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 .نظرهم وجهة من دمشق جامعة في اإلعاقة ذوي الطلبة مشكالت

 
 *عالية الرفاعي .د 

 الملخص
 مدى ومعرفة دمشق جامعة في اإلعاقة ذوي الطلبة مشكالت تحديد الحالي البحث هدف

 مشكلة وتمثلت وشدتها، قة،اإلعا ونوع والتخصص، الجنس، باختالف المشكالت هذه اختالف
 وجهة من دمشق جامعة في عاقةاإل ذوي الطلبة تواجه التي المشكالت ما :اآلتي بالسؤال البحث
 اإلداري :اآلتية بعاداأل وفق دمشق جامعة في المعوقين الطلبة مشكالت مقياس على نظرهم

( 74) من البحث مجتمع نوتكو ؟، الفيزيقية والبيئة واالقتصادي والنفسي واالجتماعي كاديميواأل
في  المسجلين اإلعاقة ذوي وطالبة من طالباً ( 23) البحث عينة وشملت اإلعاقة؛ ذوي طالبًا من

 فقرة،( 10) من اً مؤلف اً مقياس ُصمم البحث هدف ولتحقيق ،3102\3102 للعام دمشق جامعة
 ثم كاديمية،األ شكالتالم يليها ،األولى بالدرجة كانت االقتصادية المشكالت أن النتائج وأظهرت

 وجاءت النفسية، المشكالت ويليها الفيزيقة، البيئية المشكالت ثم ،اإلدارية المشكالت
 خاصة تسهيالت وجود بعدم المشكالت أهم وتمثلت ،األخيرة بالدرجة االجتماعية المشكالت

 وعدم أنفسهم، على االعتماد في هميساعد ال الذي الجامعي البناء تصميم وسوء ،المعوقين بالطلبة
 التدريسية الهيئة وأعضاء العاديين الطلبة معرفة وضعف ،لهم المناسبة التعليمية التكنولوجيا استخدام

 اإلعاقة ذوي الطلبة ما يزعج وأكثر معهم، التكيف على قدرتهم من يحد ما هموحاجات همخصائصب
 بين داللة ذات فروق وجود دمع النتائج ظهرتوأ ،العاديون الطلبة لهم يوجهها التي الشفقة نظرات
 تقدير متوسط في فروق يوجد بينما اإلعاقة، ونوع الجنس لمتغير وفقاً  البحث عينة تقدير متوسط

 شدة متغير وفقاألدبية  االختصاصات ذوي الطلبة لصالح االختصاص متغير وفق البحث عينة
 .الشديدة اإلعاقة ذوي الطلبة لصالح اإلعاقة

 .العالي التعليم الجامعات، المشكالت، اإلعاقة، ذوو لطلبةا: المفتاحية الكلمات
 .دمشقجامعة  -كلية الرتبية  –الرتبية اخلاصة يف قسم  مساعدأستاذ  *
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 :البحث مقدمة .1
 42-81) العمرية من الفئة اجملتمع شباب صفوة وميثل التعليمي، اهلرم قمة العايل التعليم ميثل

 العمل قطاعات لكافة عالية املستوى البشرية الكوادر إعداد يف ا  كثي  التعليم هذا على ويعول ،(سنة
، واالجتماعي االقتصادي النهوض يف عمليات واملشاركة والثقافية املعرفية البنية جتديد إىل إضافة واإلنتاج،

 التنمية إىل حتقيق العايل التعليم مؤسسات تسعى( 7-81 ،8991 ،اليونسكو) إليه تدعو ملا ووفقا  
 .والتدريس التعليم إىل اجملتمع باحتياجات الوفاء أجل من املستدمية ريةالبش

 عائٌد جمتمعيٌ  عليه يرتتب النامية، اجملتمعات تنمية يف العايل التعليم يلعبه الذي احملوري فالدور
 األصناف يف تشكيل حموريا   دورا   العايل التعليم إذ يلعب ؛االقتصادية الناجتة عنه أمهية اجلدوى مبراحل يفوق

 املعارف من اجملتمعية تؤسس الثروة اليت هي العايل التعليم ومؤسسات اإلنساين، املال رأس من رقيا   األكثر
 .(4111 عمرو، بنات، خملوف،)والقدرات املتطورة 

 الشباب، وتناسب طموحات حتقيق على تعمل للتخصص جماالت عديدة اجلامعي ويوفر التعليم
 مدارس يف النمط النظامي عن ختتلف التعليم من نوعية ميثل بذلك وهو اهتم،واهتمام وميوهلم قدراهتم
 على يساعد ما االجتماعيالتفاعل  وأمناط التخصصات، ونوعية ،الدراسة طبيعة :حيث من العام؛ التعليم

 ىتح املسؤولية، وحتمل القرارات والتفكي، واختاذ التعليم يف الذاتية قدراته وتعزيز الطالب شخصية منو
 .اجلديدة البيئة مع أن يتكيف له بد ال ذلك حتقيق من اجلامعي الطالب يتمكن

لذا تسعى اجلامعات إىل  اجلامعات؛ يف التعليمي النظام من يتجزأ ال جزء اإلعاقة ذوو والطالب
 لذا خترجهم؛ اجلامعة حىت يف وقبوهلم التحاقهم هؤالء الطلبة ومتطلباهتم من بداية احتياجات مجيع توفر
 الوظائف من للعديد وشغلهم العمل، لسوق وجتهيزهم أكادمييا   اإلعاقة ذوي الطلبة بإعداد اجلامعة تقوم
 سواء، حد على فيه يعيشون الذي واجملتمع الدولة عاتق عن العبء خيفف اممع إمكاناهتم،  تتناسب اليت

 لألمام التنمية عجلة ودفع لديهم، ةاإلعاق وجود على املرتتبة والنفسية االجتماعية اآلثار من حيد وبالتايل
 .والتكنولوجي العلمي والتقدم احلضارة ركب ملسايرة

درجة ميكن أن يصلوا هلا يف التعليم األكادميي  ىوهتدف الرتبية اخلاصة لتنمية قدرات املعوقني ألقص
لذا مت  ؛يف اجملتمع واملهين ودجمهم يف اجملتمع وجعلهم مستقلني ومعتمدين على أنفسهم ليكونوا جزءا  فعاال  

وفق املادة رقم  السورية العربية اجلمهورية يف (42)القانون رقم  هلم كفله التعليم، وقد يف املعوقني إقرار حق
ختصيص مقاعد للمعوقني جسميا  وبصريا  يف بعض   :يف جمال الرتبية والتعليم العايل اليت تنص على( 9)

رية للتفاضل عليها بشكل خاص مبعزل عن احلد األدىن جملموع كليات العلوم اإلنسانية يف اجلامعات السو 
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حقوق األشخاص ذوي  اتفاقية من (42)رقم  املادة وفق الدرجات املطلوبة سنويا هلذه الكليات، وأيضا  
 الـدول تـُسلم :اليت تنص على ما يلياجلمهورية العربية السورية  اليت صادقت عليها اإلعاقة اخلاص بتعليمهم

تكـافؤ  أسـاس وعلـى متييـز دون احلـق هـذا وإلعمـال ،فـي التعلـيم اإلعاقـة ذوي األشـخاص حبـق األطـراف
 حنو موجهني احلياة مدى وتعلما   مجيـع املستويات علـى جامعـا   تعليميـا   نظاما   األطراف الدول الفرص تكفل

 احرتام وتعزيز الذات، وتقدير ــشعور بالكرامةوال الكامنــة اإلنــسانية للطاقــات الكاملــة التنميــة: يلي ما
النظــام  مــن اإلعاقــة ذوي األشــخاص اســتبعاد عــدم، البشري والتنوع واحلريـات األساسية اإلنـسان حقـوق

 (.4111اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ) اإلعاقة أساس على العام التعليمي
 من يعانون هنمأ الإ التعليم، يف اإلعاقة ذوي األشخاص وعلى الرغم من أن القانون كفل حقوق

 .حتتاج إىل حلول مباشرة عديدة مشكالت
 :البحثمشكلة  .2

للرتكيبة اخلاصة واملتنوعة اليت حتكمه،  نظرا   ميثل اجملتمع الطاليب يف اجلامعات جمتمعا  مميزا  ومتنوعا  
د وقوانني وأنظمة توجه سي العمل يف هذا فأفراده تربطهم أهداف مشرتكة وموجهة وحمددة يف ظل قواع

 .اجملتمع
 هامَّة وهي مسألة اجلامعية، التعليمية املسية يف تعيقهم مشاكل اجلامعات الطلبة يف بعض ويعاين

 الطلبة يف أداء واملباشر الواضح األثر هلا يكون قد اليت وحتديد املشكالت النظر فيها ىلإ وحباجة جدا  
حصائي للتعليم أورد املركز الوطين اإلو  ،ويعد الشباب املعوق جزءا  من التنوع البشري اجلامعة، يف وحتصيلهم

من طالب اجلامعة لديهم إعاقات  (%9)ن أ( 4111)مريكية يف إحصاءات عام يف الواليات املتحدة األ
 ،(Delar & Sing, 2011)من الطلبة املسجلني يف اجلامعات لديهم مشاكل صحية  (%87)وأن 

وتذليل كافة الصعوبات اليت تواجههم  بد من احرتام قدرات ذوي اإلعاقة واحرتام حقهم يف التعليم،لذا ال
  .مسيهتم العلمية يف

ذوي وقد أكدت العديد من الدراسات اليت تناولت دراسة املشكالت لدى الطلبة اجلامعني 
معاجيين )أظهرت نتيجة دراسة و  ،عاقة وجود العديد من املشكالت اليت يعاين منها الطلبة يف كلياهتماإل

أن عدد الطلبة املعوقني قليل يف اجلامعة بسبب الصعوبات اليت يواجهوهنا يف التعليم ( 4119، وآخرين
أن عددا  كبيا  من الطلبة املعوقني يتسربون من اجلامعة وال ( 8242 املطي،)العايل، كما بينت دراسة 

املشكالت اليت تعيق متابعة دراستهم، كما بينت دراسة يتابعون حتصيلهم العايل بسبب العديد من 
(Russlynn, 2011 )يهم فأنفسهم، وتؤثر  حيال الطلبة وسلوكهم تصرفات على أن اإلعاقة تنعكس
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قدرهتم  على زمالئهم الطلبة العاديني أم من أساتذهتم، وبالتايل تنعكس من أكانوا سلوكات اآلخرين سواء
مكوناهتا، كما أكد مكتب احلقوق املدنية يف  بكل فيها يعيشون اليت امعيةعلى االنسجام يف البيئة اجل

 أن االجتاهات (The Office of Civil Rights, 2016)الواليات املتحدة األمريكية 
اإلداريني تؤثر  أو التدريس هيئة أعضاء ومن اإلعاقة وزمالئهم ذوي الطلبة أقران من السائدة االجتماعية

 تتعلق كثية مشكالت العلمية الطلبة هؤالء مسية تعرتض أن املتوقع ومن ،ذوي اإلعاقةالطلبة  يف سلبا  
 بقيةشأن  ذلك يف شأهنم واجلسمية، وغيها، واالقتصادية، والعلمية، والنفسية، االجتماعية، بأوضاعهم

 البحث دفه لذا ؛املختلفة؛ ولكن باختالف حاجاهتم وخصوصية مشكالهتم التعليمية املراحل يف الطلبة
 اجلنس، باختالف املشكالت هذه اختالف مدى ومعرفة ،مشكالت الطلبة ذوي اإلعاقة احلايل إىل حتديد

 يف القرار ألصحاب املناسبة العلمية واملقرتحات التوصيات تقدمي بغية وشدهتا؛ اإلعاقة، ونوع والتخصص،
 :يتعن السؤال الرئيس اآل ايلسيجيب البحث احلو  ،تعلمهم عملية وتيسي املشكالت هذه حلل اجلامعة

 مقياس على نظرهم وجهة من دمشق جامعة يف االعاقة الطلبة ذوي تواجه اليت املشكالت ما
 دمشق؟ جامعة يف املعوقني الطلبة مشكالت

 :البحث أسئلة .3 
يف جامعة دمشق من وجهة نظرهم على مقياس  االعاقة ما املشكالت اليت تواجه الطلبة ذوي. 8. 4

 الطلبة املعوقني يف جامعة دمشق؟ مشكالت
 نظرهم؟ وجهة من دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة تواجه اليت اإلدارية ما املشكالت .4. 4
 وجهة من دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة تواجه اليت املتعلقة بالبيئة الفيزيقية املشكالت ما. 4. 4

 نظرهم؟
 نظرهم؟ وجهة من دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة تواجه اليت األكادميية املشكالت ما. 2. 4
 نظرهم؟ وجهة من دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة تواجه اليت االجتماعية املشكالت ما. 1. 4
 نظرهم؟ وجهة من دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة تواجه اليت النفسية املشكالت ما. 6. 4
 نظرهم؟ وجهة من دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة تواجه اليت االقتصادية املشكالت ما. 7. 4
 :البحث فرضيات .4
 الطلبة تقدير متوسط يف( α=1.11) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 8. 2

 اجلنس ملتغي تعزى املشكالت مقياس على تواجههم اليت للمشكالت دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي
 (.اثإن ذكور،)
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 الطلبة تقدير متوسط يف( α=1.11) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 4. 2
 االختصاص ملتغي تعزى املشكالت مقياس على تواجههم اليت للمشكالت دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي

 (.أدبية ختصصات علمية، ختصصات)
 الطلبة تقدير متوسط يف( α=1.11) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 4. 2

 اإلعاقة نوع ملتغي تعزى املشكالت مقياس على تواجههم اليت للمشكالت دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي
 (.مسعية بصرية، حركية،)

 الطلبة تقدير متوسط يف( α=1.11) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 2. 2
 اإلعاقة شدة ملتغي تعزى املشكالت مقياس على تواجههم اليت للمشكالت دمشق معةجا يف اإلعاقة ذوي

 (.جدا   شديدة شديد، متوسط، بسيطة،)
 :البحث أهداف .5 

 :ميكن حتديد أهداف البحث فيما يلي
 .عاقة يف جامعة دمشق من وجهة نظرهمذوي اإلحتديد أهم املشكالت اليت تواجه الطلبة . 8. 1
عاقة يف ذوي اإلفروق يف تقدير أفراد عينة البحث لدرجة شيوع املشكالت لدى الطلبة ال تعّرف. 4. 1

 (.اجلنس، فئة اإلعاقة، وشدة اإلعاقة، ونوع االختصاص)جامعة دمشق تعزى جملموعة عوامل 
 :أهمية البحث. 2
 .دمشق اإلعاقة يف جامعة ذووميثل استجابة حلاجة ماسة ومشكلة واقعية يعاين منها الطلبة . 8. 6
يفيد هذا البحث الطلبة ذوي اإلعاقة بتعريف املسؤولني وصناع القرار يف التعليم العايل ورئاسة . 4. 6

من خالل األخذ بعني النظر املشكالت اليت  التدريسة اهليئة وأعضاء الكليات وعمادة دمشق جامعة
 .ملقرتحة هلامن وجهة نظرهم، واإلفادة من بعض احللول ا اإلعاقة يواجهها الطلبة ذوو

نتعامل يف هذا البحث مع مرحلة مهمة حساسة يف حياة اإلنسان أال وهي املرحلة اجلامعية اليت . 4. 6
 .تعد الكوادر االكادميية اليت تقود هنوض اجملتمع أو تنهض به للقمة

قد إذ يسلط الضوء على مشكالهتم، و  ؛يف جامعة دمشق اإلعاقة يفيد البحث احلايل الطلبة ذوي. 2. 6
 .كادمييحماولة حلها والرقي مبستواهم األ يساعد يف

 :حدود البحث. 4
 . بعض الكليات العلمية واألدبية يف جامعة دمشق: احلدود املكانية. 8. 7
 .4186\4181مت تطبيق البحث يف الفرتة الزمنية الواقعة يف العام الدراسي : احلدود الزمانية. 4. 7
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 عددهم ؛ البالغيف بعض كليات جامعة دمشق املسجلني فيها اإلعاقة ووالطلبة ذ: احلدود البشرية. 4. 7
 .طالبا  وطالبة( 27)

 يقتصر البحث على املشكالت األكادميية واإلدارية واالجتماعية والنفسية: احلدود املوضوعية. 2. 7
 .املتعلقة بالبيئة الفيزيقيةواالقتصادية و 

 :مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية. 8
اإلعاقة على تعليمه ودراسته وخلق اجلو  ذيكل عائق حيول دون قدرة الطالب : املشكالت. 8. 1

 (.4181 ،العايد)املناسب إلكمال العملية التعليمية، ويتطلب املزيد من اجلهد إلمتامه 
 قدرة الطالب ذي اإلعاقة على من احلد على تعمل اليت املشكالت هي: النفسية املشكالت. 4. 1

 النفسية احلياة مستوى على سلبية انعكاسات هلا ويكون التعليمية، والفعاليات األنشطة يف الفاعلة املشاركة
 (.4117غراب، )واالجتماعية للمعـاق 

 اجملتمع يف احليــــاة االجتماعية فــــي الطالــــب تواجــــه التــــي الصــــعوبات هــــي: املشكالت االجتماعية. 4. 1
 (.8246 املغذوي،)بالوحدة  وتؤدي للشعور العالقات اءبن اجلامعي يف

 األهداف وضع :من حيث ؛وتشمل كافة املشكالت املتعلقة بالتخطيط: املشكالت اإلدارية .2. 1
والعالقات بني الطلبة وأعضاء  املهام الزمين، وتنظيم اجلدول وكتابة واإلجراءات السياسات ورسم واملعايي

 وتشخيص األداء وقياس الرقابية املعايي وحتديد واإلشراف، والرقابة فني، والتوجيهاهليئة التدريسية واملوظ
 (.4182 عبد اهلادي،)الصائبة  بالقرارات وعالجها املشكالت

 فيه وميارس احلي الكائن فيه يعيش الذي احليز أو البيئة هي الوسط: مشكالت البيئة الفيزيقة. 1. 1
وتتحدد مشكالت البيئة الفيزيقية يف مباين  فيه، ويؤثر به يتأثر حياته مقومات منه يستمد أو نشاطه

اجلامعات وحدائقها من حيث التصميم العمراين، واملساحة، وتصميم املدرجات اجلامعية، وعرض املمرات، 
ووجود املصاعد ومساحتها، وتصميم احلمامات من حيث املساحة وتزويدها باألدوات املناسبة للطلبة ذوي 

 .(4111اهلذلول، و  علي)اإلعاقة 
 حيـث القيام مـن الطالب اجلـامعي ذو اإلعاقة حيتاجها الـيت املصـاريف هي: املشكالت االقتصادية. 6. 1

واملراجع، والرعاية الصحية،  الكتب تكاليف وارتفاع واملواصالت، بالنسخ والطباعة وتكيف املادة العلمية،
 .(4184 قادري،)ية هذه التكاليف وعدم وجود مساعدات من اجلهات الرمسية لتغط
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هي املشكالت اليت يواجهها الطلبة يف أثناء دراستهم يف اجلامعة املتعلقة : املشكالت األكادميية. 7. 1
باألمور األكادميية كالتخصص والكتب املقررة ونظام االمتحانات وأسئلته، وطرائق التدريس وكل األمور 

 .(8249 سلطانة،)ذات الطابع األكادميي 
 األكادميية الصعوبات هي: الطلبة ذوي اإلعاقة يف جامعة دمشق ملشكالت اإلجرائي التعريف. 1. 1

 وتتمثل بالدرجة ،واملتعلقة بالبيئة الفيزيقية اليت يعاين منها الطلبة واالقتصادية والنفسية واالجتماعية واإلدارية
 موضع دمشق جامعة ذوي اإلعاقة يف ةالطلب مشكالت مقياس على الطالب ذو االعاقة عليها حيصل اليت

 .البحث
قدراهتم  بعض يف عام عجز أو جزئي نقص من يعانون الذين األشخاص هم: الطلبة ذوو االعاقة .9. 1

 اخلاصة مناشط حـياهتم وبني بينهم حتول النفسية أو العقلية، أو احلسية، أو العصـبية، أو احلركـية، أو البدنـية
 اخلطيب)وثقافـيا   ونفسيا ، وتـربويا ، صحيا ، ورعايتهم هلم، اخلارجي العون ميتقد يستوجب ما والعامة،

 (.4112 احلديدي،و 
 (البصرية احلركية، السمعية،)اإلعاقة  ذوو هم الطلبة: عاقةاإل ذوي جرائي للطلبةالتعريف اإل. 81. 1

 .4186\4181دراسي املسجلون يف كليات جامعة دمشق باالختصاصات العلمية واألدبية يف العام ال
 :سابقةدراسات . 1

وقسمت إىل  ؛فيما يلي سيتم عرض جمموعة من الدراسات السابقة املرتبطة مبوضوع البحث
 .قسمني الدراسات العربية والدراسات األجنبية

 :الدراسات العربية. 8. 9
 معيةاجلا املرحلة يف الصم تعليم جتربة" عنوان، باألردنأجريت يف ( 4111 مسعود،) دراسة

 سي فإىل تعرّ  الدراسة هدفتو  ،"التطبيقية البلقاء جامعة االجتماعية للخدمة رمحة األمية بكلية املتوسطة
 تكيفهن مدى عن لتكشف واالجتماعية والتعليمية األكادميية الناحية من الصم للطالبات الدراسية احلياة

 يف تواجههن اليت والصعوبات شكالتامل وأهم فيها، اندماجهن ومدى الكلية يف الدراسية احلياة مع
 رمحة األمية بكلية املتوسطة اجلامعة يف مسجلتان اوتانصمّ  طالبتان من الدراسة عينة، وتكونت الكلية

 مثانية على احتوت استمارة الدراسة هذه يف استخدمتو  ،التطبيقية البلقاء جامعة االجتماعية للخدمة
 أن الدراسة نتائج بينت، و منها سؤال كل عن اخلطية اإلجابة بتنيالطال من وطلب املفتوح النوع من أسئلة
 السامعات الطالبات وبني بينهن التواصل يف مشكالت اواتالصم الطالبات تواجه اليت املشكالت أهم
 التغلب يف اإلجيايب األثر اإلشارة لغة مرتجم لوجود وكان الكلية، يف واإلدارية التدريسية اهليئة أعضاء وبني
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 بسبب الثانية الدراسية السنة يف حتسن ولكن صعبا   البداية يف الطالبات اندماج وكان ،مشكالهتن على
 يف اواتالصم الطالبات تواجه اليت ومتثلت الصعوبات ،اواتالصم للطالبات عالية دافعية وجود

 .كبي لغوي جلهد حتتاج اليت املكتبية واألحباث التقارير وكتابة االمتحانات
 سعود امللك جامعة يف املعوقني الطلبة نقل" عنوان، بالسعودية أجريت يف (8242 ،طيامل)دراسة 

 مبدينة سعود امللك جامعة يف املعوقني الطلبة اجتاهات فإىل تعرّ  هدفتو  ،"النقل وسائل حنو واجتاهاهتم
 الرياض ينةمد داخل انتقاهلم أثناءيف  تواجههم اليت الصعوبات النقل، وحتديد أهم وسائل حنو الرياض

 طالبا   (46) من الدراسة عينة تكونت، و النقل وسائل تقدمهم اليت اخلدمة عن رضاهم ومدى وخارجها،
 املعوقني الطلبة معظم أن الدراسة بينت، و الرياض يف سعود امللك جامعة يف معاقات طالبات (6)و ،معاقا  

 ذلك ومع سيارات ثالث من رأكث ميتلكون أسرهم أن من الرغم على األجرة سيارات على يعتمدون
 حمدود أمر الدراسة فرتات خارج الطلبة تنقل أن اتضح كما األسرة، سيارات استخدام يف صعوبة جيدون

 أما ،العامة النقل وسائل يستخدموا مل معظمهم أن بنيوت يتكبدون يف التنقل، اليت للصعوبات نظرا   جدا  
 وجود إىل منهم (%14) حنو أشار فقد رصفةواأل وارعالش استخدام يف تواجههم اليت للصعوبات بالنسبة

 ،املشاة على وضيقها ،األرصفة ارتفاع انتظام عدم :منها ؛واألرصفة الشوارع بني التنقل يف مشكالت
 وعدم ،والتقاطعات ،الشوارع يف املرور إشارات مالءمة وعدم ،طريقهم والزهور األشجار أحواض ضاواعرت 
 .والتقاطعات الشوارع عبور عند املعوقني األشخاص قوقحل السيارات سائقي بعض وعي

 ذوي الطلبة واقع" عنوانب( 4119 ،وهويدي القدومي،و  اخلرجيي،و  الثبييت،و  ،معاجيين) دراسة
 تهدف، "العريب اخلليج التعاون جملس بدول العايل التعليم ومؤسسات جامعات يف اخلاصة االحتياجات

 بدول العايل التعليم ومؤسسات جامعات يف اخلاصة االحتياجات يذو  الطلبة واقع إىل تعّرف الدراسة
 والتشريعات واللوائح والنظم ،حاليا   منهم املقبولني أعداد حيث من العربية اخلليج لدول التعاون جملس

 وسبل منهم، املقبولني أعداد زيادة يف للتوسع املستقبلية واخلطط هلم، املقدمة واخلدمات لقبوهلم، املنظمة
 اخلاصة االحتياجات ذوي الطلبة أعداد إىل أن :الدراسة نتائج توصلتو  ،هلم املقدمة اخلدمات سنيحت

 قليلة كانت العربية اخلليج لدول التعاون جملس بدول العايل التعليم ومؤسسات اجلامعات يف واملقبولني
 األعداد ترُكز أيضا   ائجالنت أوضحت كما ،(%71) حنو واملوهوبون دراسيا   املتفوقون الطلبة شكلو  ،جدا  

 واملوهوبني كاملتفوقني غيها دون اخلاصة االحتياجات ذوي الطلبة من بعينها فئات يف ملحوظ بشكل
 يف اخلاصة االحتياجات ذوي فئات باقي تنعدم بل وتندر احلركية، واإلعاقة ومسعيا ، بصريا   واملعوقني
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 أو التوحد اضطراب ذوي أو التعلم عوباتص كفئة اجمللس بدول العايل التعليم ومؤسسات جامعات
 .العوق متعددي

 املشكالت"، بعنوان السعوديةأجريت يف ( 4181، الثبييتو  عصفور،و عبد اهلل، و العايد، )دراسة 
 تواجه اليت حتديد املشكالت ت إىلهدف، و "الطائف جبامعة اخلاصة االحتياجات ذوي الطلبة تواجه اليت

 إناث، 9) ؛وطالبة طالبا   (87) الدراسة عينة بلغتالطائف، و  جامعة يف ةاخلاص ذوي االحتياجات الطلبة
 بصرية إعاقة من يعانون( 9) مسعية، إعاقة من يعانون( 4) حركية، إعاقة من يعانون( 1)منهم  ؛(ذكور 1

 اخلاصة االحتياجات ذوى من الطلبة اإلدارية والعلوم واآلداب الرتبية :هي ؛كليات ثالث على موزعني
 االقتصادية، املشكالت املعوقني لدى املشكالت أكثر منإىل أن  :النتائج الطائف، وتوصلت معةجبا

 يواجهها اليت املشكالتالنفسية، وأن  املشكالت أقلها ومن واملواصالت النقل مث اإلدارية فاملشكالت
ة اإلعاقة شدو التعليمي والتخصصات،  املستوى باختالف ختتلف ال اخلاصة االحتياجات ذوو الطلبة

 .ونوعها، ولكن الذكور يعانون من مشكالت أكثر من اإلناث
 :جنبيةالدراسات األ. 4. 9

بة تدريس الطل :؛ بعنوان(Stan, Sally & Joan, 2001" )ستان وسايل وجون"دراسة 
 .ذوي صعوبات التعلم يف اجلامعة

Teaching College Students with Learning Disabilities. 
مشلت و  هؤالء الطلبة يف التعليم العايل، ف النقاط األساسية اليت تعيق تعليمتعرّ  إىل ةالدراس تهدف

" كونيكت"طالب جامعيني من ذوي صعوبات التعلم املسجلني يف جامعة  (1)عينة الدراسة 
(University of Connecticut) أن الطلبة يؤكدون عدم تناسب  :أظهرت نتائج الدراسة، و

املستخدمة يف التعليم اجلامعي مع خصائصهم، وعدم وضوح التعليمات واألنظمة  اسرتاجتيات التعليم
اجلامعية، كما أن املتطلبات جامعية كبية وحتتاج جلهد كبي منهم لكي يكونوا على نفس سوية زمالئهم 

 .العاديني
 Department of) مريكيةاأل املتحدة الواليات يف التعليم ووزارة املدين احلقوق مكتب دراسة

Education, Office for Civil Rights, 2011)ترك بعد ذوو اإلعاقة الطالب :؛ بعنوان 
 .معاجلتها وكيفية حقوقهم يف االختالف الطلبة معرفة باجلامعة الثانوي وااللتحاق التعليم
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A student with a disability leaving high school and entering 
postsecondary education, will I see differences in my rights and 
how they are addressed. 

 بالتعليم اجلامعي التحاقهم عند وواجباهتم حبقوقهم اإلعاقة ذوي الطلبة فتعري إىل الدراسة تهدف
 بد ال: إىل أنه الدراسة نتائج، وتوصلت اجلامعة يف يواجهوهنا اليت مشكالهتم معاجلة على تدريبهم أجل من
 على الطالب مساعدة أجل من املطلوبة والتعديالت اإلجراءات فيها مبا باجلامعة حبقوقه الطالب تعريف من

 الفردية باحتياجاته وتعريفه التمييز، من نفسه محاية على الطالب وتدريب األكادميي، النجاح حتقيق
 نوع على بناء دميياألكا للتكيف أكادميية تعديالت وإجراء االحتياجات، هذه لتلبية الالزمة واخلدمات

 اجلوهري بالتعديل تكون ال التعديالت وهذه طالب، لكل الفردية واالحتياجات ودرجتها اإلعاقة
 بني الفرص تكافؤ ضمان أجل من املساعدة واخلدمات التعليمية التقنيات بتوفي بل األساسية للمتطلبات

 .الطلبة
 ,Mcneil, Myers, MacDonald) "مينيل وميز وماكدونالد وجاكوارد" دراسة

Jacquard, 2014 )اإلعاقة والتعليم ما بعد الثانوي من جتربة امرأة واحدة :أجريت يف كندا؛ بعنوان. 
(DIS) Ability and Postsecondary Education One Woman’s 

Experience. 
عرف على تسليط الضوء على التعليم اجلامعي للطلبة ذوي اإلعاقة يف كندا والت ت الدراسة إىلهدف
بينت نتائج اسة طالبة واحدة يف جامعة داهلوز، و مشلت الدر و  ملعيقة ملتابعة دراستهم اجلامعية،السياسات ا

الدراسة االجتاهات السلبية السائدة حنو األشخاص ذوي اإلعاقة بسبب وجود جمموعة من السياسات اليت 
اليت تعاين منها االجتاهات السلبية من أعضاء متنع اخنراط هؤالء الطلبة بالنظام اجلامعي، ومن أهم العوائق 

 .اهليئة التدريسية والزمالء حنوهم
تقييم مستوى أداء مرتمجي لغة اإلشارة من  :؛ بعنوان(Shanikat, 2014) شانيكات دراسة

 .جلامعات األردنية العامة واخلاصةوجهة نظر الطلبة ضعاف السمع يف ا
Assessing the Level of Performance of Sign Language 

Interpreters from Impaired Hearing Students’ Perspectives at Public 
and Private Jordanian Universities. 



 9102  -العدد الثاني   -عشر  بعالمجلد السا. ….....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

711 

واخلاص يف  العام القطاعني من كل يف اإلشارة للغة املرتمجني أداء مستوى تقييم الدراسة إىل تهدف
علمي واملؤهل ال اجلنسني بني التحديد وجه على راسةالد متغيات أثر فتعرّ  وكذلك األردنية، اجلامعات

 أن هانتائج أظهرت، و وطالبة طالب( 811) من الدراسة عينة تكونتواخلربة ملرتجم لغة االشارة، و 
 العامة واملعاهد اجلامعات يف هلم ملرتمجي لغة اإلشارة املرافقني تقييم الطالب ضعاف السمع مستوى
، كما املهين البعد وأخيا املعريف، البعد يليه الشخصية يف املستوى األول، وجاء بعد ،مرتفعا كان واخلاصة
 للمعاقني اجلنس متغي إىل تعزى األبعاد مجيع يف إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج عدم أظهرت

 املرتجم، ملتغي جنس تعزى الشخصي البعد اإلناث على لصاحل إحصائية داللة ذات فروق وجودو  ،مسعيا  
 املهنية باستثناء األبعاد كل يف املرتجم مؤهالت تأثي إىل إحصائية يعزى داللة ذات فروق وجود وعدم
 .للمرتجم اخلربة متغي إىل تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود وعدم لصاحل الدبلوم، واحد
 :البحث منهج .01

البحث  تزويد لىع لقدرته وذلك التحليلي؛ الوصفي املنهج اعتماد البحث طبيعة اقتضت
 اليت النتائج إىل للوصول وتفسيها املعلومات حتليل مث املدروسة الظاهرة وضع لتقرير الضرورية باملعلومات

 .املرجوة البحث أهداف حتقيق يف تسهم أن ميكن
 :ومشلت ؛املستقلة البحث متغيات. 8. 81
 .نثىأ ،ذكر :مستويان وله ؛اجلنس. 8. 8. 81
 :مستويان وله ؛امعيالتخصص اجل. 4. 8. 81
، لغة عربية، آداب ،تربية ،حقوق: ؛ وتتضمن سبعة ختصصاتاالختصاصات األدبية. 8. 4. 8. 81

 .، شريعةفلسفة، علم اجتماع
دنية، صيدلة، طب هندسة معلوم، : ؛ وتتضمن مخسة ختصصاتاالختصاصات العلمية. 4. 4. 8. 81

 .اقتصاد بشري،
 .إعاقة مسعيةإعاقة حركية، إعاقة بصرية،  :ث فئات؛ وهلا ثالفئة اإلعاقة. 4. 8. 81
 .بسيطة، شديدة، متوسطة، جدا  شديدة  :أربعة مستويات وهلا ؛شدة اإلعاقة. 2. 8. 81
نظرهم  وجهة من دمشق جامعة يف الطلبة ذوي اإلعاقة تواجه املشكالت اليت :ميثل ؛التابع املتغي. 4. 81

 .ذلك يقيس الذي املقياس على بالدرجة وممثلة
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 :وعينته البحث مجتمع. 00
 يف جامعة دمشق للعام الدراسي الطلبة املعوقني املسجلني مجيع من البحث جمتمع يتكون

 عدد وبلغ إعاقة، طالبا  ذا (44)ومشلت عينة البحث  ،طالبا  ( 27)البالغ عدهم ( 4186\4181)
الطلبة  وعدد ؛(41) لكليات األدبيةالطلبة املسجلني يف ا عدد وبلغ ،(84) اإلناث وعدد ؛(41) الذكور

 وعدد الطلبة املعوقني بصريا   ؛(88) وبلغ عدد الطلبة املعوقني حركيا   ،(7)املسجلني يف الكليات العلمية 
 الطالب وعدد ؛(1) جدا  وعدد الطالب ذوي اإلعاقة الشديدة  ،(1) وعدد الطلبة املعوقني مسعيا   ؛(86)

 اإلعاقة ذوي الطالب وعدد ؛(81)املتوسطة  اإلعاقة ذوي الطالب وعدد ؛(81) الشديدة اإلعاقة ذوي
طالبا  وطالبة ( 81)تكون من  :القسم األول ؛ىل قسمني، ووزعت الباحثة جمتمع البحث إ(2)البسيطة 

طالبا  ( 44)لبحث ومشلت عينة ا :لغرض دراسة اخلصائص السيكومرتية ألداة البحث، والقسم الثاين
 .وطالبة
 8 جدول

 ونوع االختصاص وفئة اإلعاقة وشدهتا اجلنس متغي وفق البحث عينة وزيعت
 النسبة املئوية العدد املتغي

 اجلنس
 %64.1 41 ذكور
 %47.1 84 إناث

 %811 44 اجملموع

 االختصاص
 %71.84 41 أديب

 %48.17 7 علمي
 %811 44 اجملموع

 عاقةنوع اإل

 %42.47 88 حركية
 %11 86 بصرية
 %81.64 1 مسعية

 %811 44 اجملموع

 عاقةشدة اإل

 %41 1 جدا  شديدة 
 %48.41 81 شديدة
 %48.41 81 متوسطة
 %84.11 2 بسيطة
 %811 44 اجملموع
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  :السيكومترية وخصائصها البحث أداة. 03
 الطلبة تواجه اليت حتديد املشكالت هبدف ا  مقياس الباحثة صممت البحث، هذا بيانات جلمع

 جلمع كأداة املقياس على الباحثة اختيار وقع وقد ،نظرهم وجهة من دمشق جامعة يف عاقةإلاذوي 
 وحقائق وبيانات معلومـات علـى للحـصول املالئمة األدوات من املقياس ألن احلايل؛ البحث يف البيانات
 وسيلة كوهنا نع فضال   بالفعل القائمة واألساليب الظروف عن حقائق على وللحصول معني بواقع مرتبطة
 (.4114 عودة،) البيانات جلمع سهلة
 ذوي الطلبة تواجه اليت املشكالت حتديد" احلايل البحث من اهلدف ضوء يف: املقياس هدف. 8. 84

 الوصفية البيانات مجع على يساعد املقياس أن الباحثة ترى ،"نظرهم وجهة من دمشق جامعة يف اإلعاقة
 من ممكن عدد أكبـر من يف جامعة دمشق اإلعاقة ليت تواجه الطلبة ذويباملشكالت ا واملتعلقة املطلوبة

 .املسجلني يف جامعة دمشق اإلعاقة الطلبة ذوي
بالطلبة ذوي  املتعلق النظري اإلطار مراجعة ضوء يف املقياس إعداد مت :املقياس إعداد. 4. 84

 ويف باملشكالت اجلامعية، املتعلقة سواملقايي االستبيانات من جمموعة على واإلطالع االحتياجات اخلاصة،
 ذوي الطلبة تواجه اليت املشكالت فتعرّ ل مقياس بإعداد الباحثة السابقة، وقامت الدراسات بعض ضوء

 .نظرهم وجهة من دمشق جامعة يف اإلعاقة
 موزعة فقرة( 811) من املقياس تكون وقد ؛األولية صورته يف املقياس إعداد مت ذلك ضوء ويف

 ة الفيزيقية،مبشكالت البيئ متعلق ؛الثاين والبعد ،باملشكالت اإلدارية متعلق ؛األول البعد :بعادأ ستة على
 والبعد باملشكالت االجتماعية، متعلق ؛الرابع والبعد باملشكالت األكادميية، متعلق ؛الثالث والبعد

 على االعتماد ومت دية،باملشكالت االقتصا متعلق ؛السادس والبعد باملشكالت النفسية، متعلق ؛اخلامس
 درجة) أربع درجات،( كبية املشكلة درجة) درجات، مخس( جدا  املشكلة كبية  درجة) مخاسي سلم

 درجة واحدة( ليست مشكلة)درجتان، ( صغية املشكلة درجة) ثالث درجات،( متوسطة املشكلة
 .املقياس لتصحيح

 ما تقيس أن على قدرهتا ومدى والبيانات، املعلومات مجع أداة" صدق به يقصد: املقياس صدق. 4. 84
 حبيث املوضوعة، احلقائق مع بواسطتها مجعها يتم اليت املعلومات تتطابق حبيث فعال، لقياسه البحث يسعى

 اعتمدت وقد ،(4114عودة،)كافية  بدرجة الدراسة يف الواردة للمفاهيم والفعلي احلقيقي املعىن تعكس
 :ملقياسا صدق حلسابعدة  طرائق الباحثة
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 على عرضها مت البحث أداة صدق من للتأكد: (Content Validity) احملتوى صدق. 8. 4. 84
 من وضع الذي للهدف املقياس مالءمة مدى من للتحقق الرتبية كلية يف احملكمني السادة من جمموعة
 الصياغة وسالمة املفردات وضوح ومدى للطلبة ذوي اإلعاقة، املقياس مفردات مالءمة ومدى أجله،

 .بعضها اآلخر صياغة حذف بعض البنود وإعادة مت احملكمني آراء ضوء ويف اللغوية،
 قوامها استطالعية عينة على النهائية صورته يف املقياس تطبيق مت :االستطالعية الدراسة. 4. 4. 84

املسجلني يف جامعة دمشق للعام الدراسي  اإلعاقة الطلبة ذوي من واختيت طالبا ، (81)
 املقياس بنود مالءمة مدى معرفة هبدف وذلك األساسية، البحث عينة خارج من وهي ،4186\4181

 تكن مل اليت املفردات بعض تعديل مت االستطالعية العينة نتائج ضوء ويف ووضوحها للطلبة املعوقني،
 :اآليت النحو على إحصائيا   وثباهتا املقياس صدق دراسة استكملت ذلك وبعد للطلبة، واضحة

 صدق: (Internal Consistency Validity) الداخلي االتساق بطريقة البنيوي الصدق
 وقد جرى املقياس، صدق من للتحقق استخدامها ميكن اليت الصدق أنواع أهم من الداخلي االتساق

 جماالت من جمال كل درجة جمموع بني االرتباط معامالت حبساب للمقياس البنيوي الصدق من التأكد
  .للمقياس الكلية الدرجة مع اجملاالت األخرى ومع ساملقيا

 وهذه البند، إليه ينتمي الذي الفرعي للبعد الكلية الدرجة مع بند كل بني ارتباط وجود وتبني
  1.11 الداللة مستوى عند إحصائيا   ودالة موجبة وهي( 417**.-981)**. بني ترتاوح االرتباطات
 مجيع أن وتبني ،ةالكلي الدرجة ومع ا ،بعض بعضها مع الفرعية عاداألب ارتباط حبساب الباحثة كما قامت

 الكلية الدرجة وبني البعض، وبينها بعضها مع الفرعية األبعاد درجات من كل بني االرتباط معامالت
 بنود مجيع أن إىل يشي وهذا ،(1.422**-1.181)**بني وترتاوح إحصائيا   ودالة موجبة ككل للمقياس
 البنيوي الصدق على يدل ما لقياسه، وضعت ما وتقيس داخلي، باتساق تتصف تهوجماال املقياس

 .للمقياس
 ورتبت درجاهتم، ومت حساب والثبات، الصدق عينة على املقياس طبق :التمييزي الصدق. 4. 4. 84

 واحنرافهما اجملموعتني هاتني متوسطات مت حساب مث ،%30 وأدىن منها% 30 أعلى أخذ ومت تنازليا ،
 وأبعاده للمقياس الكلية الدرجة على املتوسطني بني الفروق داللة لبيان وتين مان اختبار واستخدم عياري،امل

 .العليا الفئة لصاحل اجملموعتني؛ بني إحصائية داللة ذات ا  فروق هناك وتبني أن الفرعية،
يف  اإلعاقة ذويمشكالت الطلبة  مقياس لثبات دراستها يف الباحثة اعتمدت :املقياس ثبات. 2. 84

 .كرونباخ ألفا التجزئة النصفية ومعادلة باستخدام جامعة دمشق
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( 81) من مؤلفة عينة على الطريقة هبذه الثبات حساب مت :(Split Half) النصفية التجزئة. 8. 84
 بني ترتاوح النصفية التجزئة درجات أن براون، وتبني-سبيمان معامل طريق عن اإلعاقة ذوي من طالبا  

 .ممتازة إىل جدا   جيدة من ثبات درجة على وتدل ؛(918.-971).
 ألفا معامل طريق عن الثبات حساب مت :(Internal Consistency) كرونباخ ألفا. 4. 84

 قيمة اإلعاقة، وتبني أن ذوي من طالبا  ( 81) من مؤلفة عينة على (Cronbach's alpha) كرونباخ
 .ممتازة إىل جدا   جيدة من ثبات درجة على وتدل ؛(711.-942). بني ترتاوح كرونباخ ألفا معامل

 مناسبة بدرجة يف جامعة دمشق يتصف اإلعاقة مشكالت الطلبة ذوي مقياس أن سبق مما ويتبني
 .احلايل للبحث كأداة لالستخدام صاحلا   جتعله والثبات، الصدق من

 على الطلبة جاباتإ إعطاء مت دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة مشكالت درجة لتحديد
 ومت ،املقياس تصحيح يف سابقا   موضح هو كما مخاسي سلم ملقياس وفقا   متدرجة قيما   املشكالت مقياس

 :اآليت النحو على الفئة طول حساب
 (.2=8-1) قيمة أصغر من املقياس يف قيمة أكرب بطرح وذلك ؛املدى حساب. 8
 8.44=  4÷  2 ،(4) الفئات عدد على( 2) :وهو ؛املدى بتقسيم وذلك ؛الفئة طول حساب. 4
 للحصول وذلك ،(8) :وهي ؛املقياس يف قيمة أصغر إىل( 8.44) :وهو ؛الفئة طول إضافة، (الفئة طول)

 من األعلى احلد إىل الفئة طول إضافة مث ،(4.44 إىل 8 من) األوىل الفئة كانت لذا األوىل، الفئة على
 قاعدة إىل واستنادا  ، األخية الفئة إىل للوصول وهكذا ثانيةال الفئة على للحصول وذلك األوىل، الفئة

 اجلدول يف مبني هو كما ؛الطلبة إلجابات احلسابية املتوسطات قيم مع التعامل ميكن الرياضي التقريب
 .(4)رقم 

  4 جدول
 هلا املوافقة اإلعاقة ذوي للطلبة املشكالت ودرجة( الرتيب) احلسايب املتوسط قيم فئات يبني

 املشكالت للطلبة ذوي اإلعاقةدرجة  ات قيم املتوسط احلسايبفئ
 ةمنخفض 4.44– 8من 
 ةمتوسط 4.66 – 4.44أكرب من 

 عالية 1 – 4.66أكرب من 
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 :وتفسيرها البحث نتائج عرض. 02
 هـذه إليها، ومناقشة التوصل مت اليت والنتائج مجعها، مت اليت البيانات حتليل هنا الباحثة تعرض

 للمتوسطات وفقـا   البيانـات حتليـل مت وقد. السابقة والدراسات النظرية، األدبيات ضوء يف وتفسيها ائجالنت
 .عبارة لكل املعيارية واالحنرافات املوزونة احلسابية

 دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة تواجه اليت املشكالت ما: األول بالسؤال املتعلقة النتائج. 8. 84
 م؟نظره وجهة من

 النسيب والوزن املعيارية، واالحنرافات احلسابية، املتوسطات حساب متم  البحث سؤال من للتحقق
 املشكالت ملقياس الكلية الدرجة على نظرهم وجهة من دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة لدرجات

 (.4) رقم اجلدول يف موضح هو كما الفرعية، وأبعاده
  4 جدول

 نظرهم وجهة من دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة لدرجات املعيارية الحنرافاتوا احلسابية املتوسطات
 الفرعية وأبعاده املشكالت ملقياس الكلية الدرجة على

 دابعاأل م
عدد 
 البنود

 املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املشكالت

 متوسطة 65.86 1.21 3.29 48 املشكالت اإلدارية 1
 متوسطة 65.80 1.38 3.29 88 املشكالت الفيزيقية 2
 متوسطة 69.17 1.33 3.46 81 املشكالت األكادميية 3
 متوسطة 50.9 1.32 2.54 88 املشكالت االجتماعية 2
 متوسطة 50.38 1.26 2.52 41 املشكالت النفسية 1
 عالية 83.19 1.10 4.16 81 املشكالت االقتصادية 6

 متوسطة 64.2 1.27 3.21 98 اجملموع الكلي

يساوي على أعلى األوزان النسبية و  أن املشكالت االقتصادية حصلت (4)يتضح من اجلدول 
 ؛واملشكالت اإلدارية يف املرتبة الثالثة، (69.17) ووزهنا النسيب ؛ويليها املشكالت األكادميية ،(83.19)

، ويليها (65,80)ووزهنا النسيب  ؛ية الفيزيقية، ويف املرتبة الرابعة املشكالت البيئ(65.86)ووزهنا النسيب 
وجاءت املشكالت االجتماعية بالدرجة  ،(50.38)ووزهنا النسيب  ؛يف املرتبة اخلامسة املشكالت النفسية

 (.50.9)ووزهنا النسيب  ؛األخية
وترجع الباحثة سبب حصول املشكالت االقتصادية على الدرجة األوىل إىل األوضاع االقتصادية 

يئة اليت متر هبا اجلمهورية العربية السورية الناجتة عن األزمة، ومبا أن الطلبة ذوي اإلعاقة حباجة لتكاليف الس
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مالية أعلى من الطلبة العاديني تتعلق بأجور املواصالت بسبب طبيعة إعاقتهم، كما حيتاجون ملبالغ مالية 
يتطلب تكاليف مالية حلاجتهم للرعاية  إضافية خاصة بطباعة احملاضرة اليت مل يستطيعوا حضورها، وقد
واتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة العايد . الصحية من دواء وإشراف طيب وحاجتهم ألجهزة مساعدة أيضا  

 املشكالت بعد املعوقني لدى مشكلة متثل اليت األبعاد أكثر حيث بينت أن من( 4181)والثبييت 
 لدى مشكلة متثل اليت األبعاد أقل ومن واملواصالت النقل بعد مث اإلدارية املشكالت بعد ويليه االقتصادية،

 .النفسية املشكالت بعد هو املعوقني
 وجهة من دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة تواجه اليت االدارية املشكالت ما: الثاين السؤال. 4. 84

 نظرهم؟
 بنود من بند لكل لنسيبا والوزن املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط حبساب الباحثة قامت

 (.2)رقم  اجلدول يف موّضح كما املشكالت، درجة وحتديد املقياس
  2 جدول

 اإلدارية املشكالت لدرجة النسيب والوزن املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات يبني
الرقم يف 

 االستبانة
 البند

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 تاملشكال

 عالية 74.38 77. 3.72 اإلداريني قبل من املعوقني الطلبة بآراء االهتمام تدين 8
 عالية 82.50 1.10 4.13 عدم توفر دليل مرشد للطلبة املعوقني حلل مشكالهتم اإلدارية 4
 عالية 73.75 90. 3.69 ضعف االهتمام بشكاوي الطلبة املعوقني 4
 عالية 83.13 88. 4.16 ملعوقنيعدم وجود تسهيالت خاصة بالطلبة ا 2
 متوسطة 65.00 1.14 3.25 ضعف املام الطالب املعوق باألنظمة والقوانني اجلامعية 1

6 
عدم مراعاة احلالة الصحية للطلبة املعوقني من حيث زمن الغياب 

 املسموح به
 متوسطة 70.63 1.19 3.53

 منخفضة 42.50 1.13 2.13 وجود أوقات فراغ طويل بني احملاضرات مما يرهقين صحيا   7
 منخفضة 42.50 1.07 2.13 عدم التزام أعضاء اهليئة التدريسية مبواعيد احملاضرة 1
 متوسطة 63.13 1.39 3.16 عدم تنظيم مواعيد االمتحانات بشكل يناسب الطلبة وظروفهم الصحية 9

 عالية 80.63 1.26 4.03 عدم وجود هيئة مشرفة على متابعة قضايا الطلبة املعوقني ومشكالهتم 81
 عالية 81.25 1.29 4.06 قلة اخلدمات اخلاصة باملعوقني كاخلدمات الرتفيهية واالرشادية والصحية 88

84 
عدم عقد لقاءات دورية بني الطلبة املعوقني واإلداريني لالطالع على 

 مشكالهتم واحتياجاهتم وحماولة حلها
 عالية 77.50 1.21 3.88

 عالية 83.75 1.33 4.19 لبة املعوقني بعضوية هيئة الطلبة للدفاع عن حقوقهمعدم اشراك الط 84
 متوسطة 60.00 1.22 3.00 لطلبة املعوقني بغض النظر عن معدالهتمفرص لقبول اعدم تبين اجلامعة  82
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 متوسطة 47.50 1.10 2.38 التأخر بإصدار الربنامج الدراسي حلضور احملاضرات 81
 متوسطة 55.00 1.34 2.75 لربنامج االمتحاينالتأخر بإصدار ا 86
 متوسطة 68.75 1.54 3.44 صعوبة السماح للطلبة مراجعة أوراقهم االمتحانية 87
 متوسطة 52.50 1.31 2.63 سوء معاملة املوظفني للطلبة املعوقني 81

89 
عدم وجود مرشد اكادميي ليوضح غموض اللوائح الدراسية للطلبة 

 اجلامعني
 متوسطة 63.75 1.51 3.19

 متوسطة 54.38 1.30 2.72 عدم وجود خدمات النسخ والتصوير يف مكتبة الكلية 41

48 
االمتحان ما يضعف حتصيل الطالب  قبل للمراجعة اجازة وجود عدم

 املعاق
 متوسطة 60.63 1.36 3.03

 متوسطة 65.86 1.21 3.29 اجملموع

 ؛(4.49) بواقع جاء اإلدارية املشكالت بعد يف الواردة البنود متوسط أن (2) اجلدول من يالحظ
 .متوسطة الدرجة ضمن يقعو 

املشكالت اإلدارية األكثر شدة  لفقرات ويتبني من اجلدول السابق أن املتوسطات احلسابية
 اخلدمات ذوي اإلعاقة وقلة بالطلبة خاصة تسهيالت وجود وتتعلق بعدم ،((4.19 -4.3تراوحت بني 

 بعضوية إشراكهم أو حىت قضاياهم ومشكالهتم متابعة على مشرفة طالبية هيئة دوجو  هبم، وعدم اخلاصة
 على لإلطالع بينهم وبني اإلداريني دورية لقاءات عقد ، وعدمحقوقهم عن للدفاع الطالبية اهليئة

 بشكاواهم، وهذا يدل على أن توفي مكتب االهتمام حلها، وضعف وحماولة واحتياجاهتم مشكالهتم
ية بشكل مستمر على مدار العام سوف حيد من املشكالت اإلدار الطلبة ذوي اإلعاقة  خاص خبدمات

وترى الباحثة أمهية تقدمي اخلدمات اإلرشادية واإلدارية حبيث توفر هلؤالء  اليت يعاين منها هؤالء الطلبة،
عى لتوفي الطلبة مجيع اخلدمات التسهيلية اليت تناسب كل طالب حسب نوع إعاقته ودرجتها، وحبيث تس

، أو مرتجم لغة إشارة أو لسعي لتوفي مطبوعات كبية احلجمكا)احلاجات األساسية له ضمن احملاضرات 
الطالب وتربير غيابه التنسيق بني مكتب اخلدمات وأعضاء اهليئة التدريسية فيما يتعلق بعدد ساعات دوام 

 .التدريسية وزمالئهم العاديني يئةوتسهل التواصل بينهم وبني اإلداريني وأعضاء اهل ،(عند احلاجة
 -2.38) ، وترتاوح متوسطاهتا احلسابية بنيوتقع بالدرجة املتوسطة ،بينما املشكالت األقل شدة

 القبول فرص إتاحة اجلامعة تبين الغموض، وعدم ليوضح أكادميي مرشد وجود ل بعدموتتمث ؛(3.53
اجلامعة تعطي هذا احلق للطلبة املعوقني حركيا   علما  أن–معدالهتم  النظر عن بغض ي اإلعاقةو ذ للطلبة
، وتأخي صدور الربنامج الدراسي وبرنامج االمتحانات، وسوء تنظيم مواعيد االمتحانات، -وبصريا  

 حبقوقهم ومعرفتهم هلم واالستماع الطالب بآراء االهتمام واألنظمة، وعدم باللوائح الطالب إملام وضعف
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 الطالب اجلامعي ذوي اإلعاقة املقدمة إىل التوعية برامج الباحثة أن انعداموترى  ،هبا املطالبة أجل من
ومل يكن لدى  الطالب ذي اإلعاقة وواجباته أدى إىل ظهور هذه املشكالت، حبقوق التدريس هيئة وأعضاء

مات احة بني احملاضرات وخدالطلبة مشكلة بالتزام أعضاء اهليئة التدريسية مبواعيد احملاضرة وزمن االسرت 
عيد احملاضرة وتوافر غرف للتصوير، وقد خالفت وذلك بسبب التزام أعضاء اهليئة التدريسية مبوا النسخ،

 تتمثل الطالبات تواجه اليت الصعوبات أهم اليت أظهرت أن (2000، مسعود)نتائج دراسة هذه النتيجة 
 يف مشكالت احلالية يف وجوداملكتبية، واتفقت مع الدراسة  واألحباث التقارير وكتابة االمتحانات يف

 .واإلدارية التدريسية اهليئة أعضاء وبني السامعات الطالبات وبني بينهم التواصل
 دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة تواجه اليت الفيزيقية البيئية املشكالت ما: الثالث السؤال. 4. 84
 ؟نظرهم وجهة من

 بنود من بند لكل النسيب والوزن املعياري فواالحنرا احلسايب املتوسط حبساب الباحثة قامت
 .(1)رقم  اجلدول يف موّضح كمااملشكالت؛   درجة وحتديد املقياس
 1 جدول

 البيئة الفيزيقية املشكالت لدرجة النسيب والوزن املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات يبني
الرقم يف 
 االستبانة

 البند
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ياملعيار 

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املشكالت

44 
البناء اجلامعي غي مصمم بالشكل الذي يساعد الطالب املعاق 

 االعتماد على نفسه باحلركة
 عالية 75.63 1.26 3.78

44 
عدم وجود مصعد قريب من املدخل الرئيس للبناء اجلامعي مينع 

 الطالب املعاق من االلتزام بالدوام
 عالية 76.88 1.37 3.84

 عالية 74.38 1.51 3.72 ال يوجد مكان خمصص للكرسي املتحرك بالقاعة الدراسية 42

41 
ال يتناسب حجم قاعات الدراسية مع عدد الطلبة مما يعيق حركة 

 الطالب املعاق
 متوسطة 64.38 1.58 3.22

 متوسطة 64.38 1.18 3.22 التهوية غي جيد يف قاعات التدريس 46
 متوسطة 56.25 1.45 2.81 اعات التدريساإلضاءة غي جيدة يف ق 47
 متوسطة 68.13 98. 3.41 ضيق املمرات يف القاعات الدراسية يعيق حركة الطالب املعاق 41

49 
تصميم املدرجات اجلامعية متنع الطالب املعاق من حضور احملاضرات 

 لصعوبة احلركة هبا
 متوسطة 63.13 1.19 3.16

41 
على قضاء  احلمامات املوجودة يف الكليات ال تساعد الطالب املعاق

 حاجته
 متوسطة 63.75 1.62 3.19

 متوسطة 70.63 1.50 3.53عدم تصميم املكان بالشكل الذي يساعد الطالب الكفيف على  48
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 جاء البيئية الفيزيقية املشكالت بعد يف الواردة البنود متوسط أن السابق اجلدول خالل من يالحظ
 .املتوسطة الدرجة ضمن يقعو  ؛(4.49) بواقع

 شدة األكثر البيئة الفيزيقية مشكالت لفقرات احلسابية املتوسطات أن (1) اجلدول من ويتبني
 ذوي اإلعاقة الطلبة ال يسهل على اجلامعي الذي تتعلق بتصميم البناءو ( 3.84-3.72) بني تراوحت
 وعدم حركيا   املعاق الطالب تعيق حركة اليت اجلامعية املدرجات وتصميم يف احلركة، أنفسهم على االعتماد

، وعدم وجود بالدوام االلتزام من املعاق الطالب مينع اجلامعي للبناء الرئيس املدخل من قريب مصعد وجود
ا ، وترى الباحثة أن القاعات الدراسية يف وضعهالدراسية أيضا   بالقاعة املتحرك للكرسي خمصص مكان

قاعات وتكون متوسطة املساحة وفيها املقاعد  :األول ؛ىل نوعنيالراهن يف معظم الكليات تنقسم إ
ب ذوو اإلعاقة احلركية سهل الوصول املخصصة للجلوس مغطية أغلب مساحة القاعة بالتايل يكون الطال

من  :إليها ولكن ال يوجد مساحة كافية تساعده على احلركة بشكل مستقل داخل القاعة، أما النوع الثاين
الدرج الطويل  ب من السابق ألهنا تتطلب صعود ونزولالقاعات فهي مدرجات ويكون الوضع فيها أصع

هذه للكرسي املتحرك، و تنقل وليس فيها مكان مناسب املوجود يف املدرج وليس فيها مساحة كافية لل
اليت ( 8242املطي، )، واتفقت هذه النتيجة مع دراسة وصا  صالطلبة ذوي اإلعاقة احلركية خاملشكلة تعين 

 التنقل، أثناءيف  يتكبدوهنا اليت للصعوبات نظرا جدا   حمدود أمر الدراسة فرتات خارج الطلبة تنقل بينت أن
أما بقية الفقرات فقد جاءت  ،العامة لصعوبة التعامل معها النقل وسائل يستخدمون ال هممعظم أن وتبني

 قاعات يف جيدة غي واإلضاءة وتتعلق بالتهوية ،(3.53-2.31) وترتاوح بني ؛ضمن املدى املتوسط
 لطالبا تساعد اليت ال الكليات يف املوجودة الدراسية، واحلمامات القاعات يف املمرات التدريس، وضيق

 الطالب يساعد الذي بالشكل املكان تصميم حاجته بشكل مستقل ومريح، وعدم قضاء على املعاق
وترى الباحثة أن معظم  احملاضرات، بني لالسرتاحة املخصصة األماكن املستقلة، وقلة احلركة على الكفيف

 احملاضرات األوىل من اليوم الكليات التهوية فيها مناسبة إال يف قاعات قليلة، أما اإلضاءة فهي مناسبة يف
مهورية الدراسي أي يف النهار أما احملاضرات املسائية فتحتاج إلضاءة وقد تكون األوضاع الراهنة يف اجل

، تم تعويضها باملولدات الكهربائيةانقطاع التيار الكهربائي ولكن أغلب الكليات ي العربية السورية أثرت يف
وجودة يف القاعات قد يكون غي كاٍف للطلبة الذين يعانون من ضعف ولكن عدد املصابيح الكهربائية امل

 احلركة املستقلة
 متوسطة 46.25 1.55 2.31 قلة األماكن املخصصة لالسرتاحة بني احملاضرات 44
 متوسطة 65.80 1.38 3.29 اجملموع 
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البصر، أما ما يتعلق بتصميم احلمامات فهي غي مناسبة للطلبة املعوقني حركيا  والطلبة املكفوفني بالدرجة 
ء حاجتهم بالشكل املناسب األوىل فهم حباجة جملموعة أدوات إضافية ليكونوا مستقلني وقادرين على قضا

 .ملريحوا
 من دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة تواجه اليت األكادميية املشكالت ما: الرابع السؤال. 2. 84

 نظرهم؟ وجهة
 بنود من بند لكل النسيب والوزن املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط حبساب الباحثة قامت

 .(6)رقم  اجلدول يف موّضح كما املشكالت؛ درجة وحتديد املقياس
  6 ولجد
 األكادميية املشكالت لدرجة النسيب والوزن املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات يبني

الرقم يف 
 االستبانة

 البند
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املشكالت

44 
الطرائق التعليمية املستخدمة من قبل أعضاء اهليئة التدريسية غي 

 ة الطالب املعاقمناسبة لطبيع
 عالية 75.63 1.21 3.78

42 
ال تتوفر بالقاعات الدراسية الوسائل االيضاحية واألجهزة املعينة 

 املناسبة لطبيعة اعاقيت
 عالية 76.88 1.30 3.84

41 
ال أطبق اجلانب العملي لصعوبة االلتحاق باملختربات واألماكن 

 املخصصة هلا
 متوسطة 65.63 1.49 3.28

 متوسطة 62.50 1.36 3.13 ستاذ املقرر موعد احملاضرة مما يلبكين لصعوبة تنقلييبدل أ 46

47 
 بداية من للمقرر واضحة دراسية خبطة للطلبة املقرر أستاذ ال يتقدم
 ومواعيد واملراجع، واحملتوى، األهداف، متضمنة) الدراسي الفصل

 مما يؤثر على حتصيلي (ومواعيد اجلانب العلمي االمتحانات،
 متوسطة 64.38 1.31 3.22

 متوسطة 62.50 1.18 3.13 ال ميتلك عضو اهليئة التدريسية اخلربة الالزمة لتدريس الطلبة املعوقني 41

49 
مييز أعضاء اهليئة التدريسية بني الطلبة العاديني والطلبة املعوقني 

 لصاحل العاديني
 متوسطة 50.00 1.34 2.50

 عالية 79.38 1.12 3.97 متحانية ال يكفيينالزمن املخصص لتقدمي املادة اال 21
 متوسطة 60.63 1.60 3.03 مل يتم تكيف املواد الدراسية مبا يناسب طبعة اعاقيت 28
 متوسطة 73.13 1.45 3.66 يصعب علي ارتياد املكتبة اجلامعية ألهنا غي مناسبة لطبيعة اعاقيت 24
 متوسطة 65.63 1.05 3.28 ومهارايت ال يراعي أعضاء اهليئة التدريسة مستوى قدرايت 24
 متوسطة 53.75 1.33 2.69 الزمن املخصص العطاء احملاضرة ال يناسبين 22
 عالية 84.38 1.18 4.22 عدم استخدام التكنولوجيا التعليمية املناسبة للطلبة املعوقني 21
 اليةع 75.63 1.36 3.78 عدم قدريت على مساع صوت األستاذ بسبب غياب املكرفون 26
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 بواقع جاء األكادميية املشكالت بعد يف الواردة البنود متوسط أن (6) اجلدول خالل من يالحظ
 .املتوسطة الدرجة ضمن يقعو  ؛(4.26)

شدة  األكثر كادمييةاأل املشكالت لفقرات احلسابية املتوسطات أن( 6) اجلدول من ويتبني
للطلبة ذوي اإلعاقة  املناسبة التعليمية التكنولوجيا استخدام وقد جاء عدم ،(3.81-4.22) بني تراوحت

 من املستخدمة التعليمية ، كما يرى الطلبة أن الطرائق(4.22)إذ بلغ متوسطها احلسايب  ؛بالدرجة األول
 االيضاحية الوسائل إعاقاهتم على اختالفها، وعدم توافر لطبيعة بةمناس غي التدريسية اهليئة أعضاء قبل

، شكالت األساسية اليت يعانون منهامن امل الدراسية إعاقتهم يف القاعات لطبيعة املناسبة املعينة واألجهزة
امليكرفون، ومن املشكالت األساسية للطلبة الصم  غياب بسبب األستاذ صوت مساع على قدرهتم وعدم
يكفي وال  ال االمتحانية املادة لتقدمي املخصص باإلضافة إىل أن الزمن اإلشارة، للغة مرتجم ودوج عدم

، وترى الباحثة أن الطلبة ذوي اإلعاقة ((3.97متوسطه حسايب  إذ بلغ ؛الطلبة ذوي اإلعاقة يناسب
يعين حذف أو اختصار  حباجة لتكيف املناهج الدراسية بكل مراحلها مبا فيها املرحلة اجلامعية؛ والتكيف ال

املادة العلمية إمنا يعين استخدام طرائق تدريسية مناسبة لطبيعة كل إعاقة، وتوظيف التقنيات التعليمية من 
أم مسعيا   كان بصريا  أ أجهزة ووسائل معينة وتعويضية حبيث تقدم هلم املعلومة باملدخل املناسب هلم سواء

من  كرفونات لتكبي الصوت من أجل الطلبة ضعاف السمع وأيضا  لذا البد من تزويد القاعات الدراسية مبي
بطريقة لغة  حق الطالب األصم الذي تعلم من بداية مرحلة التعليم األساسي وحىت هناية املرحلة الثانوية

اإلشارة، متابعة حتصيله األكادميي بذات الطريقة، لذا من الضروري تزويد كل كلية مبرتجم للغة  اإلشارة
ا  بسبب الثورة التكنولوجية مطلبا  أساسي يف العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة ظيف التكنولوجياويعّد تو 

أبواب اجلامعة يستخدم فالطالب خارج  لطبيعة كل نوع من أنواع اإلعاقة،نتجته من تقانات مناسبة وما أ
فها بأبسط أشكاهلا، وقد يكون ال يتم توظيفبشكل أساسي يف حياته اليومية أما يف الكليات  التكنولوجيا

استخدام اإلنرتنيت من أبسط هذه األشكال ومن املمكن أن يتابع الطالب احملاضرة اجلامعية عن طريق 
ت يف الكليات وتعاون إذا ما توافر االنرتن -لصحية ذلكإذا ما تطلبت حالته ا-وهو يف منزله  ؛السكايب

 عالية 76.25 1.26 3.81 املقررات الدراسية تعتمد على احلفظ واالستظهار فقط 27

21 
تتداخل األصوات ضمن القاعة الدراسية بسبب عدم وجود نظام 

FM 
 متوسطة 70.63 1.39 3.53

 عالية 75.63 1.36 3.78 عدم وجود مرتجم للغة اإلشارة 29
 متوسطة 72.50 1.58 3.63 ة بلغة مناسبة لقدرايت اللغويةعدم توفر مادة دراسية مكتوبة ومطبوع 11
 متوسطة 69.17 1.33 3.46 اجملموع 
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يل املادة العلمية ملادة مسموعة تناسب الطلبة مكانية حتو أعضاء اهليئة التدريسية معهم، باإلضافة اىل إ
حىت ال  FM بنظام مسعيا ، أو تزويد القاعاتو ملادة مزودة باملثيات البصرية للطلبة املعاقني أ، املكفوفني

وذلك يف املواد الدراسية امللتحق دراسية وللتخفيف من نسبة الضجيج؛ ال القاعة ضمن األصوات تتداخل
 .ضعاف مسع طالب فيها

أما املشكالت األكادميية اليت تقع ضمن املستوى املتوسط فقد تراوحت املتوسطات احلسابية هلا 
 ومن املشكالت األكادميية اليت يعاين منها الطلبة ذوو اإلعاقة احلاجة إىل وضوح ؛2.50-3.66)) بني

 بداية من للمقرر واضحة دراسية خطة املقرر أستاذ لذا جيب أن يقدم اخلطة الدراسية لكل مادة تعليمية،
( العملي اجلانب ومواعيد االمتحانات، ومواعيد واملراجع، واحملتوى، األهداف، متضمنة) الدراسي الفصل

تنقلهم، باإلضافة  املقرر لتخفيف معاناة هؤالء الطلبة لصعوبة من قبل أستاذ احملاضرة موعد وعدم تبديل
: مثل ؛ميلكون املهارة الكافية للتواصل مع الطلبة ذوي اإلعاقةإىل أن بعض أعضاء اهليئة التدريسية ال 

لتدريسهم، كما يرى الطلبة ذوو اإلعاقة أن بعض  الالزمة ، وكذلك عدم امتالكهم اخلربةالطلبة الصم
العاديني، وذلك من خالل عدم وجود تكافؤ فرص يف  الطلبة وبني مييزون بينهم التدريسية اهليئة أعضاء

 قدرات مستوى التدريسية اهليئة أعضاء وال يراعي يمة ألن املتطلبات واحدة من الطرفنيالعملية التعل
يعطي فرصة أكرب للطلبة العاديني لتحقيق النجاح والتفوق بشكل أكرب،  ومهارات الطلبة ذوي اإلعاقة و 

الطلبة  تهم؛ فمثال  إعاق لطبيعة مناسبة غي ألهنا اجلامعية املكتبة ذوي اإلعاقة ارتياد كما يصعب على الطلبة
ضعاف البصر أو املكفوفون ال تتوافر هلم مطبوعات بأحرف كبية أو كتب ناطقة بالتايل هم ال يفيدون من 
املكتبات اجلامعية إال إذا قدم هلم زمالؤهم املساعدة، كما قد جيد الطلبة املعوقون حركيا  صعوبة بالوصول 

 فيها تطبيق اجلانب املختربات اليت يتم ليات، وينطبق هذا علىإىل املكتبات ألهنا بالطوابق العليا بكل الك
( Stan, Sally & Joan, 2002) العملي يف الكليات التطبيقية، هذا وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

 اليت حتتاج الكبية اجلامعية أظهرت أن الطلبة ذوي اإلعاقة يعانون من املتطلبات يف بعض جوانبها اليت
 .العاديني زمالئهم سوية نفسب يكونوا لكي منهم كبي جلهد
 من دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة تواجه اليت االجتماعية املشكالت ما: اخلامس السؤال. 1. 84

 نظرهم؟ وجهة
 بنود من بند لكل النسيب والوزن املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط حبساب الباحثة قامت

 .(7) رقم ولداجل يف موّضح كما املشكالت؛ درجة وحتديد املقياس
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 7 جدول
 االجتماعية املشكالت لدرجة النسيب والوزن املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات يبني

 بواقع جاء االجتماعية املشكالت بعد يف الواردة البنود متوسط أن (7) اجلدول خالل من يالحظ
 .متوسطة الدرجة ضمن يقعو  ؛(4.12)

 ضمن اليت تقع االجتماعية املشكالت لفقرات احلسابية املتوسطات أن (7) اجلدول من ويتبني
وأن أكثر مشكلة يعاين منها الطلبة ذوو اإلعاقة هي  ،(3.25-2.34)بني  تراوحت املتوسطة درجةال

عدم معرفة الطلبة العاديني وأعضاء اهليئة التدريسية خلصائص الطلبة املعوقني وحاجاهتم ما حيّد من قدرهتم 
 أساتذهتم، وعدم مع جيد بشكل التواصل على االندماج والتكيف معهم، وكذلك حيد من قدرهتم على

 اجلامعة واملشاركة يف األنشطة داخل االجتماعية العالقات من حيد جمتمعنا يف الدمج ثقافة وجود
ملساعدة الطلبة ذوي اإلعاقة  اجلامعة ضمن اجتماعية فعاليات تنظيم االجتماعية، وترى الباحثة ضرورة

تمع من خالل برامج التوعية وعقد أنفسهم، وضرورة نشر ثقافة الدمج بني أفراد اجمل عن على التعبي
وترى الباحثة أن  وإمكانات كل فئة من فئات اإلعاقة،لقاءات واجتماعات دورية لتوعية الطلبة خبصائص 

ضعف الوعي لدى الطلبة العاديني هبذه اخلصائص جيعلهم يقدمون خدمات هلؤالء الطلبة من منطلق 

الرقم يف 
 االستبانة

 البند
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املشكالت

 متوسطة 47.5 1.34 2.38 أجد صعوبة بالتكيف مع الطلبة العاديني 18
 متوسطة 53.8 1.35 2.69 إعاقيت متنعين من املشاركة باألنشطة االجتماعية 14
 منخفضة 44.4 1.18 2.22 أجد صعوبة بتكوين صداقات يف اجلامعة 14
 متوسطة 65.0 1.27 3.25 عدم توعية الطلبة العاديني خبصائصي حيد من اندماجي معهم 12
 متوسطة 57.5 1.48 2.88 جيد مع اساتذيت ال أستطيع التواصل بشكل 11
 منخفضة 45.6 1.22 2.28 تركيز زمالئي على نقاط ضعفي جيعلين ابتعد عنهم 16
 متوسطة 56.9 1.32 2.84 للتعبي عن نفسي عدم تنظيم فعاليات اجتماعية ضمن اجلامعة 17
 منخفضة 41.3 1.27 2.06 أشعر بعدم القبول االجتماعي مما حيد من عالقيت باآلخرين 11

19 
عدم وجود ثقافة الدمج يف جمتمعنا حيد من عالقايت االجتماعية 

 داخل اجلامعة
 متوسطة 57.5 1.45 2.88

61 
تزعجين ومتنعين من  نظرة الشفقة اليت أراها بأعني زمالئي يف اجلامعة

 التعامل معهم
 متوسطة 46.9 1.33 2.34

 منخفضة 43.1 1.27 2.16 أجد صعوبة يف التكيف مع اجلنس اآلخر 68
 متوسطة 50.9 1.32 2.54 اجملموع 
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خاص هلم حقوقهم ويستطيعون القيام بواجباهتم ولكن إنساين قائم على الشفقة وليس على أساس أهنم أش
 ,Mcneil, Myers) باختالف الطرائق املستخدمة من قبل الطلبة العاديني، وتتفق مع دراسة

MacDonald & Jacquard, 2014 )ذوي األشخاص حنو السائدة السلبية بأن االجتاهات 
 .اجلامعي يف النظام الطلبة ءهؤال اخنراط متنع السياسات من جمموعة اليت ترسخها اإلعاقة

 من دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة تواجه اليت النفسية املشكالت ما: السادس السؤال. 6. 84
 نظرهم؟ وجهة

 وحتديد املقياس بنود من بند لكل النسيب والوزن املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط حسابمت 
 .(1)رقم  جدول يف موّضح كما املشكالت؛ درجة

 1 جدول
 النفسية املشكالت لدرجة النسيب والوزن املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات يبني

الرقم يف 
 االستبانة

 البند
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املشكالت

 منخفضة 39.38 1.20 1.97 أخجل من التواصل مع زمالئي 68
 متوسطة 49.38 1.44 2.47 ذي يف مواضيع احملاضرةأخاف من مناقشة استا 64
 متوسطة 51.25 1.44 2.56 أنسحب من النشاطات الطالبية خلويف من االحراج 64
 متوسطة 49.38 1.34 2.47 أتردد كثي يف طرح األسئلة على االخرين 62
 منخفضة 40.00 1.16 2.00 أشعر ببعد املسافة بيين وبني زمالئي 61

66 
لضيق أثناء تواجدي يف اجلامعة يدفعين للتفكي الشعور با

 باالنسحاب منها
 متوسطة 62.50 1.60 3.13

 متوسطة 54.38 1.33 2.72 أخاف من الفشل يف الدراسي 67
 متوسطة 61.88 1.49 3.09 معظم الوقت أشعر باالرهاق 61
 متوسطة 50.00 1.24 2.50 ضعف الدافعية عندي للدراسة 69
 متوسطة 56.88 1.17 2.84 ضاء اهليئة التدريسية ملشاعريعدم مراعاة أع 71
 متوسطة 48.75 1.22 2.44 أشعر باإلحباط أثناء الدراسة لكثرة املعوقات أمامي 78
 متوسطة 63.13 1.44 3.16 أشعر بالقلق الشديد نتيجة التحيز الدائم لصاحل الطلبة العاديني 74
 منخفضة 30.63 95. 1.53 أشعر بقلق شديد حيال مستقبلي املهين 74
 منخفضة 43.75 1.09 2.19 الثقة بنفسي أشعر بعدم 72
 منخفضة 42.50 1.26 2.13 أعاين من االكتئاب والضيق الدائم 71

76 
أشعر بنوبات غضب عند ينظر يل زمالئي بعني الشفقة وأنا 

 اجلامعة
 متوسطة 65.63 1.17 3.28

 متوسطة 60.00 1.19 3.00 فصليةينتابين قلق شديد أثناء االمتحانات ال 77
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 بواقع جاء النفسية املشكالت بعد يف الواردة البنود متوسط أن (1) اجلدول خالل من يالحظ
 .املتوسطة الدرجة ضمن يقع وهو ؛(4.14)

النفسية اليت تقع ضمن املدى  املشكالت تلفقرا احلسابية املتوسطات أن (1) اجلدول من ويتبني
أن أكثر ما يزعج الطلبة ذوي اإلعاقة نظرات الشفقة اليت ( 2.38-3.13)بني  املتوسط اليت ترتاوح

ما يفكرون باالنسحاب وعدم االلتزام بالدوام بسبب هذه النظرات،  ا  يوجهها هلم الطلبة العاديون، وكثي 
املعاق حركيا أمام الدرج منتظرا زمالءه كي حيملوه ليستطيع الوصول  الطالب فرتى الباحثة أنه عندما يقف

إىل القاعة الدراسية وهم يشفقون عليه ويدعون له بالشفاء يشعر بكثي من مشاعر األسى واحلزن والغضب 
كل يناسب كل الطلبة ولكن هذا الغضب ليس من زمالئه وإمنا من املسؤولني عن تصميم املبىن اجلامعي بش

الوقت وقد يكون ذلك بسبب احلالة الصحية اليت يعانون  معظم باإلرهاق يشعرون ، كماختالفهمعلى ا
 مواضيع يف مدّرسيهم مناقشة من الفصلية، وخيافون االمتحانات أثناء شديد قلق منها، كما ينتاهبم
 اهليئة أعضاء مراعاة عدم :أمامهم؛ ومنها املعوقات لكثرة دراستهم أثناء باإلحباط احملاضرة، ويشعرون

 بالقلق العاديني، كما يشعرون الطلبة معهم ومع التعامل يف العدالة ملشاعرهم وشعورهم بعدم التدريسية
 من خوفا   الطالبية النشاطات من لذا كثيا ما ينسحبون العاديني الطلبة لصاحل التحيز نتيجة الشديد

أهنم  للدراسة ويشعرون الدافعية ون بضعفاآلخرين ويشعر  على األسئلة طرح يف كثي اإلحراج، ويرتددون
 .الدراسي االجهاد بسبب التوتر حمبطون ودائمو

 من دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة تواجه اليت االقتصادية املشكالت ما: السابع السؤال. 7. 84
 نظرهم؟ وجهة

 وحتديد املقياس دبنو  من بند لكل النسيب والوزن املعياري واالحنراف احلسايب املتوسط حسابمت 
 .(9) رقم اجلدول يف موّضح كما املشكالت؛ درجة

 
 
 

 متوسطة 47.50 1.21 2.38 أشعر أنين حمبط ودائم التوتر بسبب االجهاد الدراسي 71
 منخفضة 41.88 1.09 2.09 أشعر بعدم الراحة واألمن لنفسي 79
 متوسطة 49.38 1.22 2.47 أشعر باخلجل أثناء املناقشة أمام زمالئي 11
 متوسطة 50.41 1.26 2.52 عامل بيين وبني الطلبة العادينييضايقين عدم العدل يف الت 18
 متوسطة 50.42 1.26 2.52 اجملموع 
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 9 جدول
 االقتصادية املشكالت لدرجة النسيب والوزن املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات يبني

 بواقع جاء االقتصادية املشكالت بعد يف الواردة البنود متوسط أن (9) اجلدول خالل من يالحظ
 .العالية الدرجة ضمن يقعو  ؛(4.86)

 املدى ضمن االقتصادية تقع املشكالت لفقرات احلسابية املتوسطات أن (9) اجلدول من ويتبني
وهذه النتيجة منطقية بدرجة كبية أوال بسبب غالء  ،.3.72- 4.56))ح بني العايل بكل فقراهتا وترتاو 

املعيشة يف اجلمهورية العربية السورية بعد األزمة، واملتطلبات العالية للطلبة ذوي اإلعاقة من ناحية أخرى 
ية الدائمة، شراف والرعاية الطبب العادي مثل حاجتهم للطبابة واإلحلاجتهم لعدة أمور قد ال حيتاجها الطال

وقد حيتاجون لعمل جراحي بني احلني واآلخر وحاجتهم لألجهزة املساعدة ذات التكاليف العالية  
كالكرسي املتحرك للطالب املعوق حركيا أو املعينات السمعية للطالب املعوق مسعيا ، وكذلك حاجة كل 

 ضرورة وترى الباحثة قني بصريا ،بشكل خاص للطلبة املعو  الطلبة إلجراء تعديالت على املطبوعات اجلامعية
 طبيعة مع الدراسية املادة لتكيف اإلضافية املصاريف املعوقني لتغطية للطلبة مالية مساعدات تقدمي

اجلامعي جمانا ، والعمل على تأمني فرص عمل  املواصالت، وتقدمي الكتاب إعاقتهم، وتغطية تكاليف أجور

الرقم يف 
 االستبانة

 البند
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الوزن 
 النسيب

درجة 
 املشكالت

 عالية 80.00 1.22 4.00 مساعدات مالية للطلبة املعوقني عدم تقدمي 14
 عالية 86.88 94. 4.34 ارتفاع أسعار الكتب الدراسية 14
 عالية 78.75 1.41 3.94 احلاجة ملصاريف إضافية لتكيف املادة الدراسية مع طبيعة اعاقيت 12
 عالية 74.38 1.33 3.72 ارتفاع أجور املواصالت من وإىل اجلامعة 11
 عالية 85.00 1.22 4.25 اجلامعة ال تعمل على توفي منح دراسية للطلبة املعوقني 16

17 
اجلامعة ال تسعى لتوفي فرص عمل مالئمة الختصاصات خرجيها 

 املعوقني
 عالية 91.25 80. 4.56

 عالية 74.38 1.22 3.72 عدم توفي اجلامعة لرعاية طبية الالزمة جمانا 11
 عالية 86.88 1.04 4.34 ة قروض دراسية خاصة بالطلبة املعوقنيال تقدم اجلامع 19

91 
ال ختصص اجلامعة نسبة من الوظائف للطلبة املعوقني املتخرجني 

 ضمن كادرها التعليمي
 عالية 88.75 84. 4.44

98 
ال تقدم اجلامعة أجهزة مساعدة للطلبة املعوقني كل حسب 

 حاجته جمانا  
 عالية 85.63 99. 4.28

 عالية 83.19 1.10 4.16 موعاجمل 
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إىل تأمني عمل خاص ضمن اجلامعة حسب االختصاص هلم تتناسب مع اختصاص كل منهم، باإلضافة 
والرعاية واإلشراف الطيب اجملاين،  املعوقني عن طريق اجلامعة، بالطلبة خاصة دراسية قروض املطلوب وتقدم

نتيجة البحث جمانا ، هذا وقد اتفقت  حاجته حسب كل املعوقني للطلبة مساعدة والعمل على توفي أجهزة
؛ 4182 ،زمزمي)نت أن أكرب مشاكلهم متعلقة باملشاكل االقتصادية كدراسة بي مع معظم الدراسات إذ

 .(8242 ،املطي ؛4181 ،الثبييتو عصفور، و  اهلل، عبدو  العايد،
 :البحث فرضيات. 07
 الطلبة تقدير متوسط يف( α=1.11) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 8. 82
 اجلنس ملتغي تعزى املشكالت مقياس على تواجههم اليت للمشكالت دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي

 (.إناث ذكور،)
 حسبت حيث املستقلة، للعينات ستيودنت( T) اختبار استخدام مت الفرضية هذه من للتحقق

 درجات ومتوسطات ،"الذكور" دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة درجات متوسطات بني الفروق
 ؛الفرعية وأبعاده املشكالت ملقياس الكلية الدرجة على" اإلناث" دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة
 .(10) رقم اجلدول يف موضح هو كما

 10 جدول
 درجات ومتوسطات" الذكور" اإلعاقة ذوي الطلبة درجات متوسطات بني الفروق لداللة( t-test) قيم

 الفرعية وأبعاده شكالتامل ملقياس الكلية الدرجة على" اإلناث" اإلعاقة ذوي الطلبة
األبعاد 
 الفرعية

 العينة اجلنس
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 (T)قيمة
درجات 

 احلرية
القيمة 

 االحتمالية
 القرار

املشكالت 
 اإلدارية

 11.73 67.95 20 ذكور
 غي دال 0.401 41 0.852-

 7.35 71.17 12 إناث

املشكالت 
 البيئية

 8.09 34.95 20 ذكور
 غي دال 0.318 41 1.01-

 10.15 38.25 12 إناث

املشكالت 
 األكادميية

 13.99 60.70 20 ذكور
 غي دال 0.413 41 0.829-

 13.03 64.83 12 إناث
املشكالت 
 االجتماعية

 8.86 29.45 20 ذكور
 غي دال 0.293 41 1.07

 11.97 25.50 12 إناث
املشكالت 

 النفسية
 14.50 52.80 20 ذكور

 غي دال 0.299 41 1.05
 19.57 46.42 12 إناث

 غي دال 0.102 41 1.68 6.73 43.35 20 ذكوراملشكالت 
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 8.94 38.67 12 إناث االقتصادية
الدرجة 
 الكلية

 50.23 289.20 20 ذكور
 غي دال 0.819 41 0.231

 54.40 284.83 12 إناث

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إىل( 81) اجلدول يف الواردة النتائج تشي
 وبني متوسطات" الذكور" دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة درجات متوسطات بني( 1.11) الداللة

 وأبعاده املشكالت ملقياس الكلية الدرجة على" اإلناث" دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة درجات
 .الفرضية تقبل وبالتايل اجلنس ملتغي تبعا   الفرعية

وترى الباحثة أن الظروف اليت يتعرض هلا الطلبة على اختالف جنسهم واحدة فاألنظمة والقوانني 
املطبقة عليهم واحدة، والبيئة الفيزيقة واحدة، وكل الظروف موحدة بالتايل مل يكن هناك اختالف بوجهة 

 بنات،و  عمرو،) عة، واتفقت هذه النتيجة مع دراسةنظرهم حنو املشكالت اليت يعانون منها يف اجلام
 .(4111، خملوفو 

 الطلبة تقدير متوسط يف( α=1.11) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 4. 82
 االختصاص ملتغي تعزى املشكالت مقياس على تواجههم اليت للمشكالت دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي

 (.أدبية تختصصا علمية، ختصصات)
 حسبت حيث املستقلة، للعينات ستيودنت( T) اختبار استخدام مت الفرضية هذه من للتحقق

 ومتوسطات" علمية ختصصات" دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة درجات متوسطات بني الفروق
 تاملشكال ملقياس الكلية الدرجة على" أدبية ختصصات" دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة درجات
 .(11) اجلدول يف موضح هو كما ؛الفرعية وأبعاده
 88 جدول

 ومتوسطات" علمية ختصصات" اإلعاقة ذوي الطلبة درجات متوسطات بني الفروق لداللة( t-test) قيم
 الفرعية وأبعاده املشكالت ملقياس الكلية الدرجة على" أدبية ختصصات" اإلعاقة ذوي الطلبة درجات

األبعاد 
 الفرعية

 العينة التخصص
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة
(T) 

درجات 
 احلرية

القيمة 
 االحتمالية

 القرار

املشكالت 
 اإلدارية

1.3 9.32 70.48 25 أدبية
9 

 غي دال 0.173 41
 12.91 64.43 7 علمية

املشكالت 
 البيئية

0.7 8.57 36.84 25 أدبية
79 

 غي دال 0.442 41
 10.38 33.86 7 علمية

 **دال 0.002 3.441 12.29 66.00 25 أدبيةاملشكالت 
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 2 8.95 48.86 7 علمية األكادميية
املشكالت 
 االجتماعية

0.5 10.60 28.52 25 أدبية
75 

 غي دال 0.570 41
 8.68 26.00 7 علمية

املشكالت 
 النفسية

0.3 17.34 50.88 25 أدبية
01 

 غي دال 0.765 41
 14.58 48.71 7 علمية

املشكالت 
 االقتصادية

0.8 7.74 42.24 25 أدبية
78 

 غي دال 0.387 41
 8.36 39.29 7 علمية

الدرجة 
 الكلية

1.5 50.46 294.96 25 أدبية
8 

 غي دال 0.123 41
 47.01 261.14 7 علمية

 مستوى عند حصائيةإ داللة ذات فروق وجود عدم إىل( 88) اجلدول يف الواردة النتائج تشي
وبني  ،"علمية ختصصات" دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة درجات متوسطات بني( 1.11) الداللة

 ملقياس الكلية الدرجة على" أدبية ختصصات" دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة درجات متوسطات
املشكالت  ا إال بعدرضية بكل أبعادهالف قبلت االختصاص؛ وبالتايل ملتغي تبعا   الفرعية وأبعاده املشكالت

 .االكادميية فكانت املشكالت األكادميية لدى الطلبة ذوي االختصاصات األدبية أكرب
ميية لصاحل كادلة إحصائية على بعد املشكالت األأثبتت نتائج الدراسة أن هناك فروقا  ذات دال

بية ميكن أن يكونوا أكثر تأثرا  الباحثة ذلك اىل أن طلبة التخصصات األد التخصص األديب؛ وتعزو
أصحاب ة كباملشكالت االكادميية ألن معدالهتم يف الغالب ال تكون عالية بدرجة كبية يف الثانوية العام

الثانوية ومرحلة التعليم  االختصاص العلمي، وبالتايل قد جيدون فجوة كبية بني املستوى التعليمي يف املرحلة
إلعاقة أقل يف االختصاصات العلمية من ذوي اإلعاقة احلركية وهذه الفئة من ا، كما أن أغلب الطلبة العايل

كادميية من بقية الفئات، وتؤكد الباحثة أمهية تقدمي اإلرشاد األكادميي هلم عن طريق تأثرا  من الناحية األ
 مكتب خدمات ذوي االعاقة حبيث يساعدهم على تكيف املادة العلمية والتنسيق مع أعضاء اهليئة

( 4181 العايد وآخرون،) تتفق نتيجة الدراسة مع دراسة التدريسية حلل مشكالهتم األكادميية، وبالتايل ال
 .جود فروق باختالف االختصاصاليت أظهرت عدم و 

 الطلبة تقدير متوسط يف( α=1.11) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 4. 82
 اإلعاقة نوع ملتغي تعزى املشكالت مقياس على تواجههم اليت مشكالتلل دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي

 (.مسعية بصرية، حركية،)
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 املتعلقة العينة إلجابات املعياري واخلطأ املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات استخراج مت
 ؛نتائجال فكانت اإلعاقة نوع متغي حسب نظرهم وجهة من دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي مبشكالت

 (.12) رقم اجلدول يوضحها كما
 12 جدول

 اإلعاقة نوع متغي حسب البحث عينة إلجابات املعياري واخلطأ املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات
 اخلطأ املعياري االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العينة نوع اإلعاقة األبعاد الفرعية

املشكالت 
 اإلدارية

 3.67 12.18 66.82 11 حركية
 2.11 8.46 72.25 16 بصرية
 4.48 10.01 64.40 5 مسعية

 1.82 10.29 69.16 32 اجملموع

املشكالت 
 البيئة الفيزيقية

 3.44 11.40 39.36 11 حركية
 1.76 7.03 34.75 16 بصرية
 3.48 7.79 33.80 5 مسعية

 1.57 8.90 36.19 32 اجملموع

املشكالت 
 األكادميية

 4.26 14.12 56.82 11 كيةحر 
 3.15 12.59 64.38 16 بصرية
 6.38 14.28 67.40 5 مسعية

 2.40 13.58 62.25 32 اجملموع

املشكالت 
 االجتماعية

 3.47 11.50 29.73 11 حركية
 2.59 10.37 27.88 16 بصرية
 2.77 6.19 24.40 5 مسعية

 1.79 10.14 27.97 32 اجملموع

املشكالت 
 ةالنفسي

 5.13 17.02 51.18 11 حركية
 4.39 17.55 52.19 16 بصرية
 5.79 12.94 43.00 5 مسعية

 2.93 16.58 50.41 32 اجملموع

املشكالت 
 االقتصادية

 2.18 7.24 41.45 11 حركية
 2.27 9.07 42.00 16 بصرية
 2.62 5.86 40.60 5 مسعية

 1.39 7.84 41.59 32 اجملموع

 الدرجة الكلية
 17.26 57.25 285.36 11 حركية
 12.43 49.72 293.44 16 بصرية
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 21.44 47.94 273.60 5 مسعية
 9.02 51.00 287.56 32 اجملموع

 الدرجة يف وكذلك الفرعية األبعاد يف ظاهرية فروق وجود إىل( 84) اجلدول يف الواردة النتائج تشي
 نوع مستويات بني للفروق اإلحصائية الداللة عن شفوللك ،اإلعاقة نوع ملتغي وفقا   للمقياس الكلية

 التباين حتليل اختبار استخدام مت نظرهم، وجهة من دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي مشكالت يف اإلعاقة
 .(84) رقم اجلدول يبني كما النتائج فكانت؛ (ANOVA) األحادي

  84 جدول
 اإلعاقة نوع ملتغي تبعا   البحث عينة اتإجاب يف للفروق( ANOVA) االجتاه األحادي التباين حتليل

 القرار قيمة الداللة Fقيم  متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين األبعاد الفرعية

املشكالت 
 اإلدارية

 163.19 3 326.38 بني اجملموعات
 28 2957.84 داخل اجملموعات غي دال 0.219 1.60

101.99 
 31 3284.22 اجملموع

املشكالت 
 البيئية

 86.26 3 172.53 بني اجملموعات
 28 2284.35 داخل اجملموعات غي دال 0.348 1.09

78.77 
 31 2456.88 اجملموع

املشكالت 
 االكادميية

 264.7 3 529.41 بني اجملموعات
 28 5186.59 داخل اجملموعات غي دال 0.244 1.48

178.84 
 31 5716.00 اجملموع

املشكالت 
 االجتماعية

 48.91 3 97.84 بني اجملموعات
 28 3087.13 داخل اجملموعات غي دال 0.636 0.460

106.45 
 31 3184.97 اجملموع

املشكالت 
 النفسية

 165.82 3 331.64 بني اجملموعات
 28 8186.07 داخل اجملموعات غي دال 0.562 0.587

282.27 
 31 8517.72 جملموعا

املشكالت 
 االقتصادية

 3.89 3 7.79 بني اجملموعات
 28 1895.93 داخل اجملموعات غي دال 0.942 0.060

65.37 
 31 1903.72 اجملموع

 الدرجة الكلية
 790.09 3 1580.19 بني اجملموعات

 28 79055.68 داخل اجملموعات غي دال 0.751 0.290
2726.05 

 31 80635.88 اجملموع
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 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إىل( 84) اجلدول يف الواردة النتائج تشي
 تواجههم اليت للمشكالت دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة تقدير متوسطات بني( 1.11) الداللة

 وهذا الكلية، والدرجة الفرعية األبعاد عمجي إىل بالنسبة اإلعاقة نوع ملتغي تعزى املشكالت مقياس على
وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن مجيع الطلبة ذوي اإلعاقة باختالف أنواعها يعانون من  ،الفرضية قبول يعين

 .أم مسعيا   أم بصريا   مشكالت عديدة أثناء دراستهم يف اجلامعة سواء أكانوا معاقني حركيا  
 الطلبة تقدير متوسط يف( α=1.11) الداللة مستوى عند ائيةإحص داللة ذات فروق توجد ال. 2. 82
 اإلعاقة شدة ملتغي تعزى املشكالت مقياس على تواجههم اليت للمشكالت دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي

 (.جدا   شديدة شديد، متوسط، بسيطة،)
 املتعلقة لعينةا إلجابات املعياري واخلطأ املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات استخراج مت
 ؛النتائج فكانت اإلعاقة شدة متغي حسب نظرهم وجهة من دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي مبشكالت

 (.14) رقم اجلدول يوضحها كما
 82 جدول

 اإلعاقة شدة متغي حسب البحث عينة إلجابات املعياري واخلطأ املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات

 اخلطأ املعياري االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العينة عاقةشدة اإل األبعاد الفرعية

املشكالت 
 اإلدارية

 1.65 3.30 54.75 4 بسيطة
 2.59 8.19 74.70 10 متوسطة
 2.46 7.78 69.10 10 شديدة
 4.15 11.74 69.50 8 جدا  شديدة 

 1.82 10.29 69.16 32 اجملموع

املشكالت 
 البيئية

 6.87 13.74 33.00 4 بسيطة
 2.85 9.01 39.70 10 متوسطة
 2.37 7.50 38.20 10 شديدة
 2.00 5.67 30.88 8 جدا  شديدة 

 1.57 8.90 36.19 32 اجملموع

املشكالت 
 األكادميية

 4.29 8.58 44.50 4 بسيطة
 3.95 12.50 62.50 10 متوسطة
 3.60 11.38 68.30 10 شديدة
 4.79 13.56 63.25 8 جدا  شديدة 

 2.40 13.58 62.25 32 اجملموع
 4.03 8.06 22.25 4 بسيطةاملشكالت 
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 3.45 10.90 25.70 10 متوسطة االجتماعية
 2.90 9.18 32.10 10 شديدة
 3.79 10.73 28.50 8 جدا  شديدة 

 1.79 10.14 27.97 32 اجملموع

املشكالت 
 النفسية

 9.81 19.62 48.75 4 بسيطة
 5.64 17.84 48.10 10 متوسطة
 3.98 12.57 47.90 10 شديدة
 6.78 19.18 57.25 8 جدا  شديدة 

 2.93 16.58 50.41 32 اجملموع

املشكالت 
 االقتصادية

 4.48 8.96 35.75 4 بسيطة
 2.05 6.48 43.30 10 متوسطة
 1.61 5.08 44.70 10 شديدة
 3.57 10.10 38.50 8 جدا  شديدة 

 1.39 7.84 41.59 32 اجملموع

 الدرجة الكلية

 26.55 53.09 239.00 4 بسيطة
 17.38 54.95 294.00 10 متوسطة
 12.01 37.99 300.30 10 شديدة
 19.15 54.18 287.88 8 جدا  شديدة 

 9.02 51.00 287.56 32 اجملموع

 الدرجة يف وكذلك الفرعية األبعاد يف ظاهرية فروق وجود إىل( 82) اجلدول يف الواردة النتائج تشي
 شدة مستويات بني للفروق اإلحصائية الداللة عن وللكشف ،اإلعاقة شدة ملتغي وفقا   للمقياس الكلية

 التباين حتليل اختبار استخدام مت نظرهم، وجهة من دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي مشكالت يف اإلعاقة
 .(81) رقم اجلدول يبني كما النتائج فكانت ؛(ANOVA) األحادي

 81 جدول
 اإلعاقة شدة ملتغي تبعا   البحث عينة إجابات يف للفروق( ANOVA) االجتاه األحادي التباين حتليل

 القرار قيمة الداللة Fقيم  متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات مصدر التباين األبعاد الفرعية

املشكالت 
 اإلدارية

 379.49 3 1138.47 بني اجملموعات
 76.63 28 2145.75 داخل اجملموعات **دال 0.007 4.95

 31 3284.22 اجملموع 

املشكالت 
 البيئية

 143.43 3 430.30 بني اجملموعات
 72.38 28 2026.58 داخل اجملموعات غي دال 0.140 1.98

 31 2456.88 اجملموع 
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املشكالت 
 االكادميية

 544.97 3 1634.90 بني اجملموعات
 145.75 28 4081.10 داخل اجملموعات *دال 0.022 3.73

 31 5716.00 اجملموع 

املشكالت 
 االجتماعية

 118.41 3 355.22 بني اجملموعات
 101.06 28 2829.75 داخل اجملموعات غي دال 0.338 1.17

 31 3184.97 اجملموع 

املشكالت 
 النفسية

 167.22 3 501.67 بني اجملموعات
 286.29 28 8016.05 داخل اجملموعات غي دال 0.630 0.584

 31 8517.72 اجملموع 

املشكالت 
 االقتصادية

 112.92 3 338.77 بني اجملموعات
 55.89 28 1564.95 داخل اجملموعات غي دال 0.134 2.02

 31 1903.72 اجملموع 

 الدرجة
 الكلية

 3823.63 3 11470.90 بني اجملموعات
 2470.18 28 69164.98 داخل اجملموعات غي دال 0.224 1.54

 31 80635.88 اجملموع 

 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إىل( 81) اجلدول يف الواردة النتائج تشي
 واجههمت اليت للمشكالت دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة تقدير متوسطات بني( 1.11) الداللة

: التالية الفرعية واألبعاد الكلية الدرجة إىل بالنسبة اإلعاقة شدة ملتغي تعزى املشكالت مقياس على
 يعين وهذا ؛االقتصادية املشكالت النفسية، املشكالت االجتماعية، املشكالت البيئة الفيزيقية، مشكالت

 بني( 1.11) الداللة مستوى عند ئيةإحصا داللة ذات فروق وجود إىل النتائج تشي كما ،الفرضية قبول
 املشكالت مقياس على تواجههم اليت للمشكالت دمشق جامعة يف اإلعاقة ذوي الطلبة تقدير متوسطات

 ؛األكادميية املشكالت اإلدارية، املشكالت: التالية الفرعية األبعاد إىل بالنسبة اإلعاقة شدة ملتغي تعزى
 .الفرضية رفض يعين وهذا

 من مستوى أي ولصاحل األكادميية املشكالت اإلدارية، املشكالت: أبعاد يف الفروق هاجتا ملعرفة
 للمقارنات شيفيه اختبار استخدام ومتّ  البعدية، املقارنات إجراء مت ،(اإلعاقة شدة) املتغي مستويات

 .(86) رقم اجلدول يف مبني هو كما البعدية؛
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 86 جدول
 البعدية للمقارنات شيفه اختبار

 القرار مستوى الداللة متوسط الفروق شدة اإلعاقة بعاد الفرعيةاأل
 **دال 1.117 89.91- بسيطة            متوسطة املشكالت اإلدارية

 *دال 1.144 44.11- بسيطة        شديدة       املشكالت األكادميية

 بني إحصائية لةدال ذات فروق وجود: اإلدارية املشكالت لبعد بالنسبة (86) اجلدول من يتبني
 الطلبة لصاحل البسيطة اإلعاقة ذوي من الطلبة ومتوسطات املتوسطة اإلعاقة ذوي من الطلبة متوسطات

 .املتوسطة اإلعاقة ذوي
 متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق إىل وجود :األكادميية املشكالت لبعد النتائج تشي كما

 اإلعاقة ذوي الطلبة لصاحل البسيطة اإلعاقة ذوي من لطلبةا ومتوسطات الشديدة اإلعاقة ذوي من الطلبة
 يواجهون ما غالبا   الشديدة اإلعاقة ذوي هذه النتيجة منطقية ألن الطلبة أن الباحثة ترى .الشديدة

البسيطة واملتوسطة، وذلك بسبب قدرة الطلبة  اإلعاقة ذوي وأكادميية أكثر من الطلبة إدارية مشكالت
ة على حل مشكالهتم اإلدارية بأنفسهم وبشكل مستقل، كما أن املشكالت ذوي اإلعاقة البسيط

األكادميية تزداد شدهتا بازدياد شدة اإلعاقة بسبب كثرة املعوقات اليت تزيد من صعوبة متابعة املسار 
 .األكادميية

 :المقترحات. 02
 :تتضمن سبل التغلب على املشكالت اليت يعاين منها الطلبة ذوو اإلعاقةو 

عن ، يكون مسؤوال  يف كل كلية من كليات جامعة دمشق فتح مكتب خدمة للطلبة ذوي اإلعاقة. 8 .81
اإلرشاد األكادميي واخلدمات االجتماعية والنفسية واملالية للطلبة ذوي )تقدمي كافة اخلدمات الالزمة 

دورية بينهم بني  اإلعاقة كتسهيل التواصل بني الطلبة وأعضاء اهليئة التدريسية من خالل عقد لقاءات
أعضاء اهليئة التدريسية، ومتابعة نتائجهم االمتحانية، واإلشراف على سي االمتحانات وتأمني مرافق للطلبة 
املعوقني بصريَا من بداية االمتحان حىت ال يضيع زمن االمتحان بانتظار مساعد ليكتب اإلجابة هلم على 

 .الطالب لذلك تاجحت اسرتاحة إذا ا، واملساعدة بتقدمي وقورقة اإلجابة االمتحانية
ضرورة انتقاء أعضاء اهليئة التدريسية ألنشطة ومتطلبات تراعي خصائص كل فئة من فئات الرتبية . 4. 81

 .اخلاصة
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 مع أو الدراسي العام بداية قبل الدراسية الكتب لتوفي واألقسام الكليات داخل خطط وضع. 4. 81
 .ف مناهجها حبيث تناسب طبيعة كل فئة من فئات ذوي اإلعاقةيكيمباشرة يتم ت الدراسي العام بداية
خصائي نفسي واجتماعي ملساعدة الطلبة إذا تعرضوا ألي تقدمي خدمات إرشادية بتعيني أ. 2. 81

 .شكلة يف أثناء مسيهتم اجلامعيةم
هم وكوهنم هلم على متابعة دراست تقدمي مساعدات مالية خاصة بالطلبة ذوي اإلعاقة تشجيعا  . 1. 81

نفقات اإلضافية املختلفة عن الطلبة العاديني كالنفقات اخلاصة بالنقل واملواصالت الحباجة لكثي من 
 .وتكاليف تكيف املادة الدراسية، وأيضا تسهيل احلصول على قروض جامعية

 .عيةإشراكهم بطبابة اجلامعة لتقدمي اخلدمات الطبية الالزمة هلم يف أثناء دراستهم اجلام. 6. 86
إعادة تأهيل كل املباين اجلامعية لتكون مناسبة لكل فئات األشخاص ذوي اإلعاقة سواء من . 7. 86

وتركيب مصاعد خارجية تسهل حركة الطلبة ذوي اإلعاقة حبيث يكون الطالب أحيث األرصفة أو األدراج 
ضوئية مناسبة للمعوقني قادرا  على الدخول إىل الكلية مباشرة دون احلاجة لصعود الدرج، ووضع إشارات 

 .مسعيا  
 .تعيني مرتجم للغة اإلشارة يف كل كلية من كليات جامعة دمشق. 1. 86
إدخال خدمات املكتبة الكرتونية حبيث تكون متاحة لكافة الطلبة ذوي اإلعاقة ومنسجمة مع . 9. 86

 .حاجاهتم
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