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  :ملخص
الدراسة إلى التعرف على واقع مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة ھدفت ھذه 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة وفقًا ألھدافھ، ومعوقات تحقیق أھدافھ، من وجھة نظر عینة 
ولتحقیق أھداف الدراسة تم استخدام المنھج الوصفي المسحي عبر تطبیق االستبانة على . الدراسة

) ١١٢(ارة بطریقة طبقیة عشوائیة من مجتمع الدراسة األصلي، والتي بلغت عینة الدراسة المخت
 ٧٢،٧(طالبا وطالبة من ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، بنسبة 

، من أعضاء ھیئة التدریس بقسم التربیة الخاصة في كلیة العلوم االجتماعیة بالجامعة) ٩(، و)٪
فیما یتعلق بنتائج محور واقع مركز خدمة ذوي االحتیاجات  : إلى النتائج التالیةوتوصلت الدراسة

الخاصة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة وفقًا ألھدافھ جاءت استجابة عینة أعضاء ھیئة 
التدریس بدرجة موافقة متوسطة، بینما جاءت استجابة عینة الطالب على المحور نفسھ بدرجة 

ما یتعلق بنتائج محور المعوقات التي تحول دون تحقق أھداف مركز خدمة ذوي فی، متوسطة
االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة جاءت استجابة عینة أعضاء ھیئة 

: من أبرز الخدمات التي یقدمھا المركز في مجال الدعم واإلرشاد،  كبیرةالتدریس بدرجة موافقة
شادي االجتماعي واألكادیمي للطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة في توفیر الدعم اإلر

وبدرجة متوسطة من وجھة نظر . الجامعة، بدرجة كبیرة، من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس
من أبرز ، بدرجة متوسطة من وجھة نظر كلیھماأما خدمات اإلرشاد النفسي فجاءت . الطالب

عْقد دورات تدریبیة للطالب ": مجال الخدمات التعلیمیة"ز ضمن الخدمات التي یقدمھا المرك
دورات الحاسب اآللي للمكفوفین وضعاف البصر : والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة مثل

الخ، وجاءت بدرجة كبیرة من وجھة ...ودورات اللغة اإلنجلیزیة، ودورات الحركة والتنقل اآلمن
أما طباعة اإلعالنات . متوسطة من وجھة نظر الطالبوبدرجة . نظر أعضاء ھیئة التدریس

وكذلك تطویر الخدمات اإللكترونیة لتتناسب مع . الخاصة باألنشطة المختلفة بالجامعة بطریقة برایل
من أبرز ، فجاءتا بدرجة متوسطة، عند كلیھماقارئات الشاشة للمكفوفین وضعاف البصر، 

جات الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود المعوقات التي تعیق مركز خدمة ذوي االحتیا
ضعف البرامج التدریبیة المقدمة للعاملین بالمركز، وسیادة ثقافة مقاومة التغییر فیما : اإلسالمیة

یتعلق باتجاھات رعایة الطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة، ووجود فجوة 
ذوي االحتیاجات الخاصة، وقلة األنشطة الطالبیة بین برامج الكلیات ومتطلبات سوق العمل من 

التي تقدمھا الجامعة للطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة، وضعف قدرات أعضاء ھیئة 
  .التدریس في استخدام التطبیقات التكنولوجیة التي تسھم في تنمیة قدرات ذوي االحتیاجات الخاصة

Abstract: 
This study aimed to identify the reality of the service center for people 

with special needs at the Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 
according to its objectives. To achieve the objectives of the study  ،a 
descriptive method was used by applying the questionnaire on the sample 
of the study selected in a random stratified form of the original study 
community  ،which reached up to 111 students with special needs at the 
Imam Muhammad bin Saud Islamic University  ،with (4.63% ) and ( 9 ) 
members of the faculty of the Department of Special Education in the 
Faculty of Social Sciences at the University. The study found the following 
results :the Imam Muhammad bin Saud Islamic University in accordance 
with its objectives  ،the sample of the faculty members responded with a 
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moderate approval  ،while the response of the sample students on the same 
axis was medium. With regard to the results of the axis of obstacles that 
prevent the achievement of the objectives of the service center for people 
with special needs at the Imam Muhammad bin Saud Islamic University  ،
the sample of the faculty members came with a high degree of approval. 
One of the most prominent services provided by the Center in the field of 
support and guidance is: providing social and academic support for 
students with special needs at the university  ،at a high degree  ،from the 
point of view of the faculty members. And at a medium degree from the 
point of view of the students. As for the psychosocial counseling services  ،
it came in a medium degree from both perspectives. One of the most 
prominent services provided by the Center is " The field of educational 
services " is holding training courses for students with special needs such 
as: Computer courses for the blind ones  ،and the visually impaired  ،
English language courses  ،Courses of the safe movement … etc. And it 
came at a high extent from the point of view of faculty members  ،and to a 
medium extent from the students' point of view. As for Printing 
advertisements for various activities at the university in Braille  ،as well as 
the development of electronic services to suit blinds screen readers and the 
visually impaired  ،They came at a moderate level for both. One of the 
most prominent obstacles that hinder the service center for people with 
special needs at the Imam Muhammad bin Saud Islamic University: weak 
training programs offered to staff at the center  ،and the rule of cultural 
resistance to change in relation to the trends of care for students with 
special needs at the university. And a gap between the programs of colleges 
and the requirements of the labor market with special needs  ،And the lack 
of student activities offered by the university to the students with special 
needs  ،and the weakness of faculty members in the use of technological 
applications that contribute to the development of the abilities of people 
with special needs.  

  :المقدمة
یعد الطلبة ذوو االحتیاجات الخاصة جزءا ال یتجزأ من النظام التعلیمي في أي جامعة من 
الجامعات، لذلك تسعى الجامعات أن توفر لھؤالء الطلبة جمیع احتیاجاتھم ومتطلباتھم بدایة من 

تحاقھم وقبولھم في الجامعة، وانتھاء بتخرجھم، حیث یكون من المتوقع والمأمول أن یلقى على ال
عاتقھم في المستقبل مسؤولیة كبیرة، لذا تقوم الجامعات بإعداد الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة 

ا یخفف أكادیمیًا، وتجھیزھم لسوق العمل، وشغلھم للعدید من الوظائف التي تتناسب مع حاجاتھم، مم
  .العبء على عاتق الدولة والمجتمع الذي یعیشون فیھ على حد سواء

إن االھتمام بالطالب ذوي االحتیاجات الخاصة في مؤسسات التعلیم العالي یرتبط ارتباط 
وثیقا بدرجة الوعي والتحضر ألي مجتمع، وكلما تطورت الحیاة المختلفة ازداد االھتمام بھذه 

عد التربیة العامل الرئیس للحضارة اإلنسانیة ویعد التعامل مع سلوك الفئات من الطالب، إذا ُت
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الطالب من أكثر القضایا التي تشغل العاملین في مجال التربیة بشكل عام ومجال التربیة الخاصة 
  ).٢٠٠٨، نصر اهللا(بشكل خاص 

خاصة وفي مجال الدراسات األجنبیة التي اھتمت بتقدیم الخدمات للطلبة ذوي االحتیاجات ال
تحدید المعوقات وتوضیح التعدیالت التي  (Paul, 2000)بالجامعات فقد تناولت دراسة باول 

أدخلت على توفیر بیئة مالئمة للوصول للتعلم المناسب داخل الجامعة للطالب ذوي االحتیاجات 
، بدراسة ھدفت إلى التعرف على  Hollins and Foley, 2013 بینما قام ھولینز وفولي، الخاصة

الصعوبات التي تواجھ الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة الجامعیین في حال استخدام اإلنترنت 
  . ووضع الحلول المناسبة لھا

كما تعمل الجامعات في المملكة العربیة السعودیة التي تحتوى على أعداد كبیرة من الطلبة 
ء الطلبة، وتمثل ھذا ذوي االحتیاجات الخاصة على إتاحة فرص التعلیم والتدریب لجمیع ھؤال

االھتمام في تطویر البرامج والخدمات والكوادر العاملة واستراتیجیات القیاس والتشخیص والتعلیم، 
إضافًة إلى إنشاء مراكز خدمات التربیة الخاصة بأغلب الجامعات السعودیة، في ضوء جملة من 

تحسین نوعیة حیاتھم المعاییر والمؤشرات بھدف ضمان تقدیم الخدمات والبرامج النوعیة و
ولتحقیق ھذا الھدف أقیمت العدید من المنتدیات والمؤتمرات بالمملكة العربیة ). ٢٠١٢الزھراني، (

السعودیة ودول الخلیج العربي، والتي من بینھا المؤتمر الدولي في التربیة الخاصة بھدف تحسین 
احل التعلیمیة، والذي أقیم وإصالح العملیة التربویة في مجال التربیة الخاصة في جمیع المر

، كما أقیم حدیثًا المؤتمر السعودي األول )٢٠١٥(بالشارقة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة عام 
، الذي ھدف إلى رسم ھویة التربیة الخاصة ضمن رؤیة )٢٠١٧(لألشخاص ذوي اإلعاقة عام 

 تتعلق بتحقیق التنمیة ؛ وذلك من خالل طرح ومناقشة مواضیع٢٠٣٠المملكة العربیة السعودیة،
المؤتمر السعودي (الشاملة والمستدامة لألشخاص ذوي اإلعاقة في ضوء المعاییر والمواثیق الدولیة 

  .)٢٠١٧األول لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
وقد برز االھتمام الكبیر برعایة الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة في مجال التعلیم العالي 

ھـ بتمكین ذوي االحتیاجات الخاصة ١٣/٨/١٤٢٠ في ١٢٨١٤/ب/٧حیث صدر األمر السامي رقم 
  .من الدراسة في جامعات وكلیات المملكة العربیة السعودیة وتقدیم اإلعانات المادیة الالزمة لذلك

ولتلبیة احتیاجات الطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة یجب على الجامعة القیام على الوجھ 
اتقھا وھي احتواء جمیع الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة، والعمل األكمل بالمسؤولیة الملقاة على ع

على تطویر أھدافھا باستمرار لجعلھا أھدافًا مالئمة لكل طالب من ھؤالء الطلبة بدًال من تكلیفھم 
ھذا من جانب، ومن . جمیعًا تعلم نفس المھمات، لكي یكونوا بنفس القدر والمستوى من الكفاءة

معة أن تنظر بعنایة فائقة إلى الخصائص الفردیة لكل طالب من الطلبة جانب آخر یجب على الجا
ذوي االحتیاجات الخاصة، واالستفادة القصوى من قدراتھم وطاقاتھم وإمكاناتھم واستعداداتھم 

  ).٢٠٠٣الحدیدي، (المتبقیة لدیھم واستثمارھا استثمارًا مفیدًا، بدال من ضیاعھا وفقدانھا 
عود من أقدم الجامعات التي أنشأت مركز خدمات ذوي االحتیاجات وقد كانت جامعة الملك س

ھـ، ١٤٠٥/١١/١٣الخاصة حیث أنشأت الجامعة نادیًا خاصًا بمنسوبیھا من الطلبة المكفوفین بتاریخ 
ھـ تم تطویره إلى مركز للمعوقین لیخدم ١٤١١حمل اسم نادي ابن أم كلثوم للمكفوفین، وفي عام 

طالب والطالبات تحت مسمى مركز ابن أم كلثوم للمعوقین، وفي عام جمیع فئات اإلعاقة من ال
ھـ بإنشاء مركز للمعوقین ١٤١٤/٠٦/١٦ بتاریخ ٩٥٨٣/٢٩ھـ صدر القرار اإلداري رقم ١٤١٤

  ).ه١٤٣٨عمادة شئون الطالب، (یسمى مركز ذوي االحتیاجات الخاصة 
ذوي االحتیاجات الخاصة  ثم أنشأت جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة مركز خدمات 

ه، حیث یعنى بتقدیم خدماتھ لذوي االحتیاجات الخاصة من الفئات ١٤٣٠ -١٤٢٩في العام الدراسي 
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، ویسھل لھم )اإلعاقة البصریة، اإلعاقة الحركیة، واإلعاقة السمعیة، وغیرھا من اإلعاقات(التالیة 
ركز خدماتھ في المنطقة التعلیمیة في متابعة شؤونھم والعمل على توفیر الخدمات لھم، حیث یقدم الم

الحرم الجامعي، واإلسكان الجامعي للطالب، وفي مركز دراسة الطالبات للطالبات من ذوي 
  ).ه١٤٣٨، مركز خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة(االحتیاجات الخاصة 

ویقدم مركز خدمات الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة في جامعة اإلمام عددًا من الخدمات 
ھؤالء الطالب، والذي بلغ عددھم في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة للعام الجامعي ل
  :ما یوضحھ الجدول التالي) ه١٤٣٨ - ١٤٣٧(

إحصائیة بعدد الطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة في جامعة اإلمام محمد ) ١(جدول 
  بن سعود اإلسالمیة حسب نوع اإلعاقة

  العدد  الطالب
  ٨٥  عاقة البصریةاإل

  ٤٢  اإلعاقة الحركیة
  ٦  اإلعاقة السمعیة
  ٢١  إعاقات أخرى

  ١٥٤  المجموع

  العدد  الطالبات
  ٢١  اإلعاقة البصریة
  ١٤  اإلعاقة الحركیة
  ٦  اإلعاقة السمعیة
  ٦  إعاقات أخرى

  ٦١  المجموع
للعام الدراسي یتضح من الجدول السابق أن العدد الكلي لطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة 

طالبة، وأن أكثر الطالب ) ٦١(طالبًا، و) ١٥٤(طالبًا وطالبة، منھم ) ٢١٥(بلغ ) ه١٤٣٨ - ١٤٣٧(
طالبًا، وأن أعلى نسبة من الطالبات ) ٨٥(نسبًة ھم من ذوي اإلعاقة البصریة، حیث بلغ عددھم 

  .طالبة) ٢١(كانت من ذوي اإلعاقة البصریة إذ بلغ عددھن 
 ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة إلى ویسعى مركز خدمات

تشجیع البحث العلمي في مجال خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة، وتشجیع الجمعیات، والمؤسسات، 
واألفراد على إنشاء البرامج الخاصة لرعایة ذوي االحتیاجات الخاصة من طالب وطالبات 

لمناسبة لھم، ودراسة التقاریر التي تصدرھا اللجان الفرعیة في الجامعة، والبحث عن فرص العمل ا
الكلیات والعمادات المساندة، ومن أجل التحقق من فاعلیة المركز في تقدیم الخدمات المناسبة لذوي 

  ).ه١٤٣٨، مركز خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة( االحتیاجات الخاصة
 ذوي االحتیاجات الخاصة بمؤسسات ومن ھذا المنطلق یأتي الدور الھام لمراكز خدمات

التعلیم العالي من خالل تذلیل ومواجھة العقبات التي تواجھ الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة في 
تعلیمھم العالي من خالل توفیر البیئة المالئمة، وتقدیم الخدمات المناسبة لھم، وتلبیة احتیاجاتھم 

  ).٢٠١٢الزھراني، (
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 عنایة كبیرة، وتعدھا جزءًا ال یتجزأ من Evaluationة التقویم وتولي التربیة الحدیثة عملی
العملیة التربویة والتعلیمیة؛ وذلك ألن التقویم وسیلة ھذه العملیة في معرفة مدى تحقیقھا ألھدافھا 

 للعملیة التعلیمیة، مما یسھم في Feedbackالتعلیمیة، فضال عن أن التقییم یعد تغذیة راجعة 
شخیص جوانب القوة لتعزیزھا، وجوانب الضعف أو القصور لوضع الحلول تطویرھا من خالل ت

الغصاونة (المناسبة لمعالجتھا وتصحیحھا بما یتالءم والتطور الحاصل في مجاالت الحیاة كافة 
  ).١٢، ص ٢٠١١وآخرون، 

  :مشكلة الدراسة
 ما زالت رغم أھمیة مراكز الخدمات التي تقدم للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة، إال أنھا

قاصرة في تحقیق أھدافھا، وتختلف في استعداداتھا وإمكاناتھا الستیعاب ھذه الفئات من الطلبة ذوي 
االحتیاجات الخاصة، كما أن بعض الجامعات والكلیات غیر مھیأة لتمكین ھؤالء الطلبة من متابعة 

ل، وتوفیر البیئات دراستھم بشكل طبیعي، حیث ما زالت اللوائح والنظم والقوانین وشروط القبو
المناسبة لھم، والكوادر البشریة المؤھلة، واألجھزة والتقنیات المساندة دون المستوى المطلوب 

  ). ٢٠٠٩معاجیني وآخرون، (
إلى أن برامج التربیة الخاصة والخدمات المقدمة في الدول العربیة ) ٢٠٠٨(ویشیر الخطیب 

 االھتمام الذي تستحقھ، وعدم مرونة النظام تتسم بالتوقعات المتدنیة وعدم إعطاء المخرجات
التربوي العام وعدم كفایة الدعم اإلداري والخدمات المساندة للتربیة الخاصة، واالھتمام بالكم على 

وھناك نقص كبیر . حساب النوع وضعف العالقة بین الممارسات التعلیمیة ونتائج البحوث العلمیة
  .قییم والمناھج والمصادر ذات الفائدة العلمیةفي الكوادر الفنیة المدربة وأدوات الت

وعلى الرغم من أھمیة رعایة الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعات إال أن ھناك ندرة 
في الدراسات السابقة التي تناولت ھذا الموضوع؛ فعلى المستوى المحلي توصلت دراسة الزھراني 

رؤیة مستقبلیة _ اصة بجامعة الملك سعود مركز خدمات ذوي االحتیاجات الخ"بعنوان ) ٢٠١٢(
إلى وجود عدد من المعوقات التي تحد من تحقیق أھداف ھذه " األسس والمبادرات_ للتطویر 

المراكز، وأوصت الدراسة بضرورة تطویر ھیكل تنظیمي جدید لمركز خدمات االحتیاجات 
ب ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة الملك سعود لیشمل وحدات تخدم كافة احتیاجات الطال

الخاصة، وتوفیر العدد الكافي من الكوادر الوظیفیة المؤھلة والمتخصصة للعمل في وحدات 
المركز، والعمل على تطویر بیئة مناسبة للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة حتى یتمكن 

التشخیص في تناولت دراسة جودة عملیة  )٢٠١٥(بینما دراسة الزارع . المركز من تحقق أھدافھ
مراكز ومعاھد التربیة الخاصة في ضوء معاییر مجلس األطفال غیر العادیین في مدینة جدة، 
وأوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات أخرى على عینات جدیدة ومتغیرات أخرى، وضرورة 

  . التقید بالمعاییر العالمیة الخاصة بمجلس األطفال غیر العادیین
التربویة المقدمة لذوي االحتیاجات الخاصة في مراكز خدمات التربیة أما فیما یتعلق بالبرامج 

الخاصة، فھي ما زالت تقدم بالطریقة التقلیدیة، وال توجد إستراتیجیة واضحة في متابعة األنشطة 
  ). ٥٨، ص ٢٠٠٩الصمادي، (والبرامج والخدمات التربویة المقدمة لھذه الفئة من الطالب 

ي یعمل مدیرا لمركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة ومن خالل خبرة الباحث الذ
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، یجد العدید من المعوقات والصعوبات التي تحد من تحقق أھداف 

  . ھذا المركز وھو ما دفع الباحث إلى إجراء ھذه الدراسة
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  :أسئلة الدراسة
إلمام محمد بن سعود اإلسالمیة مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة اما واقع  .١

 وفقًا ألھدافھ من وجھة نظر عینة الدراسة ؟
 بجامعة اإلمام محمد بن ما معوقات تحقیق أھداف مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة .٢

  ؟من وجھة نظر عینة الدراسة  سعود اإلسالمیة
  :أھداف الدراسة

ة اإلمام محمد بن سعود مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعالتعرف على واقع  )١
 .اإلسالمیة وفقًا ألھدافھ من وجھة نظر عینة الدراسة

 بجامعة اإلمام محمد تحدید معوقات تحقیق أھداف مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة )٢
  .من وجھة نظر عینة الدراسة بن سعود اإلسالمیة

بجامعة صة  تحقیق أھداف مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخا تساھم فيتقدیم مقترحات )٣
  .اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

  :أھمیة الدراسة
  :  األھمیة النظریة-أوًال 

 التي تناولت -في حدود علم الباحث-تستمد ھذه الدراسة أھمیتھا من كونھا من الدراسات القلیلة  )١
 . بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةتقییم مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة 

بجامعة اإلمام واقع ومعوقات تحقیق أھداف مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة الكشف عن  )٢
 .، ومحاولة إیجاد الحلول المناسبة لھامحمد بن سعود اإلسالمیة

أھمیة الموضوع الذي یتمثل في فئة ھامة من فئات المجتمع، وھي فئة ذوي االحتیاجات  )٣
 .الخاصة

في رعایة وخدمة وتأھیل األفراد ذوي االحتیاجات تتوافق ھذه الدراسة مع االتجاھات العالمیة  )٤
 .الخاصة

، في )٢٠٣٠(تأتي ھذه الدراسة استجابة لتحقیق متطلبات رؤیة المملكة العربیة السعودیة  )٥
  . زیادة الخدمات المقدمة لذوي االحتیاجات الخاصة

   : األھمیة التطبیقیة–ثانیًا 
راكز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة في من المأمول أن تساعد ھذه الدراسة المسئولین عن م )١

الجامعات السعودیة على إیجاد برامج وأنشطة تساھم في تطویر قدرات ومھارات ھذه الفئة من 
  . الطالب

قد تسھم ھذه الدراسة في إیجاد آلیات وإجراءات تشجع الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة على  )٢
ت الخاصة، واقتراح البرامج والخدمات المشاركة بفاعلیة بأنشطة مركز خدمة ذوي االحتیاجا

 .المناسبة لھم
وأصحاب القرار بجامعة اإلمام تزوید العاملین في مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة  )٣

 بإنتاج علمي وعدد من الحقائق والمعلومات حول فاعلیة المركز في محمد بن سعود اإلسالمیة
  .تقدیم الخدمة لذوي االحتیاجات الخاصة

ع أن تفید نتائج ھذه الدراسة المراكز المشابھة لمركز خدمات التربیة الخاصة في من المتوق )٤
المعوقات التي تحد من تحقیق أھداف مركز خدمة ، في تسلیط الضوء على الجامعات السعودیة
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والعمل على إیجاد الحلول ، بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةذوي االحتیاجات الخاصة 
 .تلك المعوقاتالمناسبة لتذلیل 

یمكن أن تساھم نتائج الدراسة الحالیة في فتح مجاالت بحثیة جدیدة أخرى تتناول نطاقات  )٥
، وإجراء المزید من بالجامعات السعودیةمختلفة لمراكز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة 

 . الدراسات في المجال نفسھ، أو في مجاالت أخرى ذات عالقة بمشكلة الدراسة الحالیة
  :الدراسةحدود 

 مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة ستقتصر الدراسة على تقویم: الحدود الموضوعیة
والتعرف على المعوقات التي تحد من تحقیق . اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة في ضوء أھدافھ

  تحقیق أھداف التي تساھم في المقترحاتوتحدیدأھداف مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة، 
  بالجامعةمركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة 

جامعة اإلمام محمد بن بطبقت الدراسة في مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة : الحدود المكانیة
  .سعود اإلسالمیة بمدینة الریاض

  . ه١٤٣٨/ه ١٤٣٧طبقت الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي : الحدود الزمنیة
  :ةمصطلحات الدراس

یقصد بھ المركز المسئول عن تقدیم الخدمات المساندة : مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة: أوًال
  ).٦، ص ٢٠١٢الزھراني، (للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة داخل الجامعات السعودیة 

م والمقصود بالعا(ھو الفرد الذي لدیھ انحراف عن المتوسط العام : ذوو االحتیاجات الخاصة: ثانیًا
في القدرات العقلیة، والقدرات الجسدیة والحركیة، والقدرات الحسیة وقدرات ) ھنا المجتمع

االتصال والتواصل، األمر الذي یجعل الفرد غیر قادر على التكیف مع متطلبات الدراسة والحیاة، 
  ).٢٠٠٣الوقفي، (مما یحتاج إلى الدعم وإلى خدمات تربویة خاصة لتطویر قدراتھ 

التقویم بأنھ مجموعة اإلجراءات التي یتم من خاللھا تحدید نقاط القوة ونقاط "یعرف : تقویمال: ثالثًا
كما ).٩٨م، ص٢٠١٢السید، " (الضعف، ومدى النجاح أو الفشل في تحقیق األھداف المنشودة

جھد منظم، یشتمل على وصف البرامج والخدمات "التقویم بأنھ ) ٥٢، ص٢٠١٤(یعرف السریع 
ج المترتبة على إجراءاتھ بغیة تقدیم المعلومات والتغذیة الراجعة المفیدة التخاذ قرارات وتقییم النتائ

  ".مناسبة فیما یتعلق بجدوى البرامج وتحلیل مدى تحقیقھا لألھداف المتوقعة منھ
ویعرف التقویم إجرائیًا في ھذه الدراسة بأنھ جمیع اإلجراءات واألسالیب المنظمة والھادفة 

مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود حقق أھداف لتحدید واقع ت
اإلسالمیة، واقتراح أسالیب لمعالجة نقاط الضعف، وتعزیز نقاط القوة في مركز خدمة ذوي 

  .االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
  :الدراسات السابقة

، Debra ،Sherril ،meg ،and Vanessa( وفانیسا  ومیج وشیریل دیبرا بھا قام دراسة .١
الكلیات (الثانویة العامة  بعد ما برامج تقییم حول األدبیات مراجعة إلى: الدراسة ھدفت ) 2001

 لتقدیم فلسفي أساس العقلیة، لتحدید اإلعاقة من ذوي لألفراد المساندة ، والخدمات)والجامعات
 الجھود، كفاءة حول األبحاث وتلخیص البرامج اتمكون أو الممارسات البرامج وتحدید ھذه

المقابلة، وأداة تحلیل : وتمثلت أداة الدراسة في.المنھج النوعي والمنھج الوثائقي: منھج الدراسة
من العاملین في برامج  )٢٧: (وبلغت عینة الدراسة .نتائج المراجع والدراسات السابقة

 ما بعد الثانویة برامج أن بینت: نتائج الدراسة. لیةالعق اإلعاقة ذوي لألفراد المساندة والخدمات
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 انتقالیة البرامج ، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن)والمھنیة التعلیمیة( عقلًیا للمعوقین المقدمة
 الوظیفیة، المھارة تنمي ال منفصلة برامج المطلوب، وكانت المستوى إلى وال تصل فعالة وغیر

  . األجر مدفوع العمل فرص توفر مع، والالمجت في االندماج توفر فرص وال
إلى تقییم خدمات الدعم المساندة للطالب من : ھدفت الدراسة) ٢٠٠٣(دراسة سحر الخشرمي  .٢

ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة الملك سعود، واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي، وكانت 
ة، واستخدمت عینتھا طالب وطالبات جامعة الملك سعود من ذوي االحتیاجات الخاص

االستبانة، وتوصلت إلى أن ما یقارب نصف عینة الطالب المعاقین بالجامعة ال یتفقون على أن 
مباني الجامعة مھیأة الحتیاجاتھم وكان اتجاه آراء الذكور أكثر إیجابیة من اإلناث حول مدى 

لطالب من  كما توصلت الدراسة بأن التفاعل االجتماعي بین ا٠مالئمة التسھیالت المكانیة 
ذوي اإلعاقة والطالب من غیر المعاقین إیجابیة إلى حد كبیر، كذلك العالقة بأعضاء ھیئة 
التدریس، واإلداریین في الجامعة نحوھم تمیل إلى اإلیجابیة، وھو مؤشر إیجابي للدمج 

تقریبا منھم ال یوافقوا على أن طرق التدریس المستخدمة % ) ٦٠(االجتماعي الفعال، كما أن 
 الجامعة تراعي احتیاجاتھم، وفیما یتعلق بخدمات مراكز االحتیاجات الخاصة بالجامعة فقد في

أشارت النتائج إلى توجھات وانطباعات سلبیة عن دور مراكز االحتیاجات الخاصة في توفیر 
الوسائل واألجھزة المعینة على التعلم، كذلك عدم تنسیقھا لتحدید أماكن مناسبة لتقدیم 

للطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة، وھي أمور ھامة تؤثر بشكل كبیر في نجاح االختبارات 
الطالب األكادیمي، وقد تكون أحد األسباب التي منعت توفیر تلك المستلزمات ھو عدم توفر 

  . میزانیة خاصة بمراكز االحتیاجات الخاصة وقلة عدد الكوادر العاملة بھا
إلى استعراض تاریخ تعلیم المعاقین سمعیًا : دراسةھدفت ال) Girgin, 2006( دراسة جیرجن  .٣

في تركیا، وتحدید المعوقات التي تواجھ الطلبة المعاقین سمعیًا في التعلیم مدى الحیاة، وخاصة 
في المرحلة الجامعیة، وما ھي الخصائص التعلیمیة للمعوقین سمعیًا وشروط القبول لھم في 

 ریخي، وتمثلت عینة الدراسة في الطالب الصم فيالمنھج التا: الجامعة، واستخدمت الدراسة
جامعة األناضول في تركیا، واستخدمت أداة لتحلیل الوثائق، والمقابلة، وتوصلت إلى أن 
الجامعة تساعد الطلبة المعاقین سمعیًا من اكتساب مھارات اللغة واستخدام اللغة الطبیعیة في 

 الختبارات القبول في الجامعة، ویقدم لھؤالء البیئة السمعیة والشفھیة لمساعدتھم على تھیئتھم
الطلبة قبل عامین من التخرج برامج الكمبیوتر وتشیید المباني وبرنامج األربع سنوات 

  .المتخصصة في فنون السیرامیك والفنون التخطیطیة
معرفة واقع الطلبة من ذوي االحتیاجات : ھدفت الدراسة) ٢٠٠٩(دراسة معاجیني وآخرین  .٤

جامعات ومؤسسات التعلیم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربي من الخاصة في 
حیث أعداد المقبولین منھم حالیا، والنظم واللوائح والتشریعات المنظمة لقبولھم ورعایتھم، 
والخدمات المقدمة لھم، والخطط المستقبلیة للتوسع في زیادة أعداد المقبولین منھم، وسبل 

دمة لھم، واستخدمت المنھج الوثائقي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أعداد تحسین الخدمات المق
الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة والمقبولین في الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي بدول 
مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة كانت ضئیلة جدا، حیث شكل الطلبة المتفوقون دراسیًا 

ضحت النتائج أیضا أنھا تتركز األعداد بشكل ملحوظ في ، كما أو%٧٠والموھوبون حوالي 
فئات بعینھا من الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة دون غیرھا، كالمتفوقین والموھوبین 
والمعوقین بصریًا وسمعیًا، واإلعاقة الحركیة، ویندر بل وینعدم باقي الفئات من ذوي 

 بدول المجلس كفئة صعوبات التعلم االحتیاجات الخاصة في جامعات ومؤسسات التعلیم العالي
  ٠أو من ذوي اضطراب التوحد أو متعددي العوق 
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تحدید مدى الحاجة إلى برامج مساندة للطالب ذوي : ھدفت الدراسة) ه١٤٣٠(دراسة الذویبي  .٥
صعوبات التعلم على مستوى التعلیم الجامعي، واستخدم المنھج الوصفي المسحي في ھذه 

نة تقدیر الستقصاء آراء عینة الدراسة، وتكونت عینة الدراسة من الدراسة، وتم تطبیق استبا
وجود وعي لدى أعضاء ھیئة : عضو ھیئة تدریس، وتوصلت نتائج الدراسة إلى اآلتي) ٢٨٠(

 توجد حاجة كبیرة للبرامج (3,51)التدریس بظاھرة صعوبات التعلم وكان متوسطھم الحسابي 
وجھة نظر عینة الدراسة، وھناك حاجة كبیرة لتوفیر المساندة للطلبة ذوي صعوبات التعلم من 

بیئة تعلیمیة مناسبة للطلبة من ذوي صعوبات التعلم من وجھة نظر عینة الدراسة، وعدم وجود 
فروق ذات داللة إحصائیة لمتغیرات التخصص والرتبة العلمیة والخبرة في وجھة نظر عینة 

صعوبات التعلم، ووجود فروق ذات داللة الدراسة نحو توفیر البیئة المناسبة للطلبة ذوي 
إحصائیة لمتغیرات التخصص والرتبة العلمیة، والخبرة في وجھة نظر عینة الدراسة نحو 

  .توفیر البرامج المساندة للطلبة من ذوي صعوبات التعلم
ھدفت التعرف على المشكالت التي تواجھ الطلبة ذوي ) ٢٠١٠(دراسة العاید وآخرین  .٦

ة في جامعة الطائف، وتمثل مجتمع الدراسة من الطلبة من ذوى االحتیاجات االحتیاجات الخاص
الخاصة في جامعة الطائف، واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي، وبلغ عدد عینة 

یعانون ) ٥( من جامعة الطائف منھم )  ذكور ٨ إناث، ٩( طالبًا وطالبة، ) ١٧(الدراسة من 
یعانون من إعاقة بصریة، وتم استخدام ) ٩( من إعاقة سمعیة،یعانون ) ٣( من إعاقة حركیة،
مفردة موزعة على ستة محاور لتحدید المشكالت التي تواجھ الطلبة ) ٨٠(استبانة تضمنت 

من أكثر األبعاد التي : ذوى االحتیاجات الخاصة بجامعة الطائف، وتم التوصل إلى النتائج التالیة
 الثالث وھو المشكالت االقتصادیة، ویلیھ البعد الثاني وھو تمثل مشكلة لدى المعاقین ھو البعد

المشكالت اإلداریة ثم البعد السادس وھو النقل والمواصالت ومن أقل األبعاد التي تمثل مشكلة 
لدى المعاقین ھو البعد الخامس والذي یتمثل في المشكالت النفسیة، وال تختلف المشكالت التي 

یاجات الخاصة باختالف المستوى التعلیمي، وال توجد فروق یواجھھا الطلبة من ذوى االحت
ذات داللة إحصائیة في المشكالت التي یواجھھا الطلبة ذوى االحتیاجات الخاصة تبعًا 
لتخصصاتھم وال تختلف المشكالت تبعًا لشدة اإلعاقة، وأن الذكور أعلى درجة في المشكالت 

 في المشكالت بین المجموعات تبعًا لنوع التي یواجھونھا مقارنة باإلناث وال توجد فروق
  .اإلعاقة

ھدفت الدراسة تقییم البرامج والخدمات ) ٢٠١٢(دراسة الخطیب والزعبي وعبد الرحمن  .٧
التربویة في مؤسسات ومراكز اإلعاقة الفكریة وفقا للمعاییر العالمیة، واعتمدت على المنھج 

سات ومراكز اإلعاقة الفكریة في الوصفي التحلیلي، وتكونت عینة الدراسة من جمیع مؤس
مركز ومؤسسة، وتم بناء أداة لتقییـم مستوى البرامج والخدمات  ) ١٠٠(األردن والبالغ عددھا 

في مؤسسات ومراكز اإلعاقة الفكریة، وأشارت النتائج إلى أن ھناك بعدا واحدا فقط جاء 
 الثالثة ذات مستوى بمستوى مرتفع، وھو مجال البرامج والخدمات، بینما كانت المجاالت

البیئة التعمیمیة، والتقویم، واإلدارة والعاملین فیھا أما بقیة األبعاد : فاعلیة متوسطة وھي
الرؤیة والرسالة، مشاركة األسرة، : وعددھا أربعة فقد كانت ذات مستوى فاعلیة متدن وھي

   .الدمج والخدمات االنتقالیة، والتقویم الذاتي
دف الدراسة التعرف على مركز خدمات االحتیاجات الخاصة ھ) ٢٠١٢(دراسة الزھراني  .٨

، وتم استخدام ) المبادرات-األسس(بجامعة الملك سعود، وتحدید رؤیة مستقبلیة للتطویر، 
المنھج الوثائقي، وأكدت الدراسة أن تطویر مركز خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة 

ب، حیث یقدم المركز كافة الخدمات المساندة أحد األھداف اإلستراتیجیة لعمادة شؤون الطال
والمساعد للطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة، والتي تتمثل في التعرف على مشاكلھم 
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بالجامعة، وإیجاد الطرق والوسائل وتقدیم المقترحات لتذلیلھا، وتوفیر األجھزة واألدوات التي 
وطاقاتھم الكامنة وتسھم في بناء تزودھم بمھارات وخبرات نفسیة واجتماعیة توقظ مواھبھم 

شخصیتھم وتزرع ثقتھم بأنفسھم وتزید من فاعلیتھم ونشاطھم، والتي من شأنھا تھیئة البیئة 
التعلیمیة المناسبة لھم ومساعدتھم على االندماج في الحیاة الجامعیة والمجتمع، وبناء وتنمیة 

ساعدة المراكز المماثلة التي قد أواصر التعاون بین المركز والكلیات وإدارات الجامعة ، وم
وبالتالي، وقد ألقت الدراسة  تنشأ مستقبال سواء من داخل الجامعات السعودیة أو خارجھا

رؤیة ورسالة مركز خدمات ب، رؤیة ورسالة عمادة شؤون الطال: الضوء على المحاور اآلتي
 مھام مركز ،ة نشأة وتطور مركز خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة،ذوي االحتیاجات الخاص

خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة، الھیكل التنظیمي لمركز ذوي االحتیاجات الخاصة، الرؤیة 
   .المستقبلیة لتطویر مركز خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة

التعرف على المشكالت النفسیة واالجتماعیة : ھدفت الدراسة) ٢٠١٤(دراسة الفواعیر  .٩
ة ذوي االحتیاجات الخاصة في المرحلة الجامعیة، واستخدم واألكادیمیة التي یعاني منھا الطلب

المنھج الوصفي المسحي في ھذه الدراسة، وتم استخدام استبانة من إعداد الباحث لجمع 
طالبًا من ذوي االحتیاجات الخاصة، وأشارت النتائج أن ) ٢٣٧(البیانات، وتكونت العینة من 

بشكل أقل ) نفسیة، أكادیمیة، اجتماعیة(مختلفة الطلبة ذوي اإلعاقة الصحیة یواجھون مشكالت 
بكثیر من الطلبة ذوي اإلعاقة السمعیة، ومن الطلبة ذوي اإلعاقة البصریة، ومن الطلبة ذوي 

النفسیة، األكادیمیة، (اإلعاقة الجسمیة والحركیة ، وأن أكثر الطالب تعرضًا للمشكالت 
د مقارنتھم مع باقي طالب المرحلة ھم من طلبة ذوي اإلعاقات المتعددة عن) االجتماعیة

  . الجامعیة من اإلعاقات األخرى
تحدید متطلبات تطویر أقسام التربیة الخاصة في : ھدفت الدراسة) ٢٠١٥(دراسة القرني  .١٠

الجامعات السعودیة لتحقیق كفاءة المخرجات التعلیمیة، وتحدید معوقات التطویر وذلك من 
التربیة الخاصة، واعتمدت الدراسة على المنھج وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بأقسام 

الوصفي المسحي، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع المعلومات والبیانات، وتم تطبیق الدراسة 
على جمیع أفراد مجتمع الدراسة، والذي تكون من أعضاء ھیئة التدریس الذكور في أقسام 

إلى أن توفر متطلبات  ائج الدراسةعضوا، وتوصلت نت ) ٢٧١(التربیة الخاصة بلغ عددھم 
تطویر أقسام التربیة الخاصة في الجامعات السعودیة جاءت بدرجة متوسطة وبمتوسط، وأن 
أھمیة متطلبات تطویر أقسام التربیة الخاصة في الجامعات السعودیة جاءت بدرجة عالیة جدًا، 

قسام التربیة الخاصة في وأن درجة موافقة مجتمع الدراسة على المعوقات التي تعیق تطویر أ
الجامعات السعودیة كانت بدرجة عالیة، توجد فروق ذات دالة إحصائیة لمتوسطات استجابات 
مجتمع الدراسة حول درجة توفر متطلبات أقسام التربیة الخاصة في الجامعات السعودیة 

ة تبعا ھذا لمتغیرات الدراسة عدا متغیر مجال التدریس؛ حیث ال توجد فروق ذات داللة إحصائی
وال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حول  المتغیر،

الرتبة العلمیة، سنوات : درجة أھمیة متطلبات تطویر أقسام التربیة الخاصة عند متغیرات
الجامعة، نشأة : الخبرة، مجال التدریس، بینما وجدت فروق ذات داللة إحصائیة تبعا لمتغیر

  .لقسما
  :التعلیق على الدراسات السابقة

تمیزت الدراسة الحالیة عن باقي الدراسات السابقة في شمولیة أھدافھا؛ حیث ھدفت الدراسة 
مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود الحالیة إلى التعرف على واقع 

تحدید معوقات تحقیق أھداف مركز خدمة واإلسالمیة وفقًا ألھدافھ من وجھة نظر عینة الدراسة، 
من وجھة نظر عینة الدراسة،  بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةذوي االحتیاجات الخاصة 
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مركز خدمة ذوي االحتیاجات التعرف على الفروق بین استجابات أفراد عینة الدراسة نحو واقع و
الوظیفة، : ( تبعًا للمتغیرات اآلتیةألھدافھالخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة وفقًا 

 ).الكلیة، المؤھل العلمي، الخبرة
كما تمیزت الدراسة الحالیة بأنھا الدراسة األولى التي تناولت دراسة مركز خدمة ذوي 

 .االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة على الرغم من أھمیة ھذا الموضوع
  :اسة الحالیة من الدراسات السابقة فيوقد استفادت الدر

  .التعرف على األدبیات، واإلجراءات المتبعة في تلك األبحاث وكیفیة ضبط المتغیرات )١
  .اختیار منھج الدراسة والعینة المناسبة لتطبیق أداة الدراسة )٢
 . تحدید محاور اإلطار المفھومي )٣
الدراسات السابقة التي تناولت إعداد أداة الدراسة واختیار محاورھا بما یتناسب مع أدوات  )٤

  .موضوع عوامل تحویل الطالب من كلیة إلى أخرى
تحدید األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل البیانات الستخالص النتائج وتفسیرھا  )٥

  .والتي تتناسب مع أسئلة الدراسة الحالیة
  :اإلطار المفاھیمي للدراسة

   الخاصةماھیة خدمات ذوي االحتیاجات: المحور األول
  .تعریف خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة

خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة بأنھا مجموعة ) ٢٨٧، ص ٢٠١٠(یعرف الخطیب 
الخدمات المكیفة أو المعدلة التي تقدمھا المدارس والمعاھد والجامعات لعموم الطلبة بھدف تلبیة 

م على بلوغ أقصى مدى ممكن من االحتیاجات الفردیة للطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة لمساعدتھ
  .األداء، واالستقاللیة، والتكیف

وتقدم خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة من خالل تھیئة سبل الحیاة لھم لیصلوا إلى أعلى 
درجات التكیف والنمو، حیث القى میدان خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة اھتمامًا كبیرًا عند 

لعشرین وحتى وقتنا الحاضر، وتتعدد اإلعاقات تحت مظلة ذوي العلماء والباحثین في بدایة القرن ا
اإلعاقة الفكریة، البصریة، السمعیة، التوحد، اضطراب النطق (االحتیاجات الخاصة والتي من بینھا 

عاق یعوق، أي ھو ما أعاق الفرد من : ، ونعني بكلمة إعاقة في اللغة)والكالم، صعوبات التعلم
  ).١٧، ٢٠١٠بطرس، (وھو العجز أو القصور أو عدم القدرة الوصول إلى مستوى أقرانھ، 

  :مجاالت الخدمات المقدمة لذوي االحتیاجات الخاصة في المملكة العربیة السعودیة
تتعدد المؤسسات التي تقدم خدماتھا لذوي االحتیاجات الخاصة بالمملكة العربیة السعودیة 

 مثل وزارة التعلیم، وزارة الصحة، وزارة سواًء أكانت حكومیة أم من مؤسسات المجتمع المدني،
وفیما یلي توضیح مجاالت الخدمات . الشؤون االجتماعیة، وزارة الشؤون البلدیة والقرویة وغیرھا

  :المقدمة لھذه الفئة في المملكة العربیة السعودیة
  :الخدمات التعلیمیة المقدمة لذوي االحتیاجات الخاصة في المملكة العربیة السعودیة

 األمانة العامة للتربیة الخاصة، وفي ھیكلھا الحالي تضم تسع وحدات أت وزارة التعلیمأنش
. إدارة العوق البصري) ١: (فنیة وإداریة تنظم وترعى تعلیم وتربیة األشخاص ذوي اإلعاقة، وھي

شف برنامج الك) ٥. (إدارة صعوبة التعلم) ٤. (إدارة التربیة الفكریة) ٣. (إدارة العوق السمعي) ٢(
) ٨. (إدارة اإلسكان الداخلي) ٧. (إدارة الدراسات والتطویر) ٦. (عن الموھوبین ورعایتھم

 ). ٢٠٠٦حبیب، (الشؤون اإلداریة ) ٩. (العالقات العامة والتوعیة التربویة
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وتطبق المملكة في سبیل تقدیم التعلیم لألشخاص ذوي اإلعاقة أسلوب التعلیم الخاص الموجھ 
انب أسلوب دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في التعلیم العام، حیث تقوم عدة لفئات اإلعاقة، بج

وزارات ومؤسسات حكومیة بعملیة تعلیم األشخاص ذوي اإلعاقة وتنفیذ أھداف السیاسة التعلیمیة، 
وفي مجال التعلیم المخصص . كوزارة التعلیم، والمؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب المھني

:  اإلعاقة، فقد تم افتتاح العدید من المعاھد الحكومیة لإلعاقات المختلفة، مثللفئات األشخاص ذوي
، وبمختلف مراحلھا ...)معاھد التربیة الفكریة، معاھد النور للمكفوفین، معاھد األمل للصم(

، إضافة إلى تجھیزھا باألدوات والمعینات السمعیة ) ثانوي– متوسط –ابتدائي –روضة (الدراسیة 
وبناء علیھ، صدرت قرارات تنظیمیة بقبول جمیع . للتدریب والتي تسھل العملیة التعلیمیةواألجھزة 

الطالب ذوي اإلعاقة القابلین للتعلیم في جمیع مراحل التعلیم األساسیة بغض النظر عن نوع اإلعاقة 
  ).٢٠١٦وزارة الشؤون االجتماعیة، (

م البدء في دمج ١٩٩٠د تم في عام أما في مجال دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في التعلیم، فق
الطالب ذوي اإلعاقة إما بشكل جزئي في فصول خاصة ملحقة بمدارس التعلیم العام، أو بشكل كلي 
في فصول التعلیم العام جنبًا إلى جنب مع أقرانھم طالب التعلیم العام، مع تقدیم الخدمات التربویة 

خشرمي، (م في الصفوف الدراسیة المختلفة والتأھیلیة المساندة التي تضمن مسایرتھم ألقرانھ
٢٠٠٣.(  

وقد أصدرت وزارة التعلیم عددا من التدابیر التشریعیة وقدمت عددا من الخدمات المساندة 
وزارة الشؤون (والمتعددة من أجل النھوض بعملیة تعلیم اِألشخاص ذوي اإلعاقة، ومنھا 

  ):٢٠١٦االجتماعیة، 
 األساسیة لذوي اإلعاقة بما یتطلبھ ذلك من إجراء تھیئة المدارس لتلبیة االحتیاجات -

 لالستفادة من كافة التعدیالت البیئیة الضروریة وإزالة العقبات التي تحد من تنقلھم في المدارس
المرافق والخدمات المقدمة، كما یتم صرف األجھزة التعویضیة مجانًا كالمعینات السمعیة الفردیة 

بصریة بكافة أنواعھا لضعاف البصر، والعصا البیضاء الخاصة لضعاف السمع، وكذلك المعینات ال
 . بالمكفوفین، والكراسي المتحركة للمعوقین حركیًا، وغیرھا

  وتسجیلھا صوتیًا، باإلضافة إلى توفیر ) برایل(طباعة الكتب الدراسیة بطریقة الخط البارز
غیرھا، إضافة إلى تعدیل المستلزمات التعلیمیة للمكفوفین كالمكعبات الفرنسیة للریاضیات و

وتكییف الكتب الدراسیة المطبقة في التعلیم العام لتناسب خصائص وقدرات الطالب الصم، 
 .واستخدام لغة اإلشارة للتواصل مع الطالب الصم

  توظیف معلمین متخصصین حاصلین على مؤھالت جامعیة في التربیة الخاصة وفق المسارات
اصلین على دبلوم عاٍل في التربیة الخاصة ال یقل عن سنة التخصصیة لكل إعاقة، أو معلمین ح

ونصف بعد المؤھل الجامعي، ویحظى ھؤالء المعلمون بمیزات مادیة إضافیة بھدف تشجیعھم 
على االنخراط في ھذا العمل، ویتم عقد العدید من الدورات التدریبیة للمعلمین على رأس العمل 

 .الطالب ذوي اإلعاقةلتحسین أدائھم وقدراتھم في التعامل مع 
  تخصیص برامج لإلسكان الداخلي الستیعاب جمیع الطالب والطالبات في التربیة الخاصة في

جمیع المراحل الدراسیة ممن یتعذر وجود برامج للتربیة الخاصة قرب مقر سكن أسرھم، 
وكذلك من یتعذر دمجھم في مدارس التعلیم العام، وتشمل خدمات اإلسكان الداخلي خدمات 
اإلعاشة والكساء والمكافأة المالیة الشھریة لكل طالب، باإلضافة إلى الخدمات الصحیة 

 . والنظافة
  ریال مستلزمات تعلیمیة لكل مدرسة یْدرس فیھا طالب من ذوي اإلعاقة ) ٥٠٠٠(صرف مبلغ

 .الجسدیة أو الصحیة
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 ریة على مدار العام منح كل طالب منتظم في الدراسة بمعاھد وبرامج التربیة الخاصة مكافأة شھ
بما في ذلك أشھر اإلجازة الصیفیة، وتختلف في مقدارھا حسب المرحلة التعلیمیة وحسب إقامتھ 

ریاًال للمقیم مع أسرتھ، أو في القسم الداخلي وھي ) ٤٥٠-  ٣٠٠(مع أسرتھ وتتراوح بین
 .ریاًال) ١٨٠- ٩٠(تتراوح بین 

  تقویم اللغة والكالم، العالج الطبیعي، التشخیص الطبي والنفسي(تقدم الخدمات المساندة ،
) ٢٧(لألشخاص ذوي اإلعاقة من عمر سنة إلى عمر ثماني عشرة سنة من خالل ) والوظیفي

 .مركزًا أحدثھا مركز األمیر سلطان للخدمات المساندة في مدینة الریاض
  تخصیص منح دراسیة لألشخاص ذوي اإلعاقة من الدول العربیة وخاصة من دول مجلس

 .تعاون الخلیجيال
  مجانیة الدراسة في معاھد وبرامج التربیة الخاصة للمقیمین بما في ذلك اإلقامة في السكن

 .الداخلي وجمیع متطلباتھ
أما فیما یتعلق بالتعلیم الجامعي، فقد صدرت التعلیمات بقبول جمیع األشخاص ذوي اإلعاقة 

: وو اإلعاقة الذین لم یقبلوا من قبل، مثلالمؤھلین في مؤسسات التعلیم الجامعي، ومنھم األشخاص ذ
األشخاص ذوي اإلعاقة السمعیة، واألشخاص ذوي اضطراب التوحد، واألشخاص ذوي صعوبات 

الخ، مع ضرورة أن تقوم ھذه المؤسسات بإیجاد برامج التھیئة وبرامج المتابعة التي تضمن .. التعلم
مجموعة من اإلجراءات والتدابیر كالتالي وقد اتخذت وزارة التعلیم . نجاحھم في تلك المؤسسات

  ):٢٠١٦وزارة الشؤون االجتماعیة، (

  اعتماد خطة لتطویر المقررات الجامعیة في تخصصات التربیة الخاصة ضمن مدة زمنیة
 . محددة، وبما یتواكب مع التطورات العالمیة

 تأھیل الصحي، أیضًا تم اعتماد برنامج لالبتعاث الخارجي في مجاالت التربیة الخاصة وال
بعثة خالل خمس سنوات، والتوسع في عدد المقاعد ) ١٠٠٠(وتخصیص ما ال یقل عن 

 . المخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة المتمیزین
  التوسع في فتح تخصصات علمیة على مستوى البكالوریوس والدبلوم العالي، لتخصصات

 .التربیة الخاصة
 میة والدراسات وتألیف الكتب وترجمتھا، في زیادة المخصصات المالیة الموجھة للبحوث العل

 .مجاالت التربیة الخاصة والتأھیل
  كما قامت وزارة التعلیم بتشجیع الجامعات السعودیة على استحداث أقسام للتربیة الخاصة

  .وبرامج ومسارات متخصصة في مجال التربیة الخاصة
شخاص ذوي اإلعاقة على كما أتاحت وزارة التعلیم فرصة االبتعاث الداخلي والخارجي لأل

كما تم توفیر . قدم المساواة مع اآلخرین، من خالل برامج معدة لذلك للمراحل الجامعیة وما فوقھا
المخصصات المالیة لألشخاص المبتعثین من ذوي اإلعاقة، فقد نص قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 

میة والعقلیة المبتعثین م على معاملة الطالب ذوي اإلعاقة الجس٢٨/١٢/١٩٧٧وتاریخ ) ١٢٤(
للدراسة في الخارج ممن ھم دون المرحلة الجامعیة أسوة بالطالب المبتعثین للدراسة الجامعیة من 

  . حیث المخصصات والبدالت وجمیع المكافآت األخرى
م على أن یخصص ٩/١١/١٩٨٣وتاریخ ) ٢٠(كما نص أیضًا قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 

دى الجامعات داخل المملكة أو خارجھا إعانة مالیة مساویة لمرتب لكل طالب كفیف یلتحق بإح
، باإلضافة للمكافآت التي تصرف للطالب )بدل قارئ ووسائل معینة(المرتبة الخامسة باسم 

م على عدد ٢٩/٠٨/١٩٨٥وتاریخ ) ٣/٢/٩/١٩٨(المبصر، كما نص التعمیم الوزاري ذو الرقم 
  ):م١٩٨٥التعمیم الوزاري، (ھا من المزایا للطلبة من ذوي اإلعاقة، من
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  تتحمل الدولة نفقات رسوم اإلقامة واإلعاشة والدراسة والتدریب التي تدفع للمدارس أو
 .المؤسسات الداخلیة التي یقیم فیھا الطلبة ذوو اإلعاقة

  من اإلعانة الشھریة %) ١٥(یصرف شھریًا للطالب ذي اإلعاقة الذي یقیم في القسم الداخلي
 . ة فقطكمصروفات خاص

  یستحق الطالب ذو اإلعاقة البدالت السنویة مثل بدل المالبس وبدل الكتب، أما بالنسبة لبدل
العالج السنوي فال یصرف للطالب ذي اإلعاقة إذا كان یوجد في القسم الداخلي الذي یقیم فیھ 

 .طبیب لعالج الحاالت العادیة التي ال تحتاج إلى تنویم في المستشفى
 كالیف عالج الطالب ذي اإلعاقة في الحاالت التي تحتاج إلى تنویم في المستشفى تتحمل الدولة ت

 .كإجراء عملیات جراحیة أو ما شابھ ذلك مما ال یمكن لطبیب القسم الداخلي عالجھ
  إذا كان الطالب ذو اإلعاقة ملحقًا بمدرسة أو مؤسسة غیر داخلیة فتصرف لھ اإلعانة الشھریة

 .لسنویة من بدل الكتب والمالبس والعالجكاملة، وكذلك المخصصات ا
الخدمات الصحیة المقدمة لذوي االحتیاجات الخاصة في المملكة العربیة : المحور الثاني

  :السعودیة
) ٣٧/م(من نظام رعایة المعاقین الذي صدر بموجب المرسوم رقم ) المادة الثانیة(نصت 

مات الوقایة والرعایة والتأھیل، م بأن الدولة تكفل حق المعوق في خد٢٩/٠٣/٢٠٠٠وتاریخ 
وتشجع المؤسسات واألفراد على اإلسھام في األعمال الخیریة في مجال اإلعاقة، وتقدم ھذه 
الخدمات لھذه الفئة عن طریق الجھات المختصة في العدید من المجاالت منھا المجاالت الصحیة 

  :والتي تشمل

 ما فیھا اإلرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء تقدیم الخدمات الوقائیة والعالجیة والتأھیلیة، ب
الفحوصات والتحلیالت المخبریة المختلفة للكشف المبكر عن األمراض، واتخاذ التحصینات 

 . الالزمة
  تسجیل األطفال الذین یولدون وھم أكثر عرضة لإلصابة باإلعاقة، ومتابعة حاالتھم، وإبالغ

 .ذلك للجھات المختصة
 الرعایة الصحیة لألشخاص ذوي اإلعاقة واتخاذ ما یلزم لتحقیق ذلكالعمل من أجل االرتقاء ب. 
  تدریب العاملین الصحیین وكذلك الذین یباشرون الحوادث على كیفیة التعامل مع المصابین

 .وإسعافھم عند نقلھم من مكان الحادث
 تدریب أسر األشخاص ذوي اإلعاقة على كیفیة العنایة بھم ورعایتھم.  

ة أیضًا رعایة وبرامج صحیة مجانیة لألشخاص ذوي اإلعاقة تعادل في وتوفر وزارة الصح
نطاقھا ونوعیتھا ومعاییرھا تلك التي تقدمھا لآلخرین، كما ھو منصوص علیھ في النظام الصحي 

التي ) ٣(فقرة رقم ) المادة الرابعة(م، في ١٦/٠٢/٢٠١٢وتاریخ ) ١١/م(الصادر بالمرسوم رقم 
وبالتالي، فللمریض . الرعایة الصحیة لألشخاص ذوي اإلعاقة والمسنینتنص على أْن توفر الدولة 

وذووه الحق في الحصول على الخدمة الصحیة المناسبة في الوقت المناسب بغض النظر عن 
العرق، أو الدین، أو المعتقد، أو المذھب، أو اللغة، أو الجنس أو العمر أو اإلعاقة، وذلك طبقًا 

على العالج، وضمن طاقة المنشأة الصحیة والقوانین المنظمة لسیاسات وإجراءات الحصول 
  .لعملھا
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خدمات التأھیل المھني واالجتماعي المقدمة لذوي االحتیاجات الخاصة في المملكة العربیة 
  :السعودیة

أنشأت وزارة الشؤون االجتماعیة إدارة عامة لرعایة األشخاص ذوي اإلعاقة وتأھیلھم، وھي 
ة بوكالة وزارة الشؤون االجتماعیة للرعایة والتنمیة االجتماعیة وتعنى إحدى اإلدارات العام

بالتخطیط واإلشراف والمتابعة لجمیع ما یقدم لألشخاص ذوي اإلعاقة من خدمات من قبل وزارة 
وتتشكل اإلدارة العامة لرعایة األشخاص ذوي اإلعاقة من ثالث إدارات تعنى . الشؤون االجتماعیة

وزارة الشؤون االجتماعیة، (ي والمھني الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة وھي بالتأھیل االجتماع
٢٠١٦:( 

، وتختص بكافة اإلجراءات اإلداریة والفنیة المتعلقة بالمستفیدین من إدارة التأھیل االجتماعي: أوًال
 الخدمات اإلیوائیة في المراكز والمؤسسات التأھیلیة وطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة الراغبین في

وتھدف إلى توفیر . الحصول على خدمات الرعایة االجتماعیة وبرامجھا أو المساعدات المالیة
الخدمات لفئة األشخاص ذوي اإلعاقة عن طریق التأھیل االجتماعي لحاالت شدیدي اإلعاقة من 
الجنسین بإیواء من یحتاج منھم إلى ذلك في مراكز متخصصة بسبب شدة إعاقاتھم أو تعددھا وعجز 

وزارة ( أما الخدمات التي تقدم في مراكز التأھیل االجتماعي فھي كالتالي .سرة عن رعایتھماأل
 ): ٢٠١٦الشؤون االجتماعیة، 

 اإلیواء الكامل الذي یتضمن المسكن والمأكل والملبس.  
  الرعایة الصحیة الكاملة العالجیة والوقائیة، وتوفیر العالج الطبیعي المتكامل والتعاون مع

 .ت المتخصصة في إجراء الفحوص الدقیقة والشاملة وإجراء العملیات المطلوبةالمستشفیا
 الرعایة النفسیة. 
 الترویح وشغل أوقات الفراغ. 
 العالج الطبیعي. 
 العالج الوظیفي. 
 جمیع ما یحتاجھ الشخص ذي اإلعاقة من خدمات وعنایة خاصة. 

عة اإلجراءات المتعلقة بتعلیم المشلولین، حیث تختص ھذه اإلدارة بمتاب: إدارة التأھیل المھني: ثانیًا
على أنسب المھن لقدراتھم ) جسمیا أو حسیًا أو عقلیًا(والتأھیل المھني لألشخاص ذوي اإلعاقة 

المتبقیة بعد العوق والعجز وتوظیفھم، وذلك لتحقیق األھداف اإلنسانیة واالجتماعیة واالقتصادیة، 
لتفاعل والتكیف في المجتمع، تكیفًا اجتماعیًا یتیح لھم وتحویلھم إلى أفراد منتجین قادرین على ا

االندماج والمشاركة وتأكید الذات في محیطھم األسري واالجتماعي بتدریب األشخاص ذوي 
وتتمثل أھداف إدارة . اإلعاقة الصالحین لذلك، ومتابعة تدریبھم سواء داخل المراكز أو خارجھا

ًا وحسیًا وعقلیًا بتنمیة ما لدیھم من قدرات واستعدادات التأھیل المھني في تأھیل المعاقین بدنی
خاصة، وذلك بتدریبھم على المھن المناسبة من أجل إعادة تكیفھم نفسیًا واجتماعیًا ومھنیًا وجعلھم 

  .)٢٠١٦وزارة الشؤون االجتماعیة، (قادرین على العمل والكسب المشروع 
ص بتأھیل وتدریب األشخاص ذوي اإلعاقة وھناك عدة مراكز للتأھیل المھني في المملكة تخت

الجسمیة، أو الحسیة، أو العقلیة على المھن المناسبة لقدراتھم وتحویلھم من طاقات بشریة معطلة 
إلى أفراد منتجین قادرین على التفاعل مع إخوانھم من بقیة أفرادا لمجتمع؛ وذلك بتدریبھم على أي 

لخارجي أي خارج مراكز التأھیل المھني وفقًا لبرامج كما یمكن التدریب بالمجتمع ا مھنة مناسبة،
وخطة تدریب مشتركة بین المراكز وجھات التدریب وذلك على المھن التي ال تتوفر بالمراكز، 
وكذلك دراسة طلب صرف المكافآت المستحقة للمتدربین والجھات التي تتولى اإلشراف على 

  .تدریبھم وتأمین مستلزمات التدریب
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مراكز للتأھیل المھني في المملكة، وتشتمل مراكز التأھیل المھني الخاصة ویوجد ثالثة 
بالذكور والخاصة باإلناث على عدد من األقسام والوحدات التي یتم فیھا التدریب على المھن 

الكھرباء، والتجلید، والنجارة، واألعمال المكتبیة، واآللة : (المناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة منھا
حاسب اآللي، والسكرتاریة، والدھان، والنقش، والزخرفة، وتنسیق الحدائق، والخیاطة، الكاتبة، وال

وغیرھا، ویتم التدریب على ھذه المھن في ..) والتفصیل، واألشغال النسویة، وأعمال السنترال
  .القسمین الرجالي والنسائي، كل بحسب ما یناسبھ وما یختاره

عاقة من الحصول بصورة فّعالة على البرامج العامة أما فیما یتعلق بتمكین األشخاص ذوي اإل
التأھیلیة والتقنیة والمھنیة، فقد تم إعداد برامج تأھیل مھني تواكب متطلبات سوق العمل، موجھ 
لذوي اإلعاقة البسیطة والمتوسطة النخراطھم في مجال العمل بالتنسیق مع التنظیم الوطني 

 . والمھنيالمشترك والمؤسسة العامة للتدریب التقني
وتقوم وزارة العمل بحث منشآت القطاع الخاص وتحفیزھم وتقدیم التسھیالت لھم وتشجیعھم 

إدارة "م، تفعیل إدارة بمسمى ٢٠١٢على توظیف األشخاص ذوي اإلعاقة، حیث تم في عام 
وأصبحت ھذه اإلدارة " سیاسات عمل األشخاص ذوي اإلعاقة تحت مظلة وكالة السیاسات العمالیة

لھیكل التنظیمي في الوكالة ویرأسھا شخص من ذوي اإلعاقة السمعیة، باإلضافة إلى أنھ تم ضمن ا
  . استحداث قسم لشؤون توظیف األشخاص ذوي اإلعاقة تحت مظلتھا

وھي نمط من مراكز رعایة األشخاص ذوي اإلعاقة وتأھیلھم؛ إذ تضم : ثالثًا مراكز التأھیل الشامل
المھني، وأقسامًا للتأھیل االجتماعي لشدیدي اإلعاقة، وقد اسُتحدثت ھذه ھذه المراكز أقسامًا للتأھیل 

المراكز لتجمیع الخدمات التأھیلیة في وحدة واحدة تقدم خدماتھا من مصدر واحد، وتحت إشراف 
إدارة واحدة لجمیع فئات األشخاص ذوي اإلعاقة من الجنسین كل على حدة، وتقدم فیھا جمیع 

ردة ضمن مراكز التأھیل االجتماعي ومراكز التأھیل المھني وبنفس شروط الخدمات والمزایا الوا
وزارة الشؤون (القبول السابقة الخاصة بمراكز التأھیل االجتماعي ومراكز التأھیل المھني مجتمعة 

  ).٢٠١٦االجتماعیة، 
مركزًا موزعة على مختلف مناطق ) سبعة وثالثون(ویبلغ عدد مراكز التأھیل الشامل 

، ویجري التوسع في إنشاء ھذه المراكز لتغطي كافة االحتیاجات اإلیوائیة والتأھیلیة المملكة
لألشخاص ذوي اإلعاقة في كافة مناطق المملكة، وتقدم خدمات التأھیل المھني للحاالت القابلة 

ھ من) المادة الرابعة عشرة(بناًء على القواعد األساسیة لبرامج تأھیل المعوقین؛ حیث تنص : للتدریب
  ):٢٠١٦وزارة الشؤون االجتماعیة، (على ما یلي 

 ریاًال لكل شخص متدرب من ذوي اإلعاقة شھریًا اعتبارًا ) ٤٠٠( مكافأة مالیة مقدارھا تصرف
من تاریخ التحاقھ ببرنامج التأھیل بما في ذلك اإلجازات، وفي حالة إقامتھ بالقسم الداخلي 

) ٢٠٠( وفي كلتا الحالتین یضاف إلى المبلغ ریاًال شھریا،) ٢٠٠(تخفض ھذه المكافأة إلى 
  . ریاًال لمن یعول أسرة

 م بزیادة مكافآت التدریب ٢١/١٠/١٩٨٠في تاریخ ) ١٥٧( مجلس الوزراء رقم صدر قرار
) ٤٠٠ – ٢٠٠(ریاًال شھریًا ومن ) ٨٠٠ – ٤٠٠(للمعوق المتدرب بمراكز التأھیل المھني بین 

ریاًال ) ٤٠٠ – ٢٠٠( الداخلي، وزیادة اإلعانة العائلیة من ریاًال شھریًا في حال إقامتھ بالقسم
 .شھریًا

 األشخاص ذوي اإلعاقة الذین ھم غیر قابلین للتعلیم العام والخاص؛ بحیث یتم ویتم تدریب 
 تدریبھم في برامج تتراوح مدتھا ما بین سنة وسنتین، ویتم تخصصھم في دبلومات مھنیة في

لي، النجارة، التغلیف والتجلید، والكھرباء، وتنسیق الحدائق الحاسب اآل: (مجاالت مختلفة مثل
للبدء في )  ألف ریال٥٠(ویمكن للخریجین الحصول على منحة قدرھا ) الخ. ..والمشاتل

  . مشروع تجاري في نفس المجال
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مما سبق یتضح أن المملكة العربیة السعودیة من الدول السباقة في رعایة وتقدیم الخدمات 
اجات الخاصة في جمیع مجاالت الحیاة، ففي مجال التعلیم تم التوسع في فتح البرامج لذوي االحتی

والمعاھد وتحسین البیئة المدرسیة لتعلیم الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة، وإتاحة فرص التعلیم 
الجامعي لھم وتوفیر الخدمات المساندة لھم من خالل مراكز خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة التي 

نشاؤھا في معظم جامعات المملكة، وفي مجال الخدمات الصحیة صدرت العدید من القرارات تم إ
التي تساھم في توفیر وتلبیة احتیاجاتھم الصحیة سواء كانت عالجیة أو تأھیلیة، وفي مجال العمل تم 
وضع القرارات التي تساھم في إیجاد فرص العمل بما یتناسب مع قدراتھم وإمكاناتھم، وتشجیع 

لقطاع الخاص على تشغیلھم، وفي مجال التأھیل االجتماعي والمھني تم إنشاء مراكز تقدم أفضل ا
  .الخدمات لتلبیة ھذه االحتیاجات

  :المعوقات التي تواجھ الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعات
تسعى الجامعات في دول مجلس التعاون الخلیجي بشكل عام والجامعات السعودیة بشكل 

لى تحسین الخدمات المقدمة للطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة التي تقدم لھم في مؤسسات خاص إ
التعلیم الجامعي؛ من أجل تحقیق االستفادة القصوى من قدراتھم وطاقاتھم لخدمة أنفسھم 
ومجتمعاتھم، لذلك یجب العمل على تكییف البیئة التعلیمیة المالئمة لھم، والقادرة على توفیر العدید 

  ).٣، ص٢٠١٠العاید وعبد اهللا،(لفرص التعلیمیة لدي ھؤالء الطالب من ا
وعلى الرغم من االھتمام المتزاید بطالب ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعات، إال أن ھناك 

  : العدید من المعوقات والصعوبات التي تواجھ ھذه الفئة من الطالب وأھم تلك المعوقات ھي
قصد بھا تلك المواقف التي تتصف باضطراب العالقات بین الطالب وی: المعوقات االجتماعیة: أوال

ذوي االحتیاجات الخاصة، وكافة العاملین والمعنیین داخل إطار النسق الجامعي، سواء أقرانھ 
وزمالئھ من الطلبة العادیین وأعضاء ھیئة التدریس واإلداریین وغیرھم، مما یؤدي إلى ظھور 

ة واجتماعیة تتمثل في سوء تكیف الطالب مع بیئتھ، ومنھا مشكالت نفسیة وانفعالیة وسلوكی
المشكالت المتعلقة بالعمل أو الوظیفة، ومشكالت الصداقة، وھناك بعض المعوقات التي تعترض 
التكیف االجتماعي السلیم للمعوق داخل الحرم الجامعي أو خارجھ، سواء فیما یتعلق بعالقتھ مع 

 والعاملین في القسم والكلیة، وكذلك العالقات فیما بینھم وبین زمالئھ، وكذلك عالقتھ مع المدرسین
معاجیني . (المعاقین اآلخرین، كما أن المشكالت المتعلقة باألنشطة الترویجیة وقضاء وقت الفراغ

  )٢٠٠٩وآخرون، 
وتتمثل تلك المعوقات في عدة جوانب بعضھا یتعلق  :المعوقات الخاصة بالمجال األكادیمي: ثانیا

سات التعلیمیة ومنھا الجامعة، وبعضھا یتعلق بالبرامج التربویة المقدمة لذوي االحتیاجات بالمؤس
الخاصة، والبعض اآلخر یتعلق باالتجاھات االجتماعیة السائدة سواء من أقران وزمالء الطلبة ذوي 

دران االحتیاجات الخاصة، أو من أعضاء ھیئة التدریس، أو اإلداریین على كافة مستویاتھم داخل ج
  ).٢٠١٠العاید وعبد اهللا،(مكاتبھم الموجودة بالجامعة وغیر ذلك 

ھي تلك المشكالت أو : أن المعوقات األكادیمیة) ١٢، ص ٢٠١٤(ویشیر الفواعیر 
الصعوبات التي یواجھھا الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة في المرحلة الجامعیة، والتي تتعلق 

قتھم بأعضاء ھیئة التدریس الذین یتعاملون معھم أثناء بالدراسة داخل الجامعة بشكل عام، وعال
  .المحاضرات

كثیر من المشكالت االقتصادیة  إعاقة الطالب تسبب: المعوقات المتعلقة بالناحیة االقتصادیة :ثالثا
لھ وألسرتھ وللمجتمع الذي یعیش فیھ، وربما تنجم عنھا آثار متعددة تھدد استقرار األسرة وقدرتھا 

رحلة الحیاة ومواجھة تكالیف وأعباء المعیشة، وعدم قدرتھ على العمل أو المساعدة على مواصلة 
في سد العجز المالي الذي تعاني منھ األسرة، كما إن تحمل المسئولیة من نفقات العالج، وانقطاع 
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الدخل أو انخفاضھ، خاصة إذا كان المعوق بدنیا ھو العائل الوحید، وقد تكون الحالة االقتصادیة 
  ).٥، ص٢٠١٠العاید وعبد اهللا،(بًا في عدم تنفیذ خطوات العالج سب

تؤثر العالقة على جوانب نمو الشخصیة للطلبة ذوي االحتیاجات : المشكالت النفسیة: رابعا
الخاصة بشكل سلبي، وھذه اآلثار تترتب على مشكالت في التوافق والتكیف قد تختلف من فرد 

فعل الوالدین نحوھا، والطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة آلخر حسب نوع اإلعاقة ودرجتھا ورد 
ضعف الدافعیة، والتردد، وعدم المشاركة في : یعانون من العدید من المشكالت النفسیة، أھمھا

اإلجراءات والبرامج العالجیة والتأھیلیة، واالكتئاب، وتصور جسمي مشوه ومفھوم ذاتي سلبي، 
اللوزي (عھا، وفقدان في المھارات االجتماعیة المناسبة والصعوبة في تقبل اإلعاقة والتَّكیف م

  ).١٤، ص ٢٠٠٣والمعاني، 
یواجھ الطلبة ذوو االحتیاجات كثیرا من المشكالت الصحیة، والتي : المعوقات الصحیة: خامسًا

تؤثر على مستوى تكیفھم الشخصي واالجتماعي واستقرارھم النفسي، ومن أھم تلك المشكالت ما 
الخاطئة لبعض أنواع اإلعاقة، وكذلك األسباب المؤدیة إلیھا، وطول فترة العالج المعرفة : یلي

الطبي في بعض األمراض، وارتفاع تكالیف ومصاریف العالج كأمراض القلب والسكر، ونقص 
عدد المراكز الطبیة والمستشفیات التي تقدم العالج لفئات ذوي االحتیاجات الخاصة، سواء على 

 المستوي األھلي، وقلة المراكز المتخصصة في العالج الطبیعي، وخاصة في المستوى الحكومي أم
 القرى والمحافظات النائیة، فضًال عن العجز الواضح في أعداد الفنیین، وكذلك األجھزة المتقدمة

  .)٦، ص٢٠١٠العاید وعبد اهللا،(
كثیر من یواجھ الطلبة ذوو االحتیاجات الخاصة  :معوقات تتعلق بالمجال الخدمي: سادسا

المشكالت الخدمیة، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجھ، وتتمثل تلك المشكالت في المواصالت 
والتنقل والمصاعد والدرج، واألجھزة واألدوات الالزم استخدامھا من قبل الطالب المعوق، 

. اصةباإلضافة إلى التشریعات والقوانین واألنظمة الخاصة بھؤالء الطلبة ذوي االحتیاجات الخ
  ).١٥، ص ٢٠٠٣اللوزي والمعاني، (وأكدت ذلك دراسة 

أن مشكالت الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة في ) ١٧، ص٢٠١٤(ویرى الفواعیر 
الجامعات واجھت حدوث تحول وتغیر كبیر في اآلونة األخیرة، فبعد أن كانت مشكالتھم تنحصر 

 النفسیة األكثر حدة، وھذه المشكالت في المشكالت النمائیة واألكادیمیة، أصبحت تشمل المشكالت
لھا أثر كبیر على أداء الطالب الجامعي في الجوانب األكادیمیة والمعرفیة واالجتماعیة واالنفعالیة، 

  .وعلى عالقاتھ مع زمالئھ أیضًا
أن الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعات ) ٢٠١١، ص ٢٠١٦(كما أوضح العدرة 

قلة اإلرشاد األكادیمي : ت اإلداریة في إجراءات التسجیل والمتمثلة فيیعانون العدید من الصعوبا
المنافسة مع الطلبة العادیین وأداء : وعدم مالئمة اإلجراءات، وصعوبات دراسیة متمثلة في

افتقار المكتبة إلى قاعات : االمتحانات، وعدم استیعاب المادة التعلیمیة، وصعوبات بیئیة متمثلة في
وصعوبة المشاركة في األنشطة والحفالت الجامعیة والطرق واألرصفة غیر المھیأة دراسیة مناسبة 

عدم مراعاة المدرسین لظروفھم، والنظرة السلبیة من الطلبة : لھم، وصعوبات اجتماعیة متمثلة في
  .العادیین لھم، وصعوبة إیجاد العالقات معھم

دیم الخدمات لطالب الجامعات من الخالل العرض السابق ألھم المعوقات التي تؤثر على تق
أن ھذه المعوقات لھا تأثیر سلبي على سلوك الطالب، : ذوي االحتیاجات الخاصة یمكن القول

ویحول بینھ وبین التكیف السلیم مع نفسھ وأسرتھ ومجتمعھ، ولذلك یجب العمل على تحسین ظروف 
اد الحلول لھا، إضافًة إلى الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة من خالل الحد من ھذه المعوقات وإیج
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تحسین الخدمات المقدمة لھم سواء من خالل مراكز خدمات التربیة الخاصة، أم من خالل تحسین 
  .البیئة الجامعیة التي تتناسب مع خصائص ھذه الفئة منھم

  :مراكز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعات السعودیة: المحور الثالث
احث، ال توجد صیاغة واضحة لرؤیة ورسالة وأھداف مراكز بعد البحث وعلى حد علم الب

خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة، إال في جامعة الملك سعود واإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 
والملك عبد العزیز، أما بقیة الجامعات فخدمة ذوي االحتیاجات الخاصة ورعایتھم یتم عبر وحدة 

   . لعمادة شؤون الطالبمختصرة ملحقة بأحد اإلدارات التابعة
مركز (أھم الخدمات والمھام المقدمة في مركز خدمات ذوي االحتیاجات بجامعة الملك سعود 

 :)ه١٤٣٨، خدمات االحتیاجات الخاصة بجامعة الملك سعود

 االلتزام بتنفیذ بالمھام المناطة بمسئولي المركز والمنصوص علیھا بالعمادة  
 ن قبل المركز، وذلك من خالل استخدام وحدات جدیدةمراجعة وتطویر الخدمات المقدمة م. 
 توفیر الكوادر البشریة المتخصصة للعمل في الوحدات المستحدثة.  
 تفعیل دور المركز في تقدیم الخدمات االستشاریة والتدریبیة لجمیع طالب الجامعة.  
 تحدید أھلیة الخدمات للطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة.  
  المالئمة والضروریة لكل طالب من ذوي االحتیاجات الخاصة تقدیم الخدمات المساندة

  .بالجامعة
 توعیة وتثقیف طالب الجامعة بكل ما لھ عالقة بالطالب ذوي االحتیاجات الخاصة . 
 عقد األنشطة الخاصة بالطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة في المركز .  
 ركزالمشاركة في كافة األنشطة الجامعیة ذات العالقة للتعریف بالم .  
  التنسیق مع كافة الجھات المختلفة بالجامعة لتسھیل كافة أمور الطالب ذوي االحتیاجات

 .الخاصة
  المشاركة في الفعالیات العالمیة والدولیة ذات العالقة بخدمات الطالب ذوي االحتیاجات

  . الخاصة
 تصمیم موقع الكتروني للمركز . 

مركز خدمات (ات بجامعة الملك سعودالفئات المستفیدة من مركز خدمات ذوي االحتیاج
  :)ه١٤٣٨، االحتیاجات الخاصة بجامعة الملك سعود

صعوبات التعلم، اضطرابات االنتباه والنشاط الحركي الزائد، االضطرابات االنفعالیة 
اإلعاقات  اإلعاقة البصریة، والسلوكیة، اضطرابات التواصل، اضطراب التوحد، اإلعاقة السمعیة،

 .ةالبدنیة والصحی
ھـ ١٤١٦ عام  مركز خدمات االحتیاجات الخاصة بجامعة الملك سعود للبناتكما تم تأسیس

من خالل مركز الدراسات الجامعیة للبنات بجامعة الملك سعود، بمتابعة وتوجیھ من قسم التربیة 
الخاصة بالجامعة، وقد بدأ كوحدة مصغرة لخدمة الفئات الخاصة، ثم تطورت الوحدة لتصبح مركزًا 

ھـ؛ حیث أصبح تحت متابعة إدارة وإشراف متخصص من قسم التربیة ١٤٢٩تكامًال عام م
الخاصة، ویتولى ھذا المركز االھتمام بشؤون الطالبات والموظفات من ذوات االحتیاجات الخاصة 
الملتحقات بالجامعة؛ حیث تقدم لھن الخدمات الداعمة التي تعین في نجاحھم األكادیمي واالجتماعي 

  ).ه١٤٣٨، خدمات االحتیاجات الخاصة بجامعة الملك سعود للبناتمركز (
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  : الملك عبد العزیزخدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعةمركز رعایة 
إیمانًا من جامعة المؤسس بضرورة تقدیم أفضل الخدمات الممكنة لطالبھا من ذوي 

جات الخاصة، ضمن عمادة االحتیاجات الخاصة، تم إنشاء مركز متكامل یسمى بمركز ذوي االحتیا
شؤون الطالب لخدمة منتسبیھا من الطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة، وتقدیم 

مركز خدمة ذوي  (التسھیالت التي تسھم في دمجھم في المجتمع، ونیل الدرجات العلمیة العلیا
  :)ه١٤٣٨االحتیاجات الخاصة بجامعة الملك عبد العزیز، 

 الرئیس للمركز ھو أن تكون جامعة الملك عبد العزیز منارة للتوعیة في الھدف: أھداف المركز
مجال خدمة ذوي اإلعاقة وأبحاثھا، وتقدیم خدمة تضاھي ما تقدمھ الدول المتقدمة لھذه الفئة الغالیة 
لمنسوبي الجامعة بشكل خاص، وللمجتمع بشكل عام، كما یھدف المركز إلى تقدیم العون لذوي 

مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة الملك عبد (صة وفق نطاقین االحتیاجات الخا
  : )ه١٤٣٨العزیز، 

تقدیم خدمات على مستوى عالمي،لـ ضمان سھولة الوصول للجمیع، : في نطاق الجامعة .١
االتصال مع الجمعیات والمراكز المماثلة داخل وخارج المملكة، إنشاء كرسي ألبحاث اإلعاقة، 

 التأھیل وتقنیاتھ، إنشاء مركز للتمیز في أبحاث اإلعاقة، إنشاء قسم لصناعة إنشاء قسم لھندسة
األطراف الصناعیة یتبع لكلیة العلوم الطبیة، التعاون مع مركز تطویر التعلیم الجامعي في 
كیفیة التعامل مع ذوي االحتیاجات الخاصة، وعمل ندوات ونشرات توعیة، تثقیف طالب 

ت الخاصة والعادیین حول ما یتعلق بذوي االحتیاجات الخاصة الجامعة من ذوي االحتیاجا
  .وحاجاتھم

تقدیم العون للجامعات الناشئة، مساعدة البلدیات في تحقیق سھولة : في نطاق المجتمع .٢
الوصول، الشراكة مع القطاع الخاص، التعاون مع االتحاد السعودي لریاضة ذوي االحتیاجات 

  .الخاصة
 تقدیم كافة الخدمات لذوي االحتیاجات الخاصة؛ بحیث تكون جامعة الملك الریادة في: رؤیة المركز

  .عبد العزیز نموذجا یحتذى بھ على المستوى المحلي واإلقلیمي
توسعة دائرة المشاركة والدمج لذوي االحتیاجات الخاصة، من النواحي التعلیمیة : رسالة المركز

خدمات التي تمّكنھم من إكمال مشوارھم التعلیمي واالجتماعیة والثقافیة والبحثیة، وتسھیل جمیع ال
مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة الملك (لیصبحوا أعضاء فاعلین في جمیع المجاالت 

  .)ه١٤٣٨عبد العزیز، 
تعد اإلعاقة حالة تحد من قدرة الفرد على القیام بوظیفة واحدة : أنواع اإلعاقات التي یخدمھا المركز

وظائف األساسیة في الحیاة الیومیة، مثل العنایة باألمور الشخصیة الخاصة، أو أو أكثر من ال
المشاركة في عالقات اجتماعیة ونشاطات اقتصادیة وما إلى ذلك، مما یحرم الفرد من االستقالل 
واالكتفاء الذاتي، ویرغمھ على االعتماد على اآلخرین للتغلب على الصعوبات التي تواجھھ، وتنقسم 

مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة الملك عبد العزیز، ( بھذا المعنى إلى نوعین اإلعاقة
  :)ه١٤٣٨

 وتعرف بأنھا إعاقة تعوق الفرد عن الحركة بسبب خلل أو عاھة أو مرض أصاب : إعاقة بدنیة
العضالت أو المفاصل بطریقة تحد من وظیفتھا العادیة، أو َفْقد أحد األطراف، وتأتي اإلعاقة 

  .البدنیة إما إعاقة بصریة، أو سمعیة، أو حركیة، أو إعاقة مرضیة
 في وتعد جانبا من جوانب القصور في أداء الفرد، وتتمثل في التدني الواضح: إعاقة ذھنیة 

الذھنیة عن متوسط الذكاء، یصاحبھا قصور واضح في اثنین أو أكثر من مظاھر /القدرة العقلیة
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التصال اللغوي، والحیاة الیومیة واالجتماعیة، والتوجیھ الذاتي، مھارات ا: السلوك التكیفي، مثل
ومن حاالت اإلعاقة الذھنیة صعوبة التعلم، والتوحد، واالكتئاب، وخلل االنتباه، وفرط النشاط 

  .الحركي، والمركز یسعى لتقدیم خدماتھ لتشمل جمیع أنواع اإلعاقات المذكورة
  :اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة  بجامعةخدمة ذوي االحتیاجات الخاصةمركز رعایة 

  :أھداف مركز خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
إدراكا من مجلس إدارة مركز خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة بالمسئولیة المناطة بھ في 

امعة ، وسعیًا لحل المشكالت التي توفیر بیئة تعلیمیة مناسبة للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة بالج
مركز خدمات ذوي االحتیاجات (: تواجھ ھؤالء الطلبة، فقد تم وضع أھداف عامة وھي كاآلتي

  ).ه١٤٣٨ بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، الخاصة

 التعریف بخدمات مركز خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة. 
 التعریف بمفھوم اإلعاقة وطرق التعامل معھا. 
 إیجاد قاعدة بیانات خاصة بطالب وطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة. 
  اإلفادة من الخبرات والتجارب المحلیة والعربیة والعالمیة في مجال خدمة ذوي االحتیاجات

 .الخاصة
 تفعیل دمج الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة في األنشطة الثقافیة والریاضیة. 
 الدوریة لذوي االحتیاجات الخاصةالمشاركة في المناسبات .  

  :أھم إنجازات مركز خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
ھناك العدید من اإلنجازات التي ساھم بتحقیقھا مركز خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة 

 -١٤٣٦تم في العام الدراسي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، ومن بین تلك اإلنجازات ما 
  ):ه١٤٣٨التقریر السنوي لمركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة، : (ه والتي من بینھا اآلتي١٤٣٧

 إقامة اللقاء التعریفي للطالب المستجدین من ذوي االحتیاجات الخاصة. 
  تنظیم وتنفیذ دورة التعامل مع برنامج الدروب بوكسDrop Box وطرق ربط األجھزة لذوي 

 ).حركي(االحتیاجات الخاصة 
 تنظیم وتنفیذ دورة تعلم لغة برایل للمكفوفین. 
  المشاركة في بطولة االتحاد الریاضي للجامعات السعودیة أللعاب القوى ولكرة الھدف لذوي

 . ھـ١٤٣٦االحتیاجات الخاصة لعام 
 عقد لقاء تعریفي للطالب من ذوي خارج الجامعة وتخللھ بعض المناشط والمسابقات. 
  ضیاء"المشاركة في المعرض السعودي الدولي الثاني لمستلزمات األشخاص ذوي اإلعاقة "

 .م والمقام في أرض المعارض٢٠١٥
 توفیر الكتاب للطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة في االختبارات الفصلیة. 
  الحرم م للمكفوفین في ٢٠١٥المشاركة بحملة تعریفیة في الیوم العالمي للعصا البیضاء لعام

 .الجامعي
  م في الحرم الجامعي٢٠١٥وبحملة تعریفیة في الیوم العالمي لإلعاقة لعام.  
  المشاركة في المعرض التوعوي السادس في الجامعة، وإقامة ركن خاص بذوي االحتیاجات

 .الخاصة والتعریف بخدمات المركز
 لخاصةتأمین طاوالت دراسیة خاصة داخل القاعات للطالب من ذوي االحتیاجات ا. 
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 التنسیق بین مركز التأھیل المھني للمعاقین بالریاض والجامعة لصرف بدل اإلعاقة للطالب. 
  إعداد خطابات تحویل الطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة إلى مركز التأھیل المھني

 .للمعاقین
 متابعة سیر االختبارات الفصلیة والشھریة للطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة.  
 قاریر الخاصة بخدمات ذوي االحتیاجات الخاصةإعداد الت. 
  المشاركة في االجتماعات الخاصة بمدراء إدارات خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة في

 .الجامعات السعودیة
  التنسیق مع الجھات واإلدارات إلعداد التجھیزات لذوي االحتیاجات الخاصة لضمان سھولة

  .الحركة والوصول
 ذوي االحتیاجات الخاصةتھیئة المرافق الخاصة ب.  

أن ھناك العدید من اإلنجازات التي حققھا مركز خدمات : من خالل العرض السابق یتضح
ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، وھذه االنجازات تھدف إلى 

 علیھا من خالل تحقیق أھداف المركز التي وضعت عند تأسیسھ من قبل الجامعة، والتي یمكن الحكم
لمركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة في  عملیة التقویم

  . ضوء أھدافھ، وھذا ما تسعى إلیھ الدراسة الحالیة
كما یتضح من خالل العرض السابق وجود شبھ اتفاق بین مراكز خدمات ذوي االحتیاجات 

بن سعود اإلسالمیة، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد اإلمام محمد (الخاصة في جامعات 
، حیث جمیعھا یرتكز على توفیر وتقدیم خدمات ممیزة للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة، )العزیز

اإلفادة من الخبرات والتجارب المحلیة والعربیة والعالمیة في مجال خدمة ذوي االحتیاجات 
حتیاجات الخاصة في األنشطة الثقافیة والریاضیة التي تقام الخاصة، وتفعیل دمج الطالب ذوي اال

  .داخل الجامعة وخارجھا
  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا

 استخدمت الدراسة المنھج الوصفي المسحي، حیث تم توظیف المنھج الوصفي :منھج الدراسة
مد بن سعود المسحي للوقوف على واقع مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة في جامعة اإلمام مح

اإلسالمیة وفقًا ألھدافھ، والمعوقات التي تحول دون تحقق ھذه األھداف من وجھة نظر عینة 
  .الدراسة

 تكون مجتمع الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس بقسم التربیة الخاصة في كلیة :مجتمع الدراسة
لغ مجتمع الدراسة من وعلیھ فقد ب. العلوم االجتماعیة وطالب ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة

، وذلك بناء على الدلیل )١٥٤(عضًوا، و) ١١(أعضاء ھیئة التدریس بقسم التربیة الخاصة 
  . ھــ١٤٣٧/١٤٣٨الجامعي لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة للعام الجامعي 

  :عینة الدراسة
فبالنسبة . ألصليتم اختیار عینة الدراسة بالطریقة الطبقیة العشوائیة من مجتمع الدراسة ا

لعینة الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة فقد بلغت 
من المجتمع األصلي لتلك الفئة، وھي عینة ممثلة من المجتمع )  ٪٧٢،٧(طالًبا، بنسبة ) ١١٢(

صة في كلیة العلوم األصلي للدراسة، كما تم التطبیق على كامل المجتمع األصلي بقسم التربیة الخا
  .من أعضاء ھیئة التدریس، وھي عینة ممثلة من المجتمع األصلي للدراسة) ٩(االجتماعیة بواقع 
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  . أداة الدراسة
" االستبانة"بناًء على طبیعة ھذه الدراسة وتعدد خطواتھا ولتحقیق أھدافھا استخدمت الدراسة 

الدراسة بالرجوع إلى األدبیات والدراسات كأداة رئیسة في الدراسة المیدانیة، وقد تم بناء أداة 
  . السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة

  استبانة أعضاء ھیئة التدریس) أوًال(
تكونت االستبانة الموجھة إلى عینة أعضاء ھیئة التدریس بقسم التربیة الخاصة في صورتھا 

٪ من ٨٠ت التي أجمع وبعد تحكیم االستبانة تم حذف بعض العبارا. عبارة) ٦٢(المبدئیة من 
المحكمین على حذفھا، وإضافة وتعدیل بعض العبارات بناء على إجماع نفس النسبة على ذلك، إلى 

مقسمة إلى ) ٣انظر الملحق رقم (عبارة ) ٥٧(أن بلغت عبارات االستبانة في صورتھا النھائیة 
  :جزأین

  :اسة من أعضاء ھیئة التدریس مثل تناول البیانات األولیة الخاصة بأفراد عینة الدر:الجزء األول

 الرتبة األكادیمیة.  

 سنوات الخبرة. 

 الجنسیة. 
 :عبارة مقسمة على ثالثة محاور رئیسة كما یلي) ٥٧( وتكون من :الجزء الثاني
 محور واقع مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة في جامعة اإلمام محمد بن سعود :المحور األول

  :عبارة، موزعة على المجاالت التالیة) ٢٧(كون من اإلسالمیة وفقًا ألھدافھ، وت

 عبارات) ٣(مجال الدعم واإلرشاد وتكون من : المجال األول.  

 عبارات) ١٠(مجال الخدمات التعلیمیة وتكون من : المجال الثاني. 

 عبارات) ٣(مجال التعاون مع الھیئات والمؤسسات ذات الصلة وتكون من : المجال الثالث. 

 عبارات) ٥( المجال اإلداري وتكون من :المجال الرابع. 

 عبارات) ٦(مجال نشر ثقافة الوعي بذوي االحتیاجات الخاصة وتكون من : المجال الخامس. 
 محور المعوقات التي تحول دون تحقق أھداف مركز خدمة ذوي االحتیاجات :المحور الثاني

أعضاء ھیئة / ة الدراسةمن وجھة نظر عین. الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
 :موزعة على األبعاد التالیة. عبارة) ٣٠(التدریس، وتكون من 

 عبارة) ١١(معوقات تنظیمیة وتكون من : البعد األول.  

 عبارات) ١٠(معوقات تعلیمیة وتكون من : البعد الثاني. 

 عبارات) ٩(معوقات بشریة وتكون من : البعد الثالث. 
 .تیاجات الخاصة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةاستبانة طالب ذوي االح) ثانیا(

انظر (عبارة ، ) ٣٠(تكونت االستبانة الموجھة إلى عینة الطالب في صورتھا المبدئیة من 
٪ من المحكمین على ٨٠وبعد تحكیم االستبانة تم حذف بعض العبارات التي أجمع ) ١الملحق رقم 

اء على إجماع نفس النسبة على ذلك، إلى أن بلغت حذفھا، وإضافة وتعدیل بعض العبارات بن
  :مقسمة إلى جزأین) ٤انظر الملحق رقم (عبارة ) ٢٧(عبارات االستبانة في صورتھا النھائیة 



  

٢١٧  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                          مجلة البحث العلمى فى التربیة

  :وتناول البیانات األولیة الخاصة بأفراد عینة الدراسة من الطالب مثل: الجزء األول

 الكلیة.  

 نوع اإلعاقة. 
 : عبارة مقسمة على ثالثة محاور رئیسة كما یلي)٢٧(وتكون من : الجزء الثاني

واقع مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة في جامعة اإلمام محمد بن سعود : المحور األول
  :موزعة على المجاالت التالیة. عبارة) ٢٧(اإلسالمیة وفقًا ألھدافھ وتكون من 

 عبارات) ٣(مجال الدعم واإلرشاد وتكون من : المجال األول.  

 عبارات) ١٠(مجال الخدمات التعلیمیة وتكون من : ال الثانيالمج. 

 عبارات) ٣(مجال التعاون مع الھیئات والمؤسسات ذات الصلة وتكون من : المجال الثالث. 

 عبارات) ٥(المجال اإلداري وتكون من : المجال الرابع. 

 عبارات) ٦(مجال نشر ثقافة الوعي بذوي االحتیاجات الخاصة وتكون من : المجال الخامس. 
 :صدق أداة الدراسة

صدق االستبانة یعني التأكد من أنھا سوف تقیس ما ُأعدت لقیاسھ، ویعرفھ عبیدات وآخرون 
بأنھ شمول االستبانة لكل العناصر التي یجب أن تتدخل في التحلیل من ) "١٧٩، ص ٢٠١٢(

، ولقد قام "ن یستخدمھاناحیة، ووضوح فقراتھا وأفرادھا من ناحیة ثانیة بحیث تكون مفھومھ لكل م
  :الباحث بالتأكد من صدق االستبانة من خالل ما یلي

  ):صدق المحكمین(الصدق الظاھري ألداة الدراسة 
بعد االنتھاء من بناء أداة الدراسة والتي تناولت تقویم مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة 

ضھا على عدد من المحكمین وذلك بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة في ضوء أھدافھ، تم عر
 .لالسترشاد بآرائھم

وقد ُطلب من المحكمین إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارات ومدى مالءمتھا لما وضعت 
ألجلھ، ومدى مناسبة العبارات للمحور الذي تنتمي إلیھ، مع وضع التعدیالت واالقتراحات التي 

  .یمكن من خاللھا تطویر االستبانة
تعدیالت واالقتراحات التي أبداھا المحكمون، قام الباحث بإجراء التعدیالت الالزمة وبناء على ال

، شملت تعدیل ) ٪٨٠(التي اتفق علیھا غالبیة المحكمین والتي بلغت نسبة االتفاق فیھا أكثر من 
  .بعض العبارات وحذف عبارات أخرى، حتى أصبحت االستبانة في صورتھا النھائیة

  : ألداة الدراسةصدق االتساق الداخلي
بعد التأكد من الصدق الظاھري ألداة الدراسة قام الباحث بتطبیقھا میدانیًا على عینتي 
الدارسة، ثم قام الباحث بحساب معامل االرتباط بیرسون لمعرفة الصدق الداخلي لالستبانة، حیث تم 

لیة للمحور الذي حساب معامل االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الك
  .تنتمي إلیھ العبارة، كما توضح ذلك الجداول التالیة

  
  



  

٢١٨  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                          مجلة البحث العلمى فى التربیة

  
  .استبانة أعضاء ھیئة التدریس) أوال(

  .معامالت ارتباط بیرسون لكل محور من محاور االستبانة الكلیة) ٢(جدول 

معامل االرتباط  المحور م
 بالدرجة الكلیة

في جامعة اإلمام محور واقع مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة  ١
 *٠،٧٥١ .محمد بن سعود اإلسالمیة وفقًا ألھدافھ

محور المعوقات التي تحول دون تحقق أھداف مركز خدمة ذوي  ٢
 *٠،٦٦٨ االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

    فأقل٠،٠١دال عند مستوى الداللة ** یالحظ 
بین كل محور من محوري االستبانة والدرجة الكلیة یتضح من الجدول السابق وجود ارتباط 

 لمحوري استبانة أعضاء ھیئة التدریس، ویعد ٠،٧٥١، ٠،٦٦٨لھا، حیث تراوح معامل االرتباط 
ذلك ارتباًطا جیًدا ویؤكد على الصدق الداخلي لالستبانة، وللتعرف على مدى ارتباط كل عبارة من 

  :ي تنتمي إلیھ، یتم عرض ما یليعبارات االستبانة وارتباطھا بالمحور الذ
  .معامالت ارتباط بیرسون لعبارات المحور األول بالدرجة الكلیة لكل محور) ٣(جدول 

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة
٠،٩٤٨  )١٥ **٠،٦٧٤  )١** 
٠،٩٣٤  )١٦ *٠،٧٩٣  )٢** 
٠،٩٠٩  )١٧ **٠،٨٦٦  )٣** 
٠،٩٢٨  )١٨ **٠،٨٤٨  )٤** 
٠،٧٠٠  )١٩ **٠،٨٤٨  )٥** 
٠،٤٤٦  )٢٠ **٠،٨٠٧  )٦** 
٠،١٧  )٢١ **٠،٨٤٤  )٧** 
٠،٩١٠  )٢٢ **٠،٧٧١  )٨** 
٠،٦٩٥  )٢٣ **٠،٦٧١  )٩** 
٠،٧٧٥  )٢٤ **٠،٧٥٢  )١٠** 
٠،٦٧١  )٢٥ **٠،٨٣٢  )١١* 
٠،٩٠٩  )٢٦ **٠،٨٦٤  )١٢** 
٠،٧١٤  )٢٧ **٠،٩٨٢  )١٣** 
٠،٨٠٩  )١٤**  

    فأقل٠،٠١دال عند مستوى الداللة ** یالحظ 
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تباط كل عبارة من العبارات مع المحور موجبة یتضح من الجدول السابق أن قیم معامل ار
  .فأقل مما یدل على صدق اتساقھا مع المحور) ٠،٠١(ودالة إحصائًیا عند مستوى الداللة 

  .معامالت ارتباط بیرسون لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلیة لكل محور) ٤( جدول
 رتباط بالمحورمعامل اال رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

٠،٤٤٤  )١٦ **٠،٠٨٧  )١** 
٠،٩٠٥  )١٧ **٠،٣٨٤  )٢** 
٠،٩٠٦  )١٨ **٠،٨٣٢  )٣** 
٠،٨٤٢  )١٩ **٠،٨٣٠  )٤** 
٠،٦٥٧  )٢٠ **٠،٨٧٧  )٥** 
٠،٩٠٢  )٢١ **٠،٦٨٧  )٦** 
٠،٨٧٧  )٢٢ **٠،٥٥٢  )٧** 
٠،٨٧٥  )٢٣ **٠،٥٩١  )٨** 
٠،٨١٩  )٢٤ **٠،٧٩٠  )٩** 
٠،٦٧٩  )٢٥ **٠،٨٣٦  )١٠** 
٠،٩٤٩  )٢٦ **٠،٧٣٤  )١١** 
٠،٩٢٢  )٢٧ **٠،٥٣٤  )١٢** 
٠،٩٧٠  )٢٨ **٠،٨٣٧  )١٣** 
٠،٧٣٨  )٢٩ **٠،٦١١  )١٤** 
٠،٩٠٥  )٣٠ **٠،٨٠٥  )١٥** 
    فأقل٠،٠١دال عند مستوى الداللة ** یالحظ 

یتضح من الجدول السابق أن قیم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع المحور موجبة 
  .فأقل مما یدل على صدق اتساقھا مع المحور) ٠،٠١(ودالة إحصائًیا عند مستوى الداللة 

  .تبانة الطالباس) ثانًیا(
  .معامالت ارتباط بیرسون لعبارات االستبانة بالدرجة الكلیة لالستبانة) ٥(جدول 

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة
٠،٧٧٢  )١٥ **٠،٧٨٠  )١** 
٠،٧١٦  )١٦ **٠،٨٤٥  )٢** 
٠،٦٣٧  )١٧ **٠،٧٣٠  )٣** 
٠،٦٤٥  )١٨ **٠،٧٥٨  )٤** 
٠،٦٨١  )١٩ **٠،٧٣٨  )٥** 



  

٢٢٠  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                          مجلة البحث العلمى فى التربیة

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة
٠،٨٤١  )٢٠ **٠،٧٥٥  )٦** 
٠،٦٥١  )٢١ **٠،٧٣٥  )٧** 
٠،٨٣٩  )٢٢ **٠،٦٢٤  )٨** 
٠،٦٧٣  )٢٣ **٠،٧٣٦  )٩** 
٠،٨٠٠  )٢٤ **٠،٧٦٨  )١٠** 
٠،٧٨٣  )٢٥ **٠،٨٢٣  )١١** 
٠،٥٤٠  )٢٦ **٠،٨٥٩  )١٢** 
٠،٥٥٧  )٢٧ **٠،٨١٠  )١٣** 
٠،٨٦٥  )١٤**  
    فأقل٠،٠١دال عند مستوى الداللة ** یالحظ 

ن العبارات مع المحور موجبة یتضح من الجدول السابق أن قیم معامل ارتباط كل عبارة م
  .فأقل مما یدل على صدق اتساقھا مع المحور) ٠،٠١(ودالة إحصائًیا عند مستوى الداللة 

  :ثبات أداة الدراسة
 Cronbach's  قام الباحث بقیاس ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل ثبات الفاكرونباخ،

Alpha (α) أداة الدراسة وھي على النحو التالي والجدول التالي یوضح معامل الثبات لمحاور:  
  .معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات أداة الدراسة) ٦(جدول 

عدد  المحور م
 العبارات

  معامل الثبات
الستبانة أعضاء 

 ھیئة التدریس

  معامل الثبات
الستبانة 
 الطالب

محور واقع مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة في  ١
 ٠،٩٦٨ ٠،٨٢٠ ٢٧ .سالمیة وفقًا ألھدافھجامعة اإلمام محمد بن سعود اإل

٢ 
محور المعوقات التي تحول دون تحقق أھداف مركز 
خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد 

 بن سعود اإلسالمیة
٠،٧٨٣ ٣٠ 

 ٠،٩٥٤ الثبات الكلي لألداة

 

یتضح من الجدول السابق وجود ثبات عال لمحاور الدراسة وأیًضا األداة بصورة مجملة 
-٠،٧٨٣(الستبانة أعضاء ھیئة التدریس، حیث تراوحت معامالت الثبات لمحاور االستبانة بین 

بینما بلغ . وھو معامل ثبات عال یمكن الوثوق بھ) ٠،٩٥٤(، بینما بلغ ثبات األداة الكلیة )٠،٨٢٠
  .، وھو معامل ثبات عال یمكن الوثوق بھ)٠،٩٦٨(داة استبانة الطالب ثبات أ

  
  
  



  

٢٢١  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                          مجلة البحث العلمى فى التربیة

  :نتائج الدراسة ومناقشتھا
ما واقع مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام : نتائج السؤال األول ومناقشتھا

  محمد بن سعود اإلسالمیة وفقًا ألھدافھ من وجھة نظر عینة الدراسة؟
سابق قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري لإلجابة عن السؤال ال

إلجابات أفراد عینة الدراسة نحو التعرف على واقع مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة وفقًا ألھدافھ، كما تم ترتیب ھذه العبارات حسب المتوسط الحسابي 

  : یليلكٍل منھا، وذلك كما
  :إجمالي استجابات عینة أعضاء ھیئة التدریس نحو واقع ومعوقات المركز) ٧(جدول 

 م
 المحور

المتوسط 
  الحسابي
 للمحور

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الموافقة

١١ 
محور واقع مركز خدمة ذوي الحاجات 
الخاصة في جامعة اإلمام محمد بن 

 .سعود اإلسالمیة وفقًا ألھدافھ
 ةمتوسط ١،١٣ ٣،٠١

٢٢ 

محور المعوقات التي تحول دون تحقق 
أھداف مركز خدمة ذوي الحاجات 
الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود 

 .اإلسالمیة

 كبیرة ٠،٩٧ ٣،٦٥

 متوسطة ٠،٧٤ ٣٫٣٣ المتوسط الحسابي لالستبانة مجملة
قسم  یتضح من الجدول السابق أن استجابات أفراد عینة الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس ب

التربیة الخاصة في كلیة العوم االجتماعیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة جاءت في 
محور المعوقات التي تحول دون تحقق أھداف مركز (المرتبة األولى على عبارات المحور الثاني 

) رةكبی(بدرجة موافقة ) خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
أي تقع في الفئة الرابعة من ) ٠،٩٧(درجة، وانحراف معیاري) ٣،٦٥(بمتوسط حسابي مقداره 

، مما یعني موافقتھم بدرجة كبیرة على )٤،٢٠ إلى ٣،٤٠(المقیاس الخماسي التي تتراوح ما بین 
المعوقات التي تحول دون تحقق أھداف مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد 

  .بن سعود اإلسالمیة
  :إجمالي استجابات الطالب نحو واقع المركز، وھو كما یوضحھ الجدول التالي

  إجمالي استجابات الطالب نحو واقع المركز) ٨(جدول 
 م

 المحور
  المتوسط الحسابي

 للمحور
االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الموافقة

١ 
واقع مركز خدمة ذوي الحاجات الخاصة 

د بن سعود اإلسالمیة في جامعة اإلمام محم
 .وفقًا ألھدافھ

 متوسطة ٠،٢٥ ١،٨٦

یتضح من الجدول السابق أن استجابات أفراد عینة الدراسة من الطالب جاءت في المرتبة 
واقع مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة في جامعة (بـ  األولى على عبارات االستبانة المتعلقة
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بمتوسط حسابي مقداره ) متوسطة(بدرجة موافقة ) ھدافھاإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة وفقًا أل
، أي تقع في الفئة الثانیة من المقیاس الثالثي التي )٠،٢٥(درجة، وانحراف معیاري ) ١،٨٦(

مما یعني موافقتھم بدرجة متوسطة على واقع مركز خدمة ذوي ) ٢،٣٤ إلى ١،٦٧(تتراوح ما بین 
  . سعود اإلسالمیة وفقًا ألھدافھالحاجات الخاصة في جامعة اإلمام محمد بن

التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري إلجابات عینة ) ٩(جدول 
واقع مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة : أعضاء ھیئة التدریس على المحور األول

 .اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة وفقًا ألھدافھ
 درجة الموافقة

 العبارات م
  ك
&  
كبیرة  كبیرة متوسطة قلیلة قلیلة جًدا %
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 :مجال الدعم واإلرشاد) أوال(

 ٠ ٠ ٠ ٨ ١ ك
١ 

دعم    وفیر ال ت
سي   ادي النف اإلرش
ات   الب والطالب للط
ات   من ذوي االحتیاج

 .الخاصة في الجامعة
٪ ٠ ٠ ٠ ٨٨،٩ ١١،١ 

 قلیلة ٣ ٠٫٣٣ ١٫٨٨

 ٤ ١ ١ ٢ ١ ك

٢ 

دعم    وفیر ال ت
ادیمي   ادي األك اإلرش
ات  الب والطالب  للط

ات   من ذوي االحتیاج
 .الخاصة في الجامعة

٪ ٤٤،٥ ١١،١ ١١،١ ٢٢،٢ ١١،١ 
 كبیرة ٢ ١٫٥٨ ٣٫٥٥

 ٤ ١ ١ ٢ ١ ك
٣ 

دعم    وفیر ال ت
اإلرشادي االجتماعي  
ات   الب والطالب للط
ات   من ذوي االحتیاج
 ٤٤،٥ ١١،١ ١١،١ ٢٢،٢ ١١،١ ٪ .الخاصة في الجامعة

 كبیرة ١ ١٫٤٨ ٣٫٧٧

 :مجال الخدمات التعلیمیة) ثانًیا(
 ٤ ٢ ١ ١ ١ ك

١ 

ة   ة تربوی ة بیئ تھیئ
ع   ة م متوافق
الب   ات للط احتیاج
ن ذوي   ات م والطالب
ة   ات الخاص االحتیاج

 . في الجامعة

٪ ٤٤،٥ ٢٢،٢ ١١،١ ١١،١ ١١،١ 
 كبیرة ٢ ١٫٥ ٣٫٦٥

 ٤ ١ ٢ ١ ١ ك

٢ 

ة   د دورات تدریبی عق
ات   الب والطالب للط
ات   من ذوي االحتیاج
ل دورات   ة مث الخاص
ي   ب اآلل الحاس
عاف  وفین وض للمكف
البصر ودورات اللغة   
ة، ودورات  اإلنجلیزی
ل   ة والتنق الحرك

 .ألخ....اآلمن

٪ ٤٤،٥ ١١،١ ٢٢،٢ ١١،١ ١١،١ 
 كبیرة ١ ١٫٥ ٣٫٦٦
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 درجة الموافقة

 العبارات م
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 ٤ ١ ٠ ٣ ١ ك

٣ 

ة  ع المكتب سیق م التن
ة  ة بالجامع المركزی

الب  نح الط ذوي  لم
ة   ات الخاص االحتیاج
المزید من الوقت إلى   
ادة   د إع ین موع ح
ع   ب والمراج الكت

 .والدوریات

٪ ٤٤،٥ ١١،١ ٠ ٣٣،٣ ١١،١ 
 كبیرة ٤ ١٫٦٦ ٣٫٤٤

 ٣ ٢ ٠ ٣ ١ ك

٤ 

ة   د دورات تعلیمی عق
ات   الب والطالب الط
ات   من ذوي االحتیاج

ة  ل دورات الخاص مث
" برایل"الخط البارز 

ویر   ودورات تط
 .الخ....الذات

٪ ٣٣،٤ ٢٢،٢ ٠ ٣٣،٣ ١١،١ 
 متوسطة ٥ ١٫٥٨ ٣٫٣٣

 ٣ ٢ ٠ ٢ ٢ ك

٥ 

شاركة    ل م تفعی
ات   الب والطالب الط
ات   من ذوي االحتیاج
الخاصة بالجامعة في   
ة  ط الثقافی المناش

 .الخ...والریاضیة

٪ ٣٣،٤ ٢٢،٢ ٠ ٢٢،٢ ٢٢،٢ 
 متوسطة ٦ ١٫٧١ ٣٫٢٢

 ٥ ٠ ١ ١ ٢ ك
٦ 

وفیر     ي ت ھام ف اإلس
الب    ل الط افالت لنق ح
بین المباني الدراسیة 

 .واإلسكان الجامعي
٪ ٥٥،٦ ٠ ١١،١ ١١،١ ٢٢،٢ 

 كبیرة ٣ ١٫٨١ ٣٫٥٥

 ٠ ٤ ٠ ١ ٤ ك
٧ 

ات   ة اإلعالن طباع
شطة   ة باألن الخاص
ة    ة بالجامع المختلف

 .بطریقة برایل
٪ ٠ ٤٤،٥ ٠ ١١،٠ ٤٤،٥ 

 متوسطة ٩ ٢٫٠٢ ٢٫٨٧

 ٣ ١ ٠ ٢ ٣ ك

٨ 

اھج    ة المن طباع
صات  والملخ
ة   یة بطریق الدراس
ارز  ط الب الخ

 ". برایل"
 ٣٣،٣ ١١،٢ ٠ ٢٢،٢ ٣٣،٣ 

 متوسطة ٨ ١٫٨٣ ٢٫٨٨

 ٣ ٠ ٢ ١ ٣ ك
٩ 

ویر   ي تط ھام ف اإلس
ة   الخدمات اإللكترونی
ات   ع قارئ ب م لتتناس
وفین   شاشة للمكف ال

 .وضعاف البصر
٪ ٣٣،٣ ٠ ٢٢،٢ ١١،٢ ٣٣،٣ 

 متوسطة ١٠ ١٫٧٦ ٢٫٨٦

١ ٢ ٠ ٣ ٣ ١ ك
٠ 

ضاء  ع أع سیق م التن
دریس  ة الت ھیئ
ساعدة ذوي   ٢٢،٢ ٠ ٣٣،٣ ٣٣،٣ ١١،٢ ٪لم

 متوسطة ٧ ١٫٣٦ ٢٫٨٩
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ة   ات الخاص االحتیاج
شاركة   ى الم عل
ة    ي العملی ة ف الفعال

 .التعلیمیة
 :ھیئات والمؤسسات ذات الصلةمجال التعاون مع ال) ثالًثا(

 ٢ ٠ ٣ ٣ ١ ك

١ 

اع     ع قط سیق م التن
ال  ومي -األعم  الحك

اص ن –والخ  ع
ن     دیھم م وفر ل المت

ي ات /خریج خریج
ن ذوي  ة م الجامع
ة   ات الخاص االحتیاج
ل   رص عم وفیر ف لت

 .مناسبة لھم

٪ ٢٢،٢ ٠ ٣٣،٣ ٣٣،٣ ١١،٢ 
 قلیلة ٣ ١٫٧٤ ٢٫٥٥

 ١ ١ ٣ ٢ ٢ ك

٢ 

سات  شجیع مؤس ت
دني  ع الم ي المجتم  ف

ة     إنشاء برامج لرعای
ات   الب والطالب الط
ات   من ذوي االحتیاج

 .الخاصة بالجامعة

٪ ١١،١ ١١،١ ٣٣،٣ ٢٢،٢ ٢٢،٢ 
 متوسطة ٢ ١٫٣٢ ٢٫٦٦

 ١ ١ ٣ ٣ ١ ك

٣ 

التنسیق بین األجھزة 
ة  ة والخاص الحكومی
ا یخص الخدمات     فیم
ذوي    دم ل ي تق الت
ة   ات الخاص االحتیاج

  .في الجامعة

٪ ١١،١ ١١،١ ٣٣،٣ ٣٣،٣ ١١،١ 
 متوسطة ١ ١٫٢٠ ٢٫٧٧

 :المجال اإلداري) رابًعا(

 ٢ ٠ ٢ ٣ ٢ ك

١ 

ین  سیق ب التن
ات  اإلدارات والكلی
ساندة  ادات الم والعم
لتسھیل دمج الطالب     
ن ذوي   ات م والطالب
ة   ات الخاص االحتیاج

 .في الجامعة

٪ ٢٢،٢ ٠ ٢٢،٢ ٣٣،٣ ٢٢،٢ 
 متوسطة ٥ ١٫٥ ٢٫٦٦

 ٢ ١ ٣ ٢ ١ ك
٢ 

ات    دة بیان وفیر قاع ت
الطالب ذوي     خاصة ب
ة   ات الخاص االحتیاج

 .في الجامعة
٪ ٢٢،٢ ١١،١ ٣٣،٣ ٢٢،٢ ١١،١ 

 متوسطة ٢ ١٫٣٦ ٣٫١٢

 ٢ ١ ٢ ٤ ٠ ك
٣ 

یر   ة س متابع
صلیة  ارات الف االختب
الب  شھریة للط  ٢٢،٢ ١١،١ ٢٢،٢ ٤٤،٥ ٠ ٪وال

 سطةمتو ٣ ١٫٢٦ ٣٫١١
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ن ذوي   ات م والطالب
ة   ات الخاص االحتیاج

 .في الجامعة
 ١ ٢ ٤ ٢ ٠ ك

٤ 

ات    دة بیان وفیر قاع ت
ساعد   ف ت للتوظی

ریج ة  /الخ الخریج
ارج   ل خ ى العم عل
الجامعة، بما یتناسب   
مع شھاداتھم العلمیة   

 .وتدریبھم وتأھیلھم

٪ ١١،١ ٢٢،٢ ٤٤،٥ ٢٢،٢ ٠ 
 متوسطة ١ ٠٫٩٧ ٣٫٢٢

 ١ ١ ٣ ٤ ٠ ك
٥ 

دى      توفیر متعاونین ل
ة ز لخدم  ذوي المرك

ة   ات الخاص االحتیاج
 .في الجامعة

٪ ١١،١ ١١،١ ٣٣،٣ ٤٤،٥ ٠ 
 متوسطة ٤ ٠٫٨٣ ٢٫٧٧

 :مجال نشر ثقافة الوعي بذوي االحتیاجات الخاصة) خامًسا(
 ١ ١ ٣ ٢ ٢ ك

١ 

ؤتمرات  د م عق
ل  وورش عم
تفادة  ستھدف االس ت
ة     من التجارب المحلی
ة  ة والعالمی والعربی
دمات   ال الخ ي مج ف

دم  ي تق ذوي  الت  ل
  .االحتیاجات الخاصة

 

٪ ١١،١ ١١،١ ٣٣،٣ ٢٢،٢ ٢٢،٢ 
 متوسطة ٥ ١٫٣٢ ٢٫٦٦

 ٠ ٢ ٢ ٢ ٣ ك

٢ 

راء   شجیع إج ت
ات  وث والدراس البح
ویر   ة بتط الخاص
ة   دمات المقدم الخ
الب ذوي  للط
ة   ات الخاص االحتیاج

 .في الجامعة

٪ ٠ ٢٢،٢ ٢٢،٢ ٢٢،٢ ٣٣،٣ 
 متوسطة ٦ ١٫٢٢ ٢٫٣٣

 ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ك

٣ 

وم  وعي بمفھ شر ال ن
ات  ذوي االحتیاج
ة   ة وكیفی الخاص
ي    م ف ل معھ التعام

 . البیئة الجامعیة
٪ ١١،١ ٢٢،٢ ٢٢،٢ ٢٢،٢ ٢٢،٢ 

 متوسطة ٤ ١٫٣٩ ٢٫٧٧

 ٢ ١ ٣ ١ ٢ ك

٤ 

یم   ي تنظ ھام ف اإلس
رحالت  ارات وال الزی
اءات   دوات واللق والن
والمعارض التي تھتم 
ات    ذوي االحتیاج ب

 .الخاصة

٪ ٢٢،٢ ١١،١ ٣٣،٣ ١١،١ ٢٢،٢ 
 متوسطة ٢ ١٫٥ ٣،٠٠
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 ١ ٢ ٤ ١ ١ ك

٥ 

ي   شاركة ف الم
یة  رامج الریاض الب
اد    ا االتح ي یقیمھ الت
سعودي   ي ال العرب
ات  ذوي االحتیاج ل

 .الخاصة

٪ ١١،١ ٢٢،٢ ٤٤،٥ ١١،١ ١١،١ 
 متوسطة ١ ١٫١٦ ٣٫١١

 ١ ٢ ٢ ٣ ١ ك

٦ 

ن    ة م ل الجامع تمثی
ي    شاركة ف الل الم خ

ا  ة االحتف الت العالمی
ل   الم  (مث وم الع ي الی

وم   ة ،الی لإلعاق
د  المي للتوح  ،الع

 .أسبوع األصم

٪ ٢٢،٢ ٢٢،٢ ٣٣،٣ ١١،١  
 متوسطة ٣ ١٫٢٦ ٢٫٨٨

 متوسطة ١٫١٠ ٣٫٠١ المتوسط العام
  :ما یلي) ٩(یتضح من الجدول 

  :مجال الدعم واإلرشاد) أوًال(
 واإلرشاد لمركز ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة في في مجال الدعم) ٣(جاءت العبارة  .١

توفیر الدعم اإلرشادي االجتماعي للطالب والطالبات من ذوي (المرتبة األولى ومحتواھا 
درجة، وانحراف معیاري ) ٣،٧٧(بمتوسط حسابي .) االحتیاجات الخاصة في الجامعة

، ٤،٢٠ إلى ٣،٤١ تتراوح ما بین ، وقعت في الفئة الرابعة من المقیاس الخماسي والتي)١،٤٨(
بدرجة موافقة كبیرة، مما یشیر إلى أن ھدف المركز المتمثل في توفیر الدعم اإلرشادي 
االجتماعي للطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة متحقق بدرجة كبیرة 

االجتماعیة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بقسم التربیة الخاصة في كلیة العلوم 
بالجامعة، وتفسر ھذه النتیجة بأنھ من المھام الرئیسة المنوط القیام بھا من قبل مركز خدمة ذوي 
االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة المساھمة في حل المشكالت 

لدعم االجتماعیة لھذه الفئة من الطالب والطالبات، وعلیھ فمن الطبیعي أن یأتي توفیر ا
اإلرشادي االجتماعي للطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة كأبرز 

وتتفق تلك النتیجة مع نتائج دراسة . مالمح واقع دور المركز في خدمة ھذه الفئة من الطالب
والتي بینت تقدیم المركز كافة الخدمات المساندة والمساعدة للطالب ذوي ) ٢٠١٢(الزھراني 

اجات الخاصة، والتي تتمثل في التعرف على مشاكلھم بالجامعة، وإیجاد الطرق والوسائل االحتی
وتقدیم المقترحات لتذلیلھا، وتوفیر األجھزة واألدوات التي تزودھم بمھارات وخبرات نفسیة 
واجتماعیة توقظ مواھبھم وطاقاتھم الكامنة وتسھم في بناء شخصیتھم وتزرع ثقتھم بأنفسھم 

علیتھم ونشاطھم، والتي من شأنھا تھیئة البیئة التعلیمیة المناسبة لھم ومساعدتھم وتزید من فا
وبناء وتنمیة أواصر التعاون بین المركز والكلیات . على االندماج في الحیاة الجامعیة والمجتمع

  .وإدارات الجامعة
معة في في مجال الدعم واإلرشاد لمركز ذوي االحتیاجات الخاصة بالجا) ٢(جاءت العبارة  .٢

توفیر الدعم اإلرشادي األكادیمي للطالب والطالبات من ذوي (المرتبة الثانیة ومحتواھا 
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درجة، وانحراف معیاري ) ٣،٥٥(بمتوسط حسابي ) االحتیاجات الخاصة في الجامعة
، ٤،٢٠ إلى ٣،٤١، وقعت في الفئة الرابعة من المقیاس الخماسي والتي تتراوح ما بین )١،٥٨(

كبیرة مما یشیر إلى أن ھدف المركز المتمثل في توفیر الدعم اإلرشادي بدرجة موافقة 
االجتماعي للطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة متحقق بدرجة كبیرة 
من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بقسم التربیة الخاصة في كلیة العلوم االجتماعیة 

ل المشكالت األكادیمیة للطالب والطالبات من ذوي بالجامعة؛ وتفسر ھذه النتیجة بأن ح
االحتیاجات الخاصة في الجامعة یمثل الھدف الرئیس للمركز خدمًة لھذه الفئة من الطالب، 
ولذلك عادة ما یحرص القائمون على مركز ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة على توفیر 

وھذه . الحتیاجات الخاصة في الجامعةالدعم اإلرشادي األكادیمي للطالب والطالبات من ذوي ا
والتي بینت تقدیم المركز كافة الخدمات ) ٢٠١٢(النتیجة تتفق مع نتیجة دراسة الزھراني 

المساندة والمساعد للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة، والتي تتمثل في التعرف على مشاكلھم 
وتوفیر األجھزة واألدوات التي بالجامعة، وإیجاد الطرق والوسائل وتقدیم المقترحات لتذلیلھا، 

تزودھم بمھارات وخبرات نفسیة واجتماعیة توقظ مواھبھم وطاقاتھم الكامنة وتسھم في بناء 
شخصیتھم وتزرع ثقتھم بأنفسھم وتزید من فاعلیتھم ونشاطھم، والتي من شأنھا تھیئة البیئة 

وبناء وتنمیة . یة والمجتمعالتعلیمیة المناسبة لھم ومساعدتھم على االندماج في الحیاة الجامع
  . أواصر التعاون بین المركز والكلیات وإدارات الجامعة

في مجال الدعم واإلرشاد لمركز ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة في ) ١(جاءت العبارة  .٣
توفیر الدعم اإلرشادي النفسي للطالب والطالبات من ذوي (المرتبة الثالثة ومحتواھا 

درجة، وانحراف معیاري ) ١،٨٨(بمتوسط حسابي )  الجامعةاالحتیاجات الخاصة في
، ٢،٦٠ إلى ١٫٨١، وقعت في الفئة الثانیة من المقیاس الخماسي والتي تتراوح ما بین )٠،٣٣(

بدرجة موافقة قلیلة مما یشیر إلى أن ھدف المركز المتمثل في توفیر الدعم اإلرشادي النفسي 
لخاصة في الجامعة متحقق بدرجة قلیلة من وجھة للطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات ا

نظر أعضاء ھیئة التدریس بقسم التربیة الخاصة في كلیة العلوم االجتماعیة بالجامعة؛ وتفسر 
ھذه النتیجة بأن التعامل مع المشكالت النفسیة للطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة 

وق امكانیات المركز مما یقلل من دور المركز في الجامعة یتطلب متطلبات بشریة وتأھیلیة تف
في توفیر الدعم اإلرشادي النفسي للطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة في 

التي بینت تقدیم المركز ) ٢٠١٢(وھذه النتیجة تختلف مع نتیجة دراسة الزھراني . الجامعة
 .،خاصةكافة الخدمات المساندة والمساعدة للطالب ذوي االحتیاجات ال

  :مجال الخدمات التعلیمیة) ثانیًا(
في مجال الخدمات التعلیمیة لمركز ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة في ) ٢(جاءت العبارة  .١

عقد دورات تدریبیة للطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات (المرتبة األولى ومحتواھا 
ورات اللغة اإلنجلیزیة، دورات الحاسب اآللي للمكفوفین وضعاف البصر ود: الخاصة مثل

درجة، وانحراف معیاري ) ٣،٦٦(بمتوسط حسابي ) الخ ....ودورات الحركة والتنقل اآلمن
، ٤،٢٠ إلى ٣،٤١، ووقعت في الفئة الرابعة من المقیاس الخماسي والتي تتراوح ما بین )١،٥(

یبیة للطالب بدرجة موافقة كبیرة، مما یشیر إلى أن ھدف المركز المتمثل في عقد دورات تدر
دورات الحاسب اآللي للمكفوفین وضعاف : والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة مثل

الخ متحقٌق بدرجة كبیرة ....البصر ودورات اللغة اإلنجلیزیة، ودورات الحركة والتنقل اآلمن
من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بقسم التربیة الخاصة في كلیة العلوم االجتماعیة 

ة؛ وتفسر ھذه النتیجة بأن مركز ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة منوط بھ المساھمة بالجامع
في تقدیم الخدمات التعلیمة الخاصة للطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة في 
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التي بینت تقدیم المركز كافة ) ٢٠١٢(الجامعة وھذه النتیجة تتفق مع نتیجة دراسة الزھراني 
ة والمساعدة للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة، كما تتفق مع نتیجة دراسة الخدمات المساند

التي بینت أن الجامعة تساعد الطلبة المعاقین سمعیًا من اكتساب ) Girgin, 2006( جیرجن 
مھارات اللغة واستخدام اللغة الطبیعیة في البیئة السمعیة والشفھیة لمساعدتھم على تھیئتھم 

جامعة، ویقدم لھؤالء الطلبة قبل عامین من التخرج برامج الكمبیوتر الختبارات القبول في ال
 وتشیید المباني وبرنامج األربع سنوات المتخصصة في فنون السیرامیك والفنون التخطیطیة، 

في مجال الخدمات التعلیمیة لمركز ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة في ) ١(جاءت العبارة  .٢
تھیئة بیئة تربویة متوافقة مع احتیاجات الطالب والطالبات من ذوي (المرتبة الثانیة، ومحتواھا 

، )١،٥(درجة، وانحراف معیاري ) ٣،٦٥(بمتوسط حسابي ) االحتیاجات الخاصة في الجامعة
، بدرجة ٤،٢٠ إلى ٣،٤١ووقعت في الفئة الرابعة من المقیاس الخماسي والتي تتراوح ما بین 

 المركز المتمثل في تھیئة بیئة تربویة متوافقة مع موافقة كبیرة، مما یشیر إلى أن ھدف
احتیاجات الطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة متحقق بدرجة كبیرة 
من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بقسم التربیة الخاصة في كلیة العلوم االجتماعیة 

والتي بینت أن ھناك حاجة ) ه١٤٣٠ (بالجامعة؛ و تتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة الذویبي
 .كبیرة لتوفیر بیئة تعلیمیة مناسبة للطلبة ذوي صعوبات التعلم من وجھة نظر عینة الدراسة

في مجال الخدمات التعلیمیة لمركز ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة في ) ٧(جاءت العبارة  .٣
ة المختلفة بالجامعة بطریقة طباعة اإلعالنات الخاصة باألنشط(المرتبة التاسعة ومحتواھا 

، وقعت في الفئة الثالثة من )٢،٠٢(درجة، وانحراف معیاري ) ٢،٨٧(بمتوسط حسابي ) برایل
، بدرجة موافقة متوسطة، مما یشیر ٣٫٤٠ إلى ٢٫٦١المقیاس الخماسي والتي تتراوح ما بین 

فة بالجامعة بطریقة إلى أن ھدف المركز المتمثل في طباعة اإلعالنات الخاصة باألنشطة المختل
برایل متحقٌق بدرجة متوسطة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بقسم التربیة الخاصة في 
كلیة العلوم االجتماعیة بالجامعة؛ وتفسر ھذه النتیجة بأن طباعة اإلعالنات الخاصة باألنشطة 

، ولذلك نجد أن المختلفة بالجامعة بطریقة برایل یحتاج لوقت وجھد في ظل كثافة ھذه األنشطة
طباعة اإلعالنات الخاصة باألنشطة المختلفة بالجامعة بطریقة برایل یتم بدرجة متوسطة، 

التي بینت توجھات وانطباعات ) ٢٠٠٣(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة سحر الخشرمي 
 .سلبیة عن دور مراكز االحتیاجات الخاصة في توفیر الوسائل واألجھزة المعینة على التعلم

في مجال الخدمات التعلیمیة لمركز ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة في ) ٩(جاءت العبارة  .٤
اإلسھام في تطویر الخدمات اإللكترونیة لتتناسب مع قارئات (المرتبة العاشرة، ومحتواھا 

درجة، وانحراف معیاري ) ٢،٨٦(بمتوسط حسابي ) الشاشة للمكفوفین وضعاف البصر
، ٣٫٤٠ إلى ٢٫٦١لفئة الثالثة من المقیاس الخماسي والتي تتراوح ما بین ، ووقعت في ا)١،٧٦(

بدرجة موافقة متوسطة، مما یشیر إلى أن ھدف المركز المتمثل في اإلسھام في تطویر الخدمات 
اإللكترونیة لتتناسب مع قارئات الشاشة للمكفوفین وضعاف البصر متحقٌق بدرجة متوسطة من 

دریس بقسم التربیة الخاصة في كلیة العلوم االجتماعیة بالجامعة؛ وجھة نظر أعضاء ھیئة الت
وتفسر ھذه النتیجة بأن ھناك حاجة لدعم مركز ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة بالكوادر 
التقنیة المناسبة لتعزز مساھمتھ في تطویر الخدمات اإللكترونیة لتتناسب مع قارئات الشاشة 

 نجد أن مساھمة مركز ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة للمكفوفین وضعاف البصر، ولذلك
في تطویر الخدمات اإللكترونیة لتتناسب مع قارئات الشاشة للمكفوفین وضعاف البصر 

 (Hollins and Foley, 2013) متوسطة وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة ھولینز وفولي
 على المعلومات التي یتم الحصول التي بینت أن الطلبة وجدوا صعوبة في القراءة والحصول

  .علیھا من أجھزة الحاسوب
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  :مجال التعاون مع الھیئات والمؤسسات ذات الصلة) ثالثًا(
في مجال التعاون مع الھیئات والمؤسسات ذات الصلة، لمركز ذوي ) ٣(جاءت العبارة  .١

ھزة الحكومیة التنسیق بین األج(االحتیاجات الخاصة بالجامعة في المرتبة األولى، ومحتواھا 
بمتوسط ) والخاصة فیما یخص الخدمات التي تقدم لذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة

، ووقعت في الفئة الثالثة من المقیاس )١،٢٠(درجة، وانحراف معیاري ) ٢،٧٧(حسابي 
، بدرجة موافقة متوسطة، مما یشیر إلى أن ٣،٤٠ إلى ٢٫٦١الخماسي والتي تتراوح ما بین 

 المتمثل في التنسیق بین األجھزة الحكومیة والخاصة فیما یخص الخدمات التي ھدف المركز
تقدم لذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة متحقٌق بدرجة متوسطة من وجھة نظر أعضاء 
ھیئة التدریس بقسم التربیة الخاصة في كلیة العلوم االجتماعیة بالجامعة؛ وتفسر ھذه النتیجة بأن 

زة الحكومیة والخاصة یحتاج لتواصل وجھد كبیر في ظل صعوبة التواصل التنسیق بین األجھ
مع قیادات ھذه الجھات، ولذلك نجد أن التنسیق بین األجھزة الحكومیة والخاصة فیما یخص 

 . الخدمات التي تقدم لذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة من قبل المركز یتم بدرجة متوسطة
تعاون مع الھیئات والمؤسسات ذات الصلة، لمركز ذوي في مجال ال) ٢(جاءت العبارة  .٢

تشجیع مؤسسات المجتمع المدني (االحتیاجات الخاصة بالجامعة في المرتبة الثانیة، ومحتواھا 
بمتوسط ) في إنشاء برامج لرعایة الطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة

ووقعت في الفئة الثالثة من المقیاس ، )١،٣٢(درجة، وانحراف معیاري ) ٢،٦٦(حسابي 
، بدرجة موافقة متوسطة، مما یشیر إلى أن ٣،٤٠ إلى ٢٫٦١الخماسي والتي تتراوح ما بین 

ھدف المركز المتمثل في تشجیع مؤسسات المجتمع المدني في إنشاء برامج لرعایة الطالب 
 من وجھة نظر والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة متحقٌق بدرجة متوسطة

أعضاء ھیئة التدریس بقسم التربیة الخاصة في كلیة العلوم االجتماعیة بالجامعة؛ وتفسر ھذه 
النتیجة بأن مؤسسات المجتمع المدني لدیھا أھدافھا وفئاتھا المجتمعیة التي تھتم بخدمتھا مما 

صة بالجامعة، یقلل من تفاعلھا مع برامج رعایة الطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخا
ولذلك نجد أن تشجیع مؤسسات المجتمع المدني في إنشاء برامج لرعایة الطالب والطالبات من 

وھذه النتیجة تتفق مع نتیجة دراسة . ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة یتم بدرجة متوسطة
ة ذوي والتي بینت أن ھناك حاجة كبیرة لتوفیر بیئة تعلیمیة مناسبة للطلب) ه١٤٣٠(الذویبي 

 .صعوبات التعلم من وجھة نظر عینة الدراسة
في مجال التعاون مع الھیئات والمؤسسات ذات الصلة لمركز ذوي ) ١(جاءت العبارة  .٣

 -التنسیق مع قطاع األعمال (االحتیاجات الخاصة بالجامعة في المرتبة الثالثة ومحتواھا 
عة من ذوي االحتیاجات خریجات الجام/ عن المتوفر لدیھم من خریجي–الحكومي والخاص

درجة، وانحراف معیاري ) ٢،٥٥(بمتوسط حسابي ) الخاصة لتوفیر فرص عمل مناسبة لھم
، ٢،٦٠ إلى ١٫٨١، وقعت في الفئة الثانیة من المقیاس الخماسي والتي تتراوح ما بین )١،٧٤(

 -عمال بدرجة موافقة قلیلة مما یشیر إلى أن ھدف المركز المتمثل في التنسیق مع قطاع األ
خریجات الجامعة من ذوي االحتیاجات / عن المتوفر لدیھم من خریجي–الحكومي والخاص

الخاصة لتوفیر فرص عمل مناسبة لھم متحقٌق بدرجة قلیلة من وجھة نظر أعضاء ھیئة 
 .التدریس بقسم التربیة الخاصة في كلیة العلوم االجتماعیة بالجامعة

  :المجال اإلداري) رابعًا(
في المجال اإلداري لمركز ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة في المرتبة ) ٤(رة جاءت العبا .١

الخریجة على العمل خارج /توفیر قاعدة بیانات للتوظیف تساعد الخریج(األولى ومحتواھا 
درجة، ) ٣،٢٢(بمتوسط حسابي ) الجامعة، بما یتناسب مع شھاداتھم العلمیة وتدریبھم وتأھیلھم

، ووقعت في الفئة الثالثة من المقیاس الخماسي والتي تتراوح ما بین )٠،٩٧(وانحراف معیاري 
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، بدرجة موافقة متوسطة مما یشیر إلى أن ھدف المركز المتمثل في توفیر ٣،٤٠ إلى ٢٫٦١
الخریجة على العمل خارج الجامعة، بما یتناسب مع /قاعدة بیانات للتوظیف تساعد الخریج

یلھم متحقٌق بدرجة متوسطة من وجھة نظر أعضاء ھیئة شھاداتھم العلمیة وتدریبھم وتأھ
التدریس بقسم التربیة الخاصة في كلیة العلوم االجتماعیة بالجامعة؛ وتفسر ھذه النتیجة بأن 
المؤسسات العامة والخاصة ال توفر قاعدة بیانات عن احتیاجاتھا الوظیفیة بشكل دقیق ومحدد 

الخریجة على العمل / بیانات للتوظیف تساعد الخریجمما ال یتیح معلومات تمكن من بناء قاعدة
خارج الجامعة، بما یتناسب مع شھاداتھم العلمیة وتدریبھم وتأھیلھم، ولذلك نجد أن توفیر قاعدة 

الخریجة على العمل خارج الجامعة، بما یتناسب مع شھاداتھم /بیانات للتوظیف تساعد الخریج
  . توسطةالعلمیة وتدریبھم وتأھیلھم یتم بدرجة م

في المجال اإلداري لمركز ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة في المرتبة ) ٢(جاءت العبارة  .٢
توفیر قاعدة بیانات خاصة بالطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات (الثانیة، ومحتواھا 
، وقعت في )١،٣٦(درجة، وانحراف معیاري ) ٣،١٢(بمتوسط حسابي ) الخاصة في الجامعة

، بدرجة موافقة ٣،٤٠ إلى ٢٫٦١لثة من المقیاس الخماسي والتي تتراوح ما بین الفئة الثا
متوسطة، مما یشیر إلى أن ھدف المركز المتمثل في توفیر قاعدة بیانات خاصة بالطالب 
والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة متحقٌق بدرجة متوسطة من وجھة نظر 

یة الخاصة في كلیة العلوم االجتماعیة بالجامعة؛ وتفسر ھذه أعضاء ھیئة التدریس بقسم الترب
النتیجة بأن ھناك قلة تعاون بین الكلیات والمركز لتكوین قاعدة بیانات خاصة بالطالب 

  . والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة
في المرتبة في المجال اإلداري لمركز ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة ) ٥(جاءت العبارة  .٣

) توفیر متعاونین لدى المركز لخدمة ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة(الرابعة، ومحتواھا 
، ووقعت في الفئة الثالثة من )٠،٨٣(درجة، وانحراف معیاري ) ٢،٧٧(بمتوسط حسابي 

، بدرجة موافقة متوسطة، مما یشیر ٣،٤٠ إلى ٢٫٦١المقیاس الخماسي والتي تتراوح ما بین 
أن ھدف المركز المتمثل في توفیر متعاونین لدى المركز لخدمة ذوي االحتیاجات الخاصة إلى 

في الجامعة متحقق بدرجة متوسطة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بقسم التربیة الخاصة 
في كلیة العلوم االجتماعیة بالجامعة؛ وتفسر ھذه النتیجة بأن المیزانیات المتاحة للمركز ال تتیح 

صد مبالغ الستقطاب المتعاونین لخدمة ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة، مما جعل لھ ر
توفیر متعاونین لدى المركز لخدمة ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة من قبل المركز یتم 

 . بدرجة متوسطة ولیست بالكبیرة
جامعة في المرتبة في المجال اإلداري لمركز ذوي االحتیاجات الخاصة بال) ١(جاءت العبارة  .٤

التنسیق بین اإلدارات والكلیات والعمادات المساندة لتسھیل دمج الطالب (الخامسة، ومحتواھا 
درجة، ) ٢،٦٦(بمتوسط حسابي ) والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة

بین ، ووقعت في الفئة الثالثة من المقیاس الخماسي والتي تتراوح ما )١،٥(وانحراف معیاري 
، بدرجة موافقة متوسطة، مما یشیر إلى أن ھدف المركز المتمثل في التنسیق ٣،٤٠ إلى ٢٫٦١

بین اإلدارات والكلیات والعمادات المساندة لتسھیل دمج الطالب والطالبات من ذوي 
االحتیاجات الخاصة في الجامعة متحقٌق بدرجة متوسطة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس 

 .لخاصة في كلیة العلوم االجتماعیة بالجامعةبقسم التربیة ا
  :مجال نشر ثقافة الوعي بذوي االحتیاجات الخاصة) خامسًا(
في مجال نشر ثقافة الوعي بذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة في المرتبة ) ٥(جاءت العبارة  .١

سعودي لذوي المشاركة في البرامج الریاضیة التي یقیمھا االتحاد العربي ال(األولى، ومحتواھا 
، ووقعت )١،١٦(درجة، وانحراف معیاري ) ٣،١١(بمتوسط حسابي ) االحتیاجات الخاصة
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، بدرجة موافقة ٣،٤٠ إلى ٢٫٦١في الفئة الثالثة من المقیاس الخماسي والتي تتراوح ما بین 
متوسطة، مما یشیر إلى أن ھدف المركز المتمثل في المشاركة في البرامج الریاضیة التي 

االتحاد العربي السعودي لذوي االحتیاجات الخاصة متحقٌق بدرجة متوسطة من وجھة یقیمھا 
نظر أعضاء ھیئة التدریس بقسم التربیة الخاصة في كلیة العلوم االجتماعیة بالجامعة؛ وتفسر 
ھذه النتیجة بأن تعارض أوقات البرامج الریاضیة التي یقیمھا االتحاد العربي السعودي لذوي 

لخاصة مع جداول الطالب یقلل من فرصة المشاركة في ھذه البرامج مما جعل االحتیاجات ا
المشاركة في البرامج الریاضیة التي یقیمھا االتحاد العربي السعودي لذوي االحتیاجات الخاصة 

 . من قبل المركز تتم بدرجة متوسطة
مرتبة الثانیة، في مجال نشر ثقافة الوعي بذوي االحتیاجات الخاصة في ال) ٤(جاءت العبارة  .٢

اإلسھام في تنظیم الزیارات والرحالت والندوات واللقاءات والمعارض التي تھتم (ومحتواھا 
، )١،٥(درجة، وانحراف معیاري ) ٣،٠٠(بمتوسط حسابي ) بذوي االحتیاجات الخاصة

، بدرجة ٣،٤٠ إلى ٢٫٦١ووقعت في الفئة الثالثة من المقیاس الخماسي والتي تتراوح ما بین 
فقة متوسطة، مما یشیر إلى أن ھدف المركز المتمثل في اإلسھام في تنظیم الزیارات موا

والرحالت والندوات واللقاءات والمعارض التي تھتم بذوي االحتیاجات الخاصة متحقٌق بدرجة 
متوسطة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بقسم التربیة الخاصة في كلیة العلوم االجتماعیة 

سر ھذه النتیجة بأن مركز خدمة الطالب والطالبات ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة؛ وتف
بالجامعة یركز على األنشطة داخل الجامعة التي تخدم ھذه الفئة من الطالب في ظل تقیده 
بجداول الطالب الدراسیة مما جعل المساھمة في تنظیم الزیارات والرحالت والندوات 

 . وي االحتیاجات الخاصة من قبل المركز تتم بدرجة متوسطةواللقاءات والمعارض التي تھتم بذ
في مجال نشر ثقافة الوعي بذوي االحتیاجات الخاصة في المرتبة الخامسة، ) ١(جاءت العبارة  .٣

عقد مؤتمرات وورش عمل تستھدف االستفادة من التجارب المحلیة والعربیة (ومحتواھا 
) ٢،٦٦(بمتوسط حسابي ) الحتیاجات الخاصةوالعالمیة في مجال الخدمات التي تقدم لذوي ا

، ووقعت في الفئة الثالثة من المقیاس الخماسي والتي )١،٣٢(درجة، وانحراف معیاري 
، بدرجة موافقة متوسطة، مما یشیر إلى أن ھدف المركز ٣،٤٠ إلى ٢٫٦١تتراوح ما بین 

لیة والعربیة المتمثل في عقد مؤتمرات وورش عمل تستھدف االستفادة من التجارب المح
والعالمیة في مجال الخدمات التي تقدم لذوي االحتیاجات الخاصة متحقٌق بدرجة متوسطة من 
وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بقسم التربیة الخاصة في كلیة العلوم االجتماعیة بالجامعة؛ 

قد وتفسر ھذه النتیجة بأن الصالحیات الممنوحة لمركز خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة لع
) ٢٠١٥(مثل ھذه المؤتمرات والورش محدودة، وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة القرني 

التي بینت أن توفر متطلبات تطویر أقسام التربیة الخاصة في الجامعات السعودیة جاءت بدرجة 
 .متوسطة

سة في مجال نشر ثقافة الوعي بذوي االحتیاجات الخاصة في المرتبة الساد) ٢(جاءت العبارة  .٤
تشجیع إجراء البحوث والدراسات الخاصة بتطویر الخدمات المقدمة للطالب (ومحتواھا 

درجة، ) ٢،٣٢(بمتوسط حسابي ) والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة
، ووقعت في الفئة الثانیة من المقیاس الخماسي والتي تتراوح ما بین )١،٢٢(وانحراف معیاري 

ة موافقة قلیلة، مما یشیر إلى أن ھدف المركز المتمثل في تشجیع ، بدرج٢،٦٠ إلى ١٫٨١
إجراء البحوث والدراسات الخاصة بتطویر الخدمات المقدمة للطالب والطالبات من ذوي 
االحتیاجات الخاصة في الجامعة متحقٌق بدرجة قلیلة من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بقسم 

 . ماعیة بالجامعةالتربیة الخاصة في كلیة العلوم االجت
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  :استجابات عینة الطالب نحو واقع المركز) ثانًیا(
التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات ) ١٠(جدول 

واقع مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد : عینة الطالب على المحور األول
 .قًا ألھدافھبن سعود اإلسالمیة وف
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 :مجال الدعم واإلرشاد) أوال(

 ٠ ١٠٠ ١٢ ك

١ 

ادي   دعم اإلرش وفیر ال ت
الب  سي للط النف
ن ذوي   ات م والطالب
ي    ة ف ات الخاص االحتیاج

 .الجامعة
٪ ٠ ٨٩،٣ ١٠،٧ 

 متوسطة ١ ٠،٣١ ١،٨٩

 ٠ ٩٥ ١٧ ك

٢ 

ادي   دعم اإلرش وفیر ال ت
الب   ادیمي للط األك
ن ذوي   ات م والطالب
ي    ة ف ات الخاص االحتیاج

 .الجامعة
٪ ٠ ٨٤،٨ ١٥،٢ 

 متوسطة ٣ ٠،٣٦ ١،٨٤

 ٠ ٩٩ ١٣ ك
٣ 

ادي   دعم اإلرش وفیر ال ت
الب    اعي للط االجتم
ن ذوي   ات م والطالب
ي    ة ف ات الخاص االحتیاج

 ٠ ٨٨،٤ ١١،٦ ٪ .امعةالج

 متوسطة ٢ ٠،٣٢ ١،٨٧

 :مجال الخدمات التعلیمیة) ثانًیا(

 ٠ ٩٩ ١٣ ك

١ 

ة  ة تربوی ة بیئ تھیئ
ات   ع احتیاج ة م متوافق
ن  ات م الب والطالب الط
ذوي االحتیاجات الخاصة   

 . في الجامعة
٪ ٠ ٨٨،٤ ١١،٦ 

 متوسطة ٤ ٠،٣ ١،٨٦

 ٠ ١٠٠ ١٢ ك

٢ 

ة  د دورات تدریبی عق
ن  ات م الب والطالب للط
ذوي االحتیاجات الخاصة   
ب   ل دورات الحاس مث
اآللي للمكفوفین وضعاف  
ة   صر ودورات اللغ الب
ة، ودورات  اإلنجلیزی
ل  ة والتنق الحرك

  .الخ....اآلمن
 

٪ ٠ ٨٩،٣ ١٠،٧ 
 متوسطة ٥ ٠،٣٨ ١،٨٥
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 ٠ ١٠١ ١١ ك

٣ 

ة    ع المكتب سیق م التن
نح      ة لم المركزیة بالجامع

الب والط ن الط ات م الب
ن ذوي  ذوي م
ة  ات الخاص االحتیاج
ى     ت إل ن الوق د م المزی
ب  ادة الكت د إع ین موع ح

 .والمراجع والدوریات

٪ ٠ ٩٠،٢ ٩،٨ 
 متوسطة ٢ ٠،٣١ ١،٨٩

 ٠ ٩٩ ١٣ ك

٤ 

ة  د دورات تعلیمی عق
ن  ات م الب والطالب للط
ذوي االحتیاجات الخاصة   
ارز   ط الب ل دورات الخ مث

ودورات تطویر  " برایل"
 .الخ....لذاتا

٪ ٠ ٨٨،٤ ١١،٦ 
 متوسطة ١ ٠،٢٩ ١،٩٠

 ٠ ٨٧ ٢٥ ك

٥ 

الب    شاركة الط ل م تفعی
ن ذوي   ات م والطالب
ة  ات الخاص االحتیاج
ط   ي المناش ة ف بالجامع

یة  ة والریاض . الثقافی
 .ألخ..

٪ ٠ ٧٧،٧ ٢٢،٣ 
 متوسطة ٣ ٠،٣٢ ١،٨٨

 ٠ ٩٠ ٢٢ ك

٦ 

وفیر   ي ت ھام ف اإلس
ین   حافالت لنقل الطالب     ب

یة   اني الدراس المب
 .واإلسكان الجامعي

٪ ٠ ٨٠،٣ ١٩،٧ 
 متوسطة ١٠ ٠،٤ ١،٧٧

 ٠ ٩٤ ١٨ ك
٧ 

طباعة اإلعالنات الخاصة 
ة   شطة المختلف باألن

 ٠ ٨٣،٩ ١٦،١ ٪ .بالجامعة بطریقة برایل
 متوسطة ٩ ٠،٣٩ ١،٨٠

 ٠ ٩٤ ١٨ ك

٨ 

اھج  ة المن طباع
یة   صات الدراس والملخ

ط ا  ة الخ ارز بطریق لب
 ". برایل"

 ٠ ٨٣،٩ ١٦،١ 
 متوسطة ٨ ٠،٣٦ ١،٨١

 ٠ ٩٣ ١٩ ك

٩ 

ویر    ي تط ھام ف اإلس
ة  دمات اإللكترونی الخ
ات    ع قارئ ب م لتتناس
وفین   شاشة للمكف ال

 .وضعاف البصر
٪ ٠ ٨٣ ١٧ 

 متوسطة ٦ ٠،٣٦ ١،٨٣

 ٠ ٩١ ٢١ ك
١٠ 

التنسیق مع أعضاء ھیئة  
ساعدة ذوي   دریس لم الت

ى   االحتیاجات    ٠ ٨١،٢ ١٨،٨ ٪الخاصة عل
 متوسطة ٧ ٠،٣٧ ١،٨٢
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ي  ة ف شاركة الفعال الم
 .العملیة التعلیمیة

 :مجال التعاون مع الھیئات والمؤسسات ذات الصلة) ثالًثا(

 ٠ ٩٣ ١٩ ك

١ 

اع   ع قط سیق م التن
ال  ومي -األعم  الحك
اص  وفر –والخ ن المت  ع

ن   دیھم م ل
ي ات  /خریج خریج

ن ذوي   ة م الجامع
ة االحتیا ات الخاص ج

ل    رص عم وفیر ف لت
 .مناسبة لھم

٪ ٠ ٨٣ ١٧ 
 متوسطة ٢ ٠٫٣٩ ١،٨٤

 ٠ ٩٧ ١٥ ك

٢ 

سات   شجیع مؤس ت
ي   دني ف ع الم المجتم
ة   رامج لرعای شاء ب إن
ن  ات م الب والطالب الط
ذوي االحتیاجات الخاصة   

 .بالجامعة

٪ ٠ ٨٦،٦ ١٣،٤ 
 متوسطة ٣ ٠٫٣٧ ١،٧٨

 ٠ ١٠٢ ١٠ ك

٣ 

ین األ  سیق ب زة التن جھ
ا      ة فیم الحكومیة والخاص
یخص الخدمات التي تقدم 
ات   ذوي االحتیاج ل

 .الخاصة في الجامعة
٪ ٠ ٩١،١ ٨،٩ 

 متوسطة ١ ٠٫٣٤ ١،٨٦

 :المجال اإلداري) رابًعا(

 ٠ ٩٨ ١٤ ك

١ 

ین اإلدارات   سیق ب التن
ادات   ات والعم والكلی
ج    سھیل دم ساندة لت الم
ن  ات م الب والطالب الط

ات الخاصة  ذوي االحتیاج 
 .في الجامعة

٪ ٠ ٨٧،٥ ١٢،٥ 
 متوسطة ١ ٠٫٢٨ ١،٩١

 ٠ ٩٣ ١٩ ك

٢ 

ات  دة بیان وفیر قاع ت
الطالب  ة ب خاص
ن ذوي   ات م والطالب
ي    ة ف ات الخاص االحتیاج

 .الجامعة
٪ ٠ ٨٣ ١٧ 

 متوسطة ٣ ٠٫٣٣ ١،٨٧

 ٠ ٨٩ ٢٣ ك
٣ 

ارات     یر االختب ة س متابع
شھریة  صلیة وال الف

الب والطالب ن للط ات م
ذوي االحتیاجات الخاصة   

٪ ٠ ٧٩،٥ ٢٠،٥ 
 متوسطة ٤ ٠٫٣٧ ١،٨٣
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 .في الجامعة

 ٠ ١٠١ ١١ ك

٤ 

ات  دة بیان وفیر قاع ت
ساعد   ف ت للتوظی

ریج  ى  /الخ ة عل الخریج
العمل خارج الجامعة، بما 
ھاداتھم   ع ش ب م یتناس
دریبھم   ة وت العلمی

 .وتأھیلھم

٪ ٠ ٩٠،٢ ٩،٨ 
 متوسطة ٥ ٠٫٤٠ ١،٧٩

 ٠ ٩٦ ١٦ ك

٥ 

دى  اونین ل وفیر متع ت
ة ذوي   ز لخدم المرك
ي    ة ف ات الخاص االحتیاج

 .الجامعة
٪ ٠ ٨٥،٧ ١٤،٣ 

 متوسطة ٢ ٠٫٢٨ ١،٩٠

 :مجال نشر ثقافة الوعي بذوي االحتیاجات الخاصة) خامًسا(

 ٠ ٩٨ ١٤ ك

١ 

ؤتمرات وورش  د م عق
تفادة   ستھدف االس ل ت عم
ة   ارب المحلی ن التج م

ة والع ي  والعربی ة ف المی
دم      مجال الخدمات التي تق
ات   ذوي االحتیاج ل

 .الخاصة

٪ ٠ ٨٧،٥ ١٢،٥ 
 متوسطة ٥ ٠٫٣٥ ١،٨٥

 ٠ ٩٧ ١٥ ك

٢ 

وث    راء البح شجیع إج ت
ة   ات الخاص والدراس
بتطویر الخدمات المقدمة   
ن  ات م الب والطالب للط
ذوي االحتیاجات الخاصة   

 .في الجامعة

٪ ٠ ٨٦،٦ ١٣،٤ 
 متوسطة ٣ ٠٫٣٣ ١،٨٧

 ٠ ٩٦ ١٦ ك

٣ 

نشر الوعي بمفھوم ذوي 
ة  ات الخاص االحتیاج
ي      م ف وكیفیة التعامل معھ

 . البیئة الجامعیة
٪ ٠ ٨٥،٧ ١٤،٣ 

 متوسطة ٤ ٠٫٣٤ ١،٨٦

 ٠ ١٠٤ ٨ ك

٤ 

یم    ي تنظ ھام ف اإلس
رحالت   ارات وال الزی
اءات  دوات واللق والن
تم   ي تھ ارض الت والمع
ات  ذوي االحتیاج ب

 .الخاصة

٪ ٠ ٩٢،٩ ٧،١ 
 متوسطة ٦ ٠٫٣٥ ١،٨٥

 ٠ ١٠٥ ٧ ك
٥ 

رامج  ي الب شاركة ف الم
ا  ي یقیمھ یة الت الریاض
سعودي      ي ال  ٠ ٩٣،٨ ٦،٢ ٪االتحاد العرب

 متوسطة ٢ ٠٫٢٥ ١،٩٢
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ات   ذوي االحتیاج ل
 .الخاصة

 ٠ ١٠١ ١١ ك

٦ 

ة من خالل      ل الجامع تمثی
االت     ي االحتف المشاركة ف

ل  ة مث وم (العالمی الی
الم وم  الع ة ،الی ي لإلعاق

بوع   د ،أس المي للتوح الع
 ).الخ...األصم

٪ ٠ ٩٠،٢ ٩،٨ 
 متوسطة ١ ٠٫٢٤ ١،٩٣

 متوسطة ٠،٢٥ ١،٨٦ المتوسط العام

  :ما یلي) ١٠(یتضح من الجدول 
  :مجال الدعم واإلرشاد) أوًال(
خاصة بالجامعة في في مجال الدعم واإلرشاد لمركز ذوي االحتیاجات ال) ١(جاءت العبارة  .١

توفیر الدعم اإلرشادي النفسي للطالب والطالبات من ذوي (المرتبة األولى، ومحتواھا 
درجة، وانحراف معیاري ) ١،٨٩(بمتوسط حسابي ) االحتیاجات الخاصة في الجامعة

، ٢،٣٤ إلى ١،٦٨، ووقعت في الفئة الثانیة من المقیاس الثالثي والتي تتراوح ما بین )٠،٣١(
 موافقة متوسطة، مما یشیر إلى أن ھدف المركز المتمثل في توفیر الدعم اإلرشادي بدرجة

االجتماعي للطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة متحقٌق بدرجة 
متوسطة من وجھة نظر الطالب؛ وتفسر ھذه النتیجة بأن التعامل مع المشكالت النفسیة للطالب 

تیاجات الخاصة في الجامعة یتطلب متطلبات بشریة وتأھیلیة مرتفعة والطالبات من ذوي االح
مما یقلل من دور المركز في توفیر الدعم اإلرشادي النفسي للطالب والطالبات من ذوي 
االحتیاجات الخاصة في الجامعة، وقد كانت موافقة أعضاء ھیئة التدریس على ھذا الجانب 

التي بینت وجود حاجة ) ه١٤٣٠(جة دراسة الدوبي وتتفق ھذه النتیجة مع نتی. بدرجة ضعیفة
 .كبیرة للبرامج المساندة للطلبة ذوي صعوبات التعلم من وجھة نظر عینة الدراسة

في مجال الدعم واإلرشاد لمركز ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة في ) ٣(جاءت العبارة  .٢
لطالب والطالبات من ذوي توفیر الدعم اإلرشادي االجتماعي ل(المرتبة الثانیة ومحتواھا 

درجة، وانحراف معیاري ) ١،٨٧(بمتوسط حسابي ) االحتیاجات الخاصة في الجامعة
، ٢،٣٤ إلى ١،٦٨، ووقعت في الفئة الثانیة من المقیاس الثالثي والتي تتراوح ما بین )٠،٣٢(

دي بدرجة موافقة متوسطة، مما یشیر إلى أن ھدف المركز المتمثل في توفیر الدعم اإلرشا
االجتماعي للطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة متحقق بدرجة 
متوسطة من وجھة نظر الطالب؛ وتفسر ھذه النتیجة بأنھ وبالرغم من أن أعضاء ھیئة التدریس 
یرون أن المركز یقوم بھذا الجانب بدرجة كبیرة إال أن الطالب یرون أن دوره متوسط، ویعود 

لى أن الطالب یرون أنھم بحاجة لمزید من الدعم اإلرشادي االجتماعي ولذلك جاءت ھذا األمر إ
وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة . موافقتھم متوسطھ على الدور الحالي للمركز في ھذا الجانب

التي بینت وجود حاجة كبیرة للبرامج المساندة للطلبة ذوي صعوبات ) ه١٤٣٠(دراسة الدوبي 
 . عینة الدراسةالتعلم من وجھة نظر
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في مجال الدعم واإلرشاد لمركز ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة في ) ٢(جاءت العبارة  .٣
توفیر الدعم اإلرشادي األكادیمي للطالب والطالبات من ذوي (المرتبة الثالثة، ومحتواھا 

درجة، وانحراف معیاري ) ١،٨٤(بمتوسط حسابي ) االحتیاجات الخاصة في الجامعة
، ٢،٣٤ إلى ١،٦٨ووقعت في الفئة الثانیة من المقیاس الثالثي والتي تتراوح ما بین ، )٠،٣٦(

بدرجة موافقة متوسطة مما یشیر إلى أن ھدف المركز المتمثل في توفیر الدعم اإلرشادي 
األكادیمي للطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة متحقٌق بدرجة متوسطة 

ب؛ وتفسر ھذه النتیجة بأن الطالب یرون أن المشكالت األكادیمیة التي من وجھة نظر الطال
یعانون منھا تحتاج لمزید من االھتمام لحلھا، ولذلك فـإنھ على الرغم من موافقة أعضاء ھیئة 

  . التدریس على ھذا الجانب بدرجة كبیرة إال أن موافقة الطالب جاءت بدرجة متوسطة
  :یةمجال الخدمات التعلیم) ثانیًا(
في مجال الخدمات التعلیمیة لمركز ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة في ) ٤(جاءت العبارة  .١

عقد دورات تعلیمیة للطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات (المرتبة األولى، ومحتواھا 
بمتوسط حسابي ) الخ ....ودورات تطویر الذات" برایل"دورات الخط البارز : الخاصة مثل

، ووقعت في الفئة الثانیة من المقیاس الثالثي والتي )٠،٢٩(، وانحراف معیاري درجة) ١،٩٠(
، بدرجة موافقة متوسطة، مما یشیر إلى أن ھدف المركز ٢،٣٤ إلى ١،٦٨تتراوح ما بین 

دورات : المتمثل في عقد دورات تعلیمیة للطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة مثل
الخ متحقٌق بدرجة متوسطة من وجھة نظر ....ات تطویر الذاتودور" برایل"الخط البارز 

الطالب؛ وتفسر ھذه النتیجة بأن الطالب یرون أن الدورات التدریبیة التي شاركوا فیھا وعلى 
الرغم من استفادتھم منھا إال أنھم بحاجة لمزید من ھذه الدورات لتحسین مھاراتھم وقدراتھم، 

وھذه النتیجة تتفق مع نتیجة . دور المركز في ھذا الجانبولذلك جاءت موافقتھم متوسطة على 
التي بینت توجھات وانطباعات سلبیة عن دور مراكز ) ٢٠٠٣(دراسة سحر الخشرمي 

االحتیاجات الخاصة في توفیر الوسائل واألجھزة المعینة على التعلم ، وتتفق كذلك مع نتیجة 
تي بینت أن الطلبة وجدوا صعوبة ال (Hollins and Foley, 2013) دراسة ھولینز وفولي

  .في القراءة والحصول على المعلومات التي یتم الحصول علیھا من أجھزة الحاسوب
في مجال الخدمات التعلیمیة لمركز ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة في ) ٣(جاءت العبارة  .٢

الطالبة من ذوي /لطالبالتنسیق مع المكتبة المركزیة بالجامعة لمنح ا(المرتبة الثانیة، ومحتواھا 
) تب والمراجع والدوریاتاالحتیاجات الخاصة المزید من الوقت إلى حین موعد إعادة الك

، ووقعت في الفئة الثانیة من )٠،٣١(درجة، وانحراف معیاري ) ١،٨٩(سابي بمتوسط ح
إلى ، بدرجة موافقة متوسطة، مما یشیر ٢،٣٤ إلى ١،٦٨المقیاس الثالثي والتي تتراوح ما بین 

الطالبة من /أن ھدف المركز المتمثل في التنسیق مع المكتبة المركزیة بالجامعة لمنح الطالب
ذوي االحتیاجات الخاصة المزید من الوقت إلى حین موعد إعادة الكتب والمراجع والدوریات 
متحقٌق بدرجة متوسطة من وجھة نظر الطالب؛ وتفسر ھذه النتیجة بأن ھناك لوائح تلزم 

بإعادة الكتب والمراجع والدوریات في وقتھا المحدد للمحافظة علیھا وإلتاحة الفرصة الطالب 
لطالب آخرین لالستفادة منھا، مما جعل التنسیق مع المكتبة المركزیة بالجامعة لمنح 

الطالبة من ذوي االحتیاجات الخاصة المزید من الوقت إلى حین موعد إعادة الكتب /الطالب
وھذه النتیجة تتفق مع نتیجة دراسة . من قبل المركز یتم بدرجة متوسطةوالمراجع والدوریات 

التي بینت توجھات وانطباعات سلبیة عن دور مراكز االحتیاجات ) ٢٠٠٣(سحر الخشرمي 
  .الخاصة في توفیر الوسائل واألجھزة المعینة على التعلم

ت الخاصة بالجامعة في في مجال الخدمات التعلیمیة لمركز ذوي االحتیاجا) ٧(جاءت العبارة  .٣
طباعة اإلعالنات الخاصة باألنشطة المختلفة بالجامعة بطریقة (المرتبة التاسعة، ومحتواھا 
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، ووقعت في الفئة الثانیة )٠،٣٩(درجة، وانحراف معیاري ) ١،٨٠(بمتوسط حسابي ) برایل
ة، مما یشیر ، بدرجة موافقة متوسط٢،٣٤ إلى ١،٦٨من المقیاس الثالثي والتي تتراوح ما بین 

إلى أن ھدف المركز المتمثل في طباعة اإلعالنات الخاصة باألنشطة المختلفة بالجامعة بطریقة 
برایل متحقٌق بدرجة متوسطة من وجھة نظر الطالب؛ وتفسر ھذه النتیجة بأن طباعة 
 اإلعالنات الخاصة باألنشطة المختلفة بالجامعة بطریقة برایل یحتاج لوقت وجھد في ظل كثافة

ھذه األنشطة، ولذلك نجد أن طباعة اإلعالنات الخاصة باألنشطة المختلفة بالجامعة بطریقة 
التي ) ٢٠٠٣(وھذه النتیجة تتفق مع نتیجة دراسة سحر الخشرمي . برایل یتم بدرجة متوسطة

بینت توجھات وانطباعات سلبیة عن دور مراكز االحتیاجات الخاصة في توفیر الوسائل 
 .ة على التعلمواألجھزة المعین

في مجال الخدمات التعلیمیة لمركز ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة في ) ٦(جاءت العبارة  .٤
اإلسھام في توفیر حافالت لنقل الطالب بین المباني الدراسیة (المرتبة العاشرة، ومحتواھا 

 ، ووقعت في)٠،٤٠(درجة، وانحراف معیاري ) ١،٧٧(بمتوسط حسابي ) واإلسكان الجامعي
، بدرجة موافقة ٢،٣٤ إلى ١،٦٨الفئة الثانیة من المقیاس الثالثي والتي تتراوح ما بین 

متوسطة، مما یشیر إلى أن ھدف المركز المتمثل في اإلسھام في توفیر حافالت لنقل الطالب 
بین المباني الدراسیة واإلسكان الجامعي متحقق بدرجة متوسطة من وجھة نظر الطالب؛ 

جة بأن ھناك إدارات مختصة تتولى موضوعات الترحیل للطالب في الجامعة وتفسر ھذه النتی
مما جعل مساھمة المركز في توفیر حافالت لنقل الطالب بین المباني الدراسیة واإلسكان 

التي بینت أن ) ه١٤٣٠(وھذه النتیجة تختلف مع نتیجة دراسة الدوبي . الجامعي بدرجة متوسطة
 تعلیمیة مناسبة للطلبة ذوي صعوبات التعلم من وجھة نظر عینة ھناك حاجة كبیرة لتوفیر بیئة

التي بینت بروز ) ٢٠١٠(الدراسة، وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة العاید وآخرین 
  .المعوقات المتعلقة بالنقل والمواصالت

  :مجال التعاون مع الھیئات والمؤسسات ذات الصلة) ثالثًا(
اون مع الھیئات والمؤسسات ذات الصلة لمركز ذوي في مجال التع) ٣(جاءت العبارة  .١

التنسیق بین األجھزة الحكومیة (االحتیاجات الخاصة بالجامعة في المرتبة األولى، ومحتواھا 
بمتوسط ) والخاصة فیما یخص الخدمات التي تقدم لذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة

ي الفئة الثانیة من المقیاس ، ووقعت ف)٠،٣٤(درجة، وانحراف معیاري ) ١،٨٦(حسابي 
، بدرجة موافقة متوسطة، مما یشیر إلى أن ھدف ٢،٣٤ إلى ١،٦٨الثالثي والتي تتراوح ما بین 

المركز المتمثل في التنسیق بین األجھزة الحكومیة والخاصة فیما یخص الخدمات التي تقدم 
ظر الطالب؛ وتفسر لذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة متحقٌق بدرجة متوسطة من وجھة ن

ھذه النتیجة بأن التنسیق بین األجھزة الحكومیة والخاصة یحتاج لتواصل وجھد كبیر في ظل 
صعوبة التواصل مع قیادات ھذه الجھات، ولذلك نجد أن التنسیق بین األجھزة الحكومیة 

ركز والخاصة فیما یخص الخدمات التي تقدم لذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة من قبل الم
التي بینت وجود ) ه١٤٣٠(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة الدوبي . یتم بدرجة متوسطة

  .حاجة كبیرة للبرامج المساندة للطلبة ذوي صعوبات التعلم من وجھة نظر عینة الدراسة
في مجال التعاون مع الھیئات والمؤسسات ذات الصلة، لمركز ذوي ) ١(جاءت العبارة  .٢

 -التنسیق مع قطاع األعمال ( بالجامعة، في المرتبة الثانیة، ومحتواھا االحتیاجات الخاصة
خریجات الجامعة من ذوي االحتیاجات / عن المتوفر لدیھم من خریجي–الحكومي والخاص

درجة، وانحراف معیاري ) ١،٨٤(بمتوسط حسابي ) الخاصة لتوفیر فرص عمل مناسبة لھم
، ٢،٣٤ إلى ١،٦٨اس الثالثي والتي تتراوح ما بین ، ووقعت في الفئة الثانیة من المقی)٠،٣٩(

 -بدرجة موافقة متوسطة، مما یشیر إلى أن ھدف المركز المتمثل في التنسیق مع قطاع األعمال 
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خریجات الجامعة من ذوي االحتیاجات / عن المتوفر لدیھم من خریجي–الحكومي والخاص
طة من وجھة نظر الطالب؛ وتفسر الخاصة لتوفیر فرص عمل مناسبة لھم متحقٌق بدرجة متوس

 یتبع قنوات استقطاب للتوظیف ال ترتبط –الحكومي والخاص- ھذه النتیجة بأن قطاع األعمال 
 عن المتوفر لدیھم – الحكومي والخاص-بالجامعات، ولذلك نجد أن التنسیق مع قطاع األعمال 

ل مناسبة لھم یتم خریجات الجامعة من ذوي االحتیاجات الخاصة لتوفیر فرص عم/من خریجي
بدرجة متوسطة من وجھة نظر الطالب بینما كانت موافقة أعضاء ھیئة التدریس على ھذا 

التي ) Girgin, 2006( وتختلف ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة جیرجن . الدور بدرجة قلیلة
ة بینت أن الجامعة تساعد الطلبة المعاقین سمعیًا على اكتساب مھارات اللغة واستخدام اللغ

الطبیعیة في البیئة السمعیة والشفھیة لمساعدتھم على تھیئتھم الختبارات القبول في الجامعة، 
ویقدم لھؤالء الطلبة قبل عامین من التخرج برامج الكمبیوتر وتشیید المباني وبرنامج األربع 

  .سنوات المتخصصة في فنون السیرامیك والفنون التخطیطیة
اون مع الھیئات والمؤسسات ذات الصلة لمركز ذوي في مجال التع) ٢(جاءت العبارة  .٤

تشجیع مؤسسات المجتمع المدني (االحتیاجات الخاصة بالجامعة في المرتبة الثالثة، ومحتواھا 
بمتوسط ) في إنشاء برامج لرعایة الطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة

عت في الفئة الثانیة من المقیاس ، ووق)٠،٣٧(درجة، وانحراف معیاري ) ١،٧٨(حسابي 
، بدرجة موافقة متوسطة مما یشیر إلى أن ھدف ٢،٣٤ إلى ١،٦٨الثالثي والتي تتراوح ما بین 

المركز المتمثل في تشجیع مؤسسات المجتمع المدني في إنشاء برامج لرعایة الطالب 
وجھة نظر والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة متحقٌق بدرجة متوسطة من 

الطالب؛ وتفسر ھذه النتیجة بأن مؤسسات المجتمع المدني لدیھا أھدافھا وفئاتھا المجتمعیة التي 
تھتم بخدمتھا مما یقلل من تفاعلھا مع برامج رعایة الطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات 

عایة الخاصة بالجامعة، ولذلك نجد أن تشجیع مؤسسات المجتمع المدني في إنشاء برامج لر
وتختلف ھذه . الطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة یتم بدرجة متوسطة

والتي بینت أن ھناك حاجة كبیرة لتوفیر بیئة تعلیمیة ) ه١٤٣٠(النتیجة مع نتیجة دراسة الدوبي 
 .مناسبة للطلبة ذوي صعوبات التعلم من وجھة نظر عینة الدراسة

  :المجال اإلداري) رابعًا(
في المجال اإلداري لمركز ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة في المرتبة ) ١(جاءت العبارة  .١

التنسیق بین اإلدارات والكلیات والعمادات المساندة لتسھیل دمج الطالب (األولى، ومحتواھا 
درجة، ) ١،٩١(بمتوسط حسابي ) والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة

، ووقعت في الفئة الثانیة من المقیاس الثالثي والتي تتراوح ما بین )٠،٢٨(وانحراف معیاري 
، بدرجة موافقة متوسطة مما یشیر إلى أن ھدف المركز المتمثل في التنسیق ٢،٣٤ إلى ١،٦٨

بین اإلدارات والكلیات والعمادات المساندة لتسھیل دمج الطالب والطالبات من ذوي 
متحقٌق بدرجة متوسطة من وجھة نظر الطالب وتفسر ھذه االحتیاجات الخاصة في الجامعة 

النتیجة بأن التنسیق بین اإلدارات والكلیات والعمادات المساندة لتسھیل دمج الطالب والطالبات 
من ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة یواجھ العدید من الصعوبات في ظل انشغال 

ا وبرامجھا مما جعل التنسیق بین اإلدارات اإلدارات والكلیات والعمادات في الجامعة بخططھ
والكلیات والعمادات المساندة لتسھیل دمج الطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة في 

  .الجامعة من قبل المركز یتم بدرجة متوسطة ولیست بالكبیرة
مرتبة في المجال اإلداري لمركز ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة في ال) ٥(جاءت العبارة  .٢

) توفیر متعاونین لدى المركز لخدمة ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة(الثانیة ومحتواھا 
، ووقعت في الفئة الثانیة من )٠،٢٨(درجة، وانحراف معیاري ) ١،٩٠(بمتوسط حسابي 
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، بدرجة موافقة متوسطة، مما یشیر إلى ٢،٣٤ إلى ١،٦٨المقیاس الثالثي والتي تتراوح ما بین 
 المركز المتمثل في توفیر متعاونین لدى المركز لخدمة ذوي االحتیاجات الخاصة في أن ھدف

الجامعة متحقٌق بدرجة متوسطة من وجھة نظر الطالب؛ وتفسر ھذه النتیجة بأن المیزانیات 
المتاحة للمركز ال تتیح لھ رصد مبالغ الستقطاب المتعاونین لخدمة ذوي االحتیاجات الخاصة 

 جعل توفیر متعاونین لدى المركز لخدمة ذوي االحتیاجات الخاصة في في الجامعة، مما
وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة . الجامعة من قبل المركز یتم بدرجة متوسطة ولیست بالكبیرة

  . التي بینت قلة عدد الكوادر العاملة بالمراكز) ٢٠٠٣(دراسة سحر الخشرمي 
وي االحتیاجات الخاصة بالجامعة في المرتبة في المجال اإلداري لمركز ذ) ٣(جاءت العبارة  .٣

متابعة سیر االختبارات الفصلیة والشھریة للطالب والطالبات من ذوي (الرابعة ومحتواھا 
درجة، وانحراف معیاري ) ١،٨٣(بمتوسط حسابي ) االحتیاجات الخاصة في الجامعة

، ٢،٣٤ إلى ١،٦٨ما بین ، ووقعت في الفئة الثانیة من المقیاس الثالثي والتي تتراوح )٠،٣٧(
بدرجة موافقة متوسطة، مما یشیر إلى أن ھدف المركز المتمثل في متابعة سیر االختبارات 
الفصلیة والشھریة للطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة متحقٌق بدرجة 

 الفصلیة متوسطة من وجھة نظر الطالب؛ وتفسر ھذه النتیجة بأن متابعة سیر االختبارات
والشھریة للطالب یتم من قبل لجان متخصصة في الجامعة مما جعل مساھمة المركز في 
متابعة سیر االختبارات الفصلیة والشھریة للطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة في 

 . الجامعة تتم بدرجة متوسطة
ة بالجامعة في المرتبة في المجال اإلداري لمركز ذوي االحتیاجات الخاص) ٤(جاءت العبارة  .٤

الخریجة على العمل خارج /توفیر قاعدة بیانات للتوظیف تساعد الخریج(الخامسة، ومحتواھا 
درجة، ) ١،٧٩(بمتوسط حسابي ) الجامعة، بما یتناسب مع شھاداتھم العلمیة وتدریبھم وتأھیلھم 

التي تتراوح ما بین ، ووقعت في الفئة الثانیة من المقیاس الثالثي و)٠،٤٠(وانحراف معیاري 
، بدرجة موافقة متوسطة مما یشیر إلى أن ھدف المركز المتمثل في توفیر ٢،٣٤ إلى ١،٦٨

الخریجة على العمل خارج الجامعة، بما یتناسب مع /قاعدة بیانات للتوظیف تساعد الخریج
سر شھاداتھم العلمیة وتدریبھم وتأھیلھم متحقٌق بدرجة متوسطة من وجھة نظر الطالب؛ وتف

ھذه النتیجة بأن المؤسسات العامة والخاصة ال توفر قاعدة بیانات عن احتیاجاتھا الوظیفیة 
بشكل دقیق ومحدد مما ال یتیح معلومات تمكن من بناء قاعدة بیانات للتوظیف تساعد 

الخریجة على العمل خارج الجامعة، بما یتناسب مع شھاداتھم العلمیة وتدریبھم /الخریج
الخریجة على العمل /ك نجد أن توفیر قاعدة بیانات للتوظیف تساعد الخریجوتأھیلھم، ولذل

  . خارج الجامعة، بما یتناسب مع شھاداتھم العلمیة وتدریبھم وتأھیلھم یتم بدرجة متوسطة
  :مجال نشر ثقافة الوعي بذوي االحتیاجات الخاصة) خامسًا(
جات الخاصة بالجامعة في المرتبة في مجال نشر ثقافة الوعي بذوي االحتیا) ٦(جاءت العبارة  .١

الیوم (تمثیل الجامعة من خالل المشاركة في االحتفاالت العالمیة مثل (األولى، ومحتواھا 
) ١،٩٣(بمتوسط حسابي ).) الخ...العالمي لإلعاقة، والیوم العالمي للتوحد ، وأسبوع األصم

یاس الثالثي والتي تتراوح ، ووقعت في الفئة الثانیة من المق)٠،٢٤(درجة، وانحراف معیاري 
، بدرجة موافقة متوسطة، مما یشیر إلى أن ھدف المركز المتمثل في ٢،٣٤ إلى ١،٦٨ما بین 

الیوم العالمي لإلعاقة، والیوم (تمثیل الجامعة من خالل المشاركة في االحتفاالت العالمیة مثل 
ة نظر الطالب؛ وتفسر الخ متحقٌق بدرجة متوسطة من وجھ...العالمي للتوحد، وأسبوع األصم

الیوم العالمي (ھذه النتیجة بأن تمثیل الجامعة من خالل المشاركة في االحتفاالت العالمیة مثل 
الخ یتم من قبل أعضاء ھیئة التدریس ...لإلعاقة، الیوم العالمي للتوحد، أسبوع األصم

 نتیجة دراسة وتتفق ھذه النتیجة مع. المتخصصین مما یقلل من دور المركز في ھذا الجانب
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التي بینت أن توفر متطلبات تطویر أقسام التربیة الخاصة في الجامعات ) ٢٠١٥(القرني 
  .السعودیة جاءت بدرجة متوسطة

في مجال نشر ثقافة الوعي بذوي االحتیاجات الخاصة في المرتبة الثانیة، ) ٥(جاءت العبارة  .٥
التحاد العربي السعودي لذوي المشاركة في البرامج الریاضیة التي یقیمھا ا(ومحتواھا 

، ووقعت )٠،٢٤(درجة، وانحراف معیاري ) ١،٩٢(بمتوسط حسابي ) االحتیاجات الخاصة
، بدرجة موافقة ٢،٣٤ إلى ١،٦٨في الفئة الثانیة من المقیاس الثالثي والتي تتراوح ما بین 

ضیة التي متوسطة، مما یشیر إلى أن ھدف المركز المتمثل في المشاركة في البرامج الریا
یقیمھا االتحاد العربي السعودي لذوي االحتیاجات الخاصة متحقٌق بدرجة متوسطة من وجھة 
نظر الطالب؛ وتفسر ھذه النتیجة بأن تعارض أوقات البرامج الریاضیة التي یقیمھا االتحاد 
العربي السعودي لذوي االحتیاجات الخاصة مع جداول الطالب یقلل من فرصة المشاركة في 

البرامج مما جعل المشاركة في البرامج الریاضیة التي یقیمھا االتحاد العربي السعودي ھذه 
وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة . لذوي االحتیاجات الخاصة من قبل المركز تتم بدرجة متوسطة

التي بینت أن توفر متطلبات تطویر أقسام التربیة الخاصة في ) ٢٠١٥(دراسة القرني 
  .جاءت بدرجة متوسطةالجامعات السعودیة 

في مجال نشر ثقافة الوعي بذوي االحتیاجات الخاصة في المرتبة الثالثة، ) ١(جاءت العبارة  .٦
عقد مؤتمرات وورش عمل تستھدف االستفادة من التجارب المحلیة والعربیة (ومحتواھا 

) ١،٨٥(بمتوسط حسابي ) والعالمیة في مجال الخدمات التي تقدم لذوي االحتیاجات الخاصة
، ووقعت في الفئة الخامسة من المقیاس الثالثي والتي )٠،٣٥(درجة، وانحراف معیاري 

، بدرجة موافقة متوسطة، مما یشیر إلى أن ھدف المركز ٢،٣٤ إلى ١،٦٨تتراوح ما بین 
المتمثل في عقد مؤتمرات وورش عمل تستھدف االستفادة من التجارب المحلیة والعربیة 

مات التي تقدم لذوي االحتیاجات الخاصة متحقٌق بدرجة متوسطة من والعالمیة في مجال الخد
وجھة نظر الطالب؛ وتفسر ھذه النتیجة بأن مركز خدمة الطالب والطالبات ذوي االحتیاجات 
الخاصة بالجامعة یركز على خدمة ھذه الفئة من مؤتمرات وورش عمل تستھدف االستفادة من 

في مجال الخدمات التي تقدم لذوي االحتیاجات الخاصة من التجارب المحلیة والعربیة والعالمیة 
التي بینت ) ٢٠١٥(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة القرني . قبل المركز تتم بدرجة متوسطة

 .أن توفر متطلبات تطویر أقسام التربیة الخاصة في الجامعات السعودیة جاءت بدرجة متوسطة
الوعي بذوي االحتیاجات الخاصة في المرتبة الثالثة، في مجال نشر ثقافة ) ٤(جاءت العبارة  .٢

اإلسھام في تنظیم الزیارات والرحالت والندوات واللقاءات والمعارض التي تھتم (ومحتواھا 
، )٠،٣٥(درجة، وانحراف معیاري ) ١،٨٨(بمتوسط حسابي ) بذوي االحتیاجات الخاصة

، بدرجة ٢،٣٤ إلى ١،٦٨اوح ما بین ووقعت في الفئة السادسة من المقیاس الثالثي والتي تتر
موافقة متوسطة، مما یشیر إلى أن ھدف المركز المتمثل في اإلسھام في تنظیم الزیارات 
والرحالت والندوات واللقاءات والمعارض التي تھتم بذوي االحتیاجات الخاصة متحقٌق بدرجة 

الب والطالبات ذوي متوسطة من وجھة نظر الطالب؛ وتفسر ھذه النتیجة بأن مركز خدمة الط
االحتیاجات الخاصة بالجامعة یركز على األنشطة داخل الجامعة التي تخدم ھذه الفئة من 
الطالب في ظل تقیده بجداول الطالب الدراسیة، مما جعل المساھمة في تنظیم الزیارات 
والرحالت والندوات واللقاءات والمعارض التي تھتم بذوي االحتیاجات الخاصة من قبل 

التي بینت ) ه١٤٣٠(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة الدوبي . ركز تتم بدرجة متوسطةالم
   .وجود حاجة كبیرة للبرامج المساندة للطلبة ذوي صعوبات التعلم من وجھة نظر عینة الدراسة

یتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن ھناك تفاوتا في استجابات أعضاء ھیئة التدریس 
 الكثیر من العبارات، ولعل أبرز مالمحھا تتمثل في انخفاض موافقة الطالب عن والطالب في



  

٢٤٢  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                          مجلة البحث العلمى فى التربیة

موافقة أعضاء ھیئة التدریس في الكثیر من الفقرات؛ وتفسر ھذه النتیجة بأن الطالب یرغبون في 
دور أكبر من قبل المركز في خدمتھم وتھیئة البیئة المناسبة لھم للتعلم، ولذلك جاءت موافقتھم أقل 

  .الدور الحالي للمركز نحو خدمتھمتجاه 
ما معوقات تحقیق أھداف مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة : نتائج السؤال الثاني ومناقشتھا

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة من وجھة نظر عینة أعضاء ھیئة التدریس بقسم التربیة 
  الخاصة؟ 

متوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لإلجابة عن السؤال السابق قام الباحث بحساب ال
إلجابات أفراد عینة الدراسة نحو تحدید معوقات تحقیق أھداف مركز خدمة ذوي االحتیاجات 
الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة من وجھة نظر عینة أعضاء ھیئة التدریس بقسم 

  :سط الحسابي لكٍل منھا، وذلك كما یليالتربیة الخاصة، كما تم ترتیب ھذه العبارات حسب المتو
التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات ) ١١(جدول 

معوقات تحقیق أھداف مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة : عینة الدراسة على المحور الثاني
ة أعضاء ھیئة التدریس بقسم التربیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة من وجھة نظر عین

 .الخاصة
 درجة الموافقة

 العبارات م
  ك
&  
كبیرة  كبیرة متوسطة قلیلة قلیلة جًدا %

 جدًا
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ط ا
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مت
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ري 

عیا
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ف 
حرا
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قة 
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ة 

رج
د

 

 :المعوقات التنظیمیة) أوًال(

المركزیة في اتخاذ    ١ ٢ ٠ ٤ ٢ ١ ك
 .القرارات

٪ ٢٢٫٢ ٠ ٤٤،٤ ٢٢،٢ ١١٫١ 
متوسطة ١٠ ١،٣٢ ٣،٠١

وارد   ٢ ١ ٣ ٢ ٢ ١ ك ة الم قل
 ١١٫١ ٣٣،٣ ٢٢،٢ ٢٢،٢ ١١٫١ ٪ . التمویلیة بالمركز

متوسطة ٩ ١،٢٦ ٣،١١

 ١ ٣ ٢ ٣ ٠ ك
٣ 

ضعف التعاون بین   
ز واإلدارات  المرك
ات   والكلی
ادات  والعم

 ١١٫١ ٣٣،٣ ٢٢،٢ ٣٣،٣ ٠ ٪ .المساندة

متوسطة ٧ ١،٠٩ ٣،٢٢

 ١ ٣ ١ ٣ ١ ك

٤ 

الیف  اع التك ارتف
ذ  ة لتنفی المادی
ساندة   دمات الم الخ
ات   الب والطالب للط
ن ذوي  م
ات  االحتیاج
ي   ة ف الخاص

 .الجامعة

٪ ١١٫١ ٣٣،٣ ١١٫١ ٣٣،٣ ١١٫١ 
متوسطة ١١ ١،٣٢ ٣

 ٥ ٤ ١ ٠ ٣ ١ ك
شاركة  عف م ض
ة  ضاء ھیئ أع
ع   دریس م  ٤٤،٤ ١١٫١ ٠ ٣٣،٣ ١١٫١ ٪الت

 ةكبیر ٥ ١،٦٦ ٣،٤٤



  

٢٤٣  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                          مجلة البحث العلمى فى التربیة

 درجة الموافقة

 العبارات م
  ك
&  
كبیرة  كبیرة متوسطة قلیلة قلیلة جًدا %

 جدًا

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال
ري 

عیا
الم

ف 
حرا

الن
ا

 

یب
رت

الت
قة 
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الم
ة 
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 .المركز

 ٣ ١ ٢ ٢ ١ ك

٦ 

وح   ة وض قل
سیاسات  ال
ة   ة الخاص التعلیمی
ات  ذوي االحتیاج ب
ي   ة ف الخاص

 .الجامعة

٪ ٣٣،٣ ١١٫١ ٢٢،٢ ٢٢،٢ ١١٫١ 
متوسطة ٦ ١،٥ ٣،٣٣

 ٣ ١ ١ ٣ ١ ك
٧ 

وائح  رة الل كث
ل   ة للعم النظامی

 ٣٣،٣ ١١٫١ ١١٫١ ٣٣،٣ ١١٫١ ٪ .اإلداري بالمركز
متوسطة ٨ ١،٥٦ ٣،٢٢

 ٥ ٢ ١ ١ ٠ ك

٨ 

رامج   عف الب ض
ة   ة المقدم التدریبی
المركز   املین ب للع
ات  ق بآلی ا یتعل فیم
داف    ق أھ تحق

 . المركز

٪ ٥٥،٦ ٢٢،٢ ١١٫١ ١١٫١ ٠ 
كبیرة  ١ ١،٠٩ ٤،٢٣

 جدًا

 ٥ ٢ ١ ١ ٠ ك

٩ 

ة   یادة ثقاف س
ر  ة التغیی مقاوم
ق    ا یتعل فیم
ة   ات رعای باتجاھ
ات   الب والطالب الط

ن  ذوي م
ات  االحتیاج
ي   ة ف الخاص

 .الجامعة

٪ ٥٥،٦ ٢٢،٢ ١١٫١ ١١٫١ ٠ 
كبیرة  ٢ ١،٠٩ ٤،٢٢

 جدًا

 ٦ ١ ٠ ٢ ٠ ك

١٠ 

ة   ة إداری د بیئ َفْق
ات   ب المتطلب تواك
التربویة المعاصرة 
ة ذوي  لرعای
ات  االحتیاج
ي   ة ف الخاص
ل  ة، مث الجامع
توفیر معمل حاسب 
امج     آلي مزود ببرن
اطق  ن

وفكس( دری)انف لت
ب س  نھج الحاس م

  .اآللي
 

٪ ٦٦،٧ ١١٫١ ٠ ٢٢،٢ ٠ 
كبیرة  ٣ ١،٣٠ ٤،٢١

 جدًا
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 درجة الموافقة

 العبارات م
  ك
&  
كبیرة  كبیرة متوسطة قلیلة قلیلة جًدا %

 جدًا

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال
ري 

عیا
الم

ف 
حرا

الن
ا

 

یب
رت

الت
قة 
واف

الم
ة 
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د

 

 ٤ ٢ ١ ١ ١ ك
١١ 

ر  رعة تغیی س
سؤولین  الم

 ٤٤،٤ ٢٢،٢ ١١٫١ ١١٫١ ١١٫١ ٪ .اإلداریین بالمركز
 كبیرة ٤ ١،٤٨ ٣،٧٧

 :المعوقات التعلیمیة) ثانًیا(

 ٥ ١ ١ ٢ ٠ ك
١ 

ضاء    ي أع ة وع قل
دریس  ة الت ھیئ

ات  دمج بآلی  ال
اء   صحیح أثن ال

 .تطبیقھ
٪ ٥٥،٦ ١١٫١ ١١٫١ ٢٢،٢ ٠ 

 كبیرة ١ ١،٣٢ ٤

 ٤ ٢ ١ ٢ ٠ ك

٢ 

شطة   ة األن قل
ي   ة الت الطالبی
ة   دمھا الجامع تق
ات   الب والطالب للط
ن ذوي  م
ات  االحتیاج

 .الخاصة

٪ ٤٤،٤ ٢٢،٢ ١١٫١ ٢٢،٢ ٠ 
 كبیرة ٣ ١،٢٦ ٣،٨٨

 ٤ ٠ ٣ ٢ ٠ ك
٣ 

ب   ة الكت محدودی
اجع الجامعیة والمر

ة    ة بطریق المكتوب
ارز   ط الب الخ

 ٤٤،٤ ٠ ٣٣،٣ ٢٢،٢ ٠ ٪ ". برایل"

 كبیرة ٥ ١،٣٢ ٣،٦٦

 ٣ ٣ ٠ ٣ ٠ ك

٤ 

ین   وة ب ود فج وج
ات  رامج كلی ب
ات    الجامعة ومتطلب
ج ذوي  دم
ات  االحتیاج

 .الخاصة

٪ ٣٣،٣ ٣٣،٣ ٠ ٣٣،٣ ٠ 
 كبیرة ٧ ١،٣٢ ٣،٦٤

 ٤ ٢ ٠ ٢ ١ ك

٥ 

شجیع   عف ت ض
وث الب ح

ات   والدراس
ویر   ة بتط الخاص
ة   دمات المقدم الخ
ات   الب والطالب للط
ن ذوي  م
ات  االحتیاج
ي   ة ف الخاص
ز     الجامعة مع مراك
ة   اث العالمی األبح

 .والمحلیة

٪ ٤٤،٤ ٢٢،٢ ٠ ٢٢،٢ ١١٫١ 

 كبیرة ٦ ١،٥٨ ٣،٦٥
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 درجة الموافقة

 العبارات م
  ك
&  
كبیرة  كبیرة متوسطة قلیلة قلیلة جًدا %

 جدًا

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال
ري 

عیا
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ف 
حرا
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ا
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الت
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ة 
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 ٥ ٠ ٢ ١ ١ ك

٦ 

تعانة   ة االس قل
الب   آراء الط ب
ن   ات م والطالب
ات  ذوي االحتیاج

ویم  الخا ي تق ة ف ص
ة    رامج األكادیمی الب

 .بالجامعة
٪ ٥٥،٦ ٠ ٢٢،٢ ١١٫١ ١١٫١ 

 كبیرة ٤ ١،٥٦ ٣،٧٧

 ٤ ٢ ٢ ١ ٠ ك
٧ 

ین   وة ب ود فج وج
ات  رامج الكلی ب
وق   ات س ومتطلب
ن ذوي  ل م العم
ات  االحتیاج

 .الخاصة
٪ ٤٤،٤ ٢٢،٢ ٢٢،٢ ١١٫١ ٠ 

 كبیرة ٢ ١،١١ ٣،٩٩

 ٣ ١ ٤ ١ ٠ ك

٨ 

ة   اد غالبی اعتم
دریس   رق الت ط
على التقلیدیة التي    
ع   ق م ال تتواف
ات ذوي  احتیاج
ات  االحتیاج

 .الخاصة
٪ ٣٣،٣ ١١٫١ ٤٤،٤ ١١٫١ ٠ 

 كبیرة ٨ ١،١١ ٣،٦٣

 ٣ ٢ ١ ٣ ٠ ك
٩ 

تفادة   عف االس ض
من خبرات المراكز 
ي   اظرة ف المن
رى    ات األخ الجامع
دمات    ویر خ ي تط ف

 . المركز
٪ ٣٣،٣ ٢٢،٢ ١١٫١ ٣٣،٣ ٠ 

 كبیرة ٩ ١،٣٣ ٣،٥٥

 ٤ ٠ ٢ ٣ ٠ ك

١٠ 

ضو   زام ع ة الت قل
دریس  ة الت ھیئ
تراتیجیات  باس
ي   دریس الت الت
ع  ب م تتناس
الب  ات الط احتیاج
ن ذوي  م
ات  االحتیاج

 .الخاصة بالجامعة

٪ ٤٤،٤ ٠ ٢٢،٢ ٣٣،٣ ٠ 

 كبیرة ١٠ ١،٤٢ ٣،٥٤

 :المعوقات البشریة) ثالًثا(

 ١ ٣ ١ ٣ ٢ ٠ ك

وارد   اب الم غی
شری  ة  الب ة المؤھل

املین    ن الع م
 ٣٣،٣ ١١٫١ ٣٣،٣ ٢٢،٢ ٠ ٪ .بالمركز

 كبیرة ٨ ١،٢٣ ٣،٥٢
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 درجة الموافقة

 العبارات م
  ك
&  
كبیرة  كبیرة متوسطة قلیلة قلیلة جًدا %

 جدًا
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مت

ال
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 ٤ ٠ ٣ ٢ ٠ ك

٢ 

وافز   ة الح قل
داعات  ة إلب المقدم
ة  ضاء ھیئ أع
التدریس والعاملین 
ة    ة بخدم والمتعلق
ات  ذوي االحتیاج

 .الخاصة بالجامعة
٪ ٤٤،٤ ٠ ٣٣،٣ ٢٢،٢ ٠ 

 كبیرة ٥ ١،٣٢ ٣،٦٦

 ٤ ١ ٢ ٢ ٠ ك

٣ 

ة  ص قناع نق
ضاء   املین وأع الع
دریس  ة الت ھیئ
اءة  درات وكف بق
ة   ذه الفئ ھ
ى  صولھم عل وح
درجات   ى ال أعل

 .العلمیة

٪ ٤٤،٤ ١١،١ ٢٢،٢ ٢٢،٢ ٠ 

 كبیرة ٤ ١،٣٠ ٣،٧٦

 ٢ ٢ ٣ ٢ ٠ ك
٤ 

بء   ادة الع زی
ى  اإلداري عل
المركز   املین ب الع
ول دون   ا یح بم

 ٢٢،٢ ٢٢،٢ ٣٣،٣ ٢٢،٢ ٠ ٪ .تحقق أھدافھ

 كبیرة ٩ ١،١٣ ٣،٤٤

 ٣ ٢ ٢ ٢ ٠ ك

٥ 

بء   ادة الع زی
ذي  سي ال التدری
ضو  ھ ع وم ب یق
ا      دریس بم ھیئة الت
ة  ول دون فاعلی یح
ي  شاركتھ ف م
داف   ق أھ تحقی

 .المركز

٪ ٣٣،٣ ٢٢،٢ ٢٢،٢ ٢٢،٢ ٠ 

 كبیرة ٦ ١،٢٢ ٣،٦٣

 ٣ ٢ ١ ٣ ٠ ك

٦ 

شاركة  ة م قل
ي   ز ف المرك
ؤتمرات وورش  م
ستھدف  ل ت عم

ن  اال تفادة م س
ة   ارب المحلی التج
والعربیة والعالمیة  
ال الخدمات     في مج
ذوي    دم ل ي تق الت
ات  االحتیاج

 .الخاصة

٪ ٣٣،٣ ٢٢،٢ ١١،١ ٣٣،٣ ٠ 

 كبیرة ٧ ١،٣٣ ٣،٥٥
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 درجة الموافقة

 العبارات م
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 ٧ ٥ ٠ ٢ ٢ ٠ ك

الیب  عف أس ض
املین   ار الع اختی
ع  اونین م والمتع

 ٥٥،٦ ٠ ٢٢،٢ ٢٢،٢ ٠ ٪ .المركز

 كبیرة ٢ ١،٣٦ ٣،٨٨

 ٥ ١ ٢ ١ ٠ ك

٨ 

درات   عف ق ض
ة  ضاء ھیئ أع
ي   دریس ف الت
استخدام التطبیقات  
ي  ة الت التكنولوجی
ة  ي تنمی سھم ف ت
درات ذوي   ق
ات  االحتیاج

 .الخاصة

٪  ٥٥،٦ ١١،١ ٢٢،٢ ١١،١ 

 كبیرة ١ ١،١٦ ٤،١١

 ٥ ٠ ٢ ١ ١ ك

٩ 

الب  زوف الط ع
ن   ات م والطالب
ات  ذوي االحتیاج
ة  ة بالجامع الخاص

شاركة ف  ن الم ي ع
ة   ط الثقافی المناش

 .الخ...والریاضیة
٪ ٥٥،٦ ٠ ٢٢،٢ ١١،١ ١١،١ 

 كبیرة ٣ ١٫٥٦ ٣،٧٧

 كبیرة ٠٫٩٧ ٣٫٦٥ المتوسط العام

  :ما یلي) ١١(یتضح من الجدول 
  :المعوقات التنظیمیة) أوًال(
ضعف (ا في مجال المعوقات التنظیمیة، في المرتبة األولى، ومحتواھ) ٨(جاءت العبارة  .١

بمتوسط ) البرامج التدریبیة المقدمة للعاملین بالمركز فیما یتعلق بآلیات تحقق أھداف المركز
، ووقعت في الفئة الخامسة من المقیاس )١،٠٩(درجة، وانحراف معیاري ) ٤،٢٣(حسابي 

، بدرجة موافقة كبیرة جدًا، مما یشیر إلى ٥،٠٠ إلى ٤،٢١الخماسي والتي تتراوح ما بین 
 ضعف البرامج التدریبیة المقدمة للعاملین بالمركز فیما یتعلق بآلیات تحقق أھداف المركز إعاقة

بدرجة كبیرة جدًا لتحقیق أھداف مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن 
ا سعود اإلسالمیة؛ وتفسر ھذه النتیجة بأن ضعف البرامج التدریبیة المقدمة للعاملین بالمركز فیم

یتعلق بآلیات تحقق أھداف المركز یقلل من مھارات وقدرات العاملین بالمركز وإدراكھم 
ألھداف المركز مما یقلل من دورھم في تحقیقھا األمر الذي یعوق تحقیق أھداف مركز خدمة 

وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة . ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
تقریبا منھم ال یوافقون على أن % ) ٦٠(التي بینت أن ) ٢٠٠٣(راسة سحر الخشرمي دراسة د

طرق التدریس المستخدمة في الجامعة تراعي احتیاجاتھم، وفیما یتعلق بخدمات مراكز 
االحتیاجات الخاصة بالجامعة فقد أشارت النتائج إلى توجھات وانطباعات سلبیة عن دور 

 . توفیر الوسائل واألجھزة المعینة على التعلممراكز االحتیاجات الخاصة في 
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سیادة ثقافة (في مجال المعوقات التنظیمیة، في المرتبة الثانیة، ومحتواھا ) ٩(جاءت العبارة  .٢
مقاومة التغییر فیما یتعلق باتجاھات رعایة الطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة في 

، ووقعت في الفئة )١،٠٩(حراف معیاري درجة، وان) ٤،٢٢(بمتوسط حسابي ) الجامعة 
، بدرجة موافقة كبیرة ٥،٠٠ إلى ٤،٢١الخامسة من المقیاس الخماسي والتي تتراوح ما بین 

جدًا، مما یشیر إلى إعاقة سیادة ثقافة مقاومة التغییر فیما یتعلق باتجاھات رعایة الطالب 
 .داف المركز بدرجة كبیرة جدًاوالطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة لتحقیق أھ

َفْقد بیئة (في مجال المعوقات التنظیمیة، في المرتبة الثالثة، ومحتواھا ) ١٠(جاءت العبارة  .٣
إداریة تواكب المتطلبات التربویة المعاصرة لرعایة ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة، 

)  منھج الحاسب اآللي لتدریس) انفوفكس(مثل توفیر معمل حاسب آلي مزود ببرنامج ناطق 
، ووقعت في الفئة الخامسة من )١،٣٠(درجة، وانحراف معیاري ) ٤،٢١(بمتوسط حسابي 

، بدرجة موافقة كبیرة جدًا، مما یشیر ٥،٠٠ إلى ٤،٢١المقیاس الخماسي والتي تتراوح ما بین 
حتیاجات إلى إعاقة َفْقد بیئة إداریة تواكب المتطلبات التربویة المعاصرة لرعایة ذوي اال

لتدریس )انفوفكس(الخاصة في الجامعة، مثل توفیر معمل حاسب آلي مزود ببرنامج ناطق 
منھج الحاسب اآللي لتحقیق أھداف المركز بدرجة كبیرة جدًا؛ وتفسر ھذه النتیجة بأن َفْقد بیئة 
 إداریة تواكب المتطلبات التربویة المعاصرة لرعایة ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعة،

لتدریس منھج الحاسب اآللي یقلل ) انفوفكس(مثل توفیر معمل حاسب آلي مزود ببرنامج ناطق 
من توفر المتطلبات الالزمة لعمل المركز األمر الذي یعوق تحقیق أھداف مركز خدمة ذوي 

 .االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
  :المعوقات التعلیمیة) ثانیًا(
قلة وعي (في مجال المعوقات التعلیمیة، في المرتبة األولى، ومحتواھا ) ١(بارة جاءت الع .١

درجة، ) ٤،٠٠(بمتوسط حسابي ) أعضاء ھیئة التدریس بآلیات الدمج الصحیح أثناء تطبیقھ
، وقعت في الفئة الرابعة من المقیاس الخماسي والتي تتراوح ما بین )١،٣٢(وانحراف معیاري 

ة موافقة كبیرة، مما یشیر إلى إعاقة قلة وعي أعضاء ھیئة التدریس ، بدرج٤،٢٠ إلى ٣،٤١
بآلیات الدمج الصحیح أثناء تطبیقھ لتحقیق أھداف المركز بدرجة كبیرة؛ وتفسر ھذه النتیجة بأن 
قلة وعي أعضاء ھیئة التدریس بآلیات الدمج الصحیح أثناء تطبیقھ یقلل من تعاونھم مع جھود 

 تحقیق أھداف مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام المركز األمر الذي یعوق
 .محمد بن سعود اإلسالمیة

وجود فجوة بین (في مجال المعوقات التعلیمیة في المرتبة الثانیة ومحتواھا ) ٧(جاءت العبارة  .٢
) ٣،٩٩(بمتوسط حسابي ) برامج الكلیات ومتطلبات سوق العمل من ذوي االحتیاجات الخاصة

، ووقعت في الفئة الرابعة من المقیاس الخماسي والتي )١،١١(انحراف معیاري درجة، و
، بدرجة موافقة كبیرة مما یشیر إلى وجود فجوة بین برامج ٤،٢٠ إلى ٣،٤١تتراوح ما بین 

الكلیات ومتطلبات سوق العمل من ذوي االحتیاجات الخاصة لتحقیق أھداف المركز بدرجة 
ن وجود فجوة بین برامج الكلیات ومتطلبات سوق العمل من ذوي كبیرة؛ وتفسر ھذه النتیجة بأ

االحتیاجات الخاصة یحد من جھود المركز في توظیف ھذه الفئة األمر الذي یعوق تحقیق 
وتتفق . أھداف مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

 Debra ،Sherril ،meg ،and( وفانیسا  ومیج وشیریل ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة دیبرا
Vanessa ،2001 ( المستوى إلى وال تصل فعالة وغیر انتقالیة البرامج التي بینت أن 

 في االندماج توفر فرص وال الوظیفیة، المھارة تنمي وال منفصلة برامج المطلوب، وكانت
دراسة سحر الخشرمي األجر، كما تتفق مع نتیجة  مدفوع العمل فرص توفر المجتمع، وال

تقریبا منھم ال یوافقون على أن طرق التدریس المستخدمة في % ) ٦٠(التي بینت أن ) ٢٠٠٣(
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الجامعة تراعي احتیاجاتھم، وفیما یتعلق بخدمات مراكز االحتیاجات الخاصة بالجامعة فقد 
 توفیر أشارت النتائج إلى توجھات وانطباعات سلبیة عن دور مراكز االحتیاجات الخاصة في

  .الوسائل واألجھزة المعینة على التعلم
قلة األنشطة (في مجال المعوقات التعلیمیة، في المرتبة الثالثة، ومحتواھا ) ٢(جاءت العبارة  .٣

بمتوسط ) الطالبیة التي تقدمھا الجامعة للطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة
ت في الفئة الرابعة من المقیاس ، ووقع)١،٢٦(درجة، وانحراف معیاري ) ٣،٨٨(حسابي 

، بدرجة موافقة كبیرة، مما یشیر إلى إعاقة قلة ٤،٢٠ إلى ٣،٤١الخماسي والتي تتراوح ما بین 
األنشطة الطالبیة التي تقدمھا الجامعة للطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة لتحقیق 

  .أھداف المركز بدرجة كبیرة
  :المعوقات البشریة) ثالثًا(
ضعف قدرات (في مجال المعوقات البشریة، في المرتبة األولى، ومحتواھا ) ٨(اءت العبارة ج .١

أعضاء ھیئة التدریس في استخدام التطبیقات التكنولوجیة التي تسھم في تنمیة قدرات ذوي 
، ووقعت )١،١٦(درجة، وانحراف معیاري ) ٤،١١(بمتوسط حسابي ) االحتیاجات الخاصة
، بدرجة موافقة ٤،٢٠ إلى ٣،٤١المقیاس الخماسي والتي تتراوح ما بین في الفئة الرابعة من 

كبیرة، مما یشیر إلى إعاقة ضعف قدرات أعضاء ھیئة التدریس في استخدام التطبیقات 
التكنولوجیة التي تسھم في تنمیة قدرات ذوي االحتیاجات الخاصة لتحقیق أھداف المركز 

ف قدرات أعضاء ھیئة التدریس في استخدام بدرجة كبیرة؛ وتفسر ھذه النتیجة بأن ضع
التطبیقات التكنولوجیة التي تسھم في تنمیة قدرات ذوي االحتیاجات الخاصة ال یتیح تنفیذ 
أھداف المركز المتعلقة في االستفادة من ھذه التطبیقات في تعلیم ھذه الفئة، األمر الذي یعوق 

 .معة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیةتحقیق أھداف مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجا
ضعف أسالیب (في مجال المعوقات البشریة، في المرتبة الثانیة، ومحتواھا ) ٧(جاءت العبارة  .٢

درجة، وانحراف معیاري ) ٣،٨٨(بمتوسط حسابي ) اختیار العاملین والمتعاونین مع المركز
 إلى ٣،٤١تراوح ما بین ، ووقعت في الفئة الرابعة من المقیاس الخماسي والتي ت)١،٣٦(

، بدرجة موافقة كبیرة، مما یشیر إلى إعاقة ضعف أسالیب اختیار العاملین والمتعاونین ٤،٢٠
مع المركز لتحقیق أھداف المركز بدرجة كبیرة؛ وتفسر ھذه النتیجة بأن ضعف أسالیب اختیار 

ذه الفئة بالمركز، األمر العاملین والمتعاونین مع المركز یقلل من توفر الكوادر المؤھلة لخدمة ھ
الذي یعوق تحقیق أھداف مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود 

  . اإلسالمیة
عزوف الطالب (في مجال المعوقات البشریة، في المرتبة الثالثة، ومحتواھا ) ٩(جاءت العبارة  .٣

ة في المناشط الثقافیة والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة عن المشارك
، ووقعت في )١،٥٦(درجة، وانحراف معیاري ) ٣،٧٧(بمتوسط حسابي ) الخ...والریاضیة

، بدرجة موافقة ٤،٢٠ إلى ٣،٤١الفئة الرابعة من المقیاس الخماسي والتي تتراوح ما بین 
معة كبیرة، مما یشیر إلى إعاقة عزوف الطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة بالجا

الخ لتحقیق أھداف المركز بدرجة كبیرة وتفسر ...عن المشاركة في المناشط الثقافیة والریاضیة
ھذه النتیجة بأن عزوف الطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة بالجامعة عن 

الخ یقلل من تفاعلھم واستفادتھم من برامج المركز ...المشاركة في المناشط الثقافیة والریاضیة
مر الذي یعوق تحقیق أھداف مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن األ

  .سعود اإلسالمیة
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  : توصیات الدراسة
 تقدیم دورات متخصصة للعاملین في مركز خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة .  

 یة الطالب  توفیر الحوافز التي تحد من سیادة ثقافة مقاومة التغییر فیما یتعلق باتجاھات رعا
 .والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

  تزوید مركز خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة باألجھزة والتقنیات الالزمة للطالب ذوي 
 .اإلعاقة وتحدیثھا باستمرار

 وكیفیة عقد ورش عمل ألعضاء التدریس بالجامعة لتوعیتھم باحتیاجات الطالب المعاق 
 . التعامل معھ

  تفعیل قنوات االتصال بین مركز خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة والكلیات والعمادات 
 المساندة

  االھتمام بزیادة األنشطة الطالبیة التي تقدمھا جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 
 . للطالب والطالبات من ذوي االحتیاجات الخاصة

  التدریس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة في استخدام عقد دورات ألعضاء ھیئة
 .التطبیقات التكنولوجیة التي تسھم في تنمیة قدرات ذوي االحتیاجات الخاصة

 وضع آلیة الختیار العاملین والمتعاونین في مركز خدمات ذوي االحتیاجات الخاصة  

 لخاصة لمواصلة تعلیمھم  تقدیم الجوائز والتحفیز المستمر للطالب ذوي االحتیاجات ا
  .الجامعي

  مقترحات الدراسة 
  إجراء دراسات مستقبلیة حول سبل تحسین جودة الخدمات التي یقدمھا مركز خدمة ذوي

  . االحتیاجات الخاصة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
 ت إجراء دراسات مستقبلیة حول التصورات المقترحة لتطویر مراكز خدمات ذوي االحتیاجا

 . الخاصة في الجامعات السعودیة
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  مراجع الدراسة
 بتاریخ ٧٨٥٢/١م، واألمر السامي رقم ٣١/٠١/١٩٨٩وتاریخ ) م/٧/١٢٨٥(األمر السامي رقم 

م، تحویل سیارات األشخاص ذوي اإلعاقة لیتمكنوا من قیادتھا من قبل ٢٠٠٥/ ٥/ ١٩
  .وزارة الشؤون االجتماعیة

  .دار المسیرة: عمان. ییف المناھج للطلبة ذوي االحتیاجات الخاصةتك). ٢٠١٠. (بطرس، بطرس
م المزایا الخاصة بالطلبة من ذوي ٢٩/٠٨/١٩٨٥بتاریخ ) ٣/٢/٩/١٩٨(التعمیم الوزاري رقم 

  .اإلعاقة
إنجازات وزارة التربیة والتعلیم بالمملكة العربیة السعودیة في مجال ). ٢٠٠٦. (حبیب، یاسر

/ ١١/ ٢٢- ١٩مقدمة للمؤتمر الدولي لصعوبات التعلم، الریاض من ، ورقة صعوبات التعلم
٢٠٠٦.(  
ورقة عمل مقدمة لمؤتمر . الطلبة ذو االحتیاجات الخاصة في الجامعة). ٢٠٠٣. (الحدیدي، منى

التحدیات والحاجات، الجامعة . الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة في الجامعات األردنیة
 ٠األردنیة، عمان، األردن

تطور التربیة الخاصة في المملكة العربیة السعودیة برامج ). ٢٠٠٣(مي، سحر أحمد الخشر
 ١١-  ٨، ورقة عمل مقدمة إلى األسبوع الثقافي السعودي في األردن من التوحد نموذجا

  .م٢٠٠٣یونیو 
  . دار وائل للنشر: عمان). ١ط. (التربیة الخاصة المعاصرة). ٢٠٠٨. (الخطیب، جمال
تحلیل لتوجھاتھا، ) ٢٠٠٧- ١٩٩٨(البحوث العربیة في التربیة الخاصة ). ٢٠١٠. (الخطیب، جمال

، )٦(، مجلد المجلة األردنیة في العلوم التربویةوجودتھا، وعالقتھا بالممارسات التربویة، 
  .٣٠٢ -٢٨٥، ص )٤(عدد 

تقییم البرامج والخدمات ). ٢٠١٢. (الخطیب، عاكف؛ والزعبي سھیل؛ وعبد الرحمن، مجدولین
المجلة الدولیة التربویة في مؤسسات ومراكز اإلعاقة الفكریة وفقا للمعاییر العالمیة، 

  .٢٤ -١، ص )٣(، العدد )١(، المجلد التربویة المتخصصة
الحاجة إلى برامج مساندة للطالب ذوي صعوبات التعلم في المرحلة ). ه١٤٣٠. (الذویبي، منیر

، لتدریس في جامعة الملك سعود بالریاضدراسة مسحیة آلراء أعضاء ھیئة ا: الجامعیة
رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، قسم التربیة الخاصة، جامعة الملك سعود 

  .بالریاض
جودة عملیة التشخیص في مراكز ومعاھد التربیة الخاصة في ضوء ). ٢٠١٥. (الزارع، نایف

 مقدمة إلى الملتقى الخامس ورقة عمل. معاییر مجلس األطفال غیر العادیین في مدینة جدة
 - ١١من  جودة الخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة"عشر للجمعیة الخلیجیة لإلعاقة 

 دولة – مدینة الدوحة ٢٠١٥ مارس٢ إبریل إلى ٣١ھـ الموافق ١٤٣٦جماد الثاني  ١٣
  .قطر

یة رؤ- مركز خدمات االحتیاجات الخاصة بجامعة الملك سعود ). ٢٠١٢. (الزھراني، علي
 الملتقى الثاني عشر للجمعیة الخلیجیة لإلعاقة، ). المبادرات- األسس(–مستقبلیة للتطویر 

  . مایو-٨-٦سلطنة عمان، مسقط، من 
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تقییم البرامج والخدمات المقدمة لألطفال ذوي اإلعاقة الذھنیة ). ٢٠١٤. (إحسان غدیفان السریع،
ث مقدم إلى مؤتمر التربیة بح. واضطراب التوحد، في ضوء معاییر الجودة األردنیة

  .م٢٠١٤ /٦/ ٨ -٦الخاصة، جامعة آل البیت، األردن، من 
تقییم مستوى فاعلیة مراكز اإلعاقة العقلیة الحكومیة والخاصة في ). م٢٠١٢. (السید، ماجدة

، المجلد مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات التربویة والنفسیة، )عمان(محافظة العاصمة 
  .١٢٨ ص– ٩٥، ص)٢(، العدد )٢٠(

دار الفكر، للطباعة : عمان. تعلیم الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة). ٢٠٠٩. (الصمادي، جمیل
  .والنشر والتوزیع

المشكالت التي تواجھ ). ٢٠١٠. (العاید، واصف وعبد اهللا، جابر وعصفور، قیس والثبیتي، عوض
، ة والعلوم اإلنسانیةمجلة التربیالطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة في جامعة الطائف، 

  .٣٣- ١، ص )١(، العدد )١(المجلد 
التحدیات التي تواجھ الطلبة ذوي اإلعاقة في الجامعة األردنیة ). ٢٠١٦. (العدرة، إبراھیم أحمد

، ص )٥(، ملحق )٤٣(، المجلد مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةدراسة میدانیة، 
٢٠٣٢ -٢٠١٣. 

 جامعة الملك سعود،. نشأة مركز ذوي االحتیاجات الخاصة). ه١٤٣٨. (عمادة شئون الطالب
pages/sa.edu.kau.studentaffairs://https-: الموقع االلكتروني

aspx.specialneed   
قییم البرامج التي تقدم في صفوف ت). ٢٠١١. (الغصاونة، یزید؛ والعاید، واصف؛ ونجادات، منجد

. التربیة الخاصة بمدارس العادیین في محافظة الطائف من وجھة نظر المعلمین والمدیرین
  .٤٨- ٩، ص )٢(، العدد )٢٠(المجلد . مجلة المنارة

المشكالت النفسیة واالجتماعیة واألكادیمیة التي یعاني منھا الطلبة ). ٢٠١٤. (الفواعیر، أحمد
، بحث مقدم إلى الملتقى الرابع عشر اجات الخاصة في المرحلة الجامعیةذوي االحتی

  . إبریل، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة١٧-١٤للجمعیة الخلیجیة لإلعاقة، من 
م، البدالت والمكافآت الخاصة بالطالب ٢٨/١٢/١٩٧٧وتاریخ ) ١٢٤(قرار مجلس الوزراء رقم 

  . ن للدراسة في الخارجذوي اإلعاقة الجسمیة والعقلیة المبتعثی
متطلبات تطویر أقسام التربیة الخاصة في الجامعات السعودیة لتحقیق ). ٢٠١٥. (القرني، سالم

  .رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة أم القرى .كفاءة المخرجات التعلیمیة
خصائص الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة في ). ٢٠٠٤. (اللوزي، صالح؛ والمعاني، محمد

 ٠الواقع والمأمول:  ورقة عمل مقدمة لمؤتمر التربیة الخاصة العربيجامعة األردنیة،ال
  .م٢٠٠٤/ ٤/ ٢٦-٢٤الجامعة األردنیة، عمان، األردن، من 

برنامج التعلیم العالي للطالب الصم ) ٢٠١٧. (المؤتمر السعودي األول لألشخاص ذوي اإلعاقة
  .٢٠١٧ /١٣/٢الریاض من . وضعاف السمع بجامعة الملك سعود

م، توفر الدولة الرعایة الصحیة لألشخاص ١٦/٠٢/٢٠١٢وتاریخ ) ١١/م(المرسوم الملكي رقم 
  .ذوي اإلعاقة والمسنین

حق المعوق في خدمات الوقایة والرعایة . م٢٩/٠٣/٢٠٠٠وتاریخ ) ٣٧/م(المرسوم الملكي رقم 
  .والتأھیل



  

٢٥٣  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                          مجلة البحث العلمى فى التربیة

ن الطالب، جامعة اإلمام محمد بن عمادة شئو). ه١٤٣٨(مركز خدمة ذوي االحتیاجات الخاصة 
 Aspx. Center/ Pages/ sa/deanships / sa.edu.imamu.units سعود اإلسالمیة،

.  
. معاجیني، أسامة؛ والثبیتي، عوض؛ والخریجي، فاطمة؛ والقدومي، محمد؛ وھویدي، محمد

 واقع الطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة في جامعات ومؤسسات التعلیم العالي). ٢٠٠٩(
دراسة بدعم من مجلس التعاون لدول الخلیج العربي، . بدول مجلس التعاون الخلیج العربیة

  .األمانة العامة، الریاض
تقریر حول حقوق اِألشخاص ذوي اإلعاقة في الحمایة ). ٢٠١٦. (وزارة الشؤون االجتماعیة

 .الریاضاالجتماعیة، 
  .جھینة للنشر:  عمان.أساسیات التربیة الخاصة ).٢٠٠٤. (الوقفي، راضي
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