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 ملخص البحث:

االحتياجات  وتعرفلدور اجلامعة ىف جمال خدمة اجملتمع ورعاية ذوى االحتياجات اخلاصة،   احلايلالواقع  تعرفهدفت الدراسة 
، ذوى االحتياجات اخلاصةال رعاية بناء تصور املقرتح لتطوير دور اجلامعة ىف خدمة اجملتمع  وجمو ،  الفعلية لذوى االحتياجات اخلاصة

الباحث املنهج الوصفى،  من طالب اجلامعة من ذوى االحتياجات اخلاصة  مبصر، استخدم طالب   (200)وتكونت عينة الدراسة من 
لطالب ذوى االحتياجات اخلاصة "إعداد الباحث"، و أظهرت نتائج الدراسة: جيب أن متكن اجلامعة  ا استبانة منالدراسة على اعتمدت 

، كما هاواختاذ القرارات املرتبطة خبدماهتممع قدراهتم، تسمح اجلامعة مبشاركتهم ىف صناعة  يتالءماملشاركة ىف األنشطة اجلامعية بشكل  من
رة ضرو مع وملحقاهتا مهيأة ومناسبة لظروفهم، أن  تكون املباين اجلامعية و م، جيب توفري الربامج التعليمية اليت تتناسب مع إمكاناهتم وقدراهت

وهوبني من ذوى اجلامعة ىف تثقيف اجملتمع  لتغيري االجتاهات حنوهم، جيب عمل جوائز تشجيعية وتقديرية للطالب املتفوقني وامل تسهمأن 
 تفعيل دور مراكز اإلرشاد النفسي يف اجلامعات بعقد الندوات املوجهة إىل أفراد اجملتمع، كذلك تقدمي املشورة.و ، االحتياجات اخلاصة

Abstract:
The study aimed to identify the current reality of the University's role in community 
service and the care of people with special needs, and to identify the actual needs of the 
disabled, the building depicting the proposed role of the University in the Community 
area and care for the disabled, and the sample of the study consisted of [200] University 
students with special needs in Egypt, the researcher used descriptive study 
questionnaire, adopted the "preparation", and the results of the study showed : You 
must enable university students with special needs to participate in University activities 
are commensurate with their abilities, allowing the University to participation in 
decision-making and industry related services, you must also provide educational 
programs to suit their abilities, that the University buildings and accessories ready and 
appropriate for their circumstances, should contribute to the University in community 
education to change attitudes towards them, make awards, approximate to outstanding 
students and gifted students with special needs, activating the role of psychological 
counseling centers in universities, seminars Addressed to members of the community, as 
well as advice.ce 
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 مقدمة:
خلاصة من أهم القضايا اليت ختدم أكثر من فئة من فئات االحتياجات اخلاصة، وهنا قضية التعليم العايل لذوي االحتياجات ا تعد

ميكننا القول أن التعليم العايل هو حق من أبسط احلقوق اليت جيب أن يتمتع هبا األفراد من ذوي االحتياجات اخلاصة، وتعد اجلامعة 
رفة والفكر معاً، وقد أنشأها اجملتمع لتحمل هذه املسئولية، ومن مث فهي مؤسسة اجتماعية حتمل مسئولية القيادة و الريادة  فهي متلك املع

وإذا كانت  ،وإذا كانت اجلامعة متتلك املعرفة فهذا يعىن دراسة وتعمقًا ومتكناً  ،مطالبة برتبية املواطن املؤثر والفعال ىف احلاضر واملستقبل
قوة مؤثرة ىف حركة بوصفها  التفكري، ومن خالل ذلك يكون دور اجلامعة متتلك الفكر واملفكرين فهذا يعىن تأصياًل ومنهجية علمية ىف

 ( .51، 1993اجملتمع وتطوره)اللقاىن ،
ن اجلامعة ال توجد ىف فراغ، فلكل جامعة إقليم خاص هبا إارتباط اجلامعة باجملتمع والبيئة الىت توجد فيهما ضرورة ملحة، حيث  يعدو 

حبثية وحتيط هبا ظروف جغرافية وبيئية معينة تؤثر بطريقة مباشرة ىف طبيعتها وىف نوعية األنشطة الىت تقوم هبا سواء كانت أنشطة تعليمية أم 
يطة هبا، وحماولة تقدمي األسس العلمية للتصدى ملا يوجد هبا من أم إرشادية، فغاية اجلامعة ومربر وجودها هى خدمة اجملتمع وتنمية البيئة احمل

 (.3،  1992مشكالت)عبدالرؤف،
ن لكل جمتمع متطلباته ومقوماته وحتدياته ومشكالته النابعة من ظروفه الزمانية واملكانية فينبغي أن تلتزم اجلامعة بروح العصر إوحيث 

اعل ديناميكي له مدخالته وخمرجاته وعملياته التشغيلية، تأخذ من اجملتمع وتعطيه، وأن يتم ذلك ىف ضوء نظام متكامل متف ،ومقوماته
وبذلك تعد اجلامعة أحد أهم املؤسسات الىت تسهم ىف تكوين اجملتمع وبلورة  ،وهكذا تصبح العالقة بني اجلامعة واجملتمع عالقة أخذ وعطاء

 ( .2، 2002مع )حممد، مالحمه ىف احلاضر واملستقبل، وتنمية البيئة وخدمة اجملت
، وعن طريقها يتم والوظيفة الثانية البحث العلمى ،مفالوظيفة األوىل للجامعة التعلي ،خدمة اجملتمع هى الوظيفة الثالثة للجامعة وتعد

مفيدة للمجتمع نقل اجملتمع من مرحلة إىل مرحلة تالية ىف التطور والتنمية، وعن طريق ارتباط اجلامعة باجملتمع ميكن أن تؤدى خدمات  
وظيفة خدمة اجملتمع الوسيلة الضرورية لتحقيق رسالة اجلامعة، ذلك ألهنا  تعدوتتعامل معه وتعمل على تنميته وحل مشكالته، وبذلك 

من املشكالت االجتماعية واالقتصادية والنفسية  ضعف ارتباط اجلامعة باجملتمع إىل عديد  يؤدي تتضمن الوظيفتني األخريتني، و 
 (. 45 -42، 1990)دياب،
وأهنم ال  ،بدأ االهتمام والعناية مبثل هذه الفئات بعد أن كان ينظر إليهم على أهنم نوعية من البشر ال يرجى منهم فائدةوقد   

فضاًل عن  ،ومن أجل هذا سعى علماء النفس إىل حتديد مفهوم الرتبية اخلاصة هلم ،يستطيعون اإلسهام بقدراهتم يف منو اجملتمع وتطوره
 (.9، 2003ابتكار طرق وأساليب جديدة لتعليمهم والنهوض مبستوياهتم واستثمار ما لديهم من قدرات ) إمساعيل، 

مشكلة اإلعاقة بشكل عام ليست مشكلة مرضية فحسب بل هي مشكلة اجتماعية هلا انعكاسات اجتماعية واقتصادية  كما أن
ية يستلزم االستناد إىل منهج متكامل يعتمد على إدماج مجيع األبعاد الصحية والتصدي هلذه القض ،تؤثر على عملية التنمية بشكل عام

 (.1، 2000االقتصادية والثقافية وغريها) القومى ،
وتعمل الرتبية على هتيئة الفرد اإلنساين لكي يكون عضوًا عاماًل يف جمتمعه حمققًا ألغراضه ومبا يعود على الفرد نفسه بالسعادة 

عن الرتبية على توفري  ناملسؤولو ومن مث يعمل  ،الصحية تلك اليت تسعى بالعناية والرعاية جلميع أفراد اجملتمع على حد سواء والرفاهية والرتبية
 (. 39، 1998عناصر العملية التعليمة والرتبية بكفاءة عالية لتحقيق أغراضها ) الزهريى، 

هذه الفئات ملا ميكنهم من اإلحساس بذواهتم وإنسانيتهم يف اجملتمع الذى وهتتم الرتبية اخلاصة اليت قصد إليها علماء النفس مبساعدة 
مبا  ؛والعمل على تنمية ما لديهم من إمكانيات على أقصى مستوى ممكن وحسن اسثمارها وتوظيفها يف اجملال املناسب ،يعيشون فيه

اإلحساس األمر الذى حيقق هلم  ؛سهم يف احلياةلقيام بدور مناسب يتؤهلهم ليساعدهم على إدراك ما لديهم من إمكانيات وقدرات 
عندما يتطلب  ةاالهتمام بكل فرد على حدبل جيب  ،كما أنه البد من مراعاة الفروق الفردية  جملتمع،داخل  بالذات والشعور باإلنسانية 
 (. 9، 2003األمر هذه العناية )إمساعيل،

غري ذلك فالفرد ذوى االحتياجات اخلاصة له  أمكانوا أسوياء أألفراد سواء والرتبية يف سعيها لتحقيق ذالك ينبغي أن ال متيز بني ا
متوازيا يف ذلك مع أقرانه األسوياء يف حدود قدراته  ،احلق يف أن تشمله الرتبية الدميقراطية  بالعناية والرعاية اليت متكنه من االستمتاع حبياته

ت الرتبية هذا احلق اإلنساىن فإن شعار الدميقراطية يقوم بذلك امسًا ال فعاًل وعمالً وإذا أغفل ،مبا يقدم له من خدمات تعليمية أو تأهيلية
(. 12، 11، 1998)الزهريى 
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قضية اإلعاقة واحدة من القضايا ذات األبعاد االجتماعية واالقتصادية الىت أصبحت من األمهية مبكان لدى اجملتمعات املختلفة  وتعد

ن أثارها متتد لتشمل اجملتمع بأكمله، فإن تنمية اإلنسان إبل  ،ًا على الشخص ذى اإلعاقة نفسه أو أسرته فقطن اإلعاقة ليست عبئإإذ 
وأن الفئات اخلاصة ال تقل أمهية بأية حال من األحوال  ،املعاق من أهم املعايري الىت نستطيع أن حنكم هبا على مدى تقدم اجملتمع أو ختلفه

فجميعها تسهم ىف التنمية والتنمية احلقيقة هى الىت تنطلق من اإلنسان وتنتهى  ،ى املوجودة باجملتمععن نظائرها من الفئات األخر 
من أهم الفئات الىت جيب أن هتتم هبم اجلامعة وتسعى خلدمتهم سواء داخل  الفئة ولذلك فإن هذه( 249 ، 2005باإلنسان)اخلوىل ، 

 .خارجها أماجلامعة 
 مشكلة الدراسة:-

تزايد االهتمام عامليًا وحمليًا بذوى االحتياجات اخلاصة وأجريت األحباث و)الدراسات العلمية( على أفضل الطرق والوسائل لقد       
م املناسبة لتأهيلهم باعتبارهم قوة إنتاجية ميكن أن يكونوا أعضاء نافعني ألسرهم وجمتمعهم، وأيضا العمل على حتقيق التنمية البشرية هل

(.حيث بدأ 148، 2005خليارات أمامهم للتمتع بالفرص السياسية واالقتصادية لكى يكونوا مبدعني ومنتجني )اخلوىل، يؤدى إىل توسيع ا
التوسع ىف تطبيق الدمج الرتبوى  باملرحلة اجلامعية ويرتكز هذا التوسع على ثالثة أبعاد هى:

 اجلامعات. حيث تتم عملية تعليم ذوى االحتياجات اخلاصة ىف مجيع البعد اجلغراىف: (1)
البعد الفئوى: حيث مل يقتصر الدمج على فئة دون غريها بل مشل معظم الفئات الىت تستفيد حالياً من خدمات الرتبية اخلاصة  (2)

باجلامعة.
 حيث تقدم خدمات الرتبية اخلاصة للطالب غري العاديني باملرحلة اجلامعية. البعد اخلدماتى:  (3)

مسألة التحاق الطالب ذوى االحتياجات اخلاصة مبؤسسات التعليم العايل من القضايا اليت مل تبحث أو تناقش على مستوى  تعدحيث  
 األحباث العلمية املنشورة يف اجملالت أو الدوريات العلمية، ىف حدود ما اطلع الباحث، علماً بأهنا تشغل بال الكثري من أولياء األمور

وتسعى  من جوانب تلك القضية اليت مل ختضع للدراسة بشكل كامل، ومن هنا تربز أمهية احلاجة إىل إثارة عديد   ،وكذالك بال األكادمييني
ىف ضوء ما سبق ميكن أن تصاغ مشكلة الدراسة  ىف األسئلة  دور اجلامعة ىف رعاية ذوى االحتياجات اخلاصة، إيلهذه الدراسة للتعرف 

 التالية:
امعة ىف جمال خدمة اجملتمع ورعاية ذوى االحتياجات اخلاصةما الواقع احلاىل لدور اجل -1
ما االحتياجات الفعلية لذوى االحتياجات اخلاصة -2
ما التصور املقرتح لتطوير دور اجلامعة ىف جمال خدمة اجملتمع ورعاية ذوى االحتياجات اخلاصة باجلامعة  -3

هدفت الدراسة إلى:أهداف الدراسة:  -
 لدور اجلامعة ىف جمال خدمة اجملتمع ورعاية ذوى االحتياجات اخلاصة. تعرف الواقع احلاىل - أ

 االحتياجات الفعلية لذوى االحتياجات اخلاصة. تعرف - ب
.بناء تصور املقرتح لتطوير دور اجلامعة ىف خدمة اجملتمع وجمال رعاية ذوى االحتياجات اخلاصة  - ت
أهمية الدراسة:-

 -نحو التايل:ميكن إبراز أمهية الدراسة احلالية على ال
تتبلور أمهية هذه الدراسة يف احلاجة لدراسات هتتم بالطالب ذوي االحتياجات اخلاصة واالستفادة من كفاءهتم أوال ً: من الناحية النظرية: 

 م. الفئة هم األحق أن تتجه الدراسات إىل االهتمام هبهذه وما توفر لديهم من قدرات، كما ترجع أمهية دراسة هذا املوضوع إىل أن 
مشكالهتم  إيلوأن هذه الدراسة تلقي الضوء على  دور اجلامعة ىف رعاية الطالب ذوى االحتياجات اخلاصة ومعرفة احتياجاهتم والتعرف 

وتقدمي احللول هلا.
 تساعد هذه الدراسة الفئات التالية: ثانياً: األمهية التطبيقية:

املخططون يف وزارة التعليم لكي ميكنهم وضع األساليب املناسبة لرعاية الطالب ذوى االحتياجات اخلاصة ،و التعرف على  - أ
احتياجاهتم ومشكالهتم والتغلب عليها. 

 أعضاء هيئة التدريس الذين يتعاملون مع هذه الفئة.  -ب 
هلم من جانب  اجلامعة. املقدمة يستفيدون من هذه الدراسة والرعاية الكاملة قد ذوى االحتياجات اخلاصة أنفسهم  -ج 
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يستفيد من هذه الطاقات املعطلة على أكمل وجه دون إهدار وحتويلها إىل قوه منتجه تسهم يف ميكن أن اجملتمع ككل حيث  - د

 بناء اجملتمع. 
مصطلحات الدراسة: -

جتمع ىف مكان خمصص كلياهتا ومعاهدها  ،تماعية طورها اجملتمع خلدمته بصفة أساسيةا" مؤسسة اجأهنتعرف اجلامعة  مفهوم اجلامعة:
وتقوم ببحث مشكالت اجملتمع  ،جمموعة من املدرسني والطالب جيتمعون لتلقى العلم ىف الفروع العليا من املعرفة لتأهيلهم وإعدادهم

 (.1995،149ووضع مجيع إمكاناهتا البشرية واملادية ىف خدمة اجملتمع)شوق ،سعيد،  ،وحماولة تشخيصها وعالجها
اجلماعات و  -الكنائس-املساجد  -مفهوم خدمة اجملتمع: تعرف خدمة اجملتمع بأهنا اجلهود الىت تقوم هبا منظمات اجملتمع املدين

تتضمن خدمة اجملتمع برامج تعليم كيفية الوقاية من املخدرات، وبرامج  واملنظمات األهلية لتحسني اجملتمع احمللى أو احلي، وقد ،االجتماعية
 (.Barker , 1999:, 91)هاوجتميل وبرامج تنظيف األحياء ،الرتويح اخلاصة باملعاقني، وبرامج اللياقة البدنية للمسنني

خدمات  :اجات اجملتمع حبيث تشملكما تعرف بأهنا تطبيق العلم والتكنولوجيا والفنون واآلداب بطرق علمية قائمة على احتي
 .( Rini , 2000: , 52-53لتنمية املنطقة احمليطة) ،وحبوث تطبيقية عملية ،تدريبية واستشارية

ومن جانب آخر رفع كفاية  ،جمموعة اخلدمات الىت هتدف إىل رفع كفاءة الطالب ذوى االحتياجات اخلاصة -التعريف اإلجرائى:
يف  اوعضو  ،حالة فرديةبوصفه التعليم، خالل أمناط من املمارسات التعليمّية اليت هتدف للوصول إىل املتعّلم، وتعامل هذه األهداف املتعّلم 

وهي أداة تتحّقق هبا رفاهية  وتطوير اجملموعة كمجموعة يف جمتمع أو بيئة حمّلّية، ا،فردباعتباره مجاعة يف الوقت نفسه، فهي هتتم بتنميته 
اجملتمع، وتعتمد على استثمار الطاقة البشرية املوجودة وحتفيزها واستغالل ما تبقى لديهم من قدرات.

خلدمة أبناء اجملتمع من  هامفهوم خدمة اجلامعة للمجتمع: تعرف خدمة اجلامعة للمجتمع بأهنا" النشاط الذي تقوم به اجلامعة موج
كل ما يواجه اجملتمع احمللى من مشاكل و  ،وإجراء البحوث التطبيقية ،وتوفري املعلومات لألفراد واهليئات ،تقدمي النصح :منغري طالهبا، ويتض

 ، 1993وألبناء اجملتمع احمللى عامة )اجلرب ،  ،وبرامج التدريب للعاملني ىف أجهزة الدولة ومؤسساهتا ،وعقد املؤمترات والندوات واللقاءات
118.) 

االرتقاء مبستوى اخلدمات اجملتمعية املقدمة للطالب ذوى االحتياجات اخلاصة، وتوظيف التخصصات والربامج  -ف اإلجرائى:التعري
 العلمية، وتوجيه البحث العلمي خلدمة ذوى االحتياجات اخلاصة ومساعدهتم على حل مشكالهتم.

" كل فرد حيتاج إىل خدمات خاصة لكى ينمو أو هة أنمفهوم ذوى االحتياجات اخلاصة: يعرف سليمان  ذوى االحتياجات اخلاص
 (1998،143يتعلم أو يتدرب أو يتوافق مع متطلبات حياته اليومية أو األسرية أو الوظيفية أو املهنية" )سليمان، 

رحلة املاالحتياجات اخلاصة ب ويعرف الباحث الطالب ذوى االحتياجات اخلاصة إجرائياً: بأهنم الطالب ذو  -التعريف اإلجرائى: 
أو  ،الطالب ذوى صعوبات التعلم اجلسمية أو السمعية أو البصرية من سواء ، حيتاجون مساعدة نتيجة لقدراهتم احملدودة يناجلامعية الذ

الربامج و  د وتوفريالذين هم حباجة إىل املساعدة واإلرشا ،أو إعاقات صحية أو إعاقات متعددة ،ذوى االضطرابات السلوكية واالنفعالية
اإلمكانات الىت تساعدهم على التعليم  بشكل مناسب لقدراهتم.

اإلطار النظرى للدراسة: -
 االحتياجات الخاصة  واحتياجاتهم: وذو  

االحتياجات الرتبوية اخلاصة الذين  ويعد جمال الرتبية اخلاصة أحد اجملاالت الرتبوية احلديثة الىت تعتىن برتبية غري العاديني وهم ذو 
التواصلية،  أو ،االنفعالية وأ ،السلوكية أو ،األكادميية أو ،أو اجلسمية ،أو احلسية ،العقلية :خيتلفون عن أقراهنم العاديني، إما ىف قدراهتم

استخدام الوسائل والطرق واألساليب ، ويتم ذلك من خالل املقدمة هلم اختالفات توجب إجراء تعديالت ضرورية ىف املتطلبات التعليمية
اصة والربامج الىت من شأهنا أن متكنهم على اختالف احتياجاهتم وخصائصهم من االستفادة من البيئة الرتبوية الطبيعية، كما تعىن الرتبية اخل

ة، وبعض هؤالء الطالب أيضا بالتعليم أو التدريس الذى يصمم للطالب ذوى الصعوبات أو الذين حيتاجون إىل احتياجات تعلم خاص
جيدون صعوبة ىف تعلمهم، ولكنهم حيتاجون إىل تربية خاصة تساعدهم على حتقيق مهارات معينه لتصل هبم إىل أقصى اإلمكانيات.

 :أنواع اإلعاقات يف جمال الرتبية اخلاصة -

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٩١ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ميكن  تقسيمهم إىل جمموعات تتشابه أو ختتلف بناء على خاصية معينة تساعد على حتديد الطبيعة واملقدار ونوع اخلدمة اليت 
 حتتاجها كل فئة، وتتعدد التصنيفات والتسميات وفقا ملعايري ذاتية وطبية وتربوية واجتماعية وحسب الظهور يف املراحل العمرية املختلفة

0(315 - 103، 2003ب على أساس املظهر اخلارجي للحواس)الزغىب ،وحسب طبيعة األسبا
 (اإلعاقة احلركية)اجلسدية واإلعاقة البصرية  واإلعاقة السمعية و اإلعاقة الفكرية  -مجع العلماء على تصنيفهم على النحو التايل:أوقد 

واضطرابات  ،والسلوكية )النشاط الزائد املصاحب بضعف االنتباه(االضطرابات االنفعالية ، الكالمو ـ اضطرابات اللغة ،صعوبات التعلم
0(165 -155، 1997التوحد )العيسوي، 

 احتياجات األشخاص  ذوى اإلعاقة:-
تلف أفراد الفئات اخلاصة فيما بينهم من حيث اخلصائص أو جوانب الشخصية عن املستوى العادى لألفراد عامة، فهناك أنواع خي 

االجتماعية، واضطراب التواصل وصعوبات التعلم، وأن اآلثار الىت و ات احلسية واجلسمية والعقلية واملعرفية واالنفعالية متعددة من اإلعاق
ترتكها هذه اإلعاقة على الشخصية واالحتياجات الرتبوية والنفسية اخلاصة الىت ترتتب عليها لدى كل فئة من ذوى االحتياجات اخلاصة 

اين تلك اآلثار وهذه االحتياجات تبعا لتباين اإلعاقة، أى أن هناك متطلبات منو وحاجات خاصة ترتبط بكل ليست واحدة، وإمنا قد تتب
 (.172،  2002نوع من هذه اإلعاقة وختتلف تبعا هلا)املسبحى ،

واجبات، شأنه ىف ، هو قبل أن يكون معاقاً، مواطن وإنسان له حقوق وعلية هاأو نوعفالشخص املعاق بغض النظر عن درجة إعاقته 
ذلك شأن أى مواطن عادى، وحباجة إىل رعاية من نوع معني تتناسب مع ما لدية من قدرات وإمكانيات، وأن حقوق املعاقني قد نصت 

وضحت حقوق املعاقني ىف احلرية والكرامة والضمان أحيث  ،علية كافة اإلعالنات واملواثيق واالتفاقات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان
 (.241، 1990جتماعى واخلدمات الصحية وتوفري التعليم والتأهيل املناسب هلم )حكيم :اال

زيادة وعى اجملتمعات املختلفة حبقوق الشخص ذوى االحتياجات اخلاصة الىت ينتمون إليها مطلب ضرورى من تعايشهم  دعتكما 
-مع اجملتمع، ومن أهم تلك احلقوق ما يلى:

 تمع بتوفري كافة الفرص له.أن يكون عضواً فعاالً ىف اجمل-
 عضوية(.  ونفسية  وتوفري احتياجاته الرئيسية )اجتماعية  -
 احلصول على قدر مناسب من التعليم والتأهيل واإلعداد للحياة.-
 أن تكون له حياة زوجية أسرية خاصة  ما مل يتعذر ذلك.-
 ديراً ىف عيون األخريني. حياة اجتماعية تعرتف بقدراته، وحترتم إجنازاته، وتضفى علية أمهية وتق-
أو مينحه قيمة وأمهية وسط اآلخرين )قنديل:  غريه،احلصول على عمل مناسب لقدراته املتبقية، يعفيه من االعتماد على -

2002 ،113.) 
أهمية تحديد احتياجات ذوى اإلعاقة: -

 -اإلعاقة يضفى أمهية ذات أبعاد خاصة لديهم لعدة أسباب من أمهها: وإن احتياجات األفراد ذو 
وأن نشعره بإنسانيته وقيمته الذاتية بعض النظر  ،أنواع الرعاية الالزمة لهكل أن املعاق طاقة بشرية معطلة، ومن حقه علينا أن نوفر له  

كى يستطيع أن يعيش ه  لدي عاية تناسب قدراته وإمكانياته املتبقية، وبالتاىل فهو ىف أشد احلاجة إىل ر نفسهاعن قدراته وإمكاناته اخلاصة 
وإىل مزيد  ،و تؤدى إىل أن يعيش حياة ناجحة مرضية بالنسبة له حياة جديدة، وإن مراعاة احتياجات املعاق تولد لدية الدافع لبذل اجلهد،

تتاح هلم فرصة قراءة الكتب العلمية، واإلطالع على وسائل من احتمال النجاح ىف حتقيق أهداف أعلى ىف املراحل األكثر تقدما، حيث ال 
ومن مث تقل فرصة إكساهبم الذاتى للمعارف الالزمة والضرورية بالنسبة هلم، حيث يتعني ضرورة توفري الربامج التعليمية  ،اإلعالم املختلفة

لطبيعة اإلعاقة، والتكامل دائما بني اجملاالت املهنية واجملاالت واملناهج التدريسية املناسبة، باإلضافة إىل توفري فرص اكتساب املهن املناسبة 
باإلضافة إىل اجتاهات األسر  ،فقد ال تساعدهم قدراهتم على التكيف مع غريهم من العاديني العلمية والعملية وتقدميها بشكل مناسب له،

ن الرعاية واالهتمام يتالءم مع احتياجاهتم وينبع منها وإحساسهم بالتعاسة والعدوانية ومن مث فهم حيتاجون إىل نوع خاص م ،السلبية
(.76، 2006)السعيد وآخرون،

 أنواع حاجات ذوى اإلعاقة:-
إىل األمن، احلاجة  :مثل نفسها املرحلة العمريةباحتياجات عامة يشرتكون فيها مع العاديني الذين ميرون  :تتمثل ىف األنواع التالية
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تكوين و  ،الشرابو الطعام  و ،االستقالل الذاتىو  ،مرافقة األقران و ،احرتام الذات و ،حتقيق الذات و ،التقبل االجتماعي و ،التقدير و

 وغريها  ومن أهم االحتياجات مايلى: واحلب  والتقبل  والتواصل  ، واألسرة
وإعداد مناهج تناسب احتياجاهتم وإعاقاهتم وقدراهتم مبا  ،احتياجات تعليمية )ثقافية( حيث ينبغى توفري فرص التعليم املناسبة هلم - أ

واستخدام أساليب تدريس ختتلف عن تلك األساليب املتبعة مع العاديني وذلك  ،ىف إشباع احلاجات التعليمية الالزمة هلم يسهم
 .مشكالهتم ملساعداهتم على التغلب على

حبيث  ،وطبيعة إعاقته واآلثار املرتتبة عليها واستعداداته هإمكانياتتقييم و  املعاق دراسة قدرات :احتياجات تدريبية تأهيلية ويقصد هبا - ب
(.77، 2006وإتاحة الفرصة له للتدريب عليها والعمل سببها )السعيد وآخرون،  ،ميكن توجيهه إىل اختيار املهنة املناسبة لقدراته

 دور اجلامعة خلدمة ورعاية ذوى اإلعاقة:-
االت اخلدمات الىت تقدمها اجلامعة للمجتمع هى البحوث التطبيقية وتقدمي األسس العلمية ملواجهه مشكالت اجملتمع من أهم جم لعل 

والتدريب والتعليم املستمر ومراكز الوحدات ذات الطابع اخلاص. 
 مجاالت الجامعة لخدمة المجتمع:  -

كما تتعدد بتعدد اجلماعات الىت توجه  اومشكالهتات تلك اجملتمعات تتعدد جماالت اخلدمة الىت تقدمها اجلامعة للمجتمع بتعدد حاج
وتتمثل برامج خدمة اجملتمع الىت تقدمها اجلامعات ىف برامج تعليم الكبار والتعليم املستمر وتقدمي املشورة للقيادة العليا  ،إليها تلك اخلدمات

ومن جماالت خدمة اجملتمع باجلامعة: ،واالقتصادية  والسياسيةىف اجملتمع وتقدمي النقد ىف كل ما يتعلق بالقضايا االجتماعية 
البحوث التطبيقية واالستشارات: تعد البحوث واالستشارات جانباً مهماً من جوانب خدمة اجملتمع حيث ميكن للجامعة مبا تقوم  -أ

من خالل ربط هذه البحوث بواقع  ىف حل املشكالت الىت تواجه اجملتمع، وذلكاإلسهام به من أحباث وما تقدمه من استشارات 
اجملتمع الذي توجد فيه،كما أشارت بعض الدراسات إىل أن االستشارات العلمية الىت تقدمها اجلامعة ملؤسسات اجملتمع، والبحث 
 التطبيقي الذي يسعى إىل دراسة مشكالت اجملتمع ومؤسساته والعمل على حلها من أهم األنشطة الىت ميكن للجامعة أن تقدمها

 (. 18، 2005خلدمة اجملتمع )السمادوىن، 
 لكالأن اجلامعات لديها حاجات ومتطلبات والتعاون املشرتك مفيد  :و العالقة بني البحث العلمي وخدمة اجملتمع مبنية على مسلمة هى

  الطرفني.
ملشروعات جمال التدريب والتعليم املراكز والوحدات ذات الطابع اخلاص: تقوم املراكز ذات الطابع اخلاص بإجناز العديد من ا -ب

رد املستمر ومحاية البيئة وتصميم نظم اإلدارة البيئية وإعداد االسرتاتيجيات املستقبلية ىف اجملاالت، باإلضافة إىل احملافظة على املوا
 ( . 3، 2001الطبيعية وترشيد استغالهلا )فرغلى،

وتقدمي خدمات  ،ع  ورعاية ذوى االحتياجات اخلاصة داخل احلرم اجلامعيوتأسيسا على ما سبق يتمثل  دور اجلامعة ىف خدمة اجملتم
إرشادية من خالل قنوات اتصال اجلامعة باجملتمع والوحدات ذات الطابع اخلاص الىت تكون حلقة الوصل بني اجلامعة واجملتمع.

 مناذج حتقيق اجلامعة خلدمة اجملتمع: -
مة اجملتمع( من خالل منوذجني:ميكن للجامعة أن حتقق وظيفتها الثالثة )خد

النموذج املتكامل: وفيه تكون برامج خدمة اجملتمع جزءًا ال يتجزأ من أنشطة الكليات باجلامعة، حيث يقوم أعضاء هيئة -1
التدريس بالكلية باإلشراف على هذه الربامج ختطيطا وتنفيذاً ومتابعة وتقومياً.

فصلة داخل اجلامعة تتوىل تنظيم هذه الربامج كما ىف املراكز والوحدات ذاتالنموذج املنفصل: وفيه تكون هناك وحدات من -2
، برامج وقائية أو عالجية )الصدىف أو ما تقوم به من توعية أو ،مبا تقدمه من خدمات تدريبية واستشارية وحبثية خمتلفة ،الطابع اخلاص

2001  ،79.) 
رامج وأنشطة متنوعة وميكن حصر هذه الربامج واألنشطة فيما يلي: وتسعى اجلامعات لتحقيق وظيفة خدمة اجملتمع من خالل ب

كانوا أصحاب مهن أم حرفيني، أغري مؤهلني وسواء  أمبرامج عامة خلدمة أفراد اجملتمع بغض النظر عن كوهنم مؤهلني  - أ
ورعاية األمومة والطفولة  ،وتعليم الكمبيوتر ،برامج اللغات :ومن الربامج الىت تقدمها ىف هذا اجملال كبارا،أم   اشباب

هذا إىل جانب املعارض العامة واملعارض العلمية والفنية. ،والتغذية والصحة العامة
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الربامج املهنية، وهى برامج حتظى ىف عديد من النظم التعليمية بأمهية خاصة ويكاد ينظر إليها على أهنا أحد جوانب النظام الرتبوي  - ب

أثناء اخلدمة  يف ومن الربامج الىت تقدمها اجلامعات ىف هذا اجملال برامج التدريب ،املهن باجملتمعالىت تستهدف النمو والتطور ىف 
 لألطباء واملهندسني واملعلمني واحملاسبني وكذا برامج التدريب التحويلي. 

د تأخذ هذه اخلدمة شكل وذلك باالتفاق بينها وبني اجلامعة وق ،وتصمم هذه الربامج خصيصًا خلدمة مؤسسة أو جامعة معينة     
دورات تدريبية يشارك فيها اخلرباء ىف تلك املؤسسة مع أساتذة اجلامعات ىف اإلعداد والتخطيط، وقد تأخذ شكل استشارات فنية أو 

اد، برامج حبثية مشرتكة بني اجلامعات وإحدى املؤسسات أو االستعانة خبربة وخدمات أحد أعضاء هيئة التدريس ملدة حمددة )عبد اجلو 
1983 ،108 – 109.)

 :الصعوبات واملشكالت الىت تواجه اجلامعة ىف خدمة وتنمية اجملتمع
وتعوق قيامها بدورها جتاه اجملتمع ومن أمههاوتنميته هناك بعض الصعوبات واملشكالت الىت تواجه اجلامعة ىف خدمة اجملتمع 

هجه.الفجوة املوجودة بني برامج بعض اجلامعات وبرامج التعليم ومنا -1
ارتفاع نسبة األمية. -2

معاناة الدول من كل خصائص وصفات الدول النامية. -3
ضعف اإلنفاق النسيب على البحث العلمي مما ينتج عنه: -4

ضعف املراكز البحثية. - أ
 قلة األجهزة.  - ب

مشكالت تتعلق بأعضاء اهليئة اإلدارية. -5
مشكالت تتعلق بأعضاء اهليئة التدريسية. -6
اهليئة الفنية والتجهيزات.مشكالت تتعلق بأعضاء  -7
.مشكالت تتعلق بالباحثني والبحث العلمي -8
 فلسفة اجلامعة خلدمة اجملتمع وذوى االحتياجات اخلاصة:-

تنطلق الفلسفة الرتبوية خلدمة اجلامعة للمجتمع من واجب انتقال اجلامعة من حيز احلرم اجلامعي الضيق إىل خارج أسوارها التقليدية         
أن التعليم ال ينتهي مبجرد االنتهاء من الدراسة  هوهذه الوظيفة من مبدأ فلسفي تنطلق إىل من ال يستطيعون الذهاب إليها، و حبيث تصل 

بل الفرد ىف حاجة دائمة للتعليم طوال حياته، وأن خدمة اجملتمع ال تنحصر ىف جمال واحد فقط، كما تستند وظيفة خدمة اجلامعة 
ر هو أن التعليم ليس فقط من أجل اجلانب الذهين والعقلي فقط، ولكن لربط التعليم باحلراك والتقدم للمجتمع إىل مبدأ فلسفي أخ

 ( Word- kellywolf - 2000 p 767االجتماعي)
ىف تذويب الفوارق الطبيعية واحلراك االجتماعي  مهمجلامعة اليوم هى جامعة اجملتمع تعيش من أجله وتعمل على رفاهيته، وهلا دور او       

لتسهم ىف تنشيط بيئته االجتماعية واالرتفاع  ؛من خالل دورها الرتبوي، كما البد للجامعة أن تستجيب لالحتياجات الثقافية للمجتمع
 (.32– 1992،31مبستواه الفكري والثقايف )مرسى، 

ائدة فهي متثل توجها جديدا ميكن أن ر ر فلسفة اجلامعة وهى مؤسسة تعليمية وحضارية وأن فلسفة اجلامعة املنتجة ال ختتلف من جوه    
وعلى هذا األساسي فإن دور اجلامعة املنتجة ميكن أن يتحدد من خالل  ،تعزز من خالله دورها الريادي ىف حركة اجملتمع وتطويره

النشاطات اآلتية: 
توسيع فرص التعليم استجابة حلاجات اجملتمع. -1
شاركة املباشرة ىف التطوير واالبتكار.امل -2
إجراء البحوث املرتبطة حبقل حمل املشكالت الىت تواجهها. -3
.الفسح ىف اجملال لإلفادة من رسائل الدراسات العليا ىف معاجلة مشكالت العمل واقرتاح احللول املناسبة هلا -4
توسيع برامج التعليم املستمر والتدريب. -5
 تعا ج مشكالت حقل العمل.تقدمي خمتلف االستشارات الىت -6
االهتمام باإلنتاج املباشر ىف بعض النشاطات اجلامعية. -7
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فتح الدراسات املسائية بتمويل ذايت. -8
االهتمام بالبحث التطبيقي الذي خيدم اجملتمع. -9

وأن قيام اجلامعة هبذه  ،ويعزز تنفيذ أهدافها األساسية ،إن اعتماد اجلامعة هلذه النشاطات من شأنه أن يوسع دورها التقليدي
(.  140 – 139،  1997بل هو تعزيز هلذا الدور )اخلشاب ، بدر العناء،   ،النشاطات ال يعىن حتوال عن دورها وأهدافها

  -دراسات سابقة:
الىت واملشكالت  ،أسباب عزوف الطالب عن األنشطة الصيفية احلالية باجلامعة تعرف(: 1990هدفت دراسة عبدالسالم)       

وإعداد برنامج مقرتح هلذه األنشطة ىف ضوء احتياجات الطالب ومتطلبات اجملتمع، وأظهرت النتائج أن هناك بعض جوانب  ،تعوقه
جيابية لدى مجيع أفراد العينة ىف ضرورة توجيه استثمار أوقات الفراغ ىف إورغبة  ،القصور ىف الربامج واألنشطة وحجم اإلقبال عليها

ىف أنشطة هادفة بناءة، ومت ختطيط الربنامج املقرتحة لألنشطة الصيفية للطالب باجلامعة ىف ضوء احتياجاهتم  وترشيدهالعطلة الصيفية 
 ومتطلبات اجملتمع.

جامعة املنصورة ومراكزها  النوعية املتخصصة ىف حتقيق متطلبات قطاعات  إسهام تعرف(: 1993وحاولت دراسة  السيد )       
املتطلبات  وكذلك تعرف ،واالجتماعية مبحافظة الدقهلية من خالل أساليب الرتبية املستمرة ىف جامعات أخرى التنمية االقتصادية

ووضع تصور ملا جيب أن تكون علية الرتبية  ،)صناعية وزراعية( واالجتماعية )تعليمية وصحية( املختلفة الرتبوية للقطاعات االقتصادية
 سهاماً ىف حتقيق تنمية  اجملتمع.املستمرة ىف اجلامعة  لتصبح أكثر إ

اصة جامعة حلوان ىف خدمة اجملتمع من خالل إنشاء جلان خدمة خبدور اجلامعة و  تعرف(: على 1998وركزت دراسة زهران)     
اجلامعة  اجملتمع وتنمية البيئة وكيفية ربط اجلامعة باجملتمع، وإحداث التنمية للمجتمع احمللى من خالل دعم العالقات واالتصال بني

لعمل جلان البيئة خلدمة وتنمية اجملتمع ومحاية البيئة، حيث أوضح البحث أمهية  اوأجهزة اجملتمع، ووضع خطة مقرتحة تصلح أساس
ودورها ىف تنمية اجملتمع احمللى واحلفاظ على البيئة ومحايتها وخاصة املؤسسات التعليمية ملا هلا من تأثري  ،املؤسسات القائمة ىف اجملتمع

 قوى وفعال على مجهور عريض من الطالب وبصفة خاصة اجلامعات ودورها ىف خدمة اجملتمع ومحاية البيئة.
الذى تقوم به اجلامعات ىف سبيل تنمية جمتمعاهتا، ومعرفة بعض  الدور تعرف(: 2005كما تناولت أيضًا دراسة أبو زيد )         

النماذج املعاصرة لدور اجلامعات األجنبية ىف تنمية اجملتمع، حىت ميكن االستفادة منها وفق ما يتناسب وإمكانيات اجلامعة واحتياجات 
وفروعها ىف تنمية اجملتمع، وأظهرت النتائج أن الغالبية  اجملتمع، باإلضافة إىل وضع تصور مقرتح من شأنه أن يسهم ىف تطوير دور اجلامعة

يق العظمى فضلوا تغيري املصطلح املستخدم حاليًا  للداللة على  الوظيفة الثالثة للجامعة" خدمة اجملتمع وتنمية البيئة" واعتباره غري دق
ختيار هذا املصطلح املستخدم حالياً ثلث أفراد العينة يد اأوشامل للتعبري عن الدور الذى تنهض به اجلامعة ىف إطار هذه الوظيفة، حيث 

 تقريبا فقط.
 (: الفروق بني ذوى صعوبات التعلم والعاديني ىف بعض السمات الشخصية من طالب اجلامعة،2000وتناولت دراسة الديب )     

واإلحساس بالعجز  ،ز ىف العمليات اإلدراكيةوأظهرت النتائج أن ذوى صعوبات التعلم أعلى من العاديني ىف كل من قصور االنتباه، والعج
 وضعف الثقة بالنفس، وصعوبة املهام التعليمية.

(: الفروق بني  طالب اجلامعة العاديني وذوى صعوبات 2005) Trainin& Swanson ,H.Leeوأيضاً  تناولت دراسة       
ني ىف التنظيم الذاتى، كما كشفت عن سعى ذوى صعوبات التعلم التعلم  على األداء املعرىف، كما كشفت النتائج  عن فروق بني اجملموعت

 عاجلة القصور من خالل االعتماد على القدرات اللفظية، واسرتاتيجيات التعلم وطلب املساعدة.مل
م، ( طالبًا جامعيًا من ذوى صعوبات التعل60(: فقد اهتمت بتقييم مستويات القلق لدى عينة من )2006) Juiaدراسة أما        

ظهروا مستويات اجتماعية ،كما أالقراءة مقارنة بالعادينييف صعوبات التعلم لديهم مستويات أقل سرعة  يوأظهرت النتائج أن  الطالب ذو 
 .أقل

(: إىل التحقق  من مدى فاعلية برنامج قائم على فنيات تنظيم الذات ىف تنمية 2009عبدالرزاق ) وهدفت دراسة  زيدان و 
( طالبًا جامعيًا من املتفوقني من ذوى صعوبات التعلم، وأظهرت النتائج وجود فروق 60افعية االجناز لدى عينة تكونت من )التحصيل ود

 ذات دالله إحصائية بني التطبيقني القبلى والبعدى.
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مساعدة الطالب  أداة تعليمية جديدة تسهم ىف يعدإىل تفعيل مشروع كتيب اجلرب الذى  Harris (2010) :وهدفت دراسة       

وتنمية  ،جيايب ىف توصيل املعارف والنظرياتإالذين يعانون من صعوبات التعلم، وأسفرت النتائج أنه يسهم مشروع  كتيب الرياضيات بدور 
طالب من مهارات التفكري االستقرائي للتالميذ عن طريق جمموعة من االسرتاتيجيات الىت ميكن االستعانة هبا ىف تدريس مادة الرياضيات ل

 ذوى صعوبات التعلم.
االحتياجات اخلاصة جبامعة  وحتديد املشكالت النفسية  واالجتماعية الىت يواجهها الطالب ذو  (2014) :وحاولت دراسة  الفواعري       

ويليها املشكالت  ،املشكالت األكادميية :االحتياجات اخلاصة ونزوى، وأسفرت النتائج أن أكثر املشكالت الىت يواجهها الطالب ذو 
من املشكالت النفسية. ويعانون من عديد    ،كما أن أهنم يعانون من مشكالت خمتلفة بشكل عام   ،االجتماعية

 تعليق على الدراسات السابقة:
اجات حيث تناولت الدراسات عينة من الطالب ذوى االحتي ،قام الباحث بعرض بعض الدراسات السابقة املعنية مبوضوع الدراسة       

عبد االحتياجات اخلاصة، هذا وقد اتفقت دراسة كل من ) ذاتفئات ال إحدياخلاصة )صعوبات التعلم( باملرحلة اجلامعية باعتبارهم 
ووضع تصور ملا جيب أن تكون  ( أن هناك بعض جوانب القصور ىف الربامج واألنشطة وحجم اإلقبال عليها،1993، السيد1991 مالسال

 املستمرة ىف اجلامعة  لتصبح أكثر إسهاماً ىف حتقيق تنمية  اجملتمع.علية الرتبية 
( على أمهية املؤسسات القائمة ىف اجملتمع ودورها ىف تنمية اجملتمع احمللى 2005، أبو زيد 1998كما اتفقت دراسة كل من )زهران       

وا تغيري املصطلح املستخدم حالياً  للداللة على  الوظيفة الثالثة وبصفة خاصة اجلامعات ودورها ىف خدمة اجملتمع، وأن الغالبية العظمى فضل
 .للجامعة" خدمة اجملتمع وتنمية البيئة"

، هارس 2009،زيدان  Trainin& Swanson 2005 ،Juia2006 ،2000)الديب  دراساتأيضاً اتفقت كما اتفقت          
قصور االنتباه، والعجز ىف العمليات اإلدراكية  :يني ىف كل منأن ذوى صعوبات التعلم أعلى من العاد (2014، الفواعري 2010

سرعة القراءة، كما كشفت عن سعى ذوى صعوبات التعلم يف واإلحساس بالعجز وضعف الثقة بالنفس، وصعوبة املهام التعليمية، وأقل 
فنيات تنظيم الذات ىف يف اعدة، وجود فروق عاجلة القصور من خالل االعتماد على القدرات اللفظية، واسرتاتيجيات التعلم وطلب املسمل

جناز، كما أنه ميكن تنمية  مهارات التفكري االستقرائي للتالميذ عن طريق جمموعة من االسرتاتيجيات الىت ميكن إلتنمية التحصيل ودافعية ا
ويليها  ،الفئة املشكالت األكادمييةاالستعانة هبا ىف تدريس الطالب  من ذوى صعوبات التعلم، ومن أكثر املشكالت الىت تواجهها هذه 

 املشكالت االجتماعية، باإلضافة إىل أهنم  يعانون من مشكالت خمتلفة بشكل عام.
كما يتم ،لتطوير دور اجلامعة  ىف جمال خدمة اجملتمع ورعاية ذوى االحتياجات اخلاصة اىف ضوء ما سبق تقدم هذه الدراسة مقرتح        

واالستفادة مبا لديهم من قدرات ، امعة كى تسهم ىف تعليم الفئات ذوى االحتياجات اخلاصة بشكل عاموضع تصور لتفعيل دور اجل
ىل طاقات إجيابية منتجة تفيد اجملتمع.إوحتويل طاقاهتم السلبية 

إجراءات الدراسة الميدانية:-
 استخدم الباحث املنهج الوصفى باعتباره املنهج املالئم ملثل هذه الدراسات. منهج الدراسة:-

بعنوان "دور اجلامعة يف جمال خدمة اجملتمع ورعاية الطالب ذوى االحتياجات اخلاصة"  ستبانةأداة الدراسة:  اعتمدت  الدراسة على ا-
من ثالث حماور" إعداد الباحث" ةمكون

 :الثبات-
( وهى قيمة مقبولة 0،932) وأعطت معامل ألفا ،حبساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لتحديد قيمة االتساق الداخلىقام الباحث       

 للثقة ىف ثبات األداة.
 الصدق:-

( من احملكمني، من 6مت التحقق من االستبانة عن طريق الصدق الظاهرى )صدق احملكمني ( حيث مت عرض االستبانة على )         
الصحة النفسية والرتبية اخلاصة، باحلكم على مدى وضوح العبارات، ومدى مالئمة  ،علم النفسو  ة واالختصاص ىف جمال الرتبية،ذوى اخلرب 

مما كان له أثر  ؛العبارات داخل كل حمور ومدى انتمائها للمحور، وذلك باإلضافة أو احلذف، وقامت جمموعة احملكمني باحلذف واإلضافة
 (41) وبعد إجراءات التعديل أصحبت  ،عبارة  (50)حيث قدمت االستبانة ىف صورهتا األولية مكونه من  ،إجياىب ىف ضبط االستبانة

عبارة.

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٩٦ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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 إجراءات صياغة االستبانة:-

و أصبحت األداة معدة يف صورهتا  ،احملكمنيقام الباحث بتفريغ نتائج التحكيم، ومراجعة االستبانة، وإجراء التعديالت وفقاً آلراء          
حيث  انةومت إضافة بعض العبارات لالستب ،النهائية صاحلة للتطبيق بعد حذف بعض العبارات نتيجة لتكرارها وتداخلها مع بعض العبارات

عبارة مقسمة على ثالث حماور. (41)أصبح 
عبارة. (16)ى االحتياجات اخلاصة يشملاحملور األول: دور اجلامعة ىف جمال خدمة اجملتمع ورعاية ذو 
عبارة. (15)احملور الثاىن:  احتياجات ذوى االحتياجات اخلاصة يشمل

عبارات. (10)احملور الثالث: تطوير دور اجلامعة لرعاية ذوى االحتياجات اخلاصة يشمل
 عينة الدراسة:

ذوى اإلعاقة البصرية، و حتياجات اخلاصة  )صعوبات التعلم، تكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية طالب اجلامعة من ذوى اال       
  (200) اعاد  منه ة،استبان (245)جبمهورية مصر العربية حيث مت تطبيق وذوى اإلعاقة احلركية، وذوى االضطرابات السلوكية واالنفعالية(

 .(45)بفاقد 
[ واستخدمت األساليب اإلحصائية التالية: حساب املتوسط spssاملعاجلة اإلحصائية: متت املعاجلة اإلحصائية عن طريق برنامج ] -

فقد مت حساب   ،مخس فئاتعلي  ومن خالل املدى مت احلصول ،طريقة املدى للحصول على مستوى املتوسطات، و واالحنراف املعيارى
غريموافق  و ،غري موافق و ،حد ماموافق إىل و ، موافقو  ،( وقسمة املدى على عدد مسميات التفسري )موافق بشدة4املدى وهو يساوى )

 :تىأل( وتكون الفئات كا0،80بشدة( وتساوى مخسة فيكون الناتج)
.( تناظر غري موافق بشدة وتعرب عن مستوى موافقة ضعيف جداً 1،8( إىل أقل من )1من )الفئة  
   .يف( تناظر غري موافق وتعرب عن مستوى موافقة ضع2،6( إىل أقل من )1،8الفئة الثانية من ) 

.( تناظر موافق إىل حد ما  وتعرب عن مستوى موافقة متوسط 3،4(  إىل أقل من ) 2،6والفئة الثالثة من )
 .(  تناظر موافق وتعرب عن مستوى موافقة مرتفع4،2( إىل )3،4والفئة الرابعة من) 
.جداً  ( تناظر موافق بشدة وتعرب عن مستوى موافقة مرتفع5( إىل )4،2الفئة اخلامسة: من )و 

مث مجع البيانات وحتليلها وتفسريها.
 نتائج الدراسة ومناقشها:-

 احملور األول: دور اجلامعة ىف جمال خدمة اجملتمع ورعاية ذوى االحتياجات اخلاصة.
(  يوضح مستوى االستجابة ورتبة مفردات االستبانة على مستوى العينة.1جدول )

رتبة  املتوسطالعبارات
املتوسط

االحنراف  االستجابةقوة 
املعيارى

متكن اجلامعة  الطالب  ذوى االحتياجات اخلاصة من  1
مع قدراهتم. يتالءماملشاركة ىف األنشطة اجلامعية بشكل 

49.0منخفض جدا1.29

توفر اجلامعة الربامج الرتوحيية للطالب من ذوي االحتياجات  2
اخلاصة.

67.0منخفض جدا2.28

لطالهبا من ذوى االحتياجات اخلاصة  تسمح اجلامعة3
باملشاركة ىف صناعة واختاذ القرارات املرتبطة خبدماهتم .

38.0منخفض جدا210

توفري الربامج التعليمية اليت تتناسب مع إمكانات الطالب  4
ذوي االحتياجات اخلاصة.

65.0منخفض جدا1.29

47.0مرتفع جدا4.41توفر اجلامعة خدمات التأهيل لذوى االحتياجات اخلاصة . 5
توفر اجلامعة خدمات متنوعة  بشكل مرضى لطالهبا  ذوى  6

االحتياجات اخلاصة. 
30.0منخفض210

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٩٧ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اصة خبتوفر اجلامعة خدمات التوجه واحلركة لطالهبا و  7

املكفوفني.
49.0منخفض210

اجلامعة على استقطاب كفاءات مؤهلة وأعضاء هيئة تعمل  8
تدريس مؤهلني للتدريس لفئات ذوى االحتياجات اخلاصة.

26.0منخفض210

توفر اجلامعة اإلجراءات والتسهيالت اإلدارية لطالهبا ذوى  9
االحتياجات اخلاصة.

24.0منخفض1.29

تدعم اجلامعة الدراسات والبحوث ىف جمال ذوى االحتياجات  10
اخلاصة مادياً ومعنوياً. 

98.0مرتفع4.32

توفر اجلامعة فرص االندماج لطالهبا ذوى االحتياجات  11
اخلاصة مع العاديني. 

22.0متوسط36

توفر اجلامعة برامج حديثة إلحلاق الفئات ذوى االحتياجات  12
تندرج ىف نظام املفهوم)الدمج( الشامل احلديث اخلاصة الىت 

للرتبية اخلاصة.

59.0منخفض210

توفري اجلامعة الوسائل التعليمية الىت تناسب الطالب ذوى  13
التعلم، واإلعاقات البصرية واحلركية واإلعاقات  صعوبات
األخرى.

56.0مرتفع2.34

وإرشاد الطالب حنو هتتم اجلامعة باإلرشاد األكادميي بتوجيه  14
الربامج الدراسية  املناسبة وإعاقتهم.

55.0متوسط1.35

هتتم اجلامعة بتبىن وإقامة مؤمترات هتتم مبجال ذوى  15
االحتياجات اخلاصة.

48.0متوسط3.33

يتم إشراك ذوى االحتياجات اخلاصة عند وضع واإلجراءات  16
 .احتياجاهتمالنظامية اخلاصة هبم وذلك للوقوف على 

46.0متوسط7.27

مفردات حصلت  (4)مفردات ىف هذا احملور حصلت على مستوى موافقة منخفض، و (9)أن  (1)يتضح من نتائج اجلدول          
مما يدل   ؛و مفردة حصلت على  مستوى موافقة مرتفع جداً  على  مستوى موافقة مرتفع، احصلت تنيعلى  مستوى موافقة متوسط، و مفرد

الىت هتتم  الربامجمازالوا باحتياج إىل تكاتف اجلهود واملزيد من  فإهنمعلى أنه بالرغم من اجلهود املبذولة لرعاية ذوى االحتياجات اخلاصة 
وتتفق هذه النتائج مع دراسة  كل من  ،لكى نصل هبم إىل الرعاية املثلى ؛برعايتهم، وتوفري اإلمكانات الىت تسهم ىف النهوض بقدراهتم

Trainin& Swanson 2005   ،  Harris (2010)، ( 2014الفواعري. ) 
مما يؤكد  (؛47,0)واحنراف معيارى  (4,4)املرتبة األوىل ىف مستوى املوافقة مبتوسط مرتفع قدرة  اخلامسةهذا وقد احتلت املفردة          

 ما. لطالب ذوى االحتياجات اخلاصة بشكل مناسب إىل حد  أن اجلامعة تقدم خدمات إرشادية ل
املرتبة  (12،8،7،6،3)م ارقأحيث احتلت املفردات  ،ىف عدد من املفردات بالدرجات نفسهاوقد تساوت مستويات املوافقة        

توسط درجات منخفض بلغ احتلت املرتبة التاسعة مب (9، 4، 1)، وكذلك املفردات أرقام (2)العاشرة مبتوسط درجات منخفض بلغ 
مما يشري إىل ضرورة مشاركة الطالب ذوى االحتياجات اخلاصة ىف صناعة واختاذ القرارات املرتبطة هبم، كما أهنم حيتاجون إىل (؛ 1,2)

التعامل بشكل صحيح ومناسب داخل احلرم اجلامعى، وجيب توفري  التقنيات احلديثة الىت تسهم ىف تعليمهم، كما حيتاجون خدمات 
 ممادية أ مكانت عوائق هندسية أأتسعى اجلامعة إلزالة العوائق عن طريق ذوى االحتياجات اخلاصة سواء  ضرورة أنمع تناسب قدراهتم، 

وجيب أيضا ختصيص  أماكن خاصة ملواقف السيارات اخلاصة لذوى االحتياجات اخلاصة. وغريها، اجتماعية منفسية أ
 احملور الثاىن:  احتياجات ذوى االحتياجات اخلاصة: 

(  يوضح مستوى االستجابة ورتبة مفردات االستبانة على مستوى العينة.2)جدول رقم 

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٩٨ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رتبة  املتوسطالعبارات

املتوسط
قوة 

االستجابة
االحنراف 

املعيارى
املباين اجلامعية  وملحقاهتا غري مهيأة و غري مناسبة للطالب من ذوي  1

االحتياجات اخلاصة. 
55.0مرتفع  جدا8.42

يتم التعامل مع ذوى االحتياجات اخلاصة بشكل صحيح ومناسب هلم  2
داخل احلرم اجلامعى. 

54.0مرتفع1.44

36.0مرتفع  جدا8.42املكتبات اجلامعية مل تراعى متطلبات الطالب ذوى االحتياجات اخلاصة. 3
63.0مرتفع  جدا8.42مل يتوافر باجلامعة برامج تعليمية مناسبة لذوى اإلعاقة السمعية.4
يوجد مرافق مناسبة  ومحامات  خاصة للمعاقني حركيًا واليت مل تراعي أبسط  5

حقوق املعاق حركياً.
25.0منخفض27

ال تتوفر باجلامعة التقنيات احلديثة الىت تسهم ىف تعليم ذوى االحتياجات   6
اخلاصة من طالب اجلامعة.

23.0مرتفع  جدا9.41

اجلامعة للطالب املعاقون جسديًا ) من مقعدين وأقزام ومبتورّي مل توفر  7
األطراف واملصابني بشلل األطفال والشلل الدماغي وغريهم خدمات تناسب 

.إعاقتهم

56.0مرتفع  جدا7.43

ال تسعى اجلامعة إلزالة العوائق عن طريق ذوى االحتياجات اخلاصة سواء   8
وغريها مثل تعديل   اجتماعية منفسية أ ممادية أ مكانت عوائق هندسية أأ

طرقات مرور ذوى االحتياجات اخلاصة.

44.0مرتفع  جدا8.42

مل يتم تكييف البيئة اجلامعية لتناسب الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة   9
مثل )وضع أرقام بارزة يف املصاعد ،أو هواتف التلفونات العامة ،أو وضع 

داخل احلرم  اللمس باخلط البارز ملساعدهتم لوحات إرشادية قريبة من مستو
 . (اجلامعى

24.0مرتفع  جدا9.41

33.0مرتفع  جدا9.41األرصفة  غري مالئمة يف احلرم اجلامعى  لذوى االحتياجات اخلاصة.10
مل توفر باجلامعة وسائل مواصالت من وإىل اجلامعة لطالهبا ذوى  11

 االحتياجات اخلاصة.
14.0متوسط36

56.0مرتفع  جدا7.43عدم ختصيص مواقف السيارات اخلاصة لذوى االحتياجات اخلاصة.12
عدم توفر جهاز ناطق ليخرب الكفيف عن مكان سريه وحتديد طريقه متاماً   13

.داخل احلرم اجلامعى ليكون كخريطة توضيحية له بالصوت
54.0مرتفع  جدا7.43

42.0مرتفع  جدا8.42مناسبة ومرحية لبعض حاالت اإلعاقة احلركية. عدم توفر مقاعد  خمصصة14
تبذل اجلامعه جهود من أجل القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد ذوي  15

االحتياجات اخلاصة.
42.0مرتفع  جدا9.35

عدا املفردتني رقمى  ،أن مجيع  مفردات هذا احملور حصلت على مستوى  موافقة مرتفع جداً  ( 2 ) يتضح من نتائج اجلدول رقم         
على  مستوى موافقة  منخفض وتشري إىل وجود مرافق  (5)املفردة رقم  تحيث حصلتا على  مستوى موافقة مرتفع، وحصل (2،15)

قلة املوارد املالية و مناسبة ومحامات خاصة للمعاقني حركياً، ويرجع الباحث ذلك إىل قلة االهتمام هبذه الفئة من الطالب وباحتياجاهتم، 
 التخطيط للمنشئات اجلامعية مل يراعى احتياجاهتم  ىف بعض اجلامعات.و املخصصة لرعايتهم، 

تى:  املباين اجلامعية  وملحقاهتا غري مهيأة و غري مناسبة للطالب من  ذوي فيما عدا ذلك فقد عربت بقية املفردات عن األ         
املكتبات اجلامعية مل تراعى متطلبات الطالب ذوى االحتياجات اخلاصة/ مل يتوافر باجلامعة برامج تعليمية مناسبة / االحتياجات اخلاصة

عاقة السمعية/ ال تتوفر باجلامعة التقنيات احلديثة الىت تسهم ىف تعليم ذوى االحتياجات اخلاصة من طالب اجلامعة/ مل توفر لذوى اإل
وأقزام ومبتورّي األطراف واملصابني بشلل األطفال والشلل الدماغي وغريهم خدمات تناسب  ين جسدياً )من مقعدنياجلامعة للطالب املعاق
 اجتماعية منفسية أ ممادية أ مكانت عوائق هندسية أأجلامعة إلزالة العوائق عن طريق ذوى االحتياجات اخلاصة سواء إعاقتهم/ ال تسعى ا

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٩٩ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



/ ربيع عبد الرؤف حممد عامر د خدمة اجملتمع ورعاية الطالب ذوى االحتياجات اخلاصة تصور مقرتح لتطوير دور اجلامعة يف جمال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وغريها مثل تعديل طرقات مرور ذوى االحتياجات اخلاصة/  مل يتم تكييف البيئة اجلامعية لتناسب الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة مثل 

اللمس باخلط البارز ملساعدهتم  يأو وضع لوحات إرشادية قريبة من مستو  أو هواتف التلفونات العامة، )وضع أرقام بارزة يف املصاعد،
ويرجع الباحث ذلك إىل عدم توفر املوارد املالية املخصصة لرعايتهم، من أجل مساعدهتم على مواصلة مرحلة ،  )داخل احلرم اجلامعى

ومل تراعى متطلبات هذه الفئة وال يتوفر هبا عوامل األمان  ،عية ىف بعض اجلامعات قدميةالتعليم اجلامعى، وأن املباىن واملنشئات اجلام
وقد اتفقت تلك النتائج مع  نتائج البحوث والدراسات ىف هذا اجملال. والسالمة هلذه الفئة من الطالب،

 احملور الثالث: تطوير دور اجلامعة لرعاية ذوى االحتياجات اخلاصة:
على مستوى العينة. ةستوى االستجابة ورتبة مفردات االستبان(  يوضح م3جدول )

رتبة  املتوسطالعبارات
املتوسط

قوة 
االستجابة

االحنراف 
املعيارى

التأكيد على حق املعوقني وذوي االحتياجات اخلاصة يف احلصول على  1
تعليم مناسب.

2.0مرتفع  جدا1 5

املتفوقني واملوهوبني من ذوى  يتم عمل جوائز تشجيعية وتقديرية للطالب 2
االحتياجات اخلاصة.

48.0مرتفع  جدا4.45

تفعيل دور مراكز اإلرشاد النفسي يف اجلامعات بعقد الندوات املوجهة إىل  3
أفراد اجملتمع، كذلك تقدمي املشورة.

5.0مرتفع  جدا7.44

لطرق التعامل مع  بناء الربامج اإلرشادية املوجهة إىل أفراد األسرة واألبناء 4
ذوى االحتياجات اخلاصة.

55.0مرتفع  جدا7.44

املساواة وتعزيز اعتماد املعوقني وذوي االحتياجات اخلاصة على ذاهتم   5
 .واستقالليتهم ومشاركتهم الكاملة يف مجيع جماالت احلياة

3.0مرتفع  جدا9.42

االحتياجات اخلاصة  توفري بيئة خالية من العوائق لدمج املعوقني وذوي 6
بصورة طبيعية يف اجلامعة، وذلك من أجل حرية التنقل.

22.0مرتفع  جدا9.42

الرعاية  مالتأهيلية أ مالعالجية أ متوفر اخلدمات اجملانية سواء الطبية أ 7
خدمات إعادة التأهيل الصحي للمعاقني وذوي االحتياجات أم الصحية 
اخلاصة.

9.0مرتفع  جدا3.46

دعم مؤسسات اجملتمع املدين يف عملية التوعية واإلرشاد األسري  8
واالجتماعي هبدف تغيري املفهوم السليب السائد حول اإلعاقة.

12.0مرتفع  جدا9.42

22.0مرتفع  جدا9.42عقد الندوات وورش العمل اخلاصة بقضايا ذوي االحتياجات اخلاصة.9
هتتم برعاية الطالب ذوى إنشاء وحدات أكادميية متخصصة  10

االحتياجات اخلاصة.
66.0مرتفع  جدا8.43

أن مجيع  بنود احملور الثالث نالت مستوى قبول مرتفع جداً  مبتوسطات درجات مرتفعه تساوت ىف  (3)يتضح من نتائج  اجلدول        
ىف تطوير دور اجلامعة لرعاية ذوى االحتياجات اخلاصة.تسهم مما يدل على أهنا تعرب عن آليات  ؛رتبها ومتوسطاهتا ىف معظم البنود

 تصور مقرتح لتطوير دور اجلامعة ىف جمال خدمة اجملتمع ورعاية ذوى االحتياجات اخلاصة: -
ن تتعدد األدوار املطلوبة من اجلامعة يف جمال خدمة اجملتمع بتعدد حاجات ونشاطات اجملتمع ذاته بعد أن أصبح خدمة اجملتمع م      

 أهم األهداف اليت تسعى اجلامعة إىل حتقيقه.
ونتيجة لذلك بدأت اجلامعة يف  ؛كما يعد اهتمام اجلامعة خبدمة جمتمعها عامالً مهماً من عوامل احرتام الرأي العام وتقديره جلهودها        

إىل تنمية اجملتمع اقتصاديًا وثقافيًا وعلمياً  وبذلك تبقى اجلامعة مركز إشعاع حضاري واجتماعي يهدف ،إنشاء مراكز خاصة خبدمة اجملتمع

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٠٠ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



/ ربيع عبد الرؤف حممد عامر د خدمة اجملتمع ورعاية الطالب ذوى االحتياجات اخلاصة تصور مقرتح لتطوير دور اجلامعة يف جمال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من خالل وظائفها األساسية املتمثلة يف التعليم العلمي وخدمة اجملتمع، اليت تتطلب منها البحث املستمر يف أفضل السبل اليت تساعد يف 

تمع.وحتقيق األهداف املطلوبة وعدم االنطواء على نفسها بعيدا عن مؤسسات اجمل ،تنفيذ تلك الوظائف
 أهداف التصور المقترح: -

أهم متطلباهتم واحتياجاهتم  إيليهدف التصور إىل تفعيل دور اجلامعة ىف جمال خدمة اجملتمع ورعاية ذوى االحتياجات اخلاصة، والتعرف 
 منتجةإىل طاقات إجيابية مما يسهم ىف االهتمام هبم ورعايتهم واستغالل قدراهتم أفضل استغالل وحتويل طاقتهم السلبية  ؛من أجل رعايتهم

واالستفادة مبا تبقى لديهم من قدرات. 
عناصر التصور المقترح:-ب  

ىف ضوء النتائج الىت أسفرت عنها الدراسة ميكن عرض مالمح هذا التصور ىف العناصر التالية:
 أواًل: تفعيل دور الجامعة فى مجال خدمة المجتمع ورعاية ذوى االحتياجات الخاصة:

.مع قدراهتم يتالءمجيب أن متكن اجلامعة  الطالب ذوى االحتياجات اخلاصة من  املشاركة ىف األنشطة اجلامعية بشكل -
 الربامج الرتوحيية للطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة.جيب أن توفر اجلامعة -
 القرارات املرتبطة خبدماهتم.تسمح اجلامعة لطالهبا من ذوى االحتياجات اخلاصة باملشاركة ىف صناعة واختاذ -
 .توفري الربامج التعليمية اليت تتناسب مع إمكانات الطالب ذوي االحتياجات اخلاصةجيب -
 جيب أن توفر اجلامعة خدمات التأهيل لطالهبا.   -
 جيب أن توفر اجلامعة خدمات متنوعة  بشكل مرضى لطالهبا  ذوى االحتياجات اخلاصة.   -
 املكفوفني. اصة  خبمات التوجه واحلركة لطالهبا و جيب أن توفر اجلامعة خد-
 لفئات ذوى االحتياجات اخلاصة.لتعمل اجلامعة على استقطاب كفاءات مؤهلة وأعضاء هيئة تدريس مؤهلني للتدريس -
 جيب أن توفر اجلامعة اإلجراءات والتسهيالت اإلدارية لطالهبا ذوى االحتياجات اخلاصة.-
 والبحوث ىف جمال ذوى االحتياجات اخلاصة مادياً ومعنوياً.   جيب أن تدعم اجلامعة الدراسات-
 جيب أن توفر اجلامعة فرص االندماج لطالهبا ذوى االحتياجات اخلاصة مع العاديني. -
جيب أن توفر اجلامعة برامج حديثة إلحلاق الفئات ذوى االحتياجات اخلاصة الىت تندرج ىف نظام املفهوم)الدمج( الشامل -

 ية اخلاصة.احلديث للرتب
جيب أن توفر اجلامعة الوسائل التعليمية الىت تناسب الطالب ذوى صعوبات التعلم، واإلعاقات البصرية واحلركية واإلعاقات -

 األخرى.
 جيب أن هتتم اجلامعة باإلرشاد األكادميي بتوجيه وإرشاد الطالب حنو الربامج الدراسية  املناسبة وإعاقتهم.-
  وإقامة مؤمترات هتتم مبجال ذوى االحتياجات اخلاصة.جيب أن هتتم اجلامعة بتبىن-
  .جيب أن يتم إشراك ذوى االحتياجات اخلاصة عند وضع واإلجراءات النظامية اخلاصة هبم وذلك للوقوف على احتياجاهتم-

احتياجات لذوى االحتياجات الخاصة ويقترح الباحث أن يتم ذلك من خالل اآلليات التالية:-ثانياً 
  جيب أن  تكون املباين اجلامعية  وملحقاهتا مهيأة ومناسبة للطالب من  ذوي االحتياجات اخلاصة. -
 اجلامعة ىف تثقيف اجملتمع  لتغيري االجتاهات حنو ذوى االحتياجات اخلاصة. تسهمضرورة أن -
 جيب أن توفر اجلامعة برامج تعليمية مناسبة لذوى اإلعاقة السمعية.-
 ة وسائل مواصالت من وإىل اجلامعة لطالهبا ذوى االحتياجات اخلاصة.جيب أن توفر اجلامع-
 جيب أن توفر اجلامعة التقنيات احلديثة الىت تسهم ىف تعليم ذوى االحتياجات اخلاصة من طالب اجلامعة.-
األطفال والشلل الدماغي جيب أن توفر اجلامعة للطالب املعاقون جسدياً)من مقعدين وأقزام ومبتورّي األطراف واملصابني بشلل -

 .(وغريهم خدمات تناسب إعاقتهم
 منفسية أ ممادية أ مكانت عوائق هندسية أأجيب أن تسعى اجلامعة إلزالة العوائق عن طريق ذوى االحتياجات اخلاصة سواء -

 غريها مثل تعديل طرقات مرور ذوى االحتياجات اخلاصة.أم   اجتماعية

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ٢٠١ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



/ ربيع عبد الرؤف حممد عامر د خدمة اجملتمع ورعاية الطالب ذوى االحتياجات اخلاصة تصور مقرتح لتطوير دور اجلامعة يف جمال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هواتف  أو وضع أرقام بارزة يف املصاعد،) مثلة لتناسب الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة يتم تكييف البيئة اجلامعيجيب أن -

 . )اللمس باخلط البارز ملساعدهتم داخل احلرم اجلامعى يأو وضع لوحات إرشادية قريبة من مستو  التلفونات العامة،
 جيب ختصيص أرصفة مالئمة يف احلرم اجلامعى  لذوى االحتياجات اخلاصة.-
  تكون املرافق مناسبة  ومحامات  خاصة للمعاقني حركياً واليت مل تراعي أبسط حقوق املعاق حركياً.  جيب أن-
 جيب ختصيص أماكن خاصة ملواقف السيارات اخلاصة لذوى االحتياجات اخلاصة.-
طة توضيحية له ال يتوفر جهاز ناطق ليخرب الكفيف عن مكان سريه وحتديد طريقه متامًا داخل احلرم اجلامعى ليكون كخري-

 .بالصوت
 ضرورة توفر مقاعد  خمصصة مناسبة ومرحية لبعض حاالت اإلعاقة احلركية .-

ثالثاً: تطوير دور الجامعة لرعاية ذوى االحتياجات الخاصة:
 ضرورة التأكيد على حق املعوقني وذوي االحتياجات اخلاصة يف احلصول على تعليم مناسب.-
 للطالب املتفوقني واملوهوبني من ذوى االحتياجات اخلاصة.جيب عمل جوائز تشجيعية وتقديرية -
 كذلك تقدمي املشورة.و ضرورة تفعيل دور مراكز اإلرشاد النفسي يف اجلامعات بعقد الندوات املوجهة إىل أفراد اجملتمع، -
 اصة.بناء الربامج اإلرشادية املوجهة إىل أفراد األسرة واألبناء لطرق التعامل  مع ذوى االحتياجات اخل-
املساواة وتعزيز اعتماد املعوقني وذوي االحتياجات اخلاصة على ذاهتم واستقالليتهم ومشاركتهم الكاملة يف مجيع جماالت -

  .احلياة
ضرورة توفري بيئة خالية من العوائق لدمج املعوقني وذوي االحتياجات اخلاصة بصورة طبيعية يف اجلامعة، وذلك من أجل حرية -

 التنقل.
اخلدمات اجملانية سواء الطبية أو العالجية أو التأهيلية أو الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل الصحي للمعاقني  ضرورة توفر-

 وذوي االحتياجات اخلاصة.
جيب دعم مؤسسات اجملتمع املدين يف عملية التوعية واإلرشاد األسري واالجتماعي هبدف تغيري املفهوم السليب السائد حول -

 اإلعاقة.
 رة عقد الندوات وورش العمل اخلاصة بقضايا ذوي االحتياجات اخلاصة.ضرو -
 ضرورة إنشاء وحدات أكادميية متخصصة هتتم برعاية الطالب ذوى االحتياجات اخلاصة.-
 توجيه األحباث اجلامعية حلل مشكالت اجملتمع واليت ختدم اجملتمع وتعمل على تطويره.-
 احمللى املوجودة فيه.تقدمي اخلدمات املتنوعة إىل اجملتمع -
 تقدمي برامج لتلبية متطلبات أفراد اجملتمع على اختالف مستوياهتم.-
 توجيه األحباث اجلامعية حلل مشكالت اجملتمع واليت ختدم اجملتمع وتعمل على تطويره.-
 ضرورة توعية املواطنني عن طريق تنظيم احملاضرات والندوات.-
 ماعية املختلفة.جيب مشاركة اجلامعة يف املناسبات االجت-

 التوصيــــات:
ىف ضوء ما سبق إيضاحه ميكن وضع بعض التوصيات اآلتية: 

مما ينعكس إجيابياً على ؛بناء إطار تنظيمى للتفاعل العلمى البناء بني اجلامعة واخلدمات ىف اجملتمع لتعظيم عالقات اجلامعة هبا -1
الطالب ذوى االحتياجات اخلاصة.

اجملتمعية بني اجلامعة وجمتمعها املدىن ومؤسساته و زيادة التقارب بني اجلامعة واجملتمع، وانغماسها ىف إقامة شبكة من العالقات  -2
مشكالته وقضاياه، ومن مث زيادة قدراهتا على التشخيص الدقيق ملشكالته، وجتاوز مرحلة اقرتاح احللول، للمشاركة ىف تطبيق 

ملؤسسات اجملتمع املدىن على اسرتداد ثقته ىف جامعاته، ا قت ذاته، تشجيعوتقييم نتائج هذه احللول من جانب آخر، وىف الو 
 والتفاعل البناء معها على أساس من الشراكة واملسئولية اجملتمعية لكل منهما جتاه اآلخر.
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واهتاتوسيع نطاق االنفتاح على، والتواصل مع، اجلامعات األجنبية، وتعزيز شبكة عالقات التعاون العلمى و البحثى بقن  -3

املتعددة مع هذه اجلامعات، توفريًا لقنوات التواصل العلمى والبحثى معها، وتعزيز لفرص تبادل اخلربات البحثية والتكنولوجية، 
 مما ينعكس على رعاية الطالب ذوى االحتياجات اخلاصة.

اخلاصة.تقدمي األسس العلمية للتصدى املشكالت اليت تواجه اجملتمع و الطالب ذوى االحتياجات  -4
إجراء البحوث العلمية لصاحل املنظمات واهليئات احلكومية. -5
إنشاء جمالس استشارية مشرتكة من رجال اجلامعة وقيادات اجملتمع لتحديد احتياجات اجملتمع و الطالب ذوى االحتياجات -6

اخلاصة  والتعرف على مشكالهتم. 
قيام مؤسسات اجملتمع للمؤمترات كل يف ختصصه. -7
خدمة اجملتمع للقيام ببعض الدورات لتدريب أفراد اجملتمع و الطالب ذوى االحتياجات اخلاصة على بعض احلرف إعداد مراكز -8

والصناعات واملشاريع. 
يف تطوير التكنولوجيا املختلفة وحماولة تسهيل استفادة أفراد اجملتمع منها. اإلسهام -9

.اجملتمع و الطالب ذوى االحتياجات اخلاصةتقدمي االستشارات املتنوعة يف اجملاالت املختلفة ألفراد  -10
تقدمي اخلدمات املتنوعة إىل اجملتمع احمللى املوجودة فيه. -11
تدعيم قيم املسئولية االجتماعية لدى الفرد العادى و الطالب ذوى االحتياجات اخلاصة. -12
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 قائمة املراجــــــع

دور اجلامعة ىف تنمية اجملتمع،رسالة دكتوراه غري منشورة ،معهد الدراسات والبحوث (. 2005أبو زيد، وفاء أمحد حممد حسن )-
الرتبوية ، جامعة القاهرة .

 األجنلو املصرية .  (. سيكولوجية ذوى االحتياجات اخلاصة ،القاهرة:2003إمساعيل، نبيه إبراهيم )-
كلية الرتبية جامعة امللك سعود ىف خدمة اجملتمع ، جملة الرتبية (. اجلامعة واجملتمع ، دراسة لدور  1993اجلرب، سليمان بن حممد ) -

 . 118، ص 27املعاصرة ،ع 
(. اجلامعة املنتجة، مربراهتا وسبل تطبيقها ىف التعليم العايل ىف الوطن 1997العناء، جمداب بدر ) ؛اخلشاب،عبد اإلله يوسف -

(، 2( ، العدد )17اجمللد ) –ية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم الدول العرب العريب،  اجمللة العربية للرتبية تونس، جامعة
 .137صديسمرب ، 

( . واقع ذوى االحتياجات اخلاصة بدولة قطر ، جملة الرتبية قطر ، اللجنة الوطنية القطرية 2005اخلوىل،  حممد أمحد عبد الباقى ) -
 .148، ص ديسمرب – (، 155العدد )للرتبية والثقافة والعلوم ، 

(. الفروق بني ذوى صعوبات التعلم والعاديني ىف بعض السمات الشخصية من طالب اجلامعة، جملة كلية 2000.الديب، حممد ) -
 .  156، ص (، 34العدد )جامعة الزقازيق،  -الرتبية 

الشرق للنشر  : زهراء ( . فلسفة تربية ذوى االحتياجات اخلاصة ونظم تعليمهم ، القاهرة1998الزهريى، إبراهيم عباس ) -
 .والتوزيع

( .املشكالت النفسية واالجتماعية و األكادميية الىت يعاىن منها الطلبة ذوى االحتياجات 2014.الفواعري، أمحد حممد جالل ) -
 أبريل.  17 -14اخلاصة  ىف املرحلة اجلامعية، امللتقى الرابع عشر للجمعية اخلليجية لإلعاقة ، دولة اإلمارات العربية ، دىب/ 

العدد  (. إعاقة التنمية يف مصر ، سلسة قضايا التخطيط والتنمية، مجهورية مصر العربية ،2000القومى، معهد التخطيط ) -
 ، يونيو.  (، 134)

الرتبية املستمرة ىف إطار جامعة املنصورة وعالقتها بتنمية اجملتمع  ىف حمافظة  . (1993السيد، عبدالعظيم السعيد مصطفى )-
 جامعة  املنصورة.  -الدقهلية، رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية الرتبية 

كز (.النمو العلمي واملهين للمعلم اجلامعي ، دراسات ىف التعليم اجلامعي ، جامعة عني مشس ، مر 1993أمحد حسني )  ،اللقاين-
 تطوير التعليم اجلامعي ، القاهرة : عامل الكتب.

املعطلة إىل قوى منتجة ،  (. اإلعاقة واملعاقني العناية بذوى االحتياجات اخلاصة حتويل طاقاهتم2002فهد حممد) املسبحى،-
 : مكتبة امللك فهد الوطنية.الرياض

( . برنامج الرتبية اخلاصة ومناهجها 2006)  اطمة حممد السعيد، حممد السعيد ؛ عبد القادر، عبدالقادر حممد؛ عبد الوهاب،ف-
 بني الفكر والتطبيق والتطوير ، القاهرة : عامل الكتب.

(. تفصيل دور عضو هيئة التدريس باجلامعات املصرية ىف جمال 2005إبراهيم عبد الرافع ،أمحد ، سهام يسن  )  ،السمادوىن-
 . 18(، أكتوبر، ص 1اجلزء)(، 127العدد )، جامعة األزهر ،  خدمة اجملتمع ، جملة الرتبية ، كلية الرتبية

(. متطلبات تطوير التعليم اجلامعي األزهري ىف ضوء حتديات التنمية الشاملة ىف اجملتمعات اإلسالمية 2001الصدىف، ممدوح  )  -
 الرياض، املنظمة اإلسالمية للثقافة والعلوم الرتبوية، اإليسيسكو.

حتاد هيئات الفئات اخلاصة واملعوقني إلية املعاقني، املؤمتر اخلامس ا(. التجديدات الرتبوية ىف جمال رع1990حكيم، ثابت كامل)  -
 ديسمرب .( 8 -6)جبمهورية مصر العربية، القاهرة،

 (.العائد االقتصادي املتوقع من التعليم اجلامعي، القاهرة : عامل الكتب.1990دياب، إمساعيل حممد )-
( .إسهام جلان خدمة اجملتمع وتنمية البيئة جبامعة حلوان ىف تنمية اجملتمع احمللى ،رسالة دكتوراه 1998بر )زهران، هيام محدى صا-

 جامعة حلوان. -غري منشورة ،كلية اخلدمة االجتماعية
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( . برنامج نقرتح باستخدام  فنيات تنظيم الذات لتنمية دافعية االجناز والتحصيل لدى 2009عبدالرازق ، حممد ) ؛زيدان، حنان   -

(، 8املتفوقني  ذوى صعوبات التعلم  ) منخفضى التحصيل(  من طالب اجلامعة ،  جملة دراسات العربية ىف علم النفس ، اجمللد) 
.152، ص (3العدد )

 (.  سيكولوجية ذوى احلاجة اخلاصة ، القاهرة : مكتبة زهراء الشرق.1998يد  ) سليمان، عبد الرمحن س-
( .تقومي جهود اجلامعات اإلسالمية حنو خدمة اجملتمع والتعليم املستمر 1995شوق، حممود أمحد ؛  سعيد ،حممد مالك حممد  )  -

جلامعي األداء اجلامعي " الكفاءة والفاعلية واملستقبل ، جامعة " دراسة مقارنة  "  املؤمتر القومي السنوي الثاين ملركز تطوير التعليم ا
. 11/ 2 – 10/ 21عني مشس ، مركز تطوير التعليم اجلامعي 

 (. اجلامعة والتعليم املستمر ، الرياض : دار العلوم . 1983عبد اجلواد  ، نور الدين )  -
(. دور كلية الرتبية جامعة الزقازيق ىف تنمية البيئة وخدمة اجملتمع الواقع 1998عزب ،  حممد على )   ؛عبد احلليم ،حممد حممد  -

 .(،28العدد )املعوقات وإمكانية التغلب عليها ، جملة كلية الرتبية ، جامعة الزقازيق يناير ، 
عة طنطا ، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية ( .اجلامعة والبيئة ، دراسة للدور البيئي جلام1992عبد الرؤف حممد ) بدوي، -

 جامعة طنطا. 
(. ختطيط برنامج مقرتح لألنشطة الطالبية باجلامعة خالل العطلة الصيفية ىف ضوء احتياجات 1990عبد السالم، عفت خمتار ) -

 جامعة حلوان. -الطالب ومتطلبات اجملتمع، رسالة دكتوراه غري منشورة،كلية الرتبية 
(. جامعة القاهرة بيت خربة خلدمة اجملتمع وتنمية البيئة ، مؤمتر جامعة القاهرة الثالث ، اجلامعات ىف 2001، أمحد  ) فرغلى-

 مايو . 7– 5خدمة اجملتمع وتنمية البيئة مع بداية األلفية الثالثة من 
طريق الدمج والتكامل، املؤمتر القومى  يلجيابية عإ( . اإلرشاد النفسى ألسر الطفل املعوق ، خطوة 2002قنديل، شاكر عطية  ) -

 أكتوبر  . 24 – 21الثامن لالحتاد النوعى هليئات رعاية الفئات اخلاصة واملعاقني جبمهورية مصر العربية ، القاهرة 
سة (. دور بعض املراكز والوحدات ذات الطابع اخلاص جبامعة األزهر ىف خدمة اجملتمع ، درا2002حممد، إيهاب السيد أمحد  ) -

جامعة األزهر . -تقوميية ،رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية 
 (. االجتاهات احلديثة ىف التعليم اجلامعي املعاصر وأساليب تدريسه ،القاهرة : دار النهضة العربية .1992مرسى،  حممد منري  ) -
( 8ر ، جملة كلية الرتبية ببنها ، جامعة الزقازيق ، اجمللد)(.تطوير وحتديث التعليم اجلامعي ، املعايري واحملاذي1997عطية )  منصور، -

 ( ، يوليو  . 29،العدد )
(. اجمللس األعلى للجامعات، اإلطار اإلسرتاتيجي لتطوير املنظومة القومية 1999مجهورية مصر العربية )  وزارة التعليم العايل،-
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