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 ملخص

أنموذج مقترح لتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة  تطويرهدفت الدراسة الحالية إلى 

 ،قياسه على جامعة تبوكو، 2030 العربية السعودية للطلبة ذوي اإلعاقة وفق رؤية المملكة

لتحقيق . وي اإلعاقة الملتحقين بجامعة تبوكوطالبة من ذ طالب( 56وتكونت عينة الدراسة من )

معايير ومؤشرات الخدمات  يمثلأنموذج  أداة على شكل بتطوير انقام الباحث الدراسة؛ أهداف

 معاييرُوزعت على خمسة  ،مؤشرا  ( 64) تكون منللطلبة ذوي اإلعاقة في الجامعات  التعليمية

والبيئة التعليمية  ،وتكييف اإلختبارات)اإلدارة والسياسات، والتعلم والتعليم،  :رئيسية وهي

من خالل صدق  األنموذجإلى دالالت صدق  ان، وتوصل الباحثواإلرشاد الطالبي( والفيزيائية،

، (Test-re-Test)ختبار  الثبات من خالل طريقة االختبار وإعادة اإلُحسب معامل  كما    المحتوى،

جودة أن مستوى  النتائج وجدت. الكمي لمالئمته ألغراض الدراسةستخدم المنهج الوصفي وقد أُ 

بمتوسط جاءت بدرجة متوسطة، جامعة تبوك، بة ذوي اإلعاقة في لالتعليمية المقدمة للطالخدمات 

اإلدارة  معيارفي  أعلى مستوى جودة هذه الخدمات كان .(، وأن74( وإنحراف معياري )2.89)

اإلرشاد  معيارهذه الخدمات في  في حين كان أقل مستوى جودة(، 3.08بمتوسط ) والسياسات

كما أظهرت النتائج (،  2,78تكييف اإلختبارات، بمتوسط )  معيار  ويليه(،  2,76الطالبي بمتوسط )

ختالف الجودة الخدمات التعليمية ترجع مستوى في  ذات داللة إحصائيةعدم وجود فروق 
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 ا  وفئة اإلعاقة، والمستوى الدراسي، ولكن كانت هناك فروق الجنس، تعود إلى الطلبة، استجابات

 خدماتبتفعيل دور وحدة ، وتوصي الدراسة لصالح الكليات العلميةذلك ، والكليةنوع ترجع إلى 

خدمات اإلرشاد الطالبي الخطط التنفيذية لتطوير  لبناءالطلبة ذوي اإلعاقة في الجامعة، والحاجة 

وخدمات تكييف اإلختبارات، وتطوير خدمات البيئة الفيزيائية، وضرورة تبني  ،لهؤالء الطلبة

األنموذج المقترح في الدراسة كأداة لتقييم هذه الخدمات التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة في الجامعات 

 السعودية االخرى.

،  2030ة ، رؤيالتعليمية، الطلبة ذوي اإلعاقة  أنموذج، جودة، الخدماتالكلمات المفتاحية: 

 جامعة تبوك.

Abstract 

The current study aimed to developing a proposed model to improve 

the quality of educational services provided to students with disabilities in 

accordance with the Kingdom's of Saudi Arabia 2030 vision, and 

measureing it on the University of Tabuk. The study sample consisted of 

(56) students with disabilities enrolled in the University of Tabuk. To 

achieve the aims of the study; The researchers developed a tool in the form 

of a model that represents the standards and indicators of educational 

services for students with disabilities in universities, it consistes of (64) 

indicators, distributed on five main standards: (administration and policies, 

learning and education, adaptation of tests, educational and physical 

environment, and student counseling), The validity of tool was achieved 

by the validity of the content, while the realibility was calculated by test-

re-test method. Quantitative descriptive approach was used for its 

suitability for the purposes of the study. The results found that the level of 

quality of educational services provided to students with disabilities the 

universitiey of Tabuk, came at medium degree, with a mean of (2.89) and 

a standard deviation (74.). The highest quality level of these services was 

in the standard of administration and policy with a mean of (3.08), While 

the lowest level of the quality of these services was in the standard of 

student counseling with a mean of (2.76), then the standard of adaptation 

of tests with a maen of (2,78).The results also showed that there were no 

statistically significant differences in the quality of educational services in 

student's responses  refer to gender, disability, and educational level, but 

there were differences due to the type of faculity, in favor of the scientific 

faculities. The study recommends to activate the role of the student 
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services unit with disabilities at the university, and the need to build 

executive plans to develop student counseling, tests adaptation, and 

physical environment services for students with disabilities in the 

university of Tabuk, and the need to adopt the proposed model in the study 

as a tool to evaluate the educational services provided for students with 

disabilities in other Saudi universities. 

Keywords: Model, Quality, Educational Services, Students with 

Disabilities, Vision 2030, Tabuk University.  

 

 واإلطار النظري المقدمة

أساسي أكدت عليه وكفلته جميع الشرائع السماوية،  إن اإلهتمام باألفراد ذوي اإلعاقة حق  

من أجل الوصول بهم وتمكينهم في مجتمعاتهم. وقد حاولت العديد من  ؛ومبادىء حقوق اإلنسان

الدول توفير الفرص الممكنة أمام هؤالء األفراد في العديد من مجاالت الحياة المختلفة الصحية،  

نحو سعت  وقد    (Al-Ajiz and Assaf, 2014)قتصادية، والتعليمية، وغيرها  واإل  واالجتماعية،

 ،تحقيقا  ألهداف التنمية المستدامة، وتماشيا  مع المعطيات العالمية هم؛مسألة توسيع الخيارات أمام

، وتأكيدا  على ما نصت عليه المعاهدات والمواثيق بهمللنهوض    ؛والمتغيرات والتطورات الحاصلة 

وعلى المستوى العربي، تُعد المملكة العربية السعودية من الدول  .(Ibrahim, 2015)الدولية 

السباقة في تقديم أفضل الخدمات لألفراد ذوي اإلعاقة، فقد كفل نظام رعاية المعوقين السعودي 

إلى أن الدولة تكفل   ،ه، في مادته الثانية23/9/1421( تاريخ  37الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

حق الشخص ذوي اإلعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات واألفراد 

وفيما يتعلق بالخدمات ، على تقديم هذه الخدمات عن طريق الجهات المتخصصة وذات العالقة

فرص األكاديمية هو أحد  الخدمات التعليمية، فإن مبدأ تكافؤ ال  دمة لألفراد ذوي اإلعاقة وتحديدا  المق

 Ghanem, 2015; Saudi Disabled)الركائز األساسية والهامة للدولة تجاه هؤالء األفراد

Welfare System, 1421H)  . سعت لتقديم أفضل بالتعليم الجامعي، فإن المملكة  يتعلقوفيما

  أولى   نجامعة الملك سعود م  دلتعليم العالي، فمثال، تُعافي مؤسسات    اإلعاقة  ي ألفراد ذوخدمات لال

المراكز  ركزا  يُعد من أوائلمأنشأت  دذوي اإلعاقة، وق ةالطلب لقبولالجامعات التي فتحت أبوابها 

يتناسب مع جميع  اير البنية التحتية بمفبتو تقام إذوى جامعات المملكة ودول الخليج، مست على

لطلبة  االمملكة لخدمة    حكومةومن المبادرات التي تقوم بها    ،بناءوبأعلى مواصفات ال  ،فئات اإلعاقة

لهم في الجامعات والكليات  تعليمية التعليم العالي، تخصيص منح تفي مؤسسا ذوي اإلعاقة

عانات ذلك إ بما في ،الخاصة بهمالرسوم الدراسية  الوزارة وتتكفلاألهلية، وبرامج اإلبتعاث، 

 .(Mohamed & Arafa, 2015) ومكافأت شهرية

 في التعليم العالي  كبيرا   ن تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة يشكل تحديا  إومهما يكن من أمر، ف

في مؤسساتها  الطلبةعالميا ، األمر الذي دفع بعض الجامعات في بعض الدول إلى قبول هؤالء 

 من اإللتزامات المترتبة على قبولهم ووجودهم في تلك المؤسسات، ولكن   الجامعية تجنبا  
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التي ُشكلت من قبل   ونتيجة حركة القوانين الخاصة باألفراد ذوي اإلعاقة، ومجموعات الدفاع

، واألشخاص ذوي اإلعاقة أنفسهم لتوفير فرص للدراسة الجامعية؛ فقد أخذت العديد أولياء أمورهم

نشاء وحدات تقها توفير الفرص والتسهيالت الالزمة لهؤالء األفراد، وإمن الجامعات على عا

،  لهم تقديم خدمات الدعم والمساعدة الالزمة بغيةداخل الجامعة؛ ومراكز خاصة تخدمهم 

 بشكل كامل، وتوفير الفرص األكاديمية الناجحة لهم  وإدماجهمتمكينهم  ولمساعدتهم من أجل

 (Riddell & Weedon, 2014) السياسات   من تطورات وخاصة في ظلما نلحظه . إن

 المجتمعمع زياة وعي ج، ومالدة اإلعاقة، وتطور حرك والقوانين الخاصة بتعليم األفراد ذوي

البعض منهم   وإكمالفي الجامعات،    في تعليمهموما حققوه من نجاح ملحوظ    ،األفراد  لهؤالء  مهوفه

، والمهتمين، والباحثين ،اب القرارحوأص ،مقنعا  للمسؤولين ذلك يقدم دليال  فإن  العليا؛ دراسته

لرقي بمستوى تعليمهم انوعية الخدمات المقدمة لهم؛ وذلك من أجل    نوتحسي  ،مبهاإلهتمام  بضرورة  

كافة التحديات التي تحول  تجاوزمساعدتهم على ومن أجل أسوة بأقرانهم من غير ذوي اإلعاقة، 

في  الممكلة إليهاالتي تسعى  لتوجهاتوتلبية  أيضا  ل األكاديمي في الجامعة، وتميزهمتقدمهم  دون

التعليمية المقدمة  الخدمات وجودة تحسين نوعية على ( والتي تنص من خاللها2030ها )ترؤي

 الباحثانمن خالل ما يلحظه  لمرحلة الجامعية، وعالوة  عل ذلك، فإنه وافي    وتحديدا    ،لهؤالء األفراد

 تسهيالتمن    في الجامعاتذوي اإلعاقة    لطلبةلالمقدمة    لخدماتاثمه ما يشار إليه بقصور في  فإن  

حسب علم –لة وجود دراسات لق أيضا   ونظرا   بيئية، وخدمات أكاديمية، ومراكز خاصة وغيرها،

في الطلبة لهؤالء لتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة  ا  مقترح ا  نموذجإحاولت بناء  -الباحثين

بناء أيضا ، فإن  الباحثين نظر وجهةومن  فقد جاءت هذه الدراسة لسد الفجوة والنقص، ؛الجامعات

ذوي    للطلبة الجامعات السعودية كموجهات في تحسين نوعية خدماتها المقدمة  هذا األنموذج يساعد  

الالزمة  والتدابيرتحديد اإلجراءات  ، ومن ثمالقصور فيهاوتحديد جوانب  ،وتقييمها، اإلعاقة

  .عليها متفقممارسات علمية ومهنية ضمن عالجتها وذلك مل

 كالقانون األمريكي لذوي اإلعاقاتلقد شكلت القوانين العالمية التي وضعت، 

 (The American With Disabilities Act-ADA) وتعديالت قانون تعليم األفراد ذوي ،

، والسياسات التي (Individuals With Disabilities Education Act-IDEA)اإلعاقات 

 National) 2005وضعها المركز الوطني لدراسة ودعم التعليم ما بعد الثانوي الذي ُوضع عام 

Center For The Study Of Postsecondary Education Of Support)  قوة دافعة  ،

وتشير العديد من البيانات .  (Wizikowski, 2013)لدخول الطلبة ذوي اإلعاقة التعليم الجامعي

ق كبير والتقارير العالمية، إلى أن أعداد الطلبة ذوي اإلعاقة وخالل العقود الثالث الماضية في تدف

 Johnson, Zascavage, & Gerber, 2008; Raue) نحو الجامعات في جميع أنحاء العالم

& Lewis, 2011) ، جراءات، فعلى سبيل إلى إجراء عدٍد من السياسات واإل وهذا األمر دعى

في الواليات المتحدة   (The Higher education Act- HEA) المثال، قام قانون التعليم العالي  

، بإضافة عدٍد من األحكام الخاصة لقانون التعليم العالي؛ لضمان تقديم أفضل 2008األمريكية عام  

الخدمات للطلبة ذوي اإلعاقة، وضمان زيادة دخولهم الجامعات، وتحسين عملية إنتقالهم، وتوفير 

كما نصت المادة  .(Mamiseishvili & Koch, 2011)ميزة لهم كافة الخدمات التعليمية الم
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الخامسة والعشرون من اإلتفاقية الدولية الشاملة لحقوق ذوي اإلعاقة الصادرة عن األمم المتحدة 

، على ضرورة كفالة الدول األطراف إمكانية حصول ذوي اإلعاقة على التعليم الجامعي 2008عام  

ونتيجة  . (Ghanem, 2015) اإلعاقةاة مع أقرانهم من غير ذوي  دون إستثناء، وعلى قدم المساو

لما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بتعليم الطلبة ذوي اإلعاقة في مؤسسات التعليم 

العالي؛ فقد سعت العديد من الجامعات على مستوى العالم، إلى بذل جهود رامية لتحسين جودة 

وما يدل على ذلك، الزيادة الهائلة في أعداد أؤلئك الطلبة في  الخدمات المقدمة لهؤالء الطلبة، 

 .(Mohamed & Arafa, 2015)الجامعات في الكليات والتخصصات المختلفة 

إن ما تبذله الجامعات في خدمة الطلبة ذوي اإلعاقة هو هدف استراتيجي هام، وال بد أن يولي 

لتحقيق تكافؤ الفرص والحقوق والواجبات   األولويات؛ تلبية  اهتماما  كبيرا ، وأن يوضع ضمن قائمة  

تجاه هؤالء الطلبة؛ لذلك فإن أحد المحاور األساسية التي يجب أن تركز عليها الجامعات، يتوقف 

والرقي بمستوى الخدمة المقدم لهم؛ بهدف تحقيق اإلعاقة،  على دورها االجتماعي نحو األفراد ذوي  

كافة المجاالت األكاديمية واالجتماعية والنفسية؛ وذلك لتمكينهم متطلبات الدمج الشامل في 

وفي المملكة  . (Ibrahim, 2015)واشراكهم بصورة فاعلة في تحقيق مسيرة التنمية المستدامة 

العربية السعودية، ونتيجة االهتمام الملحوظ الذي يشهده تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة على كافة  

مية، سواء في التعليم العام أم التعليم العالي في الجامعات؛ فقد أخذت  الشرائح والمستويات التعلي

العديد من الجامعات على عاتقها وضع الخطط االستراتيجية الخاصة لتقديم أفضل الخدمات لهؤالء 

الطلبة لتمكينهم في اإلندماج مع أقرانهم العاديين، ومساعدتهم على إمكانية الوصول لجميع الخدمات 

ي الجامعات؛ من أجل مواجهة المعيقات التي يواجهونها خالل حياتهم الجامعية. وفيما والمرافق ف

يتعلق بالتعليم الدامج، فقد صدرت التعليمات بقبول الطلبة ذوي اإلعاقة الذين لم يتم قبولهم من قبل، 

كذوي اإلعاقة السمعية، واضطراب طيف التوحد، وذوي صعوبات التعلم، وغيرهم، وقد أكدت 

ليمات على أن تقوم هذه المؤسسات بتوفير برامج التهيئة، وبرامج المتابعة التي تضمن نجاحهم التع

في تلك المؤسسات، وقد أتاحت وزارة التعليم فرصة اإلبتعاث الداخلي والخارجي لهؤالء الطلبة 

على قدم وساق مع أقرانهم من غير ذوي اإلعاقة في المراحل الجامعية المختلفة، وتوفير 

كما  (Saudi Disabled Welfare System, 1421H).صصات والمكأفات المالية لهم المخ

عملت عدد من الجامعات السعودية على تحسين الخدمات المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة، وقد وضعتها 

في خطتها االستراتيجية، وركزت فيها على تقديم خدمات أكاديمية على درجة عالية من الجودة  

الوطنية والعالمية؛ بهدف النهوض بهم بسوق العمل، بما يساهم في بناء الشراكة  وفق المتطلبات 

المجتمعية، وتحسين فرص القبول النوعي للطبة المؤهلين منهم بالجامعة، وتطوير برامج رعايتهم 

وتأهيلهم بالكلية، ووضع البرامج الدائمة والمتطورة باستمرار، وقد تم ترجمة الكثير منها إلى 

للوصول إلى أدوار ريادية ومميزة وشاملة. كما تولي العديد من الجامعات السعودية مبادرات 

جاهدة لتوفير أفضل الخدمات واإلمكانيات لمساعدة أؤلئك الطلبة من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص 

وإمكانية وصولهم ودعم قدراتهم، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في الحياة الجامعية، وتحقيق 

قدراتهم في الجوانب األكاديمية، واالجتماعية، كما سعت العديد منها إلى تشكيل لجان أقصى 

ووحدات خاصة برعاية هؤالء الطلبة ودراسة أوضاعهم، ومتابعتهم داخل الجامعة، وتحقيق 
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رغباتهم ضمن إمكانيات الجامعة، وتوفير كافة الوسائل والتسهيالت الممكنة لهم، وتهيئة البيئة 

 . (The first strategic plan for Majmaah University, 33/1436 H)لمناسبة الجامعية ا

إن المرحلة الجامعية مرحلة مهمة في حياة الطالب، وفيها يصقل شخصيته، لذلك فإن الدور  

الذي تلعبه الجامعة، وما تقدمه من خدمات ورعاية، ينعكس على شخصية الطالب ويتأثر بها، وألن 

روف الطالب وإمكانياته التعليمية؛ فإن على الجامعة توفير كافة الفرص اإلعاقة تؤثر على ظ

الالزمة لهؤالء الطلبة للتغلب على المعقيات التي تواجههم، وثؤثر على تعلمهم، فال بد منها أن 

توفر البرامج، واألنشطة، والخدمات، والبنية التحتية المكيفة، والتعديالت، والتكييفات الالزمة، 

سائل الخاصة التي تُسهل حياتهم، وتمكنهم من بناء قدراتهم، ومهاراتهم أسوة بأقرانهم وتوفير الو

في الجامعات أمر  يتطلب وضع فتعليم هؤالء الطلبة  .(Ibrahim, 2015)من غير ذوي اإلعاقة 

من التدابير، واتخاذ مجموعة من اإلجراءات بعين اإلعتبار، فاألمر ال يتطلب فقط  قبولهم في    عدد

الجامعات، أو إجراء تعديالت تتناسب مع ظروف إعاقاتهم فحسب، بل على مستويات أخرى 

مرتبطة بإجراء االختبارات وتعديلها، وتكييفها بما يتناسب مع خصائصم، وتوفير الوقت اإلضافي 

م، وتعديل طرائق وأساليب التدريس، وإجراء التعديالت على المناهج وأساليب القياس للتعل

والتقويم، واستخدام المكتبات وتكييفها وتعديلها، وتقديم خدمات الدعم النفسي واالجتماعي، 

واستخدام أنظمة التكنولوجيا الخاصة، وتوفير الوسائل المساعدة والمكيفة، ومصادر التعلم، 

لتلبية معايير التعلم والنجاح  وذلك على تكوين العالقات والتفاعل مع اآلخرين؛ ومساعدتهم 

 ,Ari & Inan, 2010; Mantsha, 2016; Healey, et al. 2006; Mole) األكاديمي لهم

2012).  

 2030تعليم ذوي اإلعاقة وفق رؤية المملكة 

المبادرات التي قامت بها المملكة مؤخرا ، أحد أهم    2030تُعد رؤية الممكلة العربية السعودية  

وهي عبارة عن منظومة برامج مترابطة على شكل خطة سير تحت مراقبة مجلس الشؤون  

اإلقتصادية والتنمية، وتُنفذ عن طريق مكاتب تتبع كل وزارة  ومؤسسة معنية بتحقيق الرؤية، وقد 

وقد انطلقت الرؤية من عدٍد   ،2016تم العمل بها بتاريخ الخامس والعشرين من إبريل في العام 

اإلهتمام الكبير بتطوير التعليم ،  ه المرتكزات التي وُضعت في خطتهامن المرتكزات، وكان أحد هذ

وتعزيزه، وقد رسمت المملكة من خالل الرؤية انطالقة جديدة إلى التميز والرقي في تطوير التعليم 

ومن ضمن هذه الفئات األفراد ذوي اإلعاقة.    ر شتى مراحله ومختلف مناهجه وطرائقه، وفئاته،بع

واتسمت رؤية المملكة في تطوير التعليم بالعديد من السمات ومنها الشمولية، أي أن التعليم شامل  

ومن ضمن المرتكزات أيضا ، فقد أكدت الرؤية  (.Vision 2030, n.d).لجميع أفراد المجتمع 

ة ضمن خطتها الوطنية، والتي تنص على: على سعيها إلى إدماج حقوق األشخاص ذوي اإلعاق

من ذوي اإلعاقة من الحصول على فرص عمل وتعليم يضمن استقالليتهم  أبناءنا"سنمكن 

واندماجهم بوصفهم عناصر فعالة في المجتمع، كما سنمدهم بكل األدوات والتسهيالت التي 

قامت حكومة  ،دوفي هذا الصد  (Al Fayez, 2019, para 4).تساعدهم على تحقيق النجاح" 

المملكة بإقرار عدٍد من التشريعات التي تخدم حقوق هذه الفئة في المجتمع، ومنها موافقة مجلس 

الشورى على مشروع نظام تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في الثامن عشر من أكتوبر عام 
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ل بمؤسسات (، ففيما يتعلق بالتعليم الجامعي، فقد نصت المادة التاسعة، على شروط القبو2016)

التعليم العالي لذوي اإلعاقة، كما نصت المادة العاشرة في النظام، على إلزام مؤسسات التعليم 

العالي تقديم خدماتها للطلبة ذوي اإلعاقة، وذلك بإنشاء وحدات إدارية خاصة، وكذلك تهيئة البيئة 

تي قد تعترض هؤالء الطلبة الجامعية مكانيا ، وبشريا ، وتقديم الدعم الخاص الذي يذلل الصعوبات ال

في مؤسسات التعليم العالي، ويشتمل على المنح الدراسية، والمكافآت، واإلرشاد بكافة أنواعه، كما 

وافق أيضا  على استحداث وكالة في وزارة التعليم، لتعليم ذوي اإلعاقة ترتبط بالوزير، والتي 

تعليم ذوي اإلعاقة بما يضمن حصولهم  تسعى إلى جملة من األهداف ومنها: تنظيم الجهود في مجال  

على التعليم المجاني المناسب بالمراحل التعليمية كافة، واإلنتقال من الجهود الفردية إلى الجهود  

الجماعية في العمل معهم، وتقنين السياسات واإلجراءات والتدابير التي من شأنها التوسع الكمي 

ليمية تضمن تكافؤ الفرص بين المتعلمين كافة، بما والتطور النوعي بهذا المجال، وإيجاد فرٍص تع

يحقق مبدأ العدالة االجتماعية في التعليم، كما يهدف المشروع إلى توفير مرجعية تشريعية تضمن 

تحقيق مبدأ التعاون والتنسيق بين الجهات كافة، التي يمكنها خدمة هؤالء األفراد، وأخيرا ، اإلرتقاء 

انسجاما  مع التوجهات العالمية، وبما يلبي   -بما فيها التعليم الجامعي–  بمستوى الخدمات المقدمة لهم

المتطلبات الميدانية السعودية، وكمبادرة هي األولى من نوعها، تم إنشاء أول وكالة لذوي اإلعاقة  

ضمن عمادة شؤون الطلبة في الجامعات السعودية، وكانت بدايتها بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، 

عددا  من المشاريع في الجامعة ضمن  أنشأت، فقد 2020رات التحول الوطني وضمن مباد

مبادرتها؛ لتعزيز مكانة األفراد ذوي اإلعاقة في البيئة الجامعية، ومن هذه المشاريع: مشروع 

تزويد مسار المكفوفين بتقنية البلوتوث، ومشروع الدايزي فورمات، ومشروع الحياة على 

مهمة أيضا ، إنشاء هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة في فبراير عام  عجالت، ومن المبادرات ال

، كهيئة مستقلة وجهة تشريعية ورقابية تسعى إلى تعزيز عمل القطاعات المختلفة؛ للنهوض 2018

 .(Sabk, 2018)بالخدمات المقدمة لألفراد ذوي اإلعاقة التي تضمن تسهيل حياة كريمة لهم 

 وأسئلتها مشكة الدراسة

 من التحديات المتعلقة بالحياة العامة  العديدأن الطلبة ذوي اإلعاقة يواجهون  المالحظمن 

على وجه العموم، والحياة الجامعية على وجه الخصوص عند دخولهم إليها، ومرورا  بها خالل 

 من الجامعات ال تلبي متطلبات الجودة في تقديم الخدمات فثمة عديد  ،مسيرتهم التعليمية

فتقر إلى وجود األنظمة والتشريعات الخاصة  الء الطلبة، كما أن العديد منها يهؤالالزمة ل

إن وضع الطلبة ذوي اإلعاقة في مؤسسات التعليم الجامعي دون   (Al Adra, 2016).بذلك 

إلى فشلهم في تحقيق متطلبات النجاح في  تخطيط مسبق للخدمات الالزمة لهم، سيؤدي حتما  

برامجهم الدراسية، حيث تشير الدراسات إلى أن هؤالء الطلبة يفشلون في إكمال تعليمهم الجامعي، 

جامعاتهم وهذا الفشل ناتج عن نقص الدعم الالزم، وقلة توفير الخدمات الالزمة لهم في 

(Mantsha, 2016; Runhare, 2004).    هاول  ولذلك‘ فكما أشارHowell (2005)  ،  ثمة فإن

 -ينومن خالل وجهة نظر الباحث- حاجة لوضع تصور يمكن االستفادة منه في تحسين هذه الخدمات،  

نموذج أو تصور محدد يوضح طبيعة وجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة ذوي أال يوجد 

ر هذه الخدمات لهؤالء اإلعاقة في الجامعات السعودية، والذي من خالله يمكن تحسين وتطوي
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من أجل اإلرتقاء بمستوياتهم األكاديمية، واالجتماعية، والنفسية، وبالتالي تحسين نوعية  ؛الطلبة

حياتهم الجامعية، وضمان توفير الفرص الممكنة لهم، وسهولة اندماجهم وانخراطهم وانتقالهم للعمل 

العالي    ميالتعل  فقد آن األوان لمؤسسات  ،حاللى أي  ع و  الحقا ، أسوة بأقرانهم من غير ذوي اإلعاقة.

في تلك المؤسسات،  اإلعاقةذوي  ةمج والخدمات المقدمة للطلبا راكز والبرمإعادة النظر في الب

ويضمن جودة  ،لعالميةامع الممارسات  ويتوافقالخدمات  تكاملبما يحقق  إدماجها ىلعمل علاو

  .(Al Quraini, 2016) المقدمة لهملخدمات اونوعية 

 فإن مشكلة الدراسة الحالية تتضح من خالل اإلجابة عن اآلسئلة اآلتية: ،وبناء عليه

على   ، بناء  بجامعة تبوكمستوى جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة  ما .1

 المقترح؟ األنموذج معايير ومؤشرات

في مستوى جودة الخدمات  (α ≤0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2

بناء على معايير ومؤشرات األنموذج ، ة المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة بجامعة تبوكالتعليمي

 الدراسي؟ ونوع الكلية، والمستوى وفئة اإلعاقة،  إلى جنس ذوي اإلعاقة، المقترج، ترجع

 أهداف الدراسة 

تطوير أنموذج مقترح لتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة في   .1

 الجامعات السعودية.

وفقا  لمعايير   تبوك  قياس مستوى جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة بجامعة .2

 ومؤشرات األنموذج المقترح.

، بجامعة تبوك  المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقةتحديد الفروق في مستوى جودة الخدمات التعليمية   .3

 لكل من متغير جنس الطلبة، وفئة إعاقتهم، ونوع كليتهم، ومستوياتهم الدراسية.  وفقا  

 أهمية الدراسة 

 األهمية النظرية

بحثت  إذالسد الفجوة في الدراسات السابقة،  دراسة مساهمة جديدة لألدب السابق؛تُقدم هذه ال −

للطلبة ذوي اإلعاقة   المقدمةوعية الخدمات نلتحسين  حبشكل خاص حول بناء أنموذج مقتر

 .وقياسة على جامعة تبوك، 2030وفق رؤية الممكلة 

لفهم الخدمات المقدمة لهؤالء الطلبة في  ؛في تقديم مساهمة علمية نظرية وتطبيقية قيمة تفيد −

هدفت  -حسب علم الباحثين–مباشرة علمية جامعاتهم، حيث أنه ال توجد دراسات وأبحاث 

 ت. نموذج مقترح لتحسين هذه الخدماأإلى تطوير 
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 العملية همية األ

مؤسسات التعليم و جامعة تبوك يُستفاد منه كمعايير ومؤشرات يقدم إلى تقدم أنموذجا  مقترحا   −

، ويمكن في ضوئه تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة ذوي عامة  السعودية  العالي

في تحسين  2030اإلعاقة في الجامعات، وهذا ما تؤكد عليه رؤية المملكة العربية السعودية 

 ومن ضمنها التعليمي اإلعاقة في كافة مجاالت الحياة، الخدمات لألفراد ذوورفع مستوى 

 . العالي

، وتحديد نقاط القوة األنموذجأداة يمكن من خاللها تقييم هذه الخدمات في ضوء ذلك توفر  −

للجامعات السعودية عموما ، وجامعة تبوك من التوصيات  والضعف فيها، ومن ثم تقديم عددٍ 

في اتخاذ القرارات المتعلقة  ر في مؤسسات التعليم العالي، تفيدالقرا صانعي خصوصا ، و

 التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة.   خدماتهابتحسين وتطوير 

تنظيم  إعادة تُسهم في فإن الدراسة الحالية ومن خالل ما تقدمه من نتائج، قدوأخيرا ،  −

موما ، وجامعة تبوك للجامعات السعودية عالمهنية والخدمات التعليمية والممارسات 

، من خالل ضمان تقديم أفضل ممارسات اإلعاقةألفراد ذوي التي يلتحق بها ا خصوصا ،

الوصول إلى مستوى  ضمان ، وبالتاليالجامعات تلك في الطلبةالخدمات التعليمية لهؤالء 

 رضا جيد من الخدمات بهذا الجانب.

 مصطلحات الدراسة

تمثيل لنظام يسمح بالتحقيق في خصائص ذلك النظام : إصطالحا  ويعرف : Modelنموذج 

مجموعة ويُعرف إجرائيا : بأنه    .)(Kuhne, 2004وفي بعض الحاالت التنبؤ بالنتائج المستقبلية له  

في   لنظام الخدمات التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة األنشطة والممارسات المقترحة كموجهات عامة 

 .الجامعات السعودية، وتحديدا  بجامعة تبوك

  أن انها مجموعة من المميزات والخصائص التي يجمع ب :تعرف إصطالحا   :Qualityجودة

 & Mandru)تتصف بها السلعة او الخدمة، والتي تجعلها قادرة على تلبية حاجات الزبائن 

Popescu, 2017)  التي يجب توفرها الموجهات والمواصفات والشروط  :  بأنها:  . وتُعرف إجرائيا

 ، في ضوء أفضل الممارساتالتعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة وأنشظتهافي برامجها  جامعة تبوك

  الخدمات.البرامج و تلك ة في والتوجهات واإلصالحات الراهن العالمية

تلك الخدمات التي تدعم  إصطالحا : هي : Educational Servicesالخدمات التعليمية

نظام  وتعزيز فاعليةة يالمؤسسة التعليمالسياسات التعليمية وتحقيق أهداف  لتنفيذوتشكل أساس ا 

 مجموعة االحتياجات والمتطلبات نهاأتُعرف إجرائيا : بو .(Al Dulaimi, 2016)التعليم ككل 

للطلبة ذوي اإلعاقة فيما يتعلق  ،وتحديدا  جامعة تبوك ها الجامعاتالتي تقدم والمساعدات

 وتكييف اإلختبارات، والبيئة التعليمية والفيزيائية،التعلم والتعليم، وبالسياسيات واألنظمة، 

 ، والُمشار إليها في األنموذج المقترح في الدراسة.واإلرشاد الطالبي
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إصطالحا : هم المتعلمين الذين يعانون   : Students with Disabilityاإلعاقة الطلبة ذوي

في التواصل   ، وصعوباتمن صعوبات تعلمية، وجسدية، ونمائية، واضطرابات سلوكية، وعاطفية

(Bryant, Bryant, & Smith, 2016).    : هم الطلبة الذي لديهم قصور جزئي أو كلي وإجرائيا

الذكور  والمشار إليهم في الدراسة، وهم الطلبة  )السمعية والبصرية(  الوظائف الجسمية والحسية  في  

والملتحقين  ، واإلعاقة البصرية، واإلعاقة السمعيةوالصحيةذوي اإلعاقات الجسمية وإناث من 

 .بالجامعات السعودية وخصوصا  جامعة تبوك

هي خطة وضعتها تُعرف إصطالحا :  :Saudi Vision 2030 (2030رؤية المملكة )

المملكة العربية السعودية للحد من اإلعتماد على المشتقات النفطية، والتنويع في االقتصاد، وتحسين 

 على تطوير البنية التحتية، والتعليم، والقطاع اإلستثمار في قطاع الخدمات العامة والذي يشمل

تُعرف إجرائيا : بانها و .(Vision 2030, n.d)والترفيه  مالسياحي، وتحسين وسائل االستجما

خطة قامت بها المملكة العربية السعودية، تشتمل على مجموعة من البرامج، كأهداف مرجو  

ضمنها برنامج تنمية القدرات البشرية وخاصة تلك تحقيقها لإلصالح اإلقتصادي والتنموي، ومن 

 . المتعلقة بتحسين مخرجات منظومة التعليم وتحديدا  لألفراد ذوي اإلعاقة

 حدود الدراسة ومحددتها

المتواجدة شمال وجامعة تبوك  تمثلت بتطبيقها على  ضيقة    جغرافيةالدراسة بحدود    اقتصرت

من خالل استجابات الطلبة ذوي اإلعاقة، كما تحددت بحدود بشرية وهي اقتصارها على   المملكة

ل بحدود زمنية، حيث تم تطبيقها خال اقتصرتكما ، الطلبة ذوي اإلعاقة في مرحلة البكالوريوس

الكمية الطريقة على ، وأخيرا بمنهجيتها التي اعتمدت 2020من العام  والثالث شهر الثانيال

وهي من إعداد  ، أنموذج أداة على شكل ، وكذلك على استخدامالكمي  باستخدام المنهج الوصفي

 .الباحثين

 متغيرات الدراسة 

 نثى(.االجنس وله نوعان: )ذكر و

واإلعاقة البصرية، واإلعاقة  فئة اإلعاقة، ولها ثالثة مستويات )اإلعاقات الجسمية والصحية،   −

 السمعية(.

 نوع الكلية، وله مستويان )علمية وإنسانية(. −

المستوى الدراسي، وله أربعة مستويات )السنة األولى، والسنة الثانية، والسنة الثالثة، والسنة   −

 الرابعة أو أعلى(. 
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 الدراسات السابقة

تناولت البحث في الخدمات المقدمة فيما يأتي عرض لبعض الدراسة العربية واالجنبية، التي  

المساندة في الجامعات، وقد ُرتبت حسب تسلسلها  أم التعليميةللطلبة ذوي اإلعاقة سواء الخدمات 

 التاريخي من االحدث فاألقدم:  

هدفت إلى  بدراسة    Abu Shkheidim and Ashtiyeh(  2019قامت أبو شخيدم وأشتيه )

الكشف عن واقع توافر التسهيالت البيئية في جامعة النجاح الوطنية، وتكونت عينة الدراسة من 

للتعرف ( طالبا  وطالبة ، أُختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة، واستُخدمت الباحثتان استبانة 30)

أن الدرجة   إلى  تائجالن( فقرة وسؤالين مفتوحين، وتوصلت 13) من تكونتالتسهيالت البيئية على  

وجاءت أعلى الخدمات في الوصول  جامعة كانت مرتفعة، الالكلية لتوافر التسهيالت البيئية في 

ألماكن المحاضرات بسهولة ويسر، أما أقل الخدمات جاءت في وجود أماكن خاصة الصطفاف 

السيارات، وطباعة الكتب األكاديمية أو تسجيلها بطريقة صوتية، والوصول إلى أماكن عقد  

طات تقييمات أفراد بين متوس فروق دالة إحصائيا  كما ُوجدت األنشطة الالمنهجية في الجامعة، 

 .  ، والمستوى الدراسيونوع اإلعاقة، متغير الجنسلتسهيالت البيئية تعزى لا الدراسة لتوافر 

دراسة هدفت إلى التحقق من الدعم التعليمي المقدم للطلبة    Mantsha(  2016أجرت مانتشا )

من خالل الخبرات التي يواجهونها خالل جنوب إفريقيا،    في Vendaذوي اإلعاقة في جامعة فيندا  

عية، واستهدفت الدراسة عشرة من الطلبة ذوي اإلعاقة الملتحقين بالجامعة، واعتمدت محياتهم الجا

لنوعي من خالل استخدام المقابالت الجماعية. وقد أشارت النتائج الدراسة على البحث الوصفي ا

إلى أن هناك درجة من الموافقة على الدعم المقدم من الجامعة، ولكن هناك بعض الفجوات 

والمعيقات التي ال زالت تعترض طريق الطلبة ذوي اإلعاقة، وهذه الفجوات تمثلت في نقص 

جامعة، والمعيقات الفيزيائية والحواجز المعمارية، ونقص المعلومات حول البرامج التي تقدمها ال

المعرفة حول اإلعاقة. وقد أوصت الدراسة بتأسيس منتدى خاص بالطلبة ذوي اإلعاقة لمناقشة 

احتياجاتهم التعليمية، ومعالجتها داخل الحرم الجامعي، وتدريب المحاضرين، وزيادة الوعي 

نترنت لزيادة التواصل بين الطلبة والجامعة، كذلك إجراء قة، وإنشاء بوابة تفاعلية عبر اإلباإلعا

البحوث المستقبلية التي تهدف إلى التنبؤ بالعوامل التي تساعد على تخرج الطلبة ذوي اإلعاقة من  

 الجامعة. 

 الخدمات واقععلى التعرف  هدفت إلى Dwikat( 2016وفي دراسة قام بها دويكات )

 الهيئتين  أعضاء  نظر وجهة من الفلسطينية  الجامعات في الخاصة االحتياجات ذوي   للطلبة المقدمة

( فردا  من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين 688وتكونت عينة الدراسة من )  ،داريةواإل التدريسية

من أجل تحقيق أهداف   ؛وقد استخدم الباحث المنهج الوصفيالملتحقين بالجامعات الفلسطينية، 

: المجال اآلتية مجاالتال( فقرة موزعة على 56استبانة اشتملت على )تطبيق  من خالل ،الدراسة

والنفسي، والتكنولوجيا المستخدمة، والتسهيالت البيئية،  واإلداري، واالجتماعياألكاديمي، 

لذوي االحتياجات الخاصة في الجامعات كانت مرتبة   الخدمات المقدمةوأظهرت نتائج الدراسة أن  

ثم المجال   المجال النفسي واالجتماعي، ويليه المجال األكاديمي، ،حسب توافرها كاآلتي: أوال  
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عدم وجود ، وأظهرت النتائج أيضا  التسهيالت البيئية، والتكنولوجيا المستخدمة اإلداري، ومن ثم

الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة تعزى لمتغير في تقديم    فروق إحصائية  

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من  الجامعة التي يعملون بها، ومتغير الجنس، والمؤهل التعليمي، 

التوصيات، ومن أهمها إنشاء مراكز خدمات خاصة لهؤالء الطلبة في الجامعات، واشراكهم في 

 المقدمة لهم.الخدمات كافة األنشطة المنهجية والالمنهجية، وتطوير 

دراسة ميدانية هدفت إلى تقييم  Mohamed and Arafa( 2015وأجرى محمد وعرفة )

ساندة المقدمة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة بجامعة المجمعة، والتعرف على واقع الخدمات الم

الخدمات التي تقدمها الجامعة، والمعوقات التي تواجه تقديم هذه الخدمات، ومدى رضا الطلبة عن 

( طالب وطالبة من ذوي 34الخدمات، ومقترحاتهم حول تحسينها. وقد تكونت عينة الدراسة من )

ة الطالبية والمرشدين نشطاأل  وكالة الجامعة، وعينة من أعضاء هيئة التدريس ومسؤولياإلعاقة ب

المنهج الوصفي التحليلي من خالل  على  ( فردا ، وقد اعتمدت الدراسة  52)، تكونت من  واإلداريين

وصورة لألعضاء العاملين بالجامعة.   ،ستبانة قام الباحثان بإعدادها على صورتين، صورة للطلبةإ

بة الذكور، ولكنها لوقد أظهرت النتائج إلى أن اتجاهات الطلبة كانت ضعيفة من وجهة نظر الط

كانت ايجابية من وجهة نظر الطالبات، كما أشارت إلى أن اتجاهات أعضاء الجامعة متوسطة، 

حتياجات الخاصة، وتفعيل دور  وعبروا عن أملهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لذوي اال 

لجنة دعم هؤالء الطلبة في الجامعة، كما أشارت النتائج أيضا إلى أن الطلبة عبروا عن وجود  

معوقات بمستوى متوسط، وكان الطلبة الذكور قد أشاروا إلى مستوى متوسط أعلى من المعوقات 

 ان ضعيفا .إلى أن دور مركز دعم الطلبة ك في حين أشاروامقارنة بالطالبات، 

استعرض خاللها تاريخ تعليم ذوي اإلعاقة   دراسة Girgin ( 2013جيرجن )وقد أجرى 

السمعية في تركيا، والمشكالت التي تواجههم في التعليم مدى الحياة، وخاصة المرحلة الجامعية،  

قد  ومن ثم التعرف على الخصائص التعليمية لهؤالء الطلبة وشروط قبولهم في الجامعة، و

ناضول التركية حول آلية قبولها لهؤالء الطلبة. وقد أشارت رض الباحث تجربة جامعة األاستع

من حيث تمكينهم من اكتساب   ،من الخدمات لهؤالء الطلبة  ا  نتائج الدراسة إلى أن الجامعة تقدم عدد

؛ لمساعدتهم على تهيئتهم مهارات اللغة، واستخدام اللغة الطبيعية في البيئة السمعية، والشفهية

،  الحاسوبختبارات القبول في الجامعة، وتأسيس كلية متكاملة لذوي اإلعاقة يقدم لهم برامج إل

وات المتخصصة في فنون السيراميك يد المباني الخاصة والمكيفة، وإعداد برامج األربع سنوتشي  

 والفنون التخطيطية وغيرها.

بدراسة هدفت إلى التعرف على واقع    .Maajeni et al(  2009)  وآخرونوقد قام معاجيني  

الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون 

ريعات الخاصة  نظمة والتشلتعرف على اللوائح واألالطلبة، وا الخليجي من حيث أعداد قبول هؤالء  

ايتهم، والخدمات المقدمة لهم، وخططها المستقبلية، لزيادة التوسع في أعداد رعالمنظمة لقبولهم و

الطلبة المقبولين، وسبل تحسين الخدمات المقدمة لهم. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي  

لتحليل واقع هؤالء الطلبة. وتوصلت النتائج إلى أن أعداد الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة  

لجامعات والمؤسسات كانت ضئيلة جدا ، وأن معظم القبوالت تركز على الطلبة المقبولين في تلك ا
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% من نسبة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة،  70الموهوبين والمتفوقين، حيث تشكل نسبة قبولهم  

 ومن ثم الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية، والسمعية والحركية دون غيرها.

إلى تقييم خدمات  Al-Khushrami( 2006) كما هدفت الدراسة التي قامت بها الخشرمي

الدعم المساندة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة بجامعة الملك سعود، واشتملت الدراسة على عينة  

من الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية والجسدية الملتحقين بالجامعة، للتعرف على األبعاد األساسية 

عهم حول خدمات الدعم الجامعي وأثرها في الالزمة لنجاح دمجهم في الجامعة، كما تم استطال

، وذلك من خالل استخدام الباحثة الستمارة خاصة بذلك قامت دمجهم اجتماعيا  وأكاديميا   تسهيل

ال يتفقون على أن مباني  أن ما يقارب من نصف عينة الطلبة بإعدادها. وقد توصلت النتائج إلى

يجابية من الطالبات ة الذكور اكثر إلبة ذوي اإلعاقالجامعة مهيئة الحتياجاتهم، وكانت اتجاهات الط

حول مدى مالئمة التسهيالت الممكنة، كما توصلت النتائج أيضا إلى أن التفاعل االجتماعي بين 

يجابية إلى حد كبير، والعالقة بأعضاء هيئة  إلعاقة والطلبة غير ذوي اإلعاقة إالطلبة ذوي ا

يجابية، وهذا مؤشر إيجابي للدمج االجتماعي، تميل إلى اإلنحوهم  التدريس واإلداريين في الجامعة   

% منهم لم يتفقوا بأن طرائق التدريس المستخدمة في الجامعة تراعي احتياجاتهم. كما أن 60وأن 

الخاصة في توفير الوسائل   االحتياجاتكانت سلبية حول دور مراكز دعم انطباعات الطلبة 

ماكن مناسبة لتقديم اإلختبارات للطلبة ذوي وعدم تنسيقها لتحديد أجهزة المعينة على التعلم، واأل

الخاصة، وهذه األهمية تؤثر في نجاح الطلبة أكاديميا ، وقد تكون أحد األسباب التي  االحتياجات

هو عدم توفير ميزانية خاصة بمراكز دعم االحتياجات الخاصة،   ،منعت توفير تلك المستلزمات

 ها.وقلة الكوادر العاملة ب

 على الدراسات السابقة تعقيب

أن الدراسة الحالية تتشابه مع   انالباحث  يلحظ؛  ومطالعتها  الدراسات السابقة  مراجعةمن خالل  

وصا  المقدمة فت دراسة الخدمات العامة عموما ، والخدمات التعليمية خصدبأنها استهسابقاتها 

من الدراسات السابقة   عدد  وقد اتفقت  ،في الجامعات، كما تشابهت بإجرائاتها ةللطلبة ذوي اإلعاق

وأن ثمة حاجة مستويات غير مرضية في الخدمات المقدمة لهؤالء الطلبة في الجامعات،  بوجود

-Al (Mohamed & Arafa, 2015 Mantsha, 2006) لتطوير وتحسين هذه الخدمات

Khushrami, 2016;  ,  2006.    تهدف تقييم اسأنها    ،يلحظه الباحثان أيضا  من تلك الدراساتوما

التربوية ستفادة منه كموجهات لتطوير الخدمات أنموذج يمكن اإل بناءر إلى هذه الخدمات، ولم تُش

ت كما استخدم  .ما يميزها عن غيرهاوالدراسة الحالية،  ه  يإل  تهدفالمقدمة لهؤالء الطلبة، وهذا ما  

، الكلية، ونوع ة إليها الدراسات السابقة، كفئة اإلعاق التي لم تُشرالمتغيرات  الحالية بعضالدراسة 

 .والمستوى التعليمي للطلبة
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 الطريقة واإلجراءات

 مجتمع الدراسة وعينتها

في المملكة  تبوكبجامعة الملتحقين ذوي اإلعاقة الطلبة جميع  علىاشتمل مجتمع الدراسة 

اإلعاقة من ذوي   (طالبة    21و  ا  طالب  35)  وطالبة  ا  طالب(  56)  عينة منالتكونت  والعربية السعودية.  

جتمع ممن عشوائية كعينة  أُختيروا ،الجسمية والصحية، واإلعاقة البصرية، واإلعاقة السمعية

الموافق  1440/1441عي وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجام، الدراسة

الطلبة ذوي    خدمات  وحدة  ي  التنسيق مع مشرف  من خالل  مع الطلبةالتواصل  قد تم  و،  2019/2020

توجيههما و ،إلكترونيا   اإليهم إذ تم إرسال أداة الدراسة، شطري الطالب والطالبات اإلعاقة في

ُطلب من و، إلكترونيمن خالل رابط  تعبئتها بشكل دقيقإلرسالها للطلبة ذوي اإلعاقة؛ من أجل 

مساعدتهم في اإلجابة ذوي اإلعاقة البصرية قراءة األداة و  وخاصة  بمساعدة الطلبة  الوحدة  مشرفي  

( يوضح 1والجدول رقم )، وفهم محتويات األداةن ال يستطيعون قراءة ، ومساعدة الذيعنها

 خصائص أفراد عينة الدراسة وتوزيعهم حسب المتغيرات.

الجنس، وفئة اإلعاقة، ونوع الكلية، والمستوى توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير    :)1(جدول  

 الدراسي. 

 النسبة العدد الفئة/المستوى المتغير

 %62.5 35 ذكر الجنس 

 %37.5 21 أنثى

 %32 18 إعاقة جسمية وصحية اإلعاقة فئة 

 %28.5 16 أعاقة بصرية 

 %39 22 إعاقة سمعية 

 %12.5 7 علمية نوع الكلية

 %87.5 49 إنسانية

 %10.5 6 سنة أولى  المستوى الدراسي 

 %28.5 16 سنة ثانية

 %32 18 سنة ثالثة

 %28.5 16 سنة رابعة وأعلى 

 %100 56 المجموع

  الدراسةأداة 

؛ بجامعة تبوكالخدمات التعليمية المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة  جودة مستوىعن  للكشف

من خالل اإلطالع على    تم إعداده وتصميمه  لهذا الغرض،  أنموذحأداة على شكل    اناستخدم الباحث

  ،عدد من األدلة واإلجراءات والسياسات الخاصة بتعليم ذوي اإلعاقة في مؤسسات التعليم العالي



 2043ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محمد حمدان، وفيصل البلوي 

 2022(  10)36ــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخاصة بالموائمات األكاديمية كنظام األدلة واإلجراءات والسياسات  والتي طورت عالميا  وعربيا ،  

  (McMaster University, 2001) التي طورتها جامعة مكماسترللطلبة ذوي اإلعاقة 

طورته جامعة والية نيورك  ي ختبارات للطلبة ذوي اإلعاقة الذونظام الموائمات الخاص باإل

(Testing Accommodations for Students with Disabilities- The University 

of the State of New York, 2018)  الجامعات المرموقة  بعض  الرجوع إلى تجارب  ، وكذلك

 من الدراسات ع لعددٍ الرجو كما تموقطر،  في تعليم ذوي اإلعاقة كالجامعة األردنية، وجامعة

وليكتين  ،باركو ،بارناردودراسة ،  Mantsha(2016ذات الصلة، كدراسة مانتشا )األجنبية 

آراء ذوي   استشارةكما تم  ،  Barnard-Bark, Lechtenberfer & Lan(  2010)بيرجر، والن  

ببناء  انحيث قام الباحث ،عاقة أنفسهمفي مجال التربية الخاصة، وكذلك آراء ذوي اإل الخبرة

وهي: )اإلدارة   معاييرخمسة    على  موزعا    ا  شرمؤ  (72من )  تكون  والذي  ،لألنموذجالصورة األولية  

اإلرشاد و ،التعليمية والفيزيايئةالبيئة و، اإلختباراتتكييف و ،والتعلم والتعليموالسياسات، 

على مجموعة من المحكمين ُعرض األنموذج  ، وقد  ومختصرةبلغة بسيطة    صيغت  حيث،  الطالبي(

 يحملونواألشخاص ذوي اإلعاقة ممن من أساتذة الجامعات  اإلعاقة المتخصصين في مجال 

ومناسبة فقراته   ،وصدقه األنموذجالحكم على صالحية ؛ وذلك من أجل شهادات وخبرات متميزة

إما  ؛ مؤشرات (9)التي أشارت إلى حذف مين آراء المحك حيث أخذت ،ألغراض الدراسة وأبعاده

الثالث.   المعيارضافة فقرة في  ، وإأو أنها مكررة،  وال تتفق مع أغراض البحث  مناسبة غيرلكونها  

وبذلك أصبحت الصورة النهائية . بعض الفقرات؛ لوجود غموض فيها صياغةكما تم إعادة 

 ،)اإلدارة والسياساتوهي: رئيسة  معاييرخمسة على  زعتوُ  مؤشرا  ( 64من ) لألنموذج مكون

(، وتكييف 23-12) المؤشراتعلى  واشتمل ،التعلم والتعليمو(، 11-1) المؤشراتعلى  واشتمل

-34) مؤشراتالفي  ،البيئة التعليمية والفيزيائية ومعيار(، 33-24) المؤشراتفي  ،اإلختبارات

كل  ويتم اإلجابة على  .(64-51) المؤشراتواشتمل على  ،اإلرشاد الطالبي معيار(، وأخير 50

( ال أوافق بشدة،  1)، وهي المكون من خمس درجات Likert)ليكرت(  قديرتوفق سلم  مؤشر

(، 5( أوافق، )4( محايد، )3( ال اوافق، )2، )خدمات تعليمية متدنية جدا    مستوى جودةوتشير إلى  

قاط القطع  وقد أُستخدمت ن  ة جدا .مرتفع  خدمات تعليمية  مستوى جودةتشير إلى  التي  أوافق بشدة، و

(Cut Points)  :(.5-3,76  مرتفع: من  /3,75-2,26  متوسط: من  /2,25-1منخفض: من  )  اآلتية 

 صدق األداةدالالت 

محكمين من  ثمانعلى  األنموذج؛ وذلك من خالل عرض صدق المحتوى استخدم الباحثان

 أعضاء هيئة التدريس في قسم التربية الخاصة من  ، ستة منهم منمجال اإلعاقةفي    االختصاصيين

إذ  ، ذوي اإلعاقة ممن يحملون شهادات علمية عليا اثنين منو ،جامعة تبوك، والجامعة األردنية

ومدى لموضوع الدراسة،    األنموذجلتحديد مدى مناسبة    ؛ينمكمن قبل المح  التغذية الراجعةقُدمت  

على ملحوظات المحكمين،  وبناء   .للفقرات ، ومدى السالمة اللغويةألبعادها المؤشراتتمثيل 

وهي تُعد نسبة إتفاق جيدة لصدق ، المؤشراتمن  %(80أكثر من ) على نسبة اتفاق ظهرت

 المحكمين.إليها  التي أشارالتعديالت  بإجراء وقام الباحثان، المحكمين
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 دالالت ثبات األداة

على  (Test Re-test)االختباراعادة  باستخدام طريقة تُحسبف، األنموذجثبات دالالت أما 

( 10تكونت من ) ،األصلية في الدراسة عينة مماثلة لخصائص عينة الدراسةك استطالعيةعينة 

مختلفتين   فترتين  خالل، وذلك  تم اختيارهم عشوائيا  من جامعة تبوك  ،طلبة من الطلبة ذوي اإلعاقة

( بالنسبة 0.92بلغت )، حيث  الفترتينمعامل االرتباط بين    وقد ُحسب؛  بفارق زمني مدته عشرة أيام

 .لألداة ككل

 اإلحصائية وأساليبهامنهجية الدراسة 

من أجل تحقيق هدفها  ؛الوصفي الكمي المنهج اتبعت  تُعد الدراسة الحالية دراسة مسحية

  وقياسه ،يمية المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقةالخدمات التعل جودةلتحسين  ا  والمتمثل بتطوير أنموذج

عن أسئلتها، من األساليب اإلحصائية لإلجابة  ا  عدد الدراسة استخدمتو ،على جامعة تبوك

 لتحديد ؛واالنحرافات المعياريةستخدمت المتوسطات الحسابية ؛ فقد أُ لإلجابة عن السؤال األولو

  في   المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة   الخدمات التعليمية  لمستوى جودة  الدرجة الكلية والدرجات الفرعية

 الثاني؛ولإلجابة عن السؤال ، وفقا  لألنموذج المقترح ، وتحديدا  جامعة تبوكالجامعات السعودية

 ومن أجل تحليل النتائج؛ .(Four Way ANOVA) الرباعيستخدم اختبار تحليل التباين أُ 

 .(SPSS-V22)حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية واإلنسانية أُستخدمت 

 نتائج الدراسة ومناقشتها

ما مستوى جودة الخدمات التعليمية "والذي ينص على: ومناقشته، نتائج السؤال األول 

  ؟".تبوك، بناء  على معايير ومؤشرات األنموذج المقترحالمقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة بجامعة 

ُحسبت ي اإلعاقة؛ التعليمية المقدمة للطلبة ذوجودة الخدمات  مستوىللتعرف على 

  ةالكلي الدرجةعلى  أفراد عينة الدراسةنحرافات المعيارية، الستجابات المتوسطات الحسابية، واإل

ترتيبا تنازليا،  ، وقد ُرتبتاألداة مؤشراتمن  مؤشركل وكذلك ، الدراسة ألداةالفرعية  والمعايير

 الجداول اآلتية:  فيكما  وذلك

على   أفراد عينة الدراسة المعيارية الستجابات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات (:2)جدول 

 .مرتبة ترتيبا  تنازليا   الدراسة ألداةالفرعية   والمعايير ةالكلي  الدرجة

 المعيار م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الخدمة

 متوسط 73. 3.08 اإلدارة والسياسات 1

 متوسط 73. 2.97 البيئة التعليمية والفيزيائية 3

 متوسط 51. 2.84 التعلم والتعليم 2

 متوسط 1.09 2.78 تكييف اإلختبارات 3

 متوسط 98. 2.76 اإلرشاد الطالبي 5

 متوسط 74. 2.89 متوسط األبعاد
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للطبة ذوي اإلعاقة  جودة الخدمات التعليمية المقدمة ( أن مستوى 2يتضح من جدول رقم )

 وفقا  لألنموذج المقترح جاءت بدرجة متوسطة، بمتوسطات تراوح ما بين امعة تبوك بج

أعلى   .(، وأن74( وإنحراف معياري )2.89( على المعايير الفرعية وبمتوسط )2,76-3,08)

( وإنحراف 3.08مستوى لجودة هذه الخدمات كانت في معيار اإلدارة والسياسات بمتوسط )

.(، 73( وإنحراف معياري )2,97.(، ويليه معيار البيئة التعليمية والفيزيائية بمتوسط )73معياري )

الرتبة .(، وفي 51( وإنحراف معياري )2,84وفي الرتبة الثالثة معيار التعلم والتعليم بمتوسط )

في حين كان أقل  (،  1.09( وإنحراف معياري )2,78الرابعة معيار تكييف اإلختبارات، بمتوسط )

( وإنحراف معياري 2,76مستوى جودة لهذه الخدمات كانت في معيار اإلرشاد الطالبي بمتوسط )

(98 .). 

لتعليمية ويفسر الباحثان مجيء معيار اإلدارة والسياسات في أعلى مستويات جودة الخدمات ا

عموما ، وجامعة ، ربما بسبب زيادة الوعي لدى الجامعات  جامعة تبوكالمقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة ب

، )العالي(  بالطلبة ذوي اإلعاقة، وحقهم في التعليم في جميع مستوياته العام والجامعيتبوك تحديدا   

هم، وما أكدت عليه وخاصة نتيجة حركة القوانين والتشريعات الخاصة بهؤالء الطلبة وتعليم

الممكلة العربية السعودية حول أهمية تبني سياسات خاصة بتعليم هؤالء الطلبة، وما أكدت عليه 

وعادل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص  لطلبة في الحصول على تعليم متساوٍ أيضا  من حق هؤالء ا

تجاه هؤالء األكاديمية، كأحد الركائز األساسية والمهمة التي تولي الدولة إهتمامها 

كما كان لرؤية    .   (Ganem, 2015; Saudi Disabled Welfare  System, 1421H)الطلبة

ومن خالل ما نصت عليه من بنود على الدور المهم في حث الجامعات ومؤسسات التعليم  2030

وافق مجلس العالي عموما  على تقديم أفضل الخدمات للطبة ذوي اإلعاقة، فعلى سبيل المثال 

من   الشورى على مشروع نظام تعليم ذوي االحتياجات الخاصة )ذوي اإلعاقة( في الثامن عشر

(، وقد نصت المادة التاسعة على شروط القبول بمؤسسات التعليم العالي لذوي 2016أكتوبر عام )

اإلعاقة، كما نصت المادة العاشرة في النظام على إلزام مؤسسات التعليم العالي تقديم خدماتها 

وبشريا ، وتقديم لهؤالء الطلبة، وذلك بإنشاء وحدات إدارية خاصة، وتهيئة البيئة الجامعية مكانيا ، 

 . (Sabk, 2018) المنح الدراسية، والمكافآت، واإلرشاد بأنواعه...إلخ

السياسات التي من شأنها خدمة هؤالء الطلبة،    إلى تبنيكل ذلك ربما دفع الجامعات السعودية  

وتقديم أفضل الخدمات التعليمية لهم؛ من أجل تمكينهم من اإلندماج والمشاركة الناجحة في الحياة  

 الجامعية أسوة بأقرانهم من غير ذوي اإلعاقة.  

أما فيما يتعلق بمعياري اإلرشاد الطالبي وتكييف اإلختبارات، والذان جاءا بأقل مستويات 

جودة الخدمات المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة، فيفسر الباحثان ذلك ربما إلى عدد من األسباب والتي 

ات ذوي اإلعاقة في الجامعة بسبب حداثة تأسيسها، من أهمها: أوال ، عدم تفعيل دور وحدة خدم

والتي من المفترض أن يقع عليها الدور الكبير في تقديم خدمات اإلرشاد الطالبي لهؤالء الطلبة،  

وتكييف إختباراتهم بالتنسيق مع البرامج األكاديمية واألقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، 

 والمرشدين. 
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خبرات إدارات الكليات والعاملين في وحدة القبول والتسجيل  وثانيا ، ربما إلى ضعف

والمرشدين وأعضاء هيئة التدريس في تقديم خدمات اإلرشاد المتخصصة المناسبة لهؤالء الطلبة،  

وربما أيضا  إلى ضعف خبرات أعضاء هيئة التدريس تحديدا ، في تكييف اإلختبارات بما ويتناسب 

 . وطبيعة اإلعاقة وفئتها وشدتها

وثالثا ، ربما إلى قلة عدد الخبراء واإلستشارين في مجال اإلعاقة الذين يشرفون على الطلبة  

ذوي اإلعاقة في الجامعة وعلى خدمات اإلرشاد الخاصة بهم، ومهارات تكييف اإلختبارات لهم. 

الالزمة ورابعا ، ربما إلى عدم توفر األدوات والتقنيات الالزمة، وعدم توفر اإلمكانيات المادية 

والخاصة في تكييف اإلختبارات، مثل آلة برايل على سبيل المثال كأداة بديلة للكتابة للمكفوفين، 

 وأجهزة الحاسوب المتطورة، ونحو ذلك.

ومهما يكن من تفاوت في جميع معايير الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة  من خالل ما سبق، 

، إذا أن جميع الخدمات ا  فيه فرقا  داال  وواضحذوي اإلعاقة في جامعة تبوك، فإن هذا التفاوت ليس  

تقع ضمن المستوى المتوسط، وعلى الرغم أن المستوى جاء متوسطا ، فهذا ال يعني وجود مستوى 

لخدمات، فهي لم تُحقق معايير جودة الممارسات والخدمات المطلوبة للطلبة ذوي  رضا  في هذه ا

 يكتنفاإلعاقة في الجامعات، إذ أن ما يُقدم ال يرقى لمستوى التطلعات، وأن ثمة ضعف ال زال 

هذه الخدمات، وال بد من بذل الجهود لتفعيل وتطوير هذه الخدمات ضمن المستويات المطلوبة، 

ح الطلبة في الجامعات، وتمكينهم من اإلندماج الناجح، والمشاركة الفاعلة في جميع والتي تحقق نجا

جوانب حياتهم، وأنشطتهم األكاديمية، واالجتماعية، وتحقيق التوافق النفسي، وتنمية قدراتهم في 

 مجاالت اإلبداع والتمي ز أسوة بأقرانهم من غير ذوي اإلعاقة. 

 Mantsha (2016)ة مع ما توصلت إليه دراسة مانتشا وعموما، تتفق نتائج الدراسة العام

أن هناك درجة من الموافقة على الدعم المقدم من الجامعة، ولكن هناك بعض والتي أشارت 

الفجوات والمعيقات التي ال زالت تعترض طريق الطلبة ذوي اإلعاقة، كما اتفقت مع دراسة  

خدمات المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة في  تطوير كافة الالتي أكدت على    Dwikat(  2015دويكات )

 Mohamed and Arafa( 2015الجامعات الفلسطينية، وتشابهت مع دراسة محمد وعرفة )

أن اتجاهات أعضاء الجامعة كانت متوسطة، وعبروا عن أملهم في تحسين التي أشارت إلى 

وتطوير الخدمات المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة )ذوي اإلعاقة(، وأن الطلبة عبروا عن  

 مستوى متوسط من المعوقات التي يواجهونها في الجامعة. 

. وكما ذكر بيل Al-Khushrami  (2006كما تشابهت مع النتائج العامة لدراسة الخشرمي )

Bell (2012)  فإن خدمات الدعم المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة، وتحديدا  ذوي اإلعاقة السمعية في ،

 جامعاتهم كانت غير كافية إلى حد كبير.
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 المعيارالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المشاركين على  (:3)جدول 

 . طلبة ذوي اإلعاقةلالمقدمة ل التعليميةالخدمات جودة  أنموذجوالسياسات( على  األول )اإلدارة

 المؤشر م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الخدمة

خدمات تخصص الجامعة ميزانية خاصة لدعم  3

تعليم الطلبة ذوي االعاقة من كتب وأدوات 

 ووسائل، وكتب، وغيرها.

 متوسط 49. 3.62

تشجع الجامعة اجراء بحوث اإلعاقة وتطوير  9

 البرامج الخاصة بهم.

 متوسط 1.01 3.38

مركز خدمات لدعم الطلبة ذوي االعاقة وتشكيل  5

 لجنة خاصة إلدارتها.

 متوسط 1.42 3.31

دراسة حالة الطالب ذي اإلعاقة والخدمات يتم  7

التي يحتاجها بالتنسيق مع وحدة ذوي اإلعاقة،  

 ويتم عمل خطة موائمات له، وتقديمها لكليته.

 متوسط 1.47 3.15

وجود اختصاصيين نفسيين ومرشدين ومترجمي  10

 لغة اشارة للعمل مع الطلبة ذويا إلعاقة. 

 متوسط 1.38 3.12

وسياسات خاصة بتعليم األفراد دليل وانظمة  1

 ذوي االعاقة. 

 متوسط 90. 3.04

خطة تنفيذية سنوية لدعم خدمات الطلبة ذوي   4

 االعاقة 

 متوسط 626. 3.00

عالقات تشاركية مع الجهات المختلفة ذات   6

 العالقة باإلعاقة من أجل تبادل الخبرات والمواد.

 متوسط 1.085 3.00

تنمية مهارات المدرسين والموظفين بطرق  11

التواصل والتعامل مع ذوي اإلعاقة والتعريف 

 بهم وبخصائصهم. 

 متوسط 1.085 3.00

يتم تقييم خدمات واحتياجات  ومشكالت الطلبة  8

 ذوي االعاقة باستمرار. 

 متوسط 983. 2.77

يتم مراجعة السياسات والقوانين واألنظمة  2

اإلعاقة وتعديلها بما يتناسب مع الخاصة بذوي 

 التطورات الراهنة. 

 متوسط 1.194 2.58

 متوسط 73810. 3.0874 المعيارمتوسط 

( أن أعلى مستويات جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة ذوي 3وتشير نتائج الجدول رقم )

توفر جاءت في الخدمات المشار إليها في المؤشرين "اإلعاقة والخاصة بمعيار اإلدارة والسياسات،  
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الجامعة ميزانية خاصة لدعم خدمات تعليم الطلبة ذوي االعاقة من كتب وأدوات ووسائل، وكتب، 

إجراء بحوث اإلعاقة وتطوير البرامج الخاصة بهم" بمتوسطات  وغيرها" و"تشجع الجامعة

وقد يرجع الباحثان إرتفاع مستوى جودة  (.1,01. و 49(، وإنحرافات معيارية )3,38و 3,62)

هذه الخدمات، وخاصة فيما يتعلق بتوفير ميزانية خاصة؛ إلى أن وجود الدعم المالي يُعد مطلبا  

رامج والخدمات المقدمة لهؤالء الطلبة في الجامعة، من أجل توفير أوليا  مهما  إلدارة وتشغيل الب

األدوات واألجهزة، والكتب الخاصة، وتقديم الدورات الورش التدريبية للعاملين مع أؤلئك الطلبة، 

من إداريين وأعضاء هيئة التدريس، وإقامة األنشطة والبرامج الترفيهية لهم، وغير ذلك. أما تشجيع 

بحوث اإلعاقة وتطوير البرامج الخاصة بذوي اإلعاقة، فربما ألن هذا النوع من  الجامعة إلجراء

الخدمات والممارسات، هي أيضا ركيزة أساسية، ومطلبا  مهما لتطوير البرامج والخدمات، من  

خالل تحديد االحتياجات وتحديد المعيقات، ودراسة التطورات في مجال الخدمات والبرامج،  

 نولوجيا الخاصة باإلعاقة، ونحو ذلك.  وطرق التدريس، والتك

يتم أقل مستوى جودة الخدمات في هذا المعيار في المؤشرين " كما توصلت النتائج إلى أن

مراجعة السياسات والقوانين واألنظمة الخاصة بذوي اإلعاقة وتعديلها بما يتناسب مع التطورات 

الطلبة ذوي االعاقة باستمرار" بمتوسطات تقييم خدمات واحتياجات ومشكالت و"يتم  الراهنة"

وقد يعود ذلك إلى حداثة   .( على التواِل.98و  1,19(، وإنحرافات معيارية )2,77و  2,58)

من الجامعات الحديثة في الممكلة العربية    تعتبرالسياسات التي وضعتها جامعة تبوك، وخاصة أنها  

معة قد أُنشئت مؤخرا ، وفي طور عملها، السعودية، كما أن وحدة خدمات ذوي اإلعاقة في الجا

وربما وضعت خطط مستقبلية إلنجاز مهامها، والتي من المفترض أن يكون من أهمها مراجعة 

السياسات والقوانين واألنظمة الخاصة بذوي اإلعاقة، وتحديدا  في الجامعات من أجل تنظيم عملهم، 

ض أن يكون تركيز هذه الخطط على تقييم وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه لهم، كما أنه من المفتر

خدمات الطلبة ذوي اإلعاقة واحتياجاتهم بشكل مستمر، كجزء مهم لتحديد طبيعية ونوع الخدمات 

بتأسيس  Mantsha( 2016المطلوبة، وتأسيس منتدى خاص لهم. وهذا ما أوصى به مانتشا )

ة، ومعالجتها داخل الحرم الجامعي، منتدى خاص بالطلبة ذوي اإلعاقة؛ لمناقشة احتياجاتهم التعليمي

 وإنشاء بوابة تفاعلية عبر اإلنترنت لزيادة التواصل بين الطلبة والجامعة.
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 المعيارالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المشاركين على  (:4)جدول 

 . لطلبة ذوي اإلعاقةلالمقدمة  التعليميةالخدمات جودة  أنموذج( على لتعلم والتعليم)ا الثاني

 المؤشر م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الخدمة

السماح للطلبة بتسجيل المحاضرات، وإحضار  2

 كتبة وقارئين داخل القاعات الدراسية.

 مرتفع 398. 3.81

تستخدم الوسائل التوضيحية والبرامج التعليمية   6

 المحاضرة.المرئية )فيديو، تلفاز( في 

 مرتفع 491. 3078

يُستخدم البروجيكتر، اللوح االبيض، اللوح   10

األسود، عرض بوربوينت، أوراق قالبة 

(Flip charts)الخ داخل المحاضرة..... 

 متوسط 491. 3.62

تكييف وتعديل الخطط الدراسة للمقرات  1

 لتتناسب مع ظروف اإلعاقة.

 متوسط 1.085 3.00

وتبسيط المفاهيم المجردة، ويتم  يتم شرح  9

 مراجعة الموضاعات الصعبة.

 متوسط 626. 3.00

المحاضرت على شكل  يتم تزويد الطلبة  11

 على الموقع الخاص بأستاذ المقرر.  بوربوينت

 متوسط 626. 3.00

 متوسط 1.152 2.92 وقتا اضافيا  للتعلم.  4

يقدم المدرسون توجيهات مباشرة ومكتوبة  5

 وواضحة ويتم إعادتها.

 متوسط 801. 2.58

أدوات تكنولوجية خاصة للتواصل كألواح   12
التواصل، والمعينات السمعية، وتسجيل 
المحاضرات على أجهزة الكاسيبت 

 الخ.  ... والسيديات، وآالة برايل، وكتب برايل

 متوسط 1.016 2.42

تكييف بالمنهاج بطريقة لمسية )طريقة برايل(  3

للمكفوفوين، أو بطرق سمعية للمكفوفين وذوي 

صوبات التعلم، أو بطرق مرئية )لغة اإلشارة( 

 الخ.  ... للصم

 متوسط 1.013 2.38

برمجيات حاسوبية للمقررات الدراسية   7

وبرمجيات ناطقة ويتم تدريب الطلبة ذوي  

 اإلعاقة عليها.

 منخفض 1.102 1.96

بنسخة مطبوعة أو تزويد الطلبة ذوي اإلعاقة  8

 مسموعة لما تم شرحه داخل المحاضرة

 منخقض 742. 1.81

 متوسط 51095. 2.8429 المعيارمتوسط 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 10)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

وفيما يتعلق بمستوى جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة والخاصة بمعيار 

جودة هذه الخدمات كانت في ( إلى أن أعلى مستويات 4التعلم والتعليم، فتشير نتائج الجدول رقم )

تستخدم  رئين داخل القاعات الدراسية" و""السماح للطلبة بتسجيل المحاضرات، وإحضار كتبة وقا

 3,81)فيديو، تلفاز( في المحاضرة" بمتوسطات ) التعليمية المرئيةالوسائل التوضيحية والبرامج 

وهذا يعود عادة إلى أن مثل هذه الخدمات،  .( على التواِل.  49و.  39( وإنحرافات معيارية )3,78و

أجل تعلمهم، فعلى  تُعد من الخدمات األساسية والضرورية التي يحتاجها الطلبة ذوي اإلعاقة من

يحتاجون إلى تسجيل محاضراتهم من أجل سماعها الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية سبيل المثال، 

طلبة ذوي اإلعاقة السمعية بحاجة إلى مترجم لغة اإلشارة من أجل  الحقا  والمذاكرة عليها، وكذلك ال

الوسائل  لى إفهم شرح المدرس، ومما ال شك فيه أيضا ، فإن العديد من هؤالء الطلبة بحاجة 

التوضيحية والبرامج المرئية أثناء شرح المادة العلمية للموضوعات المجردة التي تتطلب 

 .ات بصريةتوضيحات بصرية، او تحتاج إلى مكبر

في مؤشر "تزويد ، فقد جاءت أقل مستويات جودة الخدمات في نفس المعيارب وفيما يتعلق

الطلبة ذوي اإلعاقة بنسخة مطبوعة أو مسموعة لما تم شرحه داخل المحاضرة" ومؤشر  

اإلعاقة عليها"   الطلبة ذوي "برمجيات حاسوبية للمقررات الدراسية وبرمجيات ناطقة ويتم تدريب  

فهذا يرجع ربما إلى   ( على التواِل.1,10. و74( وبانحرافات معارية )1,96و 1,81بمتوسط )

األعباء  ضعف خبرات أعضاء هيئة التدريس في فهم خصائص الطلبة ذوي اإلعاقة، وربما إلى 

 أوصوتيا   ، كتسجيل المحاضراتالتي تحدهم من القيام بمثل هذه المهامو المترتبة عليهماإلضافية 

حاسوبية مع الطلبة ذوي طباعتها ، وربما إلى ضعف إمكانياتهم ومهاراتهم في توظيف البرمجيات ال

المالي الالزم لتوفير البرمجيات والتقنيات الالزمة لتعلم  قلة الدعم وقد يرجع أيضا  إلى، اإلعاقة

تتفق عموما ، و ، وغيرها.أجهزة الحاسوب المتطورةالطلبة ذوي اإلعاقة، كالبرمجيات الناطقة و

  Abu Shkheidim and Ashtiyeh( 2019أبو شخيدم وأشتيه ) هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

أقل التسهيالت المقدمة بجامعة النجاح الوطنية كانت طباعة الكتب من التي توصلت إلى أن 

-Al( 2006الخشرمي ) األكاديمية أو تسجيلها بطريقة صوتية، كما تشابهت مع نتائج دراسة

Khushrami  على عدم توفير جامعة الملك سعود   اتفقوا، التي أشارت إلى أن الطلبة ذوي اإلعاقة

 للوسائل واالجهزة المعينة على التعلم.
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 المعيارالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المشاركين على  (:5)جدول 

 . لطلبة ذوي اإلعاقةلالمقدمة  التعليميةالخدمات جودة  أنموذج)تكييف اإلختبارات( على  الثالث

 المؤشر م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الرضا

وجود طالب/ شخص مساعدة لقراءة األسئلة  10

 وتسجيل اإلجابات 

 مرتفع 499. 4.42

 مرتفع 1.348 3.77 تكييف اإلضاءة في قاعات االختبار.  9

والوسائل الخاصة  استخدام األدوات  2

باالختبارات كاآللة الحاسبة، وآلة برايل،  

واإلبيكس، واستخدام الجداول الحسابية.... 

 وغيرها.

 متوسط 1.323 3.23

 متوسط 1.155 2.81 استخدام الطباعة المكبرة لورقة االختبار. 3

وقت إضافي، واستراحات مختلفة في   8

 اإلختبار.

 متوسط 1.314 2.81

استخدام أوراق اختبارات مطبوعة أو محوسبة  1

بألوان وتباين مختلف، تتناسب مع خصائص 

 الطالب ذي اإلعاقة 

 متوسط 1.484 2.38

ورق إضافي، وورق رسم بياني، وأقالم  6

 خاصة. 

 متوسط 1.484 2.38

أجهزة حاسوب بألواح مفاتيح وفأرة مكيفة  7

 وبشاشات لمس.

 منخفض 1.165 2.23

برامج لتحويل النصوص المكتوبة أو توفير  4

المسموعة إلجابات الطالب، أو تسجيل 

 الصوت.

 منخفض 1.155 2.19

توفير برامج تدقيق إمالئي، وبرامج التنبؤ  5

 بالكلمات وكتابتها.

 منخفض 1.085 2.00

 متوسط 1.09341 2.7885 المعيارمتوسط 

أما مستوى جودة الخدمات التعليمية المتعلقة بمعيار تكييف اإلختبارات، فتظهر نتائج الجدول 

( أن الخدمات المشار إليها في المؤشرين "وجود طالب/ شخص مساعدة لقراءة األسئلة  5) رقم

الخدمات وتسجيل اإلجابات" و"تكييف اإلضاءة في قاعات االختبار" جاءت بأعلى مستويات جودة  

. و 49( وإنحرافات معيارية )3,77و 4,42اإلعاقة" بمتوسطات ) يالتعليمية المقدمة للطلبة ذو

فأما وجود طالب أو شخص للمساعدة في قراءة األسئلة وتسجيل اإلجابات، ( على التواِل. 1,38

أو ممن  فقد يعزا إلى الضرورة الملحة لبعض الطلبة وخاصة ذوي اإلعاقة البصرية من المكفوفين  



 "......ـ  أنموذج مقترح لتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للــــــــــــــــــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2052

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2022( 10)36مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

لديهم صعوبات حركية شديدة؛ من أجل المساعدة في أوقات اإلختبارات؛ نظرا  للصعوبات الكبيرة 

لتي قد يواجهونها في قراءة األسئلة وتسجيل اإلجابات، وربما أيضا  إلى زيادة وعي الجامعة  ا

بة ذوي وإدارتها بأهمية هذا النوع من الخدمات، كاحتياجات ومتطلبات مهمة ال بد حصول الطل

اإلعاقة عليها. وأما ارتفاع مستوى تكييف اإلضاءة في قاعات اإلختبارت، فهذا مما ال شك فيه من 

التجهيزات والمتطلبات البيئية األساسية لجميع الطلبة بما فيهم ذوي اإلعاقة، التي تتخذها الجامعات؛ 

 تأدية اإلختبارات. من أجل توفير الرؤية البصرية الجيدة، سواء أثناء المحاضرات أم أثناء

توفير برامج تدقيق إمالئي، "  لخدمات المشار إليها في المؤشرينا  أنكما توصلت النتائج إلى  

توفير برامج لتحويل النصوص المكتوبة أو المسموعة "امج التنبؤ بالكلمات وكتابتها" ووبر

ة المقدمة لهؤالء التعليميجاءت بأدنى مستوى جودة الخدمات  جابات الطالب، أو تسجيل الصوت"  إل

والسبب  ( عل التواِل.1,15و  1,08( وإنحرافات معيارية )2,19و  2,00وبمتوسطات ) ،الطلبة

ميزانية خاصة لتوفير مثل هذه البرامج،    يتطلب توفيرربما يعود إلى أن مثل هذا النوع من الخدمات  

ا، وربما يعود إلى وعي  هوتوفير إختصاصيين للتدريب عليها، وكذلك فنيين لصيانتها ومتابعت

الجامعة بضعف مستوى الطلبة أو عدم وجود دافعية لديهم الستخدامها وتوظيفها. إن الدور الذي  

تلعبه الجامعة مهم وحاسم من خالل إتخاذ اإلجراءات الالزمة للتغلب على جميع هذه المعيقات، 

مر ال يتطلب فقط  فاأل (Mantsha, 2016; Healey et al., 2006; Mole, 2012)فكما ذكر 

قبولهم في الجامعات، أو إجراء تعديالت تتناسب مع ظروف إعاقاتهم فحسب، بل على مستويات 

أخرى مرتبطة بإجراء االختبارات وتعديلها وتكييفها، بما يتناسب مع خصائصم، وتوفير الوقت 

ج وأساليب  اإلضافي للتعلم، وتعديل طرائق وأساليب التدريس، وإجراء التعديالت على المناه

القياس والتقويم، واستخدام أنظمة التكنولوجيا الخاصة، وتوفير الوسائل المساعدة والمكيفة، 

ومصادر التعلم، وليس ذلك فحسب، بل التغلب أيضا  على كافة المعيقات التي تحول دون تقديم مثل 

ة للعاملين والطلبة هذا النوع من الخدمات، كتوفير اإلختصاصيين، وتقديم البرامج والورش التدريبي

 أنفسهم وغير ذلك.

، التي Al-Khushrami(  2006وعموما تتفق نتائج هذا المعيار مع نتائج دراسة الخشرمي )

على عدم توفير جامعة الملك سعود للوسائل واالجهزة  اتفقواأشارت إلى أن الطلبة ذوي اإلعاقة 

خاصة في الجامعة لتحديد أماكن مناسبة المعينة على التعلم، وعدم تنسيق مراكز دعم االحتياجات ال

لتقديم االختبارات للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة. كما ارتبطت بعض نتائج المعيار مع دراسة 

خدمات التكنولوجيا المستخدمة جاءت بأدنى التي توصلت إلى أن  Dwikat (2016دويكات )

 الفلسطينية.الخدمات المقدمة للطبة ذوي اإلعاقة في الجامعات 
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 المعيارالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المشاركين على  (:6)جدول 

ة المقدمة للطلبة ذوي يعليمالخدمات التجودة  أنموذج( على البيئة التعليمية والفيزيائية) الرابع

 اإلعاقة 

 المؤشر م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الخدمة

كأجهزة  المباني، العامة بجميع السالمةوسائل  16

اإلنذار الصوتية والمرئية في حاالت الحريق 

  واألخطار...الخ.

 مرتفع 398. 4.19

 مرتفع 777. 4.15 مواقف خاصة للسيارات. 8

ممرت ومداخل ومخارج خاصة ومنحدرات  3

 اسمنتية مصممة هندسيا  لدخول وخروج الطلبة 

 متوسط 1.497 3.73

مراعاة اختيار مكان القاعات التدريسة أثناء  2

تسجيل المقررات ليتناسب مع ظروف اإلعاقة  

 والطالب.

 متوسط 1.345 3.38

 متوسط 1.013 3.38 طرق وأرصفة مهيئة.  9

واسعة ومكيفة )بطربقة برايل، مصاعدة  4

 وصوتية، وذات مواصفات خاصة(.

 متوسط 983. 3.23

قاعات دراسة واسعة ومهيئة وذات أبواب  5

 واسعة ودوارة قابلة للفتح بسهولة.

 متوسط 1.314 3.19

وسائل نقل من وإلى الجامعة، وداخل الحرم   7

 الجامعي بين الكليات.

 متوسط 907. 3.04

 متوسط 1.267 3.04 مياه مكيفةدورات  12

 متوسط 1.085 3.00 شبكة تعلم عن بعد 1

تكييف البيئة الصفية من حيث االضاءة  13

واألصوات، واألرضية، وتوزيع المساحات، 

 وارتفاع السبورة

 متوسط 1.085 3.00

اشارات تساعد على التنقل من مكان آلخر بكل  10

 سهولة

 متوسط 1.194 2.58

مزودة بكراسي أمامية واسعة وقابلة  قاعات  6

 للتعديل ويمكن التحكم بها.

 متوسط 1.016 2.42

مختبرات مكيفية من حيث المكان، واألداوات/   14

ووسائل االمان ، وإجراء التجارب تتناسب مع 

 ظروف االعاقة. 

 منخفض 757. 2.23
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 (6... تابع جدول رقم )

 المؤشر م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الخدمة

أماكن ومالعب خاصة لألنشطة الرياضية   15

 والترفيهية.

 منخفض 757. 2.23

مكتبة جامعية مكيفة يمكن الوصول إليها  11

وسهولة الدخول إلى   ومزودة بقاعات مكيفة،

 مواقع المكتبة )مكتبة ناطقة(.

 منخفض 971. 2.19

الطعام مطاعم مكيفة بحيث تشتمل على قوائم  17

 بطريقة برايل.

 منخفض 801. 1.58

 متوسط 73. 2.97 المعيارمتوسط 

أما الخدمات التعليمية المتعلقة بمعيار البيئة التعليمية والفيزيائية، فقد أشارت نتائج جدول رقم 

 العامة بجميع السالمةوسائل ( إلى أن أكثر هذه الخدمات كانت في المؤشرات الُمشار إليها "6)

كأجهزة اإلنذار الصوتية والمرئية في حاالت الحريق واألخطار...الخ" و " مواقف خاصة   ،المباني

.(، وأن أقل الخدمات 77و. 39( وإنحرافات معيارية )4,15و 4,19للسيارات" بمتوسطات )

مطاعم مكيفة بحيث تشتمل المؤشرين "المتعلقة بذلك المعيار، كانت في الخدمات المشار إليها في 

لوصول إليها ومزودة بقاعات "مكتبة جامعية مكيفة يمكن اى قوائم الطعام بطريقة برايل" ولع

( وإنحرافات 2,19و  1,58وسهولة الدخول إلى مواقع المكتبة )مكتبة ناطقة(" بمتوسطات )  ،مكيفة

 .( على التواِل.97و. 80معيارية )

تعلقة بوسائل السالمة العامة، أما فيما يتعلق بأكثر الخدمات التي تقدمها جامعة تبوك والم

فقد يعود إلى إهتمام الجامعة بمعايير كودة البناء الحديث، كمتطلبات ومواقف خاصة للسيارات، 

توافر شروط السالمة العامة أساسية ومهمة لها كونها مؤسسة تعليمية عليا، وبالتالي ال بد من 

مع خصائصهم ناسب تبما يعاقة، والتسهيالت البيئة الممكنة لجميع الطلبة وخصوصا  ذوي اإل

الجسمية والحسية؛ وذلك لمساعدتهم في التعامل مع الحوداث، وسهولة الوصول إلى أماكن تعلمهم 

 Abu(  2019، وعموما ، تختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبو شخيدم وأشتيه )دون وجود قيود

Shkheidim & Ashtiyeh  جاءت  في جامعة النجاح ت البيئيةأقل التسهيالمن التي وجدت أن

 السيارات.في وجود أماكن خاصة الصطفاف 

فهذا معية المكيفة، أما أقل الخدمات في هذا المعيار والخاصة بخدمة المطاعم، والمكتبة الجا

ربما إلى  وكذلكتنفيذها،  أجلمثل هذه الخدمات يتطلب إمكانيات بشرية ومادية من  أنيعود إلى 

الطلبة ذوي اإلعاقة بالجامعة بها، ووضعها ضمن خدمات عي القائمين على إدارة وحدة وعدم 

أحد رقمية، و، حيث تعد مثل هذه الخدمات وخاصة وجود مكتبة جامعية مكيفة خططهم التنفيذية

تُقدم الخدمات المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة، وخاصة أن الجامعة تُعد مؤسسة  جودةمعايير  أهم
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سهولة وصول الطلبة ذوي اإلعاقة    أجل ، وال بد من توفير مكتبة مكيفة ورقمية من  خدمات تعليمية

 ، والكتب العملية.قواعد البياناتل

 المعيارالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المشاركين على  :7))جدول 

 . لطلبة ذوي اإلعاقةلة المقدمة يالخدمات التعليمجودة  أنموذج)اإلرشاد الطالبي( على   الخامس

 المؤشر م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الرضا

 مرتفع 907. 3.96 االرشاد والتوجيه خالل عملية التسجيل. 8

تشجيع مشاركة الطلبة ذوي اإلعاقة في الحفالت  12

 والمناسبات الوطنية، والمعارض...الخ 

 مرتفع 1.016 3.77

استقبال الطلبة الجدد وتعريفهم بمرافق الجامعة  1

 والكليات والبرامج والمرافق المختلفة

 متوسط 1.013 3.38

التواصل مع الدوائر واألقسام المختلفة لحل  3

 مشكالت الطلبة.

 متوسط 491. 3.38

تفعيل نظام تشغيل الطلبة )العاديين( والتطوع  7

 مع ذوي االعاقة 

 متوسط 1.585 3.19

خدمات اإلرشاد والتوجيه ودراسة مشكالتهم  5

 واالجتماعية...الخ األسرية، واألكاديمية، 

 متوسط 1.323 2.77

 متوسط 1.345 2.62 ترجمة كافة فعاليات الجامعة بلغة اإلشارة. 11

عمل لقاءات دورية بين الطلبة ذوي االعاقة  6

 وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

 متوسط 1.348 2.58

تحديد وقت إضافي ومخصص مسبق إلجراءات  2

 السحب واإلضافة. تسجيل المقررات وعملية 

 متوسط 1.379 2.54

 متوسط 1.379 2.54 توفير طرق خاصة للتواصل واإلعالنات لهم. 9

 متوسط 1.013 2.38 تفعيل الخدمات الترفيهية واألنشطة والرحالت.   13

عمل لقاءات مجدولة بين المدرس والطالب  10

 لمناقشة مواضيع الخطط واي قضايا تعليمية.

 متوسط 1.474 2.26

 منخفض 1.267 1.96 التواصل مع أولياء الطلبة لتسهيل دمج أبنائهم. 4

متابعة الطلبة  ذوي اإلعاقة ما بعد التخرج،  14

 ووضع الخطط اإلنتقالية لهم لدخول سوق العمل. 

 منخفض 1.165 1.77

 متوسط 98588. 2.7610 المعيارمتوسط 

الخاصة بمعيار اإلرشاد  مستوى جودة الخدمات( إلى أن أعلى 7وأخيرا  يشير الجدول رقم )

"تشجيع مشاركة الطلبة  والتوجيه خالل عملية التسجيل" و كانت في خدمات "االرشادالطالبي 
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( 3,77و 3,96ذوي اإلعاقة في الحفالت والمناسبات الوطنية، والمعارض...الخ" بمتوسطات )

الطلبة (، أما أقل مستوى تلك الخدمات، فقد جاءت في "متابعة 1,01و. 90وإنحرافات معيارية )

"التواصل مع نتقالية لهم لدخول سوق العمل" واإلعاقة ما بعد التخرج، ووضع الخطط اإل ذوي

 1,16( وإنحرافات معيارية )1,96و 1,77الطلبة لتسهيل دمج أبنائهم" بمتوسطات )أولياء 

 ( عل التواِل. 1,26و

سببين وهما: فأما إرتفاع مستوى خدمة اإلرشاد والتوجيه خالل عملية التسجيل، فربما يعود ل

نتيجة لما   بأهمية إرشاد وتوجيه الطلبة عموما  والطلبة ذوي اإلعاقة خصوصا ؛أوال ، وعي الجامعة  

يواجهونه من صعوبات وتحديات في عملية تسجيل المواد واختيار القاعات الدراسة، وخاصة في  

بعض الكليات التي ربما ال تتوافر فيها تسهيالت بيئية، وكذلك التعرف على المباني والتنقل إليها، 

دا  وحدة خدمات وخاصة لدى بعض الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية. وثانيا، اهتمام الجامعة وتحدي

ذوي اإلعاقة في الجامعة بأهمية اإلرشاد والتوجيه للطلبة ذوي اإلعاقة، كأولوية في خططتها 

وعملها. وأما تشجيع مشاركة الطلبة في اإلحتفاالت والمناسبات الوطنية؛ فهذا ربما نتيجة ما تسعى 

عاقة على اإلنخراط إليها جامعة تبوك وكافة الجامعات السعودية إلى مساعدة الطلبة ذوي اإل

والمشاركة الفاعلة في جميع األنشطة االجتماعية؛ بهدف تطوير مهاراتهم االجتماعية، وتمكينهم 

من بناء عالقات اجتماعية مع أقرانهم من غير ذوي اإلعاقة، األمر الذي ينعكس على أدائهم 

 األكاديمي، وتحسين الجانب النفسي لديهم. 

ة بعد التخرج، ووضع الخطط اإلنتقالية لهم لدخولهم سوق وأما ضعف مستوى متابعة الطلب

العمل، فهذا قد يرتبط بضعف خدمات اإلرشاد والتوجيه المقدمة لهؤالء الطلبة، وعدم تفعيل 

السياسات والخطط الخاصة بهذا النوع من الخطط سواء للطلبة ذوي اإلعاقة وحتى غيرهم من  

يين لمتابعة هؤالء الطلبة لوضع الخطط اإلنتقالية، غير ذوي اإلعاقة، وربما لقلة عدد اإلختصاص

وتنفيذها، ومتابعتها بالشراكة مع مؤسسات العمل، والمؤسسات الحكومية والخاصة، التي تهتم 

بشؤون األفراد ذوي اإلعاقة. وأما تدني مستوى خدمة التواصل مع أولياء الطلبة، فقد يرجع إلى  

ب، وربما إلى عدم الوعي بأهمية التواصل مع األسر ضعف السياسات والخطط الخاصة بهذا الجان

وضروة مشاركتهم لدمج أبنائهم، وقد يكون نتيجة طبيعة العمل مع األسر، وما يترتب عليه من 

تحديات خاصة في ضعف تواصل األسر أنفسهم، والقيود المكانية، والزمانية، أو ربما للعبء 

لعدم فهم العالقة التعاونية فيما بينهم، وصعوبة فهم اإلضافي الناتج عن طبيعة العمل مع األسر، أو  

 ، بأن .Blue Banning et al( 2004) وآخرون بانينغ بلوطبيعة التواصل، وهذا ما أكد عليه 

 ذكر وقد ناجحة في الغالب، تكون ال اإلعاقة ذوي والتواصل مع آباء الطلبة التشاركية العالقة

اإليجابية وفهم طبيعة  التفاعلية الشراكة لعناصر والفهم الوعي  قلة  إلى العالقة، هذه فشل أسباب

 التواصل. 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية "والذي ينص على:  ومناقشته، نتائج السؤال الثاني

في مستوى جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة بجامعة   (α ≤0.05)عند مستوى 

وفئة اإلعاقة،   إلى جنس ذوي اإلعاقة،  ، ترجعحمعايير ومؤشرات األنموذج المقتر  تبوك، بناء على

 ونوع الكلية، والمستوى الدراسي؟". 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى ُحسبت  هذا السؤال؛  عنولإلجابة 

 (.8كما في الجدول رقم ) الدراسة متغيراتل وفقا  الخدمات التعليمية المقدمة للطبة ذوي اإلعاقة 

لمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:8)جدول  

 . مستوى الدراسيوال، وفئة اإلعاقة، ونوع الكليةالجنس،  متغير حسب ذوي اإلعاقة

المتوسط  الفئات المتغير

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 137. 2.497 ذكر الجنس

 199. 2.902 أنثى

 137. 2.573 اإلعاقة الجسمية والصحية  فئة اإلعاقة 

 203. 2.897 اإلعاقة البصرية 

 278. 2.628 اإلعاقة السمعية

 12. 3.12 علمية نوع الكلية

 22. 2.27 إنسانية

 219. 2.605 سنة أولى  المستوى الدراسي 

 199. 2.970 سنة ثانية

 229. 2.667 ثالثةسنة 

 215. 2.555 أو أعلى  سنة رابعة

جميع مستويات ( وجود فروق ظاهرية بين متوسط الدرجات على  8يتضح من الجدول رقم )

لمستوى جودة للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسابية  متغيرات الدراسة، و

الرباعي تحليل التباين  ؛ أستخدمبجامعة تبوكللطلبة ذوي اإلعاقة  قدمةلما التعليميةالخدمات 

(Four Way ANOVA) ( 9والنتائج كما في الجدول رقم .) 

لمتوسطات درجات المشاركين  (Four Way ANOVA)الرباعي  التباينتحليل  (:9)جدول 

 دراسي.والمستوى الوفئة اإلعاقة، ونوع الكلية، على متغير الجنس، 

مستوى 

 .الداللة
F 

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات
 المصدر

 الجنس 1.603 1 1.603 3.922 054.

 فئةاإلعاقة  861. 2 430. 1.053 358.

 نوع الكلية 5.651 1 5.651 13.826 001.

 الدراسي  المستوى 1.127 3 376. 919. 439.

 الخطأ 17.983 44   

 المجموع المعدل 27.958 51   
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 (α ≤0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   (9رقم )  الجدول يظهر

الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة ذوي  جودة لمستوى  أداء أفراد عينة الدراسة متوسطاتفي 

وفئة متغير الجنس، ختالف إل عترج معايير ومؤشرات األنموذج المقترح؛اإلعاقة بناء على 

ومن  ،إلى نوع الكلية ترجع ، ولكن أشار إلى وجود فروق ذات داللةاإلعاقة، والمستوى الدراسي 

عود لصالح ذوي المتوسطات األعلى  ( يتضح أن الفروق ت9خالل اإلطالع على نتائج الجدول )

 وهي الكليات العلمية.

يعني أن مستوى جودة الخدمات المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة متقاربة بين جنسي  ،مما سبق

الطلبة، فما هو مقدم للطلبة الذكور من خدمات تعليمية خاصة بالتعلم والتعليم، وتكييف اإلختبارات، 

 والبيئة الفيزيائية، واإلرشاد الطالبي، يقدم بنفس المستوى للطالبات، كما أنها متقاربة بين جميع

، يقدم للطلبة والطالبات في السنة  ىمستوياتهم التعليمية، فما يُقدم للطلبة والطالبات في السنة األول

الثانية، والثالثة، والرابعة...إلخ، وتتشابه أيضا  بين الفئات المختلفة لإلعاقة، وهذا يعني أن ما يقدم  

الذي يُقدم للطبة ذوي  من خدمات للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية، ال يختلف من حيث المستوى

اإلعاقة السمعية أو الجسمية والصحية، والعكس، وإن كانت ثمة اختالفات في طبيعة ونوع 

ة البصرية مثال  من تكييفات وخصوصية بعض الخدمات الخاصة بكل فئة، فما يحتاجه ذوي اإلعاق

ذوي اإلعاقة  في اإلختبارات يختلف عما يحتاجه ذوي اإلعاقة الجسمية والصحية، وما يحتاجه

الجسمية والصحية من تعديالت بيئية وصفية، يختلف عما يحتاجه ذوي اإلعاقة السمعية، وهكذا. 

وعموما ، قد يُفسر ذلك إلى طبيعة اإلجراءات الموحدة التي تتخذها الجامعة، وما تقوم به وحدة 

ن نوع الطلبة  خدمات ذوي اإلعاقة في خدمة الطلبة في جميع الجوانب المختلفة، بغض النظر ع 

وعموما ، فقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة  ذوي اإلعاقة، ومستوياتهم األكاديمية، وفئات إعاقاتهم.

تقديم الخدمات  إحصائية فيالتي أظهرت عدم وجود فروق  Dwikat( 2016دراسة دويكات )

دراسة التعليمية المقدمة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة تعزى لمتغير الجنس. ولكنها إختلفت مع  

التي وجدت فروقا  دالة بين  Abu Shkheidim & Ashtiyeh( 2019أبو شخيدم وأشتيه )

ة تُعزى لمتغير لتسهيالت البيئية في جامعة النجاح الوطنيامتوسطات تقييمات أفراد الدراسة لتوافر  

 . الجنس، ونوع اإلعاقة، والمستوى الدراسي

ذات داللة ترجع إلى  وفي مقابل ذلك، ومن خالل اإلطالع على النتائج، نجد أن ثمة فروق

إذ كانت هذه الفروق لصالح الكليات العلمية، وقد يرجع ذلك ربما إلى سببين وهما:  نوع الكلية،

أوال، أن عينة الطلبة المشاركين في الدراسة من الكليات العلمية كانت أقل مما هم في الكليات 

 اإلنسانية وبالتالي، عدم وجود استجابات كافية، وثانيا ، ربما إلى طبيعة إعاقات الطلبة الملتحقين

من فئة اإلعاقة الجسمية والصحية،  يعدون    عادةفي الكليات العلمية، فمن خالل خبرة الباحثين، فهم  

ومن المستويات البسيطة، وبالتالي فإن طبيعة الخدمات التي يحتاجونها، تتعلق غالبا  بتكييف البيئية 

في الجامعة من الكليات  غالبا ما تتوفر في تلك الكليات، إذ تُعد الكليات العلميةالفيزيائية، وهي 

كما أن أؤلئك الطلبة كودة البناء الخاصة بذوي اإلعاقة،  تلبي متطلبات ومعايير الحديثة والتي

يحتاجون إلى بعض التكييفات الخاصة باإلختبارات، والتي ربما تتعاون بها تلك الكليات وأعضاء 

، ومهما يكن من أمر.  ات اإلنسانيةأقل من الكليأعدادهم  هيئة التدريس في تقديمها لهم، وخاصة أن  
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عدم وجود أشارت إلى    التي   Dwikat( 2016مع نتيجة دراسة دويكات )  تختلف  هذه النتيجةفإن  

تقديم الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة تعزى للمؤهل   إحصائية فيفروق  

  التعليمي للطلبة.

 توصيات الدراسة

 التوصيات العملية

الطلبة ذوي اإلعاقة بجامعة تبوك، ووضع الخطط التنفيذية لتطوير  خدماتتفعيل دور وحدة  −

 : ، مع ضرورة التركيز علىت التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقةالخدما

متابعة   خدمات  وتحديدا    ،رشاد الطالبي للطلبة ذوي اإلعاقة في جامعة تبوكاإل  خدماتتطوير   −

ذوي اإلعاقة ما بعد التخرج، ووضع الخطط اإلنتقالية لهم لدخول سوق العمل، الطلبة 

 ، وغيرها.الطلبة لتسهيل دمج أبنائهمأمور التواصل مع أولياء و

توفير برامج تدقيق إمالئي، وبرامج التنبؤ حيث من تكييف اإلختبارات،  تخدماتطوير  −

توفير برامج لتحويل النصوص المكتوبة أو المسموعة إلجابات الطالب، وبالكلمات وكتابتها،  

، وتوفير أجهزة حاسوب بألواح مفاتيح وفأرة مكيفة وبشاشات لمسو، أو تسجيل الصوت

ونحو ت بطريقة مكبرة،  ختباراعة اإلاختبارات، واسخدام أوراق خاصة، وطبوقت إضافي لإل

 .ذلك

بالمطاعم،   التكييفات والتعديالت البيئية الخاصة وتحديدا  تطوير خدمات البيئة الفيزيائية،  −

والقاعات الدراسية،    وأماكن ممارسة اللعب واألنشطة الترفيهية، والمختبرات، ووسائل النقل،

 يرها.وغ

توفير نسخ مطبوعة أو مسموعة للمحاضرات،  وخاصة ،سين خدمات التعلم والتعليمتح −

توفير ق لمسية وسمعية، وائبرمجيات حاسوبية للمقررات، وتكييف المناهج بطر وتوفير

 للتواصل. تكنولوجية خاصةأداوات 

ضرورة تبني األنموذج المقترح في الدراسة كأداة لتقييم هذه الخدمات التعليمية للطلبة ذوي  −

 دية االخرى.اإلعاقة في الجامعات السعو

 ليةتوصيات لدراسات مستقب

بة ذوي اإلعاقة بشكل  لالخدمات التعليمية للطتقييم  إجراء دراسات نوعية تركز على  ضرورة   −

وتحديد جوانب الضعف والقصور ،  الجامعات السعودية عامةبسواء بجامعة تبوك أم   مستمر

 .لتحقيقهاالمستقبلية الخطط التنفيذية  وضع أجلفيها؛ من 
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