المواصالت والنقل المناسبة. -

ساءة معاممة من قبل اآلخرين وتتضح تجميات ذلك في  يشير تحميل "ىنت"  إلى أنو يعتقد أن المعوقين يواجيون اضطيادا وا 
واالستبعاد من فعاليات الحياة االجتماعية الطبيعية، وخمص "ىنت" من تحميمو ليذه األوضاع إلي  discriminationىرة التمييز ظا

كية التأكيد عمي وجود عالقة مباشرة بين االتجاىات االجتماعية والثقافية واالقتصادية نحو اإلعاقة والمعوقين، والتداعيات النفسية والسمو 
مؤسسات اإليواء القائمة عمى عمى المعاقين من قبل  Imposedخدام مصطمحات القيود والحدود، والعقبات التي تفرض باست لإلعاقة
أو نواحي العجز لدييم ليست السبب في المشكالت العديدة التي يواجيونيا في حياتيم أو في التداعيات  ليظيروا أن إصابتيم العزل،

ي في ىذا العجز وىذه المشكالت إنما يعزي إلي فشل المجتمع في التسامح مع / والتقبل المصاحبة لإلعاقة، وأن السبب األساس
عمي ىذه  لالختالفات والفروق بين المعوقين من المشاركة العادية في فعاليات وأنشطة خبرات الحياة االجتماعية اليومية، وقد أطمق

االجتماعي لمعجز أو اإلعاقة، إذ يفسر فيو العجز أو التعويق بوصفة الطريقة في التفكير حول / ومناقشة وتحميل اإلعاقة بالنموذج 
نتاج أي سموك أو عقبات تمنع أو تحول دون قيام المعوقين من االشتراك في فعاليات الحياة في المجتمع وال يفيم من ذلك أن النموذج 

ا التأثير دون التقيد أو االلتزام باألحكام ذات الطبع االجتماعي يغفل أو ينكر تأثير اإلصابات والفروق الفسيولوجية ولكنو يعالج ىذ
 .Smith,Dالتقويمي لذا فمن المتصور أن استخدام النموذج االجتماعي يؤدي إلي التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة 

2007).)  

المجتمع في التعامل والتسميم النموذج االجتماعي أن العجز واإلعاقة ناتجة عن عدم إدراك وعدم رغبة  –اختصار  -يؤكد  
كما يركز عمى العوامل االجتماعية  .باالختالفات والفروق في الخصائص واإلمكانات البدنية والعقمية بين ذوي اإلعاقة وأقرانيم العادين

صة في المجتمعات والثقافية التي تتيح سياقًا مواتيًا إلعاقة البعض دون البعض اآلخر وربما يتجمى ىذا في قضية زواج األقارب خا
 البدوية والريفية. 

 . الدمج االجتماعي: 2. 2
الدمج كممة تكتسي معاني مختمفة حسب المستعممين ليا، فيي تعني عند بعضيم وجود أطفال معوقين داخل فصول مدرسية  

فصول مدرسية عادية مع عادية ويتابعون تعميميم في ظروف األسوياء نفسيا، وتعني عند بعضيم اآلخر وجود أطفال معاقين داخل 
واالستفادة من دعم تعميمي  تحوير جزئي في وسائل وظروف التعميم مثل االعتماد عمي بعض طرائق التربية الخاصة مثل طريقة برايل

خارجي، وتعني عند فريق آخر من الميتمين بالتربية الخاصة استفادة المعوقين من بعض المواد المدرسية المدرجة ضمن الفصول 
ية كاألشغال اليدوية والرسم مع مواصمة تعميميم بمراكز التربية الخاصة، أما المعني الرابع لمدمج فيعني وجود فصول لممعاقين العاد

داخل المدارس العادية ليا مربوىا المختصون ووسائميا المناسبة وال يختمط المعوقون باألسوياء إال في فناء المدرسة أو في بعض 
 .(Brinckerhoff, L. and others, 2002)المناسبات 

ىناك من يري أن الدمج يعني تمكين بعض فئات المعاقين من متابعة تعميميم في الفصول العادية وما يترتب عمي ذلك من  
التمميذ المعاق ولظروفو التعميمية ولممعمم من حيث برامج اإلعداد والتأىيل ويجب أن ال يفيم من الدمج عمي أنو مجرد حضور  إعداد
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طالب المعاقين في الفصول المدرسية العادية، بل ىو محاولة لمساعدة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة من أجل أن يتطورا ال
اجتماعيا وعقميا وشخصيا من خالل االتصال والتفاعل مع أقرانيم العاديين، وىذا يتطمب إحداث تغيير في المدرسة والمناىج وطرائق 

التقويم، فالدمج ليس اختيارا بين كل شئ أو ال شئ ألنو يستند إلي فكرة أن تكون التربية أكثر  وأنظمو التعميم المستخدمة في الصفوف
يعانون من أي صعوبات سوف يكونون قريبين من أقرانيم بالقدر الذي يستطيعون وبما يسمح  مرونة، وليذا السبب فإن التالميذ الذين

تباينت وجيات النظر فإن الدمج كإستراتيجية جديدة في التربية  ت اآلراء واالتجاىاتوميما تعدد .ليم بالنمو واالندماج االجتماعي
 الخاصة ينطمق من: 

 نحو األطفال غير العاديين من السمبية إلي اإليجابية. التغيير الواضح في االتجاىات االجتماعية -
  .أقرانيم العاديين توفير الفرصة الطبيعية لألطفال غير العاديين لمنمو االجتماعي والتربوي مع -
إزالة الوصمة المرتبطة ببعض فئات التربية الخاصة، ويقصد بذلك اآلثار السمبية االجتماعية لدي بعض فئات التربية الخاصة  -

 (.1881وذوييم والمرتبطة بمصطمح مثل اإلعاقة )الترامسي، سعيد محمد،
لمعاقين إلي االتجاه اإلنساني وتنادي باألخذ بمبدأ جعل ترتب عمي ما سبق ظيور أفكار جديدة دفعت بحركة تربية ورعاية ا 

وىو اتجاه اجتماعي ييدف إلي إتاحة الفرصة أمام المعاق لمحياة مثل األفراد العاديين  Normalization بتطبيعو اجتماعياً  المعاق سويا
عطائيم الفرص ومساواتيم في الحقوق وجعل الظروف المح يطة بيم عادية، ولكي يتم ىذا اليدف والتعامل معيم عمي نحو طبيعي وا 

:  Deinstituations التحرر من المؤسسات:استخدمت العديد من المصطمحات كمحطات أساسية في طريق تحقيقو، مثل مصطمح
الدمج أو توحيد المجري  invinroment Educational والتكامل التربوي least restrective invinroment وبيئة تربوية أقل تقييدا

وقد استخدم مصطمح التحرير من المؤسسات ليشير  inclusive school ، واالحتواء أو المدرسة الشاممةMainstreamingالتعميمي 
إلي تمك العممية التي تتضمن إبعاد المعوقين عن المؤسسات الخاصة الداخمية ووضعيم في بيئات مفتوحة وأقل تقيدا لحرياتيم قدر 

)يحيى،  المجتمعات المحمية في رعاية المعوقين بصورة تساعد عمي تعويدىم الحياة بين أقرانيم العادييناإلمكان، وبما يسمح بإسيام 
 (.1818خولة، 

التعويد أو  (، إلى مفيوم التحرير من المؤسسات، وىو يستند إلي ثالث مفاىيم أساسية ىي:1814يشير )الخولي، عبد اهلل،  
 .لنمائياألسموب ا -بيئة أقل تقييدا  -التطبيع 

وقد ظير مصطمح التعويد أو التطبيع الذي يقضي بأن تتاح لممعوقين نفس أساليب وظروف الحياة العادية المتاحة لبقية أفراد 
المجتمع، وذلك باستخدام وسائل الثقافة العادية لمساعدة المعوقين عمي الحياة في ظروف أو مستوي يماثل تمك الظروف التي يعيش 

يون، كما أنو يتضمن تعميم المعوقين أساليب السموك المناسب وتشجيعيم عمي استخداميا وتعويدىم عمي الظيور فييا األفراد العاد
 بالمظير الالئق، وتعريضيم لخبرات متعددة تقربيم من أساليب الحياة العادية وتيسر ليم االندماج فييا. 

رعايتيم وتدريبيم مع أقرانيم العاديين، ويري أصحاب ىذا استخدم البعض مصطمح التكامل ليشير إلي ضرورة تعميم المعوقين و  
الرأي أن مصطمح التكامل أكثر مالئمة حيث يتضمن عممية تكيف الجوانب االجتماعية والعضوية والمينية لممعوقين مع المجتمع، مع 

ما يقوم بو المعوق ال يمثل سوء نصف  وبناء عميو فإن .(13)مراعاة الحاجات الخاصة بكل فرد واختيار ما يناسبو من الظروف البيئية 
المطموب، حيث يقع النصف اآلخر عمي عاتق األطراف االجتماعية األخرى التي ستتولى ميام استقبال المعوق والتعرف عمية ويتطمب 

وال تذكر ذلك عدد من القضايا المرتبطة بقضية دمج المعوقين في المجتمع وىي ضرورة العمل عمي نشر جمعيات أصدقاء المعوقين 
 (.1815قضية دمج المعوق في المجتمع إال وتذكر معيا قضية تشغيل المعوق وتوفير مواقع العمل المناسبة لو )الخطيب، جمال، 

 :ىناك وسائل مساندة أو دعم لذوي االحتياجات الخاصة اجتماعيا من خالل 
 خدمات اإلرشاد والتوجيو.  -
 خدمات المساندة االجتماعية.  -
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 الصحية.  خدمات المساندة -
 (.(Chiba, c & Low, r, 2007نظم خدمات المساندة المتبادلة أو التكاممية  -

إن األفراد المعاقين الراشدين المدافعين عن تطبيق وتنفيذ تشريعات ما يعرف بقانون الحق في التربية لكل المعاقين يرون أن 
( والتصورات النمطية الجامدة وظروف اإلسكان 46ىات االجتماعية )العجز في حد ذاتو ال يؤدي بالضرورة وتمقائيا إلي اإلعاقة واالتجا

من المعوقات االجتماعية التي تسيم في تحويل القصور أو العجز إلي إعاقة حقيقية تحد من المشاركة في فعاليات  والنقل وغيرىا
 وخبرات الحياة االجتماعية.

اندماجا كميا ىي قضية إنسانية تتعمق بالمجتمع ككل وتحتاج  إن قضية تمكين ذوي االحتياجات الخاصة ودمجيم في المجتمع 
زالة المعوقات واالتجاىات السائدة التي تعزز المفاىيم االجتماعية  إلي كامل جيوده حتى يتحقق اإلقبال الجماىيري والوعي بيا وا 

س بطبيعتيا تكره المواقف التي تؤثر ألن النا .الخاطئة التي تري أن اإلعاقة مصدرا من مصادر النقص التي تحط من قدر صاحبيا
ألن الناس لم تتعمم بعد  –فييا انفعاليا وتجعميا تشعر بعدم الراحة وبالتالي االبتعاد عن مصدر القمق أو عمي أحسن تقدير ال يممكون 

لرثاء دون أن تسمح ليم إال أن يشعروا حيال المعوق با –كيفية التفاىم مع المعوق بشكل سميم ومقبول بداًل من البعد عنو وتماشيو 
إال أن يشعروا حيال المعوق. كما أن  –بشكل سميم ومقبول بدال من البعد عنو وتماشيو  خبرتيم بعمل شيء إيجابي تجاه المعوق

ة فمن يشاىد مريضًا بالصرعة أثناء النوبة الصرعي اإلنسان بطبيعتو يخشى ما ال يفيمو ويياب الشيء الجديد أو غير المفيوم والمألوف
 ألول مرة أو مصابًا بالشمل المخي وىو يعاني من التشنجات قد يشعر بردة فعل سمبية تجاه ما يري ألنو ال يفيم لو تفسيرا أو تعميال مما

 (.(Heiman, t. & precel, k, 2003يجعمو يقف موقف العاجز الذي ال يدري ما يفعل وقد يسارع باالبتعاد عن الموقف 
 الب العمم:. اإلعاقة في حياة ط3. 2

تمعب اإلعاقة دورًا ميمًا في حياة الطالب ذي االحتياجات الخاصة فتؤثر عمييا بالسمب في أغمب األحيان، وينعكس ذلك عمى 
تصرفات وسموكياتو حيال نفسو، ومع اآلخرين سواء كانوا من المحيطين بو أو المقربين إليو أو أفراد الطمبة اآلخرين الذين يمتقي معيم 

 عيم، بل إن ىذه التأثيرات قد تنعكس كذلك عمى البيئة التي يعيش فييا بكل مكوناتيا.ويتعامل م
يترتب عمى ذلك وجود مجموعة من المشكالت المتعددة التي ينبغي دراستيا وتحميميا حتى يمكن التصدي ليا، والعمل عمى 

ذوي االحتياجات الخاصة من التكيف مع أنفسيم في ظل التخفيف من حدتيا وعالجيا إذا لزم األمر، وذلك بيدف محاولة تمكين الطمبة 
عدادىم أكاديميًا ومينيا ووظيفيا، حتى يصبحوا عناصر فعالة  ظروف إعاقتيم، والتكيف مع بيئتيم الجامعية التي يتمقوا تعميميم وا 

يجابية داخل إطار النسق االجتماعي الذي يحيط بو )الحديدي، منى،   (.1883وا 
 المعوقين عموما عدد من المشكالت يمكن إيجازىا فيما يمي: ويواجو طالب التعميم

 . مشكالت تتعمق بالتعمم:1. 3. 2
وتتمثل تمك المشكالت في عدة جوانب بعضيا يتعمق بالمؤسسات التعميمية ومنيا الجامعة، وبعضيا يتعمق بالبرامج التربوية 

ات االجتماعية السائدة سواء من أقران وزمالء الطمبة ذوي المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة، والبعض اآلخر يتعمق باالتجاى
االحتياجات الخاصة، أو من أعضاء ىيئة التدريس، أو اإلداريين عمى كافة مستوياتيم داخل جدران مكاتبيم الموجودة بالجامعة وغير 

 (. 1888ذلك )نصر اهلل، عمر، 
 . مشكالت نفسية:2. 3. 2

ة عمى جوانب نمو الشخصية لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة، وىذه اآلثار تترتب عمي يالحظ أن اإلعاقة تفرض آثارا سمبي
( وقد حدد 1887حنفي، )مشكالت في التوافق والتكيف قد تختمف من فرد آلخر حسب نوع اإلعاقة ودرجتيا ورد فعل الوالدين نحوىا، 

ضعف :اصة يعانون من العديد من المشكالت، أىميا ( أن الطمبة ذوي االحتياجات الخCapuzzi & Cross,1997)كابوزي وكروس 
الدافعية، والتردد وعدم المشاركة في اإلجراءات والبرامج العالجية والتأىيمية. واالكتئاب وتصور جسمي مشوه ومفيوم ذات سمبي،وفقدان 
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 في تقبل اإلعاقة والتكيف معيا، الضبط الذاتي،وفقدان مصادر المكافأة والمتعة،وفقدان االستقالل الجسمي واالقتصادي، والصعوبة
واالعتمادية عمى اآلخرين في شتي المجاالت الطبية والنفسية، واالجتماعية واالقتصادية،واالضطراب في األدوار االجتماعية وفقدان في 

 (.1887الميارات االجتماعية المناسبة )حنفي، عمي عبد النبي محمد، 
 . مشكالت الثقافة الصحية:3. 3. 2

لطمبة ذوي االحتياجات كثير من المشكالت المتعمقة بالثقافة الصحية، والتي تؤثر عمى مستوى تكيفيم الشخص يواجو ا
واالجتماعي واستقرارىم النفسي، ومن أىم تمك المشكالت ما يمي:عدم معرفة أو المعرفة الخاطئة لبعض أنواع اإلعاقة، وكذلك األسباب 

في بعض األمراض وارتفاع تكاليف ومصاريف العالج كأمراض القمب والسكر والدرن والفشل  المؤدية إلييا، وطول فترة العالج الطبي
الكموي واألورام السرطانية، ونقص عدد المراكز الطبية والمستشفيات التي تقدم العالج لفئات ذوي االحتياجات الخاصة سواء عمى 

العالج الطبيعي، وخاصة في القرى والمحافظة النائية، فضال عن المستوى الحكومي أو المستوي األىمي،وقمة المراكز المتخصصة في 
 (.1881العجز الواضح في أعداد الفنيين، وكذلك األجيزة المتقدمة )الترامسي، 

 . مشكالت اجتماعية:4. 3. 2
عاممين يقصد بتمك المشكالت تمك المواقف التي تتصف باضطراب العالقات بين الطالب ذوي االحتياجات الخاصة، وكافة ال

والمعنيين داخل إطار النسق الجامعي سواء أقرانو وزمالئو من الطمبة العاديين وأعضاء ىيئة التدريس واإلداريين وغيرىم، مما يؤدي إلى 
 ظيور مشكالت نفسية وانفعالية وسموكية واجتماعية تتمثل في سوء تكيف الطالب مع بيئتو ومنيا المشكالت المتعمقة بالعمل أو الوظيفة

شكالت الصداقة، حيث تمثل الصداقة إحدى الحاجات األساسية في حياة المعوق سواء كان في المراحل األولى من العمر أو في وم
المراحل العمرية التالية. وىناك بعض الصعوبات التي تعترض التكيف االجتماعي السميم لممعوق داخل الحرم الجامعي أو خارجو، سواء 

ئو، وكذلك عالقتو مع المدرسين والعاممين في القسم والكمية، وكذلك العالقات فيما بينيم وبين المعوقين فيما يتعمق بعالقتو مع زمال
اآلخرين، كما أن المشكالت المتعمقة باألنشطة الترويجية وقضاء وقت الفراغ )عامر، طارق عبد الرءوف ومحمد، ربيع عبد الرءوف، 

1888.) 
 قتصادية:. مشكالت تتعمق بالنواحي اال5. 3. 2

مما ال شك فيو أن إعاقة الطالب تؤدي إلى كثير من المشكالت االقتصادية لو وألسرتو ولممجتمع الذي يعيش فيو، وربما تنجم 
عنيا آثار متعددة تيدد استقرار األسرة وقدرتيا عمى مواصمة رحمة الحياة ومواجية تكاليف وأعباء المعيشة، ويبدو ذلك جميا في النواحي 

انقطاع الدخل بسبب اإلعاقة الشديدة أو المفاجئة، وكذلك قمة الدخل في حالة نقص إنتاجية المعوق، زيادة نفقات  :ىي كما يأتيالتالية و 
أو إلحاق المعوق بأحد المراكز المتخصصة، خروج الزوجة لمعمل، وكذلك األبناء  األسرة عن دخميا بسبب مصاريف وتكاليف العالج،

حساسو بسبب إعاقة األب، وعدم قد رتو عمى العمل أو المساعدة في سد العجز المالي الذي تعاني منو األسرة، مما يثير قمق األب وا 
بالميانة والعجز فيؤثر ذلك عمى حالتو النفسية وتسوء أحوالو الصحية. كما إن تحمل المسئولية من نفقات العالج، وانقطاع الدخل أو 

ائل الوحيد، وقد تكون الحالة االقتصادية سببًا في عدم تنفيذ خطوات العالج )فيمي، انخفاضو خاصة إذا كان المعوق بدنيًا ىو الع
 (.1995محمد السيد، 

 . مشكالت تتعمق بتقديم الخدمة:6. 3. 2
تواجو الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة كثير من المشكالت الخدمية سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجو، وتتمثل تمك 

صالت والتنقل والمصاعد والدرج، واألجيزة واألدوات الالزم استخداميا من قبل الطالب المعوق، باإلضافة إلى المشكالت في الموا
 التشريعات والقوانين واألنظمة الخاصة بيؤالء الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة. 

مثل مجموعة من العقبات التي تضيف بعد استعراض أىم المشكالت االجتماعية والتعميمية واالقتصادية والنفسية والطبية التي ت
إعاقة ثانية عمى اإلعاقة األصمية بما يؤثر سمبيًا عمى سموك المعوق، ويحول بينو وبين التكيف السميم مع نفسو وأسرتو ومجتمعو، 
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مع حالت الظروف وبالتالي يتحمل المجتمع خسارتان: الخسارة األولى تتمثل في فقدان المردود اإلنتاجي لقطاع كبير من قطاعات المجت
تنفقيا المحيطة بينو وبين المشاركة في عممية التنمية الشاممة ومسايرة ركب التقدم والتطور، والخسارة الثانية تمثميا التكمفة الباىظة التي 

يًا عمى ميزانية الدولة في تأمين االحتياجات المعيشية لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة العاجزين عن الكسب، والذين يشكمون عبئًا إضاف
 (.1884الدولة، وعقبة في طريق برامج تنمية المجتمع )الموزي، صالح والمعاني، محمد، 

ليس معنى ذلك أن جميع الطمبة المعوقين يمكن أن يطبق معيم برنامج محدد غير قابل لمتعديل أو التغيير، بل أن كل فئة من 
خاص بيا طبقا الحتياجاتيا التي تتحدد بطبيعة ونوع اإلعاقة ودرجتيا، فعمي فئات الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة ليا برنامجيا ال

سبيل المثال ال الحصر يحتاج الطمبة ذوي اضطرابات النطق والكالم إلى برنامج تعميمي ييتم بتصحيح عيوب النطق والكالم، وينفذ 
في مجرد إضافة ساعات معدودة إلى البرنامج وعمى ذلك فإن عممية التعديل ىنا تنحصر  –بواسطة أخصائيين في عيوب النطق 

 األكاديمي المستخدم في المؤسسات التعميمية لمعاديين.
في حين أن الطمبة المعوقين سمعيًا يوضعون في فصول خاصة أو مؤسسات تعميمية خاصة بيم، وذلك ألن البرنامج المقدم ليم 

)كميًا / جزئيًا( يحتاجون  النطق والكالم، فيؤالء الطمبة المعوقين سمعياً يختمف كثيرا عن البرنامج الذي يقدم لمن يعانون من اضطراب 
إلى برنامج يتضمن قراءة الشفاه، ونمو ونطق الكالم، واألساليب الخاصة بالتدريب المغوي، وميارات التواصل الشفيي واليدوي، ويقوم 

سمعية، ويفضل أن يكونوا مدربين عمى طرق التدريس بتنفيذىا ىذا البرنامج أعضاء ىيئة تدريس متخصصين في مجال اإلعاقة ال
 لمطمبة ذوي اإلعاقة السمعية.

أما الطمبة المعوقين بصريًا فإنيم بحاجة إلى برنامج إضافي يختمف مداه باختالف درجة إعاقتيم، فقد يحتاجون إلى معينات 
القراءة بطريقة برايل، وكذلك استخدام حاسة الممس في بصرية ووسائل تعميمية من نوع خاص، وقد يحتاجون إلى التدريب عمى الكتابة و 

الترامسي، )التعرف عمى األشياء واكتساب الخبرات التعميمية، ويقوم بالتدريس ليم معممون متخصصون في مجال اإلعاقة البصرية. 
مكا1881 نيات الطمبة المعوقين في المجاالت ( وعمى ىذا المنوال يمكننا أن نحدد كثيرا من البرامج المختمفة التي تتناسب مع قدرات وا 

األخرى، والذين ينحرفون عن المعيار العادي انحرافا واضحًا كالمتفوقين عقميًا، والمضطرين انفعاليا وسموكيا، وذوي صعوبات التعمم، 
 لطمبة المعوقين جسميًا أو حركيا.ا

لبرامج، ويصممون عمى أساسيا األنظمة المختمفة لتربية العامل الثاني: ويتمثل في وجية النظر التي يتبناىا القائمون عمى ىذه ا
وتعميم الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة وعمى سبيل المثال يميل بعض القائمين عمى ىذه البرامج إلى عزل الطمبة ذوي االحتياجات 

ن بقية المؤسسات التعميمية الخاصة عن غيرىم من الطمبة العاديين بحيث يتمقون تعميميم في مؤسسات ومراكز متخصصة ومنعزلة ع
 –ومنيا الجامعة  –التقميدية ومنيا الجامعة أما البعض اآلخر يفضل تعميم الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة ضمن المؤسسات التعميمية 

ذوي االحتياجات  بحيث ال ينعزلون عن بقية أقرانيم الطمبة العاديين، وىنا ينظر ىؤالء القائمون عمى برامج التربية الخاصة إلى الطمبة
الخاصة عمى أنيم طمبة يتفقون في كثير من الخصائص والسمات مع الطمبة العاديين، وال يختمفون إال في درجة االنحراف عن المعيار 
العادي في جانب من الجوانب الحسية أو الجسمية أو الحركية، وأن ىذا االختالف درجة ال اختالف نوع يخرج ىؤالء الطمبة ذوي 

 جات الخاصة من إنسانيتيم التي فطرىم اهلل عمييا.االحتيا
العامل الثالث: ويتمثل في النظام أو السياسة التي تنتيجيا الدولة تجاه تربية وتعميم الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة. إن دمج 

نوعة أن ينالوا حقيم الطبيعي الخاصة من اإلعاقات المت الخاصة أدي إلى إتاحة الفرصة ليم بمختمف فئاتيم الطمبة ذوي االحتياجات
مكانياتيم، بغض النظر عن نوع اإلعاقة التي يعانون  –وخاصة التعميم العالي أو الجامعي  –من التعميم  وفق ما تسمح بو طاقاتيم وا 

غير من الطمبة منيا عمى اعتبار أنيم طمبة أو أفراد في مجتمع مسئول عن تعميميم ن وتوفير السعادة والرفاىية ليم كما ىو الحال مع 
 العاديين.
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 وفيما يمي نوع الخدمات التي تقدميا جامعة الجزيرة لمطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة:
 ( يوضح الخدمات المقدمة لمطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة1شكل رقم )

                             
 . الدراسات السابقة:3
درست واقع الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في جامعات ومؤسسات التعميم العالي بدول  (:2002ي وآخرون دراسة: )معاجين. 1. 3

مجمس التعاون لدول الخميج العربية من حيث أعداد المقبولين منيم حاليًا، والنظم والموائح والتشريعات المنظمة لقبوليم ورعايتيم، 
متوسع في زيادة أعداد المقبولين منيم، وسبل تحسين الخدمات المقدمة ليم، وقد والخدمات المقدمة ليم، والخطط المستقبمية ل

في الجامعات ومؤسسات التعميم العالي بدول  توصمت نتائج الدراسة إلى أن أعداد الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة والمقبولين
%، كما أوضحت 78قين دراسيا والموىوبون حوالي مجمس التعاون لدول الخميج العربية كانت ضئيمة جدا، حيث شكل الطمبة المتفو 

النتائج أيضا أنيا تتركز األعداد بشكل ممحوظ في فئات بعينيا من الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة دون غيرىا كالمتفوقين 
في جامعات  والموىوبين والمعوقين بصريًا وسمعيًا، واإلعاقة الحركية، ويندر بل وينعدم باقي فئات ذوي االحتياجات الخاصة

 أو ذوي اضطراب التوحد أو متعددي اإلعاقات. ومؤسسات التعميم العالي بدول المجمس كفئة صعوبات التعمم
دراستيا التي تناولت تقييم خدمات الدعم المساندة لمطالب من ذوي االحتياجات الخاصة  (:2006. دراسة )الخشرمي، سحر، 2. 3

ة إلى أن ما يقارب نصف عينة الطالب المعاقين بالجامعة ال يتفقون عمى أن مباني بجامعة الممك سعود، وتشير نتائج الدراس
كما توصمت  الجامعة مييأة الحتياجاتيم وكان اتجاه آراء الذكور أكثر إيجابية من اإلناث حول مدى مالئمة التسييالت المكانية،

من غير المعاقين إيجابية إلى حد كبير، كذلك العالقة الدراسة بأن التفاعل االجتماعي بين الطالب من ذوي اإلعاقة والطالب 
في الجامعة نحوىم تميل إلى اإليجابية، وىو مؤشر إيجابي لمدمج االجتماعي الفعال، كما أن  بأعضاء ىيئة التدريس، واإلداريين

ما يتعمق بخدمات مراكز %( تقريبا منيم ال يوافقوا عمى أن طرق التدريس المستخدمة في الجامعة تراعي احتياجاتيم، وفي68)
االحتياجات الخاصة بالجامعة فقد أشارت النتائج إلى توجيات وانطباعات سمبية عن دور مراكز االحتياجات الخاصة في توفير 
الوسائل واألجيزة المعينة عمى التعمم، كذلك عدم تنسيقيا لتحديد أماكن مناسبة لتقديم االختبارات لمطالب من ذوي االحتياجات 

ة، وىي أمور ىامة تؤثر بشكل كبير في نجاح الطالب األكاديمي، وقد تكون أحد األسباب التي منعت توفير تمك الخاص
 المستمزمات ىو عدم توفر ميزانية خاصة بمراكز االحتياجات الخاصة وقمة عدد الكوادر العاممة بيا. 

فوفين في الجامعات األردنية، وتكونت عينة الدراسة من بعنوان: مشكالت الطمبة المك (:2001محمد سعيد، . دراسة )إبراهيم،3. 3
 ( طالبًا كفيفًا كميا وجزئيا ممتحقين بالجامعات األردنية، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن أفراد عينة الدراسة يواجيون مشكالت68)

جراء االمتحانات في الجامعات األردنية بدرجة متوسطة، كما أظيرت النتائج وجود فروقًا دالة إحصائيا في مشك الت القراءة وا 
جراء االمتحانات بدرجة أكبر من الطمبة ضعاف البصر، في  لمطمبة المكفوفين في الجامعات األردنية تعزي لمتغير شدة اإلعاقة، وا 

دم وجود حين ال توجد فروقًا دالة إحصائيا في األبعاد األخرى لممشكالت تبعًا لمتغير شدة اإلعاقة، كما أوضحت النتائج أيضا ع

 الخدمات

 اإلرشاد األكاديمي

الرعاية الخاصة في 
 الجلوس لالمتحانات

 الخدمات الصحية

تسهيل إجراءات 
 التسجيل والدراسة

خدمات 
 اإلسكان

الدعم 
 العيني 
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فروقًا دالة إحصائيا في مشكالت الطمبة المكفوفين في الجامعات األردنية ضمن كافة األبعاد تبعا لممتغيرات األخرى كالمستوى 
 العممي والتخصص والجنس.

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى آراء مجموعة من الطمبة المكفوفين حول عممية  (:Hodges & Keller, 1999دراسة ). 4. 3
طالب، وتراوحت أعمارىم الزمنية ما بين  (3( طالبات، )3( طالب، منيم )6دمج بالواليات المتحدة األمريكية، وبمغ عددىم )ال
( عامًا، وقد توصمت النتائج إلى أن أسباب دمج الطمبة المكفوفين مع أقرانيم المبصرين في الجامعات كانت راجعة إلي 11-47)

ي االجتماعي عند الطمبة المكفوفين قبل دخوليم والتحاقيم بالجامعات، وذلك أدي إلى إجراءات التدخل في العمل التطوع
مساعدتيم عمى التغمب عمى معوقات كثيرة منيا: الشعور بعدم األمن، وعدم الراحة مع األقران المبصرين في المواقف االجتماعية، 

 ومصاعب التنقل والحركة عبر وسائل المواصالت.
 عمى الدراسات السابقة: . تعميق الباحث5. 3
 . جميع الدراسات السابقة استخدمت المنيج الوصفي مستعينة باالستبانة لموصول إلى النتائج واألىداف.1. 3. 5
. استعانت الدراسات السابقة بعينات من طالب التعميم العالي من ذوي االحتياجات الخاصة وكانوا ىم أنفسيم 1. 3. 5

لدراسة الحالية الطالب والطالبات العاديين في تقييم واقع زمالئيم من ذوي االحتياجات المفحوصون، بينما استخدمت ا
 الخاصة.

. بعض الدراسات السابقة ركزت بحثيا حول أعداد المقبولين من الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة، ودرست 3. 3. 5
الخطط المستقبمية لمتوسع في زيادة أعداد المقبولين منيم، وسبل كذلك النظم والموائح والتشريعات المنظمة لقبوليم ورعايتيم و 

(، بينما اىتمت الدراسة الحالية بدراسة واقع ىؤالء 1889تحسين الخدمات المقدمة ليم مثل دراسة )معاجيني وآخرون، 
 الطالب والخدمات المقدمة ليم،.

 & Hodgesات الخاصة في الجامعات مثل دراستي ). بعض الدراسات السابقة بحثت فئة معينة من ذوي االحتياج4. 3. 5
Keller, 1999 بينما كانت الدراسة الحالية خول جميع فئات المعوقين في الجامعة.1881( و)إبراىيم، محمد سعيد ،) 

ات تقييم واقع الطالب والطالب دراسة اعتمدت عمى الطالب والطالبات العاديين في –في حدود بحثو  -. لم يجد الباحث 5.3.5
ذوي االحتياجات الخاصة، وليذا الفرق الجوىري لم يعقد الباحث مقارنات بين نتائج البحوث السابقة والدراسة الحالية في 

 مناقشة نتائج الدراسة الحالية.
 . اإلجراءات المنهجية لمدراسة:4

صف مجتمع وعينة وأدوات الدراسة تمثمت إجراءات ىذه الدراسة في وصف المنيجية العممية التي اتبعت في الدراسة، وكذلك و  
 وفيما يمي تفصيل ذلك:

 . منهج الدراسة:1. 4
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي لمالئمتو لطبيعة الدراسة واستعان الباحث باستبانة تم التحقق من صدقيا وثباتيا، وذلك  

 واإلجابة عن تساؤالتيا وكان. فروض الدراسة لمتحقق من صحة
 ة:. مجتمع الدراس2. 4

 يتمثل مجتمع ىذه الدراسة في طالب وطالبات مؤسسات التعميم العالي السودانية، جميورية السودان.
 . عينة الدراسة:3. 4

( طالبة من طالب وطالبات 458( طالب و)358(، منيم )888تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية، قواميا ) 
 جامعة الجزيرة، من بعض الكميات.
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 ( يوضح عينة الدراسة2جدول رقم )

 الكمية رقم
 العدد

 المجموع
 إناث ذكور

 188 188 - حنتوب –كمية التربية  1
 188 58 58 كمية الزراعة 1
 188 58 58 كمية اليندسة والتكنولوجيا 3
 188 58 58 كمية الصيدلة 4
 188 58 58 كمية العموم الطبية التطبيقية 5
 188 58 58 اضية والحاسوبكمية العموم الري 6
 188 58 58 كمية االقتصاد والتنمية الريفية 7
 188 58 58 كمية النسيج 8

 888 458 358 8 المجموع
 . أدوات الدراسة:4. 4

( عبارة 18تمثمت األداة الرئيسية ليذه الدراسة في استبانة أعدىا الباحث خصيصًا ألغراض الدراسة، وتتكون االستبانة من )
ميع أبعاد الدراسة، وقد أخضع الباحث االستبانة لمشروط المنيجية وقدم االستبانة لعدد من المتخصصين إلبداء آرائيم حوليا غطت ج

واستفاد الباحث من آراء المحكمين وقام بإدراج التعديالت التي ُأشير إلييا وذلك لضمان الصدق الظاىري وصدق المضمون لالستبانة، 
خصائصيا السيكومترية، وتوصل إلى أن االستبانة تتوفر فييا الخصائص المدروسة، وتتمتع بمستوى عال  وقام الباحث كذلك بحساب

من الصدق يؤىميا لمتطبيق واالستخدام )صدق التمييز، االتساق الداخمي والصدق الذاتي(، فقد حصل الباحث عمى معامل ارتباط 
وىي نتيجة دالة إحصائيًا وبمغ بذلك معامل الثبات  –تطبيق االستبانة  ( عندما طبق االستبانة عمى عينة استطالعية وأعاد8.83)
وىو مستوى عاٍل من الثبات، بالتالي فاالستبانة صالحة لالستخدام ألغراض البحث العممي في المجال المعني، ويمكن الوثوق  (8.98)

 بنتائجيا إذا ما طبقت عمى البيئة السودانية.
 :. عرض ومناقشة نتائج الدراسة5
"الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في الجامعات الحكومية السودانية يتمتعون باالحترام  . عرض ومناقشة نتيجة الفرض األول:1. 5

 أوساط مجتمع الجامعة". والمكانة الخاصة لدى إدارة الجامعة وفي
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توى الداللة اإلحصائية الستجابات المفحوصين حول ( يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االختبار ومس3جدول رقم )
 واقع الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة في والية الجزيرة

 العبارة القياسية رقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 االختبار

مستوى 
 الداللة

 االستنتاج

1 
مين يتمتع زمالؤنا المعوقين باالحترام والتقدير من جميع العام

 في الجامعة
 دالة إحصائياً  8.881 11.61 8.576 1.55

 دالة إحصائياً  8.818 7.96 8.895 1.13 تراعي الجامعة المعوقين في إجراءات التسجيل 1

غير دالة  8.174 3.48 8.854 1.95 ال اشعر بأي تمييز بين المعوقين والعاديين في الجامعة 3
 إحصائياً 

 دالة إحصائياً  8.888 18.19 8.415 1.13 ية اإلجالس لالمتحاناتتسيل الجامعة لممعوقين عمم 4
 دالة إحصائياً  8.839 7.58 8.991 3.81 المعوقين في الجامعة راضون عن أوضاعيم عموماً  5

6 
تقدم الجامعة العديد من الخدمات االجتماعية لزمالئنا 

 المعوقين
 دالة إحصائياً  8.888 15.58 8.698 1.43

 8.368 1.88 8.756 1.86 ة الجامعة زمالءنا المعوقين في العديد من األموريراعي أساتذ 7
غير دالة 
 إحصائياً 

لم يتقدم زمالؤنا المعوقين بأي شكوى ضد إدارة الجامعة من  8
 قبل

 دالة إحصائياً  8.888 19.14 8.611 1.36

 دالة إحصائياً  8.888 16.64 8.518 1.15 تولي الجامعة المعوقين رعاية خاصة فيما يخص الدراسة 9

18 
الجامعة تدعم ذوي االحتياجات الخاصة بطرق متعددة وتقدم 

 ليم الكثير من المساعدات
1.81 8.863 1.11 8.331 

غير دالة 
 إحصائياً 

11 
التحصيل الدراسي لزمالئنا المعوقين طبيعي مثمو مثل 

 تحصيل العاديين
 دالة إحصائياً  8.818 8.88 8.741 1.57

11 
والطالبات المعوقين سعداء فيما يخص وجودىم في الطالب 

 دالة إحصائياً  8.888 39.58 8.448 1.14 الجامعة

 دالة إحصائياً  8.888 11.36 8.611 1.31 زمالؤنا المعوقون ليست لدييم أي مشكالت اجتماعية 13

14 
يستفيد زمالئنا المعوقين من خدمات اإلرشاد األكاديمي التي 

 تقدميا الجامعة
 دالة إحصائياً  8.888 11.36 8.611 1.31

 دالة إحصائياً  8.888 38.87 8.585 1.15 زمالؤنا المعوقين متكيفون ومتوافقون نفسياً  15

16 
يتمقى الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة بالجامعة 

 الكثير من الدعم المادي
 دالة إحصائياً  8.13 6.98 8.76 1.54

17 
م بشكل واضح في تحقيق التكيف عمادة شؤون الطالب تسي

 دالة إحصائياً  8.18 7.19 8.85 1.76 والتوافق لدى الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة



 م0248 /كانون ثاني           امعة بابلج /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        14العدد/

55 

 
( يتضح أن استجابات عينة المفحوصين أفضت إلى نتائج تشير إلى واقع إيجابي لمطالب والطالبات 3بالنظر إلى الجدول رقم )

( والتي لم تكن دالة 18و 7، 3ة( في فقرات االستبانة باستثناء البند رقم )ذوي االحتياجات الخاصة، فقد كانت النتيجة اإلحصائية )دال
إحصائيًا، والنتيجة تشير إلى تحقق الفرض األول لمدراسة والذي يؤكد تمتع الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة باالحترام 

الباحث فإن ىذه النتيجة تشير إلى مستوى التحضر أوساط مجتمع الجامعة. وفي رؤية  والمكانة الخاصة لدى إدارة الجامعة وفي
واإلنسانية الذي تتمتع بو البيئة الجامعية وتشير إلى توفر ذات السمات لدى مجتمع الجامعة ككل من إداريين وعاممين وطالب، كما 

ة واالستقرار لمطالب والطالبات تشير ىذه النتيجة إلى فاعمية الخدمات التي تقدميا الجامعة لذوي االحتياجات الخاصة مما وفر الراح
ذوي االحتياجات الخاصة، وفاعميتيا كذلك في تذويب الفروق بين الطالب العادين وذوي االحتياجات الخاصة وتحقيق مبادئ الدمج 

طالب بالطريقة المثمى المنشودة، وىذا جعل الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة يتقبمون الجامعة وجعل من ناحية أخرى ال
 والطالبات العاديين ال يشعرون بمعاناة تذكر ألولئكم الطالب والطالبات المعوقين. 

توجد فروق دالة إحصائيًا بين الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة في  . عرض ومناقشة نتيجة الفرض الثاني: "2. 5
 االستفادة من الخدمات المقدمة إلييم تعزى إلى النوع "

( يوضح نتيجة اختبار )ت( لداللة الفروق في متوسطات استجابات عينة البحث في تقييمهم لمدى تمقي واستفادة 4جدول رقم )
 ذوي االحتياجات الخاصة من الخدمات المقدمة لهم بناء عمى متغير النوع الطالب والطالبات

 المتوسط العدد النوع المتغير
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 االختبار

مستوى 
 المعنوية

 االستنتاج

تمقي الخدمات 
 واالستفادة

الطالب 
 والطالبات

 دالة إحصائياً  8.85 1.543 8.444 1.89 888

الجدول أعاله يشير إلى عدم وجود الفروق الدالة إحصائيًا في تمقي الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة لمخدمات 
( مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات 8.85قيمة )ت( المعنوية أكبر من ) واالستفادة منيا حسب استجابات زمالئيم العاديين، حيث أن

قد أشارت إلى واقع \طالبات( في تمقي واالستفادة من الخدمات المقدمة. ويرى الباحث إن النتيجة  -داللة إحصائية تعزى لمنوع )طالب
المعوقين، كما تقدم الخدمات بناء عمى نوع اإلعاقة في ماثل حقيقة، فالخدمات المقدمة من قبل الجامعات ال تستثني أحدا من الطالب 

أحيان أخرى، وفي أماكن الحاجة، لذلك ال مكان لمتمييز في مثل ىكذا تعامل، فيناك جيات تيتم لتقديم المساعدة والعون وسد النقص 
والنتيجة أشارت إلى تساوي الطالب ألولئك الطالب والطالبات وىذا ىو العمل األساس، وبالتالي فال فروق في تقديم ىذه الخدمات، 

 الذكور والطالبات في تمقي ىذه الخدمات المتنوعة واالستفادة منيا.

18 
الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة يتمقون بعض 

 المساعدات العينية من إدارة الجامعة
 دالة إحصائياً  8.888 9.81 8.8.43 6.87

19 
عبر زمالؤنا المعوقون عن ضجرىم من واقعيم لم يحدث وأن 

 في الجامعة
 دالة إحصائياً  8.818 19.14 8.611 1.36

18 
يشارك الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة بالجامعة 

 دالة إحصائياً  8.839 16.64 8.518 1.15 في الفعاليات العممية والثقافية التي تقيميا الجامعة

21 
البات اإلناث متساوون في تمقي الخدمات الطالب الذكور والط

 واالستفادة منيا
 دالة إحصائياً  8.85 1.543 8.444 1.89
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( من االستبانة والخاصة بتقييم مدى تمقي واستفادة الطالب الذكور 11( يوضح استجابات عينة البحث في الفقرة رقم )1والشكل رقم )
 الخدمات المقدمة إلييم بالجامعات.والطالبات اإلناث ذوي االحتياجات الخاصة من 

"الطالب الذكور والطالبات اإلناث متساوون في تمقي الخدمات  يوضح توزيع استجابات عينة الدراسة في فقرة (2شكل رقم )
 واالستفادة منها"

 
%(، 91.7مئوية ) ( من أفراد عينة البحث أجابوا في الفقرة بخيار )دائمًا( بنسبة734( نالحظ أن )1ومن خالل الشكل رقم )

%(، بينما اختار الخيار )أبدًا( في االستجابة عمى الفقرة 6.9( من عينة الدراسة، بنسبة مئوية )55وأجاب عمى خيار )أحيانًا( عدد )
%(، وىذا مؤشر آخر معتبر يؤكد وجية نظر عينة الدراسة في عدم وجود فروق بين 1.4( طالب وطالبة بما نسبتو المئوية )11)

 والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة في الجامعات في تمقي واالستفادة من الخدمات المقدمة إلييم. الطالب 
"توجد فروق بين الطالب والطالبات العاديين في تقييم واقع ذوي االحتياجات الخاصة  . عرض ومناقشة نتيجة الفرض الثالث:3. 5

 في االستفادة من الخدمات المقدمة تعزى إلى النوع "
 المتوسطات بين الطالب والطالبات في تقييمهم لواقع الطالب ذوي ( يوضح نتيجة اختبار )ت( لداللة الفروق في5ول رقم )جد

 االحتياجات الخاصة

 المتوسط العدد النوع المتغير
االنحراف 
 المعياري

 درجة الحرية
)ت( 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

 االستنتاج

تقييم واقع 
 الخدمات

 8.687 1.17 358 طالب
798 1.781 8.461 

الفروق غير 
 8.788 1.13 458 طالبات دالة

( 8.461( ليست بذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )1.781بالنظر إلى الجدول أعاله يتضح أن قيمة )ت( المحسوبة )
تقييميم لواقع زمالئيم ذوي االحتياجات وىذا يشير إلى أنو ليست ىناك فروق دالة إحصائيًا بين الطالب والطالبات العاديين ىفي 

الخاصة. الطالب والطالبات العاديون يقيمون بطريقة متساوية ومتوازنة واقع الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة، فواقع ىؤالء 
لمقدمة ليم، كما أن عينة الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة واضح وبّين لمجميع، وال يخفى عمى الجميع نوع الدعم الخدمات ا

الدراسة من الطالب والطالبات يتعايشون مع زمالئيم ذوي االحتياجات الخاصة معًا جنبًا إلى جنب، ويمارسون األنشطة االجتماعية 
 والعممية معًا كذلك، وىذا من شأنو توحيد رؤية النظر حول واقع بعضيم البعض. 
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 . الخاتمة:6
 . نتائج الدراسة:1. 6
. الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في الجامعات الحكومية السودانية يتمتعون باالحترام والمكانة الخاصة لدى إدارة الجامعة 1. 1 .6

 أوساط مجتمع الجامعة. وفي
م تعزى . توجد فروق دالة إحصائيًا بين الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة في االستفادة من الخدمات المقدمة إليي1. 1. 6

 .إلى النوع
. توجد فروق بين الطالب والطالبات العاديين في تقييم واقع ذوي االحتياجات الخاصة في االستفادة من الخدمات المقدمة 3. 1. 6

 .تعزى إلى النوع
 . التوصيات:2. 6
 أوصت الدراسة باآلتي: 
 ت الخاصة بالجامعات السودانية.. ضرورة تطوير وتقنين الخدمات المقدمة لمطالبات ذوات االحتياجا1. 1. 6
دارة شؤونيم1. 1. 6   .. بضرورة إنشاء ىيئة داخل كل كمية جامعية تعنى بأمور ذوي االحتياجات الخاصة وا 
 . المقترحات:3. 6 
. إجراء دراسة مقارنة لواقع الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة 1. 3. 6

 واألىمية.
. دراسة الصحة النفسية والتحصيل الدراسي وعالقتيا ببعض المتغيرات لدى الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة 1. 3. 6

 بالمرحمة الجامعية.
 . دراسة واقع التالميذ والتمميذات ذوي االحتياجات الخاصة بالمرحمة الثانوية ومرحمة األساس )دراسة مقارنة(.3. 3. 6

 ادر والمراجع:المص
(: مشكالت الطمبة المكفوفين في الجامعات األردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، 1881إبراىيم، محمد سعيد ) -

 عمان.
، مطبوعات كمية التربية، 1(: الفئات الخاصة: خصائصيا وأساليب رعايتيا إجتماعيًا وتربويًا، ط1881الترامسي، سعيد محمد ) -

 معة األزىر، القاىرة.جا
(: الطمبة ذو الحاجات الخاصة في الجامعة، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في 1883الحديدي، منى ) -

 الجامعات األردنية، التحديات واالحتياجات، الجامعة األردنية، عمان.
من ذوي االحتياجات الخاصة بجامعة الممك سعود، جامعة الممك  (: تقييم خدمات الدعم المساندة لمطالب1886الخشرمي، سحر ) -

 سعود، المممكة العربية السعودية.
 جات الخاصة، دار الفكر، عمان.ا(: تعميم الطمبة ذوي الح1815الخطيب، جمال ) -
 (: متطمبات دمج االطفال ذوي االحتياجات الخاصة، دار الفكر، عمان.1814الخولى، عبداهلل ) -
(: خصائص الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في الجامعة األردنية، ورقة عمل مقدمة 1884، صالح والمعاني، محمد )الموزي -

 لمؤتمر التربية الخاصة العربي: الواقع والمأمول، الجامعة األردنية، عمان.
والوالدين، دار العمم واإليمان،  (: العمل مع أسر ذوي االحتياجات الخاصة: دليل المعممين1887حنفي، عمى عبد النبي محمد ) -

 القاىرة.
 ، مؤسسة طيبة، القاىرة.1(: اإلعاقة الحركية، ط1888وف )ؤ عامر، طارق عبد الرءوف ومحمد، ربيع عبد الر  -
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 (: الرعاية التربوية لذوي االحتياجات الخاصة، دار الفجر، القاىرة. 1883عبد الغفار، أحالم ) -
 لسموك االجتماعي لممعوقين، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية.(: ا1995فيمي، محمد السيد ) -
(: واقع الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في جامعات ومؤسسات التعميم العالي بدول مجمس التعاون 1889معاجيني، وآخرون ) -

 الخميج العربية، مجمس التعاون لدول الخميج العربية، األمانة العامة.
 (: األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وتأثيرىم عمى األسرة والمجتمع، دار وائل، عمان. 1888نصر اهلل، عمر ) -
 (: إرشاد أسر ذوي االحتياجات الخاصة، دار الفكر، عمان.1818) يحيى، خولة -
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