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تجربة الدراسة للطالبات المعاقات في الجامعات السعودية
أ.سيرين بنت طالل البكري

د .عمر بن علوان عقيل
قسم التربية الخاصة

قسم التربية الخاصة

جامعة الملك خالد

جامعة الملك خالد

ممخص البحث:
تيدف الدراسة الحالية لمتعرف عمى تجربة الدراسة الجامعية لمطالبات المعاقات بالمممكة العربية السعودية وذلك
باستخدام المنيج البحثي النوعي واسموب المقابمة الفردية كأداة لجمع البيانات ،شممت العينة اثنا عشر طالبة
معاقة من مختمف التخصصات ضمن كميتي التربية واآلداب بجامعتي الممك سعود واألميرة نورة بنت عبدالرحمن
بالرياض .وتم استخبلص النتائج باستخدام اختيار طريقة تحميل الموضوعات ) (Thematic analysisوذلك
باتباع ست خطوات ليذه الطريقة كما ذكرىا كبلً من براون وكبلرك ) .) Braun and Clark, 2006وظيرت
نتائج الدراسة إلى أن نظرة الطالبات الى أنفسين تتسم باإليجابية والثقة ورغبة االندماج في الجامعة والمشاركة
في انشطتيا ،كما أن خبراتين األكاديمية اتسمت باالختبلف بين جودة الخدمات المقدمة من مركز المعاقين في
ىذا الجانب ،وبنفس القدر من االختبلف كان بين الطالبات المعاقات فيما يخص تفاعل أعضاء ىيئة التدريس
وقدرتين عمى تمبية احتياجاتين الفردية .واتسمت مشاعر الطالبات المعاقات بالرضا واإليجابية نحو خدمات
مركز المعاق ين وكذلك تقديرىن عمى المستوى الشخصي لكافة العامبلت بالمركز .وأكدت توصيات الدراسة إلى
ضرورة تدريب أعضاء ىيئة التدريس لمتعامل مع الطمبة المعاقين وتوفير الخدمات والدعم المناسب لتحقيق ذلك.

الكممات المفتاحية:
مركز خدمات المعاقين-الدراسة الجامعية -الطالبات المعاقات
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مقدمة الدراسة:
أصدرت منظمة الصحة العالمية في تقريرىا لعامي 3125، 3122م أن ما يقارب مميار شخص (%26
من سكان العالم) يعانون من نوع واحد أو أكثر من أنواع اإلعاقات والتي يمكن أن تحد من مشاركتيم في الحياة
األسرية والمجتمعية والسياسية وكذلك التعميمية .كما أن ما يقارب  %76من مجموع المعاقين في العالم
يعيشون في البمدان الفقيرة أو المتوسطة وىو ما يعني أن وصوليم لمخدمات الصحية والتعميمية والمعيشية
بأنواعيا تعبر محدوداً جداً مقارن ًة مع أقرانيم العاديين ).(World Health Organization, 2015
وقد أشار الروسان ( ) 3112إلى أىمية توفير خدمات التربية الخاصة بشكل أكبر خاصة مع تزايد
نسب اإلعاقة في كثير من بمدان العالم في اآلونة األخيرة ،حيث أصبحت خدمات التربية الخاصة شرطاً أساسياً
في الكثير من مجاالت الحياة ،ومن الواضح أن توجيات المجتمعات قد تغيرت عمى مر السنين بطريقة إيجابية
نحو األشخاص ذوي اإلعاقة ،من الرفض وعدم القبول والعزلة الى االعتراف في نياية المطاف بحقوقيم
الصحية ،واالجتماعية ،والتعميمية ،والتأىيمية ،والمينية.
كما أكدت الخشرمي ( )3126إلى أن الحكومات في العديد من البمدان سارعت لضمان حقوق األفراد
ذوي اإلعاقة عن طريق سن تشريعات وتفعيميا من أجل تمكين األفراد من تحقيق طموحيم في استكمال التعميم
األساسي والجامعي أيضاً أسوة بأقرانيم العاديين .كما قامت الجامعات بتطبيق التشريعات والقوانين التي تضمن
تقديم التسييبلت كافة لتمبية اإلح تياجات الفردية لؤلفراد ذوي اإلعاقة من خبلل إنشاء مراكز متخصصة لتقديم
خدمات الدعم والمساندة لممعاقين بيا.
ومع التطور التشريعي لممعاقين وتطبيقو واقعياً رغب ًة في تمبية االحتياجات الخاصة بيم ،أصبح عدد
المعاقين في التعميم العالي في ازدياد ،خاصة في الدول الغربية ،وذلك بفضل الدعم المقدم في المؤسسات
الجامعية أوستروسكي ( .) Ostrowski, 2016ويرى الباحثين أن العديد من المؤسسات الجامعية توفر مراكز
المعاقين والتي تيدف إلى تمبية االحتياجات الفردية لممعاقين لتحقيق الدمج الشامل في التعميم العالي ويضمن
تذليل الصعوبات التي تواجييم بالجامعات .وتقدم ىذه المراكز خدمات تخصصية ارشادية واجتماعية ونفسية
وتعميمية وخدمات مساندة ،كما يتعدى دور المراكز من دور خدمي إلى دور توعوي يسيم في نشر ثقافة التعامل
مع المعاقين واألساليب التربوية الحديثة في تعميم المعاقين في التعميم العالي ،وعمى الرغم من التحسن الواضح
في خدمات التربية الخاصة لؤلفراد ذوي اإلعاقة مثل السمعية والبصرية والجسدية ،إال أن التحدي األكبر ىو
تقديم خدمات مماثمة لئلعاقات األخرى غير الظاىرية مثل صعوبات التعمم والنشاط الزائد وتشتت االنتباه.
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كما أن المجتمعات العربية ابتدأت في تطورىا التعميمي لمذكور اوالً وىو ما جعل لمذكور من ذوي
اإلعاقة حظاً أوف ارً في تمقي الخدمات المتخصصة مقارن ًة باإلناث من ذوات اإلعاقة بالشكل المرضي ،وىو ما
يعتبر من أسباب محدودية نمو أعداد الطالبات من ذوات اإلعاقة تحديداً الممتحقين بالتعميم الجامعي (الخشرمي،
.)3126
مشكمة الدراسة
تختمف الدراسة الجامعية في طبيعتيا وأسموبيا عن التعميم العام وبالنسبة لمطمبة المعاقين فإن الوضع
أكثر صعوب ًة نظ ارً لطبيعة احتياجاتيم الخاصة وليس محدودية قدراتيم ،خاصة اذا تم األخذ بعين اإلعتبار غياب
برامج التييئة النتقال  Transition Programالطمبة المعاقين من التعميم العام إلى التعميم العالي  ،ومع
غياب ىذه البرامج التأىيمية الطالبات المعاقات تنتج عديداً من المشكبلت والتحديات التي توجيين أثناء
دراستين الجامعية والتي قد تكتب ليا النجاح أو قد يكون مصيرىا اإلنسحاب من الدراسة لعدم توفير الخدمات
المناسبة لتمبية احتياجاتين الفردية .من ىنا تبرز مشكمة الدراسة في معرفة وتقييم تجربة الدراسة لمطالبات
المعاقات في مؤسسات التعميم العالي لتمكينين من حقوقين التي كفمت لين التشريعات بذلك .وبالتحديد فإن
الدراسة الحالية تبحث في اإلجابة عن األسئمة التالية:
-2

كيف يقيمن الطالبات المعاقات تجربتين الدراسية في الجامعة؟

-3

ما مدى تعاون أعضاء ىيئة التدريس مع الطالبات المعاقات بالجامعة؟

-4

ما ىو ادراك الطالبات المعاقات لخدمات مركز المعاقين بالجامعة؟

أىمية الدراسة
قام الباحثان بمراجعة التراث البحثي السابق -الذي استطاعا االطبلع عميو-في مجال خدمات التربية
ٍ
بشكل عام ،كما
الخاصة لممعاقين في مؤسسات التعميم العالي واستنتج أن الدراسات في ىذا المجال تُعد محدودة
أن الدراسات الموجودة تركز عمى الذكور من المعاقين وتيمل جانب الفتيات من ذوات اإلعاقة وىو ما يعطي
الدراسة الحالية تمي ازً في عينة الدراسة إذ أنين من الطالبات من ذوات اإلعاقة .كما يرجو الباحثين أن تسيم
ٍ
نتائج الدراسة إلى تسميط الضوء عمى تجربة الدراسة لمطالبات المعاقات في التعميم العالي
بشكل أكثر تفصيبلً
باستخدام منيج البحث النوعي واتباع اسموب المقاببلت الفردية ومساعدة متخذي القرار في تبني سياسات
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وأنظمة لتمكين الطالبات المعاقات في الدراسة الجامعية بكل يسر وسيولة وتذليل المعوقات التي يواجينيا في
ذلك.
اليدف من الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى تجربة الدراسة لمطالبات المعاقات في جامعتي الممك سعود واألميرة نورة
بنت عبدالرحمن ،ك ما تطرقت الدراسة إلى ابراز التحديات التي يواجينيا الطالبات المعاقات ومقترحات منين
لتسييل دراستين بالجامعة.
مصطمحات الدراسة

 اإلعاقة:
مصطمح اإلعاقة عام أقل موضوعية من حيث القابمية لمقياس من مصطمحي االعتبلل والعجز ،فيو لفظ
وتبعا لذلك،
يشير إلى األثر الذي ينجم عن حالة العجز في ضوء متغيرات شخصية واجتماعية وثقافية مختمفةً ،
فإن حالة العجز قد ال تعني حالة إعاقة بالضرورة (الخطيب ،الحديدي .)311:

 مركز خدمات المعاقين:
وقد عرفو الباحثين المركز بأنو يقدم خدماتو المصممة لتسييل المواءمة األكاديمية لمطمبة المعاقين كما
يعمل عمى تزويد أعضاء ىيئة التدريس بالوثائق المطموبة والتي توضح حالة الطالب المعاق والطرق
المناسبة لمتعامل معو وتزويدىم بالتدريب المناسب.
حدود الدراسة
تحددت الدراسة بموضوعيا والذي يتمثل في دراسة تجربة الدراسة لمطمبات المعاقات في التعميم العالي،
وبمكانيا المتمثل بجامعتي الممك سعود واألميرة نورة بنت عبد الرحمن لمعام الجامعي 254:/2549ىـ الموافق
(3129/3128م) كما تحددت الدراسة بأدواتيا ومنيجيا النوعي.
اإلطار النظري والدراسات السابقة
عمى الرغم من التوسع في طمب اإللتحاق بالجامعات من ذوي اإلعاقة من الذكور واإلناث وما يقابل ىذا
الطمب من توفير خدمات التربية الخاصة ،إال أن قبول الطمبة المعاقين فييا مازال محدوداً عمى المستوى العالمي
) ،(Mutanga, 2017وأكثر تحديداً فقد اشارت بعض المصادر الى حوالي  %3.9فقط في جنوب افريقيا
مثبلً من الطمبة المعاقين يمكنيم مواصمة دراستيم الجامعية ) .(Engelbrecht and Beer, 2014ومع ىذا
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العدد المحدود من الطمبة المعاقين في الجامعات إال أنيم يواجيون كثي ارً من الصعوبات والتحديات التي قد تحد
من قدرتيم عمى استكمال تعميميم الجامعي أو في أفضل األحوال استكمالو بصعوبات ومشقة .ومن خبلل اطبلع
الباحثان وكذلك ما لمساه -أثناء عمميما في جامعة الممك خالد -من معاناة الطالبات المعاقات وحاجتين
الماسة إلى عدد من خدمات التربية الخاصة في مؤسسات التعميم العالي وىو ما يمكن تحديدىا في النقاط
التالية:
 -2ضعف المواءمة األكاديمية  Reasonable Accommodationالمناسبة التي تمبي اإلحتياجات الفردية
لمطمبة المعاقين وتضمن مشاركتيم الفاعمة في مختمف األنشطة الجامعية (Janiga & Costenbader,
).2002
-3

محدودية الخدمات المساندة والدعم المعنوي والنفسي لمطالب المعاق بالجامعة ،إذ أن الظروف النفسية
واالنفعالية لممعاق تختمف عن طبيعة غير المعاق اجماالً).(Janiga & Costenbader, 2002

-4

النقص الشديد أو قد تكون معدومة في برامج االنتقال  Transitionمن المرحمة الثانوية إلى المرحمة
الجامعية والتي من خبلليا يتم إعداد وتييئة الطالب المعاق بالميارات الضرورية المناسبة مع طبيعة الحياة
الجامعية ) .(Janiga & Costenbader, 2002وقد أشار ) (Skinner & Lindstrom, 2003إلى
أن برامج التييئة البد أن تشمل في محتواىا الجوانب النفسية واإلجتماعية واالنفعالية والتعميمية حتى يكون
الطالب المعاق قاد ارً عمى التكيف في البيئة التعميمية الجامعية.

-5

ضعف تييئة أعضاء ىيئة التدريس والطمبة غير المعاقين بالبرامج التدريبية لتطوير مياراتيم في التعامل
مع الطمبة المعاقين ومعرفة طبيعة اإلعاقات وخصائصيا وىو ما سيولد اتجاىات ايجابية نحو اإلعاقة.
وفي ىذا المجال سعى عديد من العمماء والباحثين من شتى أنحاء العالم إلى التعرف عمى تجربة الطمبة
المعاقين بالتعميم العالي ،غير أن ما تم عممو من الباحثين من المممكة العربية السعودية بشكل خاص والوطن
العربي بالعموم يكاد يعد محدوداً جداً ،وىو ما يضيف لمدراسة الحالية تمي ازً لحداثة الفكرة .وفي العموم معظم ما
تم عممو من دراسات وأبحاث في ىذا المجال كان بغرض مقارنة بين الذكور واإلناث ولكن القميل جداً من
الدراسات -حسب ما توفر لدى الباحثين من مصادر معمومات -ركزت بشكل أساسي عمى تجربة اإلناث تحديداً
حتى في الدول والتي كون التعميم فييا أساسو الفصل بين الجنسين مثل المممكة العربية السعودية.
وبالنظرة التاريخية في الواليات المتحدة األمريكية ،فإن الطمبة المعاقين لم يكن يسمح ليم بمواصمة
دراستو الجامعية -بنفس القدر -مقارن ًة بأقرانيم من غير ذوي اإلعاقة ) .(Alliston, 2010وباكورة الدراسات
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التي اجريت كانت بواسطة كوندون  ،)2:68( Condonإذ استخدم عينة قواميا  292من الجامعات والكميات
عمى مستوى الواليات لمتعرف عمى برامجيم التربوية لمطمبة المعاقين .واستخمصت النتائج إلى أن  216من
العينة ليس عندىم برنامج رسمي ومصرح لخدمة المعاقين ولكن لدييم خدمات مساندة اخرى .خمسة وخمسون
كمية وجامعة من العين ة ليس لدييم أي برنامج خاص بالمعاقين .ثبلثة وثبلثون كمية لدييم برنامج خاص
بالطمبة المعاقين.
وحديثاً تم اجراء عدد من الدراسات في ىذا الجانب في الواليات المتحدة األمريكية ولعل من أبرز
ىذه

الدراسات

وأحدثيا

وأكثر

وتمي ازً

انتشا ار

ىي

دراسة

مكقريقور

وآخرون

) (McGregor, Langenfeld, Horne, Oleson, Anson, and Jacobson, 2016وتم من
خبلل ىذه الدراسة استطبلع ثبلثة وستون وثمان مائة واثنين (  ) 74.913طالباً وطالبة من ذوي صعوبات
التعمم حيال تجربت يم في الدراسة الجامعية في عدد من الجامعات األمريكية ،واستخمصت النتائج أن الطمبة ذوي
صعوبات التعمم لدييم صعوبات في أداء الواجبات الدراسية  assignmentsوعدد من المعوقات اآلخرى غير
األكاديمية كنتيجة لضعف مياراتيم .كما استخمصت النتائج أن أغمبية الطمبة ذوي صعوبات التعمم غير راضين
عن خبراتيم في الدراسة الجامعية ،كما أشارت النتائج أن الطمبة ذوي صعوبات التعمم األكبر سناً يواجيون
تحديات بصورة أكبر مقارن ًة باألصغر سناً منيم .كذلك دراسة سايمن ) (Sayman, 2015والتي ىدفت إلى فيم
تجربة طالبة معاقة بمتبلزمة طيف التوحد في المرحمة الجامعية ومدى التقدم في تطبيق الخطة التربوية الفردية
والتي انتقمت معيا من المرحمة الثانوية .واستخمصت أن لئلتجاىات السمبية سواء من الموظفين أو األساتذة
دور سمبي كبير في مح دودية دمجيا بشكل فعال في األنشطة الجامعية المختمفة .كذلك في بوسطن األمريكية
حيث اجرى كبلً من آبريو وآخرون  (Abreu, Hillier, Frye, Goldstein,دراسة عمى عينة قواميا :4
من الطمبة المعاقين من الجنسين ىدفت التعرف عمى خبرتيم في الدراسة الجامعية وتكرار زيارتيم لمركز خدمات
المعاقين وعبلقة ذلك بالمعدل التراكمي ،واستخمصت النتائج أن الطمبة المعاقين يقومون بزيارة مركز خدمات
المعاقين بمعدل  5.8في الفصل الدراسي يكون اليدف منيا تحديد المواءمة األكاديمية المناسبة مع االحتياجات
الفردية وطبيعة المقررات الدراسية ثم بيدف المساعدة األكاديمية ثم الدعم النفسي واالجتماعي .كما توجد عبلقة
طردية قوية بين عدد الزيارات من الطمبة المعاقين لممركز مع المعدل التراكمي.
في القارة األفريقية ،أجرى تويمي وآخرون ) (Tuomi, Lehtomäki, & Matonya, 2015دراسة
في تنزانيا ىدفت لمتحقق من العوامل المؤثرة في دمج الطالبات المعاقات في مؤسسات التعميم العالي .وقد
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استخصمت النتائج أن أىم العوامل المؤثرة تشمل تشجيع األسرة واألساتذة والدعم والمساندة المالية .كما أن
تدريب األساتذة لمتعامل معين بالطريقة المناسبة والصحيحة كان لو الدور األساسي مع القدرة عمى تكيف البنية
التحية لمبيئة التعميمية .كما أنو تم اجراء دراسة مشابية في اليدف في كينيا ) (Opini, 2012عمى عينة من
الطالبات المعاقات ،واستخمصت النتائج إلى مخرجات التعمم تكون ايجابية اذا تم توفير المنيج المناسب ،القدرة
عمى الوصول والتنقل في البيئة التعميمية ،والعبلقات االيجابية الشخصية بينما محدودية المشاركة في األنشطة
الجامعية االخرى كان لو األثر السمبي في دراستين الجامعية .وفي جنوب افريقيا ،أجرى

(Mutanga

) and Walker, 2017دراسة عمى عينة قواميا أربعة عشر من الطمبة المعاقين في الجامعات ،وىدفت
الدراسة إلى التعرف عمى تجارب الطمبة المعاقين في الدمج بالجامعات ،كما استخدمت الدراسة منيج البحث
النوعي واسموب المقابمة كأداة لجمع البيانات .واستخمصت النتائج من المقاببلت أن لمقدرة المالية جانب كبير
في مواصمة الدراسة من عدميا خاصة اذا تم األخذ بعين اإلعتبار المشاكل اإلقتصادية في جنوب افريقيا .كما
أشار الطمبة المعاقين أن اندماجيم اإلجتماعي في المجتمع الجامعي ُيعد محدودا والمشاركة في األنشطة

واألندية التطوعية ضعيفة .كما ابدى الطمبة المعاقين عدم رضاىم عن الجدول الدراسي  timetableإذ ال يراعي

ذلك حاجتيم لبلستراحة بين المحاضرات خاصة لذوي اإلعاقة البصرية .كما أن الوصول والتنقل بين القاعات
ومكاتب أعضاء ىيئة التدريس ُيعد صعباً نظ ار لوجود عقبات في المباني تحد من تنقبلتيم .وقد أبدى الطمبة

المعاقين أيضا عدم رضاىم عن طرائق التدريس إذ لم تراعي احتياجاتيم الفردية وطبيعة اإلعاقة وكذالك الحال

بالنسبة لمتقييم واإلمتحانات.
كما اجرى انقميبرتش وبير

) (Engelbrecht and Beer, 2014دراسة بالمنيج النوعي

والكيفي ىدفت إلى التعرف عمى المعوقات التي تواجو الطمبة المعاقين جسدياً ( 46طالباً وطالبة) في عدد من
جامعات جنوب افريقيا .واستخمصت النتائج سواء من البيانات الكمية أو الكيفية أن أبرز المعوقات  %51منيا
في الجوانب اإلنشائية في المباني وال تي تحد من قدراتيم عمى الحركة والتنقل بين مرافق الجامعة .كما احتل في
المركز الثاني المعوقات في المكتبة الجامعية إذ أشار  %31من افراد العينة بوجود معوقات في المكتبة تحد من
قدراتيم عمى استخدام المصادر المتوفرة بالشكل المناسب مثل اجراءات الدخول والخروج لمطمبة المعاقين
جسدياً .وفي دراسة اخرى بيل ) (Bell, 2013ىدفت إلى التعرف عمى الدعم والمساندة في التدريس لمطمبة
المعاقين سمعياً وعددىم سبعة بجامعة  ،Western Capومن خبلل اجراء المقاببلت الفردية استخمصت النتائج
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أن ىناك ستة مجموعات  Themesمن االستجابات والتي من أىميا محدودية تكيف المنيج  ،عدم كفاية
خدمات التربية الخاصة بالجامعة ،المعوقات الكثيرة في التدريس والتقييم.
وفي كندا ،أجرى ايرتن ) (Erten, 2011دراسة ىدفت إلى معرفة خبرات ست طالبات معاقات في
الجامعات الكندية وذلك باستخدام المجموعة المركزة  ،focus groupواستخصمت أىم النتائج إلى أن
اإلتجاىات نحوىن من أعضاء ىيئة التدريس وأقرانين كان ليا تأثير سمبي عمى حياتين األكاديمية
واإلجتماعية ،كما أشرن إلى الدور الفعال لمركز خدمات المعاقين بالجامعة.
ونظ ارً ألىمية اإلتجاىات سواء من أعضاء ىيئة التدريس أو الموظفين أو أقرانيم العاديين نحو الطمبة
المعاقين وتأثير ذلك عمى حياتيم الشخصية ومسيرتيم األكاديمية واإلجتماعية وتكيفيم النفسي  ،تطرق العديد
من الباحثين إلى ىذا الجانب في الوطن العربي .فقد أجرت المصبحين ( )3126دراسة لمعرفة اتجاىات طمبة
جامعة الحسين بن طبلل في المممكة األردنية الياشمية نحو األفراد المعاقين ،واستخدمت الباحثة عينة قواميا
 539طالباً وطالبة من مختمف التخصصات .واستخمصت النتائج إلى أن اإلتجاىات كانت ايجابية نحوىم.
كما أجرت اليموز ) (Al-Hmouz, 2014دراسة عمى عينة قواميا  63من الطمبة المعاقين بالجامعة
تتراوح أعمارىم بسن  34-2:سنة ولدييم اعاقات مختمفة تيدف الدراسة عمى خبرات الطمبة المعاقين
بالجامعة ،واستخمصت النتائج في عدم رضا أفراد العينة عمى الخدمات المقدمة ليم بالجامعة وكذلك عدم الرضا
عن المواءمة ا ألكاديمية التي تقدميا الجامعة ليم .كما أشارت النتائج إلى أن خبرات الطمبة في التعامل مع
مركز خدمات المعاقين كانت غير جيدة كما أن عدد الموظفين بالمركز غير كاف من وجية نظر الطمبة
المعاقين.
وفي المممكة العربية السعودية ،أجرى كبلً من طشطوش والخزاعمة ( )3121د ارسة حول اتجاىات طمبة
جامعة القصيم في كمية المغة العربية والدراسات االجتماعية نحو المعاقين وذلك عمى عينة قواميا  643طالباً.
وأوضحت النتائج أن االتجاىات نحو المعاقين كانت ايجابية اضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في
اتجاىات الطبلب نحو المعاقين تعزى لمتغير التخصص األكاديمي (لصالح طبلب تخصص التربية الخاصة) .وقد
يكون اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو الطمبة المعاقين مختمفة تماماً نظ ار لمسؤولياتيم المتعددة تجاه الطمبة
المعاقين مقارن ًة بالمسؤوليات تجاه اقرانيم العاديين ،فقد اجرى عقيل ) (Agail, 2012دراسة لمعرفة اتجاىات
أعضاء ىيئة التدريس نحو الطمبة المعاقين في جامعة الممك خالد في أبيا ،واستخدم الباحث عينة قواميا 265
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من الجنسين .واستخمصت النتائج أن أفراد العينة لدييم اتجاىات سمبية نحو المعاقين .كما أن لعامل حصول
تدريب متخصص في مجال التربية الخاصة تأثي ار مباش ارً عمى اإلتجاىات إذ أوضحت الدراسة أن اعضاء ىيئة
التدريس الحاصمين عمى التدريب كانوا أكثر ايجابياً في االتجاىات مقارن ًة بأعضاء ىيئة التدريس الذين لم
يحصموا عمى تدريب في ىذا المجال.
بل من ندلوفو ووالتون ) (Ndlovu and Walton, 2016أىم المعوقات التي تؤثر سمبيا
ولخص ك ً
عمى تجربة الدراسة الجامعية لمطمبة المعاقين في النقاط التالية:
-

محدودية تكيف المنيج  Curriculum modificationليتناسب مع االحتياجات الفردية لمطمبة
المعاقين.

-

خدمات مركز المعاقين بالجامعات تعد محدودة وينقصيا الدعم المناسب لتوفير خدمات جيدة
ومتنوعة وحديثة.

-

ال يعني وجود أنظمة ولوائح تعني بخدمة المعاقين في الجامعة أنو يتم تطبيقيا بالشكل الصحيح،
فالكثير من األنظمة والموائح ال ترى النور عمى أرض الواقع خاصة في البمدان العربية.

-

توفير المصادر المالية لدعم برامج التربية الخاصة وخدمات المعاقين بالجامعة لتسييل دراستيم
وتحقيق طموحاتيم.

-

التييئة البيئية والتعديبلت االنشائية إذ أصبحت ضرورة ممحة لتمكين الطمبة المعاقين في التنقل
بين مرافق الجامعة واالستفادة من المصادر المتاحة أسوة بزمبلئيم غير المعاقين.
منيجية الدراسة واجراءاتيا

يشتمل ىذا الجزء من الدراسة عمى وصف اإلجراءات المستخدمة من حيث تحديد مجتمع الدراسة،
واألداة المستخدمة وخطوات تطويرىا ،واألساليب اإلحصائية التي استخدميا الباحث لئلجابة عن تساؤالت
الدراسة.
مجتمع الدراسة
يعتبر مجتمع العينة لمدراسة ىي جميع الطالبات المعاقات في جامعتي الممك سعود وجامعة األميرة نورة
بنت ع بدالرحمن بالمممكة العربية السعودية .كذلك تشمل ىذه الفئة جميع فئات االعاقة خبلل العام الدراسي
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 2548/2549ىـ وكون أغمبية الطالبات المعاقات يدرسن في جامعتي الممك سعود واألميرة نورة وفي كميتي
التربية واآلداب فقد تم التركيز عمييما دون غيرىا من الكميات.
عينة الدراسة
توجد في المممكة العربية السعودية ( )41جامعة حكومية منتشرة في شتى مناطق المممكة ،جميع ىذه
الجامعات تخضع ألنظمة التعميم العالي الموحدة كما تسري عمييا جميع األنظمة والموائح الصادرة من وزارة
التعميم .عميو فإن اختيار عينة من ىذه الجامعات والكميات لن يحد من تعميم نتائج الدراسة عمى بقية الجامعات
والكميات ألن ما يسري عمى الجامعتين يسري عمى بقية الجامعات االخرى .وفي ىذه الحالة؛ فإن جامعتي الممك
سعود واألميرة نورة تُعد ممثمة لممممكة العربية السعودية .وتمثمت عينة الدراسة من الطالبات المعاقات في
جامعتي الممك سعود واألميرة نورة وعددىن ( )23كما في الجدول رقم ( )2أدناه:
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جدول رقم ( :)2خصائص أفراد العينة من الطالبات المعاقات
الطالبة

م

الكمية

الجامعة

فئة اإلعاقة
صعوبات تعمم  +اعاقة حركية

.2

فاطمة

الممك سعود

التربية

.3

ابتسام

الممك سعود

التربية

.4

سيى

الممك سعود

اآلداب

اعاقة حركية+اعاقة بصرية

.5

سحر

الممك سعود

اآلداب

اعاقة بصرية

.6

مريم

الممك سعود

التربية

اعاقة بصرية

.7

أماني

الممك سعود

التربية

اعاقة بصرية

.8

أمل

األميرة نورة بن عبدالرحمن

اآلداب

اعاقة حركية

.9

أبرار

األميرة نورة بن عبدالرحمن

اآلداب

اعاقة بصرية

.:

نيى

األميرة نورة بن عبدالرحمن

التربية

اعاقة حركية

 .21رحاب

األميرة نورة بن عبدالرحمن

اآلداب

اعاقة بصرية

 .22عبير

األميرة نورة بن عبدالرحمن

التربية

صعوبات تعمم  +اعاقة حركية

 .23أروى

األميرة نورة بن عبدالرحمن

اآلداب

صعوبات تعمم

اعاقة بصرية

منيج الدراسة
استخدم الباحثان المنيج النوعي وذلك باستخدام اسموب المقابمة الفردية one-on-one interview
كأسموب بحثي لفيم المشكمة بشكل دقيق وفيم أعمق عن ما تقدمو األساليب الكمية .وكما تم اإلشارة لو مسبقاً
في تحميل البيانات النوعية فإنو يوجد العديد من الطرق العممية ليذا الغرض ،واختيار الطريقة المناسبة يخضع
لنوعية األسئمة واليدف من البحث ) ،(Strauss & Corbin, 1990وألغراض البحث الحالي فأنو تم اختيار
طريقة تحميل الموضوعات ) ، (Thematic analysisكما تم تحديد ستة خطوات ليذه الطريقة كما ذكرىا كبلً
من براون وكبلرك ):) Braun and Clark, 2006
 )2التآلف مع البيانات  Familiarization with the dataمن خبلل كثرة قراءتيا واالطبلع عمييا
ومراجعتيا ومعاودة االستماع لمتسجيبلت مثبلً في حال كانت المقاببلت تم تسجيميا.
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 )3الترميز األولي  :Codingوذلك بترميز بعض العبارات المتشابية وليس المقصود اختصار البيانات بقدر
ماىو تركيز البيانات وجمعيا وتصنيفيا.
 )4البحث عن الموضوعات الرئيسة  :Searching for themesإذ يتم في ىذه المرحمة جمع ما تم جمعو
من بيانات في مرحمة الترميز ووضعو في موضوعات مختمفة تجمع عبارات متشابية فيما بينيا.
 )5مراجعة الموضوعات  :Reviewing themesإذ يتم مراجعة الموضوعات الرئيسة والتأكد من العبارات
(الترميز) الذي تم لمزيدا من الدقة والتحري.
 )6تحديد وتسمية الموضوعات  :Defining and naming themesحيث تتم في ىذه الخطوة تسمية
الموضوعات بمسميات تعكس كل موضوع رئيسي  themeوبما يحتويو من عبارات تم ترميزىا.
 )7كتابة التقرير  :Writing upوىو الخطوة النيائية في ىذه الطريقة والتي يتم فييا استعراض النتائج
لمبيانات الكمية التي تم جمعيا وتحميميا.
إجراءات التطبيق
تم الحصول عمى موافقة جامعتي الممك سعود واألميرة نورة بنت عبدالرحمن بمنطقة الرياض إلجراء
المقاببلت عمى أفراد العينة؛ إذ تم التواصل مع مراكز المعاقين بالجامعتين وبدورىن تواصمن مع الطالبات
المعاقات ووضحن لين اليدف من المقابمة وعند الموافقة تم تزويد الباحثين بأرقام التواصل لتنسيق الموعد
المناسب إلجراء المقابمة.
نتائج الدراسة ومناقشتيا
لئلجابة عن السؤال األول والذي ينص:
"كيف يقيمن الطالبات المعاقات تجربتين الدراسية في الجامعة؟ ".
يعاني الطمبة في التعميم الجامعي صعوبات متنوعة وعقبات مختمفة تحد من قدرتيم عمى التكيف مقارن ًة
بالطمبة العاديين من غير ذوي اإلعاقة وذلك بسبب اختبلف طبيعة المتطمبات الجامعية والتي تعتمد في مجمميا
عمى الطالب في التعمم والبحث واإلستقبللية في الحصول عمى المعمومة الصحيحة بعيداً عن التمقين .ولبحث ما
يواجو الطالبات المعاقات في الدراسة الجام عية تم عمل مقاببلت فردية معين لموصول إلى فيم أعمق عن طبيعة
التجربة ومدى نجاحيا من وجية نظرىن .الطالبات المعاقات المشاركات في الدراسة تحدثن كثي ارً عن تجربتين
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الجامعية من مختمف الزوايا التعميمية واإلجتماعية والحياتية والنفسية وغيرىا ،غير أنو ألىداف الدراسة سيتم
التركيز فقط عمى ما يخص التجربة الجامعية .بعد المراجعة الدقيقة لبلستجابات من أفراد العينة يمكن تصنيف
استجاباتين عمى ثبلث مجموعات رئيسة تعكس تجربتين بالدراسة بالجامعية:
 )2نظرة الطالبات المعاقات إلى أنفسين بالجامعة:
وتعرض ىذه المجموعة بعض ما يشعر بو الطالبات المعاقات كونين طالبات جامعيات ،وتختمف ىذه
المشاعر والنظرة لمذات باختبلف نوع اإلعاقة وشدتيا واإلحتياجات التربوية الفردية المطموبة .وبصورة عامة
يمكن القول أن الطالبات المعاقات المشاركات في الدراسة لديين ثقة عالية بقدراتين ولديين االستعداد لممنافسة
مع زميبلتين العاديات في القاعات الدراسية وعمى سبيل المثال أشارت أماني " قررت أن أجمس لبلختبار مع
زميبلتي العاديات حتى ال أكون أقل منين" واتفقت معيا عبير بالقول " أنا واثقة من نفسي وأعمم أني استطيع
أن أنجح" وكذلك ابتسام قالت " اريد أن اثبت لنفسي ولآلخرين الذين لدييم شك في قدراتي أنني أستطيع اكمال
دراستي الجامعية ويصبح لدي عمل ،أريد أن أثبت أن اإلعاقة لن تمنع اصراري من تحقيق أىدافي" .ويتضح
من ىذه األمثمة أنو بالرغم من الصعوبات التي يواجينيا الطالبات المعاقات في المرحمة الجامعية إال أن
اصرارىن لتحقيق أىدافين يشعر بالتفاؤل بمستقبل منير لين يعكس حرصين عمى استكمال الدراسة والحصول
عمى وظيفة دون انتظار المساعدات المجتمعية .وعمى الرغم أيضاً من غياب تام لمبرامح التييئة واإلنتقال أو ما
يعرف  Transaction Programsوالتي تعمل عمى تييئة المعاق من المرحمة الثانوية إلى المرحمة الجامعية
إال أن ذلك لم يؤثر عمى عزيمتين في استكمال الدراسة.
كما تمت المبلحظة أثناء المقابمة الفردية مع الطالبات المعاقات رفض نظرة الشفقة وكذلك احساسين
أنين أقل من غيرىن من الطالبات العاديات ولديين كامل االستعداد لمتفوق واإلنجاز متى ما توفرت الوسائل
المعينة المساعدة لين والتي تمبي احتياجاتين الفردية.
واختمفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة ) (Bell, 2013والتي أشارت إلى سعي بعض الطمبة المعاقين
إلى اخفاء اعاقتيم أو عدم اظيار حاجتيم إلى خدمات التربية الخاصة والتي قد يعود ذلك إلى الخوف من
الوصمة باإلعاقة  Stigmaوما يؤدي ذلك الى النظرة السمبية .ويعزو الباحثين أن ذلك يعود الى التطور
الممموس في خدمات التربية الخاصة والوعي بطبيعة اإلعاقة وعدم الحاجة إلخفائيا ،بل عمى العكس نرى في
المممكة العربية السعودية كثي ارً من األنشطة التوعوية التي تيدف إلى التعريف بالمعاقين وتمكينيم من حقوقيم.
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 )3خبراتين األكاديمية:
تعرض ىذه المجموعة خبرات الطالبات المعاقات من الناحية األكاديمية بالجامعة ،إذ أن الجامعات ومن
خبلل مركز خدمات المعاقين بيا يوفر الدعم والمساندة األكاديمية تمبية إلحتياجات الفردية لمطالبات المعاقات
وتتأثر خبرات الطالبات المعاقات نحو ىذه الخدمات باختبلف فئة اإلعاقة وشدتيا ونوع الخدمة المطموبة الواجب
توفرىا لين من مركز المعاقين بالجامعة إذ أن اإلعاقة البصرية مثبلً كان ليا النصيب األكبر من الدعم نظ ارً
لمعرفة احتياجات المعاقات بصرياً بينما المعاقات من ذوات صعوبات التعمم وتشتت اإلنتباه قد يحصمن عمى
خدمات متواضعة مقارن ًة بخدمات اإلعاقة البصرية .وقد أشارت الطالبة مريم إلى " أن جامعة الممك سعود لدييا
خبرات جيدة في مجال اإلعاقة البصرية والتي تمتد لمدة  41سنة وليذا السبب لم نواجو مشكبلت كبيرة في ىذا
الجانب" وأيدتيا في ذلك سحر بالقول " الجامعة وفرت لنا جميع الخدمات المطموبة لئلعاقة البصرية من طريقة
اإلختبار ،القاعات الدراسية ،وسائل تقنية حديثة".
وفي الجانب اآلخر عدد من الطالبات المعاقات المشاركات في الدراسة أشرن إلى تواضع اإلمكانيات
المتوفرة بالجامعة بشكل عام ،فقد أشارت رحاب " الجامعة لم تبمغني رسمياً بوجود مركز لخدمات المعاقين" رغم
معرفتيم بإعاقتيا وحاجتيا لخدمات مساندة وىو ما أثر ذلك سمبيا عمى وضعيا الدراسي وتحصيميا ،وأيدتيا في
ذلك نيى من حيث أن "الجامعة يفترض أن تعمل حساب الطالبات ذوات اإلعاقة الجسدية" من توفر وسائل
لمتنقل وتجييز القاعات الدراسية بمنزلقات مناسبة ومصاعد ودورات مياه يسيل استخدميا لمطالبات ذوات
اإلعاقة الجسدية.
ومن خبلل خبرات الباحثين وعبلقتيما بالطمبة المعاقين باختبلف أنواع اإلعاقة التي يعانون منيا نجد
أن خدمات وتييئة الوصول لمطمبة المعاقين والتنقل بين مرافق الجامعة تٌعد محدودة نوعاً خاصة في الجامعات
الحديثة والتي ال تمتمك اال مباني مستأجرة إذ أن تكييفيا تٌعد مكمف وفي أوقات اخرى صعب التنفيذ عمى أرض
الواقع .وفي ىذا الشأن بادرت جامعة الممك سعود مثبلً باطبلق مشروع الوصول الشامل لتمكين المعاقين بالتنقل
بين مرافق الجامعة بطل يسر وسيولة.
كما أن لممنيج الدراس ي كان لو الحظ من في مقابمة الطبلبات المعاقات لما لو من أىمية بالغة في
العممية التعميمية والقدرة عمى تكيف المنيج ليناسب االحتياجات الفردية لممعاقين ىو مطمب اساسي في دمج
المعاقين في التعميم العالي ،فقد أشارت أماني "أتمنى أن يكون المنيج مكتوباً بالمغة الورد  " wordحتى يمكن
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استخدام البرامج التقنية الحديثة في االستماع لما ىو مكتوب في الممف النصي وىي غالباً تكون لمطمبة
المعاقين بصرياً .كما يعمل مركز خدمات المعاقين ببعض الجامعات عمى توفير الطابعات المخصصة بصيغة
برايل.
كما اتفقت النتائج مع ) (McGregor et al., 2016و ) (Ndlovu and Walton, 2016فيما
يخص المعوقات األكاديمية وتوفير المواءمة األكاديمية في التدريس والتقييم بما يمبي االحتياجات التربوية
الفردية لمطمبة المعاقين إذ أن الجانب األكاديمي ىو المرتكز األساسي في الدراسة الجامعية ويعول عميو كثي ارً
في نجاح الدمج لمطم بة المعاقين في حال تم اإلىتمام بو بصورة صحيحة .كما أن توفير األساليب الحديثة في
استخدام اساليب التدريس والتقييم المناسبة لمطمبة المعاقين في الدراسة الجامعية تُعد محدودة وىو ما يفسر
اتفاق نتائج العديد من الدراسات حول حاجة الطمبة المعاقين إلى الدعم والمساندة األكاديمية بصورة متكررة.
 )4حياتين اإلجتماعية بالجامعة:
ٍ
بشكل أكبر من الطالبات المعاقات عمى الجانب األكاديمي إال أن الحياة
عمى الرغم من التركيز
اإلجتماعية كان ليا حظ من حديثين عن تجربتين اإلجتماعية بالجامعة وما يشمل ذلك من أندية طبلبية
وأنشطة البل منيجية ف قد أشارت أماني "ىناك أشياء كثيرة أحبيا بالجامعة مثل األندية التطوعية" وبالمثل ابتسام
أيدت "حياتي الجامعية مرحمة ىامة في حياتي حيث تطورت شخصيتي وعبلقاتي االجتماعية" .كما أن نيى قالت"
لدي عبلقات جيدة مع الناس بالجامعة لم أشعر اطبلقاً أني معزولة" .كما يدعو لمتفاؤل أيضاً العبلقات الطيبة
بين الطالبات المعاقات وزمبلئين غير المعاقات وىو ما يدل عمى وجود اتجاىات ايجابية نحو المعاقات فقد
اشارت فاطمة "زميبلتي يساعدنني في دراستي الجامعية" وأيدتيا نيى بالقول" ما ساعدني لمتكيف بالجامعة
وتجاوز العزلة ىو تعامل زميبلتي معي بطريقة تشعرني بأني غير معاقة".
ويرى الباحثين أن العبلقات اإلجتماعية لمطمبة المعاقين تُعتبر رديفاً ىاماً لتنمية الميارات وتوسيع
المدارك والمفاىيم وذلك لما ليا من تأثير ايجابي عمى حياة الفرد بصفة عامة .كما أن البرامج التوعوية
واألسابيع التعريفية التي تقيميا بعض الجامعات السعودية وتعريف منسوبي الجامعات وطبلبيا بأنواع اإلعاقة
وفئاتيا تساىم ببل شك في رفع التوعية وتحسين التعامل مع المعاقين ولعل ثمار ذلك ما سمعناه من الطالبات
المعاقات المشاركات في الدراسة الحالية من ايجابية وتعاون بناء بينين وزميبلتين غير المعاقات .كما اتخمفت
بل من ) (Opinin, 2012; Mutanga, 2017فيما يخص عزوف الطمبة المعاقين عن
النتائج مع دراستي ك ً
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األنشطة الجامعية والمشاركة في األعمال التطوعية وقد يعزو الباحثين ذلك إلى اختبلف طبيعة المجتمع العربي
السعودي المترابط ثقافياً ودينياً ويتقاطع مع أفراد المجتمع في العادات والتقاليد والتي تدعو الى التراحم والتعاون
فيما بينيم وتوفير ما يمكن توفيره لممشاركة العادلة من الجميع.
)5

القبول الجامعي في تخصصات محددة:
يتم قبول الطمبة المعاقين عادةً في تخصصات محددة تناسب قدراتيم الحسية والحركية والعقمية.
وتختمف التخصصات المسموح بالتحاق الطمبة المعاقين بيا باختبلف الدعم والمساندة المتوفرة من الجامعة ،فما
قد يكون مسموح لمطمبة المعاقين اإللتحاق بو في احدى الجامعات قد ال يكون مسموح بو في جامعة اخرى
وىكذا .وىذا ما يسبب اختبلف وجيات النظر بين الطالبات المعاقات في ىذا الجانب ،فمثبلً أماني أشارت "
لؤلسف ،لم يسمح لي بالقبول في تخصص المغات والترجمة ..لم يستطيعوا توفير الدعم المناسب الذي سبق أن
وفروىا لطالبة معاقة سابقاً" واتفقت معيا سيى " أردت دراسة عمم النفس لكن القسم وضع السبلمة الصحية
كأحد شروط القبول" وأيضا أشارت " لدي عديد من الصديقات المعاقات حركياً البلتي لم يستطعن استكمال
دراستين الجامعية بسبب عدم قبولين بالجامعة".
ويختمف الباحثين مع توجيات الطالبات المعاقات من حيث فتح جميع التخصصات الدراسية لمطمبة
المعاقين إذ أن طبيعة العموم والتخصصات تختمف متطمباتيا فيما بينيا  ،فمثبل تختمف متطمبات تخصص
الكيماء مع متطمبات تخصص األدب العربي وبعضيا يناسب قدرات وطبيعة المعاقين وبعضيا غير مناسب ليم.
كما أن الجامعات ترتبط بسوق العمل واحتياجاتو فمثبل قد يشترط سوق العمل السبلمة الصحية والبدنية لممتقدم
وبالتالي البد لمجامعة وضع ىذا الشرط لمقبول ليذا التخصص .غير أن ذلك ال يعفي الجامعات من القصور
الواضح في التوسع في القبول واتاحة مزيدا من الت خصصات المناسبة مع قدرات الطمبة من جيةالمعاقين
ومواكبة ظروف سوق العمل من جية اخرى.
ويمكن تمخيص اإلجابة عن السؤال األول أن تجربة الطالبات المعاقات البلتي حصمت عمى فرصة
استكمال دراستين الجامعية كانت ايجابية بشكل عام رغم الصعوبات البلتي يواجين في الجامعة ورغم كل
العقبات .ويمكن القول أيضا أن الطالبات المعاقات الممتحقات بالجامعة كان لين الحظ األوفر من الفرص
المتاحة في حياتين فميس كل المعاقات يستطعن السفر والترحال من مدينة الى اخرى وليس الدعم من االسرة
بقدر متساوي وبنفس الدرجة التي تمكن الطالبة المعاقة من استكمال دراستيا العميا .كما يدرك الباحثين تماماً
تقدير الطالبات المعاقات واتاحة الفرص لين الستكمال دراستين الجامعية في أن ىذا ىو الطريق الذي يمكن
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القول أنو الوحيد لبلندماج المجتمعي  ،فالخيارات االخرى اما الجموس في البيت أو البحث عن وظيفة والتي قد
يكون توفرىا في الوقت الحالي لمفتاة المعاقة محدوداً وان توفر فقد تكون الظروف البيئية االخرى تحول دون
تمكينيا من أداء عمميا بكل يسر وسيولة.

لئلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص:
" ما مدى تعاون أعضاء ىيئة التدريس مع الطالبات المعاقات بالجامعة؟".
طريقة تعامل وتفاعل أعضاء ىيئة التدريس مع الطالبات المعاقات تُعد الركيزة األساسية في نجاح
الطالبات المعاقات وتحفيزىن لمتحقيق التحصيل الدراسي المطموب .واختمفت وجيات النظر الطالبات المعاقات
حيال قدرات أعضاء ىيئة الدريس في التعامل معين ،حيث ترى بعض الطالبات المعاقات أنين داعمات لين
ولديين االستعداد لتوفير المواءمة األكاديمية

 reasonable accommodationوكذلك تكييف المنيج

 curriculum modificationتمبية الحتياجاتين التربوية ،في حين ترى البعض اآلخر من الطالبات
المعاقات أن عضوات ىيئة التدريس كن غير قادرات عمى التعامل معين بالطريقة الصحيحة وينقصين التدريب
المناسب لتأىيمين لذلك.
كما أن الطالبات المعاقات أشرن إلى أمور ايجابية عن أساتذتين مثل أماني " كان ىناك من األستاذات
من يقدرن حالتي ويقدمن االختبارات لي بطريقة مختمفة عن الطالبات العاديات" واتفقت معيا سيى بالقول"
عممت الدكتورة الواجبات المنزلية بطريقة مناسبة لوضعي الصحي ،أنا شاكرة ومقدرة ليا ذلك" ومثميا أايضاً
ابتسام " سمحت لي الدكتورة بالحديث والمشاركة أثناء المحاضرة واإلجابة عن األسئمة المطروحة ،الدكتورة
ساعدتني لكي أكون انسانة وليست فقط فرد معاق" .في الجانب اآلخر كان لدى بعض الطالبات المعاقات رأياً
مختمفاً مثل فاطمة قالت "األستاذات ال يوفرن المواءمة األكاديمية المناسبة وليذا السبب رسبت في مقرراتيم،
ىن ال يقدرن حالتي"  ،وبالمثل سحر قالت" من األستاذات من تجاىمنني في القاعة الدراسية ،"...واتفقت معين
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رحاب " عانيت كثي ارً بسبب جموسي لبلختبار مع الطالبات غير المعاقات ولم تسمح بوقت اضافي لي ،ىن ال
يأخذ بعين اإلعتبار إعاقتي البصرية".
وبدون استثناء من الطالبات المعاقات البلتي شاركن في الدراسة اتفقن جميعاً أن أعضاء ىيئة التدريس
يحتاجون إلى تدريب أفضل وتييئة وتأىيل لمرفع من القدرات في التعامل مع اإلعاقة خاصة فيما يخص ميارات
التدريس ومعرفة وسائل التقييم المناسب لذوي اإلعاقة .فمثبلً أشارت فاطمة "يجب توفير دورات متخصصة
ألعضاء ىيئة التدريس لتأىيمين لمتعامل مع المعاقات" أماني أيضاً اتفقت معيا" يجب أن يحضر أعضاء ىيئة
التدريس برامج تدريبية ليصبحن قادرات لمتعامل مع الطالبات المعاقات وذوات اإلعاقة البصرية" ،كما أن مريم
ايدت ذلك " يجب تطوير ميارات أعضاء ىيئة التدريس لتقديم المواءمة األكاديمية لمطمبة المعاقين من خبلل
برامج تطويرية وتدريبية في ىذا المجال" وأخي ارً أبرار فقد أشارت إلى " أنو يجب عمى الجامعة توفير برامج
تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس ليتعاممن بطريقة ايجابية مع الطمبة المعاقين ويقدمن المواءمة األكاديمية
المناسبة لمطمبة المعاقين".
ومن وجية نظر الباحثين فأن ما تم التطرق لو من الطالبات المعاقات يعكس الواقع يشكل كبير إذ أن
تدريب أعضاء ىيئة التدريس وتطوير مياراتيم في طرق التدريس ووسائل التقييم المختمفة والتي تمبي
االحتياجات الفردية لممعاقين تُعد محدودة جداً بل قد تكون معدومة تماماً في بعض الجامعات .كما أن وجود
أقسام التربية الخاصة بجميع الجامعات السعودية – ماعدا جامعة الممك فيد لمبترول والمعادن -سيساىم ببل
شك في تقديم المشورة ألعضاء ىيئة التدريس وكذلك اقامة الدورات التدريبية المتخصصة السيما وأن من يعمل
بيا من المتخصصين الذين يمكن االستفادة منيم في ىذا الجانب .ومما يثير االنتباه من وجية نظر الباحثين
أيضاً أن الطالبات المعاقات المشاركات في الدراسة ينتمين إلى كميتي التربية واآلداب والتي يفترض أن الوضع
بيما أفضل من بقية الكميات االخرى البعيدة  ،خاصة أن كمية التربية وأساتذتيا ىم أصحاب الخبرة في التدريس
والتقييم وغيرىا من الجوانب التربوية المتعددة.
لئلجابة عن السؤال الثالث والذي ينص عمى
"ما ىو ادراك الطالبات المعاقات لخدمات مركز المعاقين بالجامعة؟.
ترتبط خبرات الطالبات المعاقات مع خدمات مركز المعاقين بالجامعة بدرجة كبيرة جداً ،فمتى كانت
خدمات المركز فعالة ومتميزة انعكس ذلك عمى خبرات الطالبات المعاقات ونجاحين في الدراسة .إذ أن جميع
ذوي اإلعاقة يستفدن من الخدمات المقدمة لين عند قبولين بالجامعة خاصة وأن القائمين عمى ىذه المراكز من
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ذوات تخصص التربية الخاصة ولديين خبرة ودراية كافية في استخدام الطرق المناسبة لتمبية االحتياجات
الفردية لممعاقين.
ومن خبلل المقاببلت الفردية كان جمياً وواضحاً تقدير الطالبات المعاقات لخدمات المركز والموظفات
البلتي يعممن بو .فاطمة أشارت " واجيتني بعض المشكبلت الدراسية والمركز ساعدني وقدم لي العديد من
ا لخدمات"

كذلك مريم قالت " ىن متعاونات ،خاصة المرشدات األكاديميات البلتي سيمن عمينا اجراءات

التسجيل ،وتنظيم الجدول" واتفقت معين أيضا ابتسام " أعتقد ال أحد ينكر أن موظفات المركز كانوا جدا
متعاونات" ونيى أيضا أيدت" يمكنني القول الموظفات بالمركز عممن ما يستطعن لمساعدتنا" .ويمكن القول أن
اإليجابية المطمقة في المقاببلت مع الطالبات المعاقات المشاركات في الدراسة تبعث عمى التحفيز لمعمل من
موظفات المركز .كما أن الطالبات المعاقات تطرقن ألمور أخرى ايجابية تتمحور حول طيب التعامل من موظفات
المركز والتعاون حتى عمى المستوى الشخصي غير أن ماتم اإلكتفاء بو كان لو عبلقة بالدراسة الجامعية.
ويمكن استخبلص االجابة عمى ىذا السؤال أن الطالبات المعاقات يقدرن خدمات مركز المعاقين والقائمين عميو
بشكل تعاوني ايجابي ،يمبي فيو المركز احتياجات الطالبات المعاقات بما يتوفر لديين من امكانيات ،ويقدمن
الخدمات االرشادية واالستشارية لمطالبات بشكل احترافي ميني يعكس خبراتين في التعامل مع االعاقة وطبيعتيا
واحتياجاتيا .وقد اختمفت ىذه النتائج عن توقعات الباحثين وكذلك عن نتائج عدد من الدراسات مثل(Al-
) Hmouz, 2014والتي تشير إلى أن الطمبة المعاقين في الجامعات غير راضين عن مستوى خدمات مركز
المعاقين ،ويعزو الباحثين ذلك إلى أن جامعتي الممك سعود واألميرة نورة تعدان رائدتان في تقديم خدمات التربية
الخاصة لمطمبة المعاقين ،كما أن جامعة الممك سعود حصمت عمى اإلعتماد األكاديمي المؤسسي من المركز
الوطني لمتقويم واإلعتماد األكاديمي بالمممكة العربية السعودية وكذلك جامعة األميرة نورة تعمل لتحصل عمى
ذات اإلعتماد ،إذ يعني ىذا اإلعتماد في أحد معاييره إلى ضرورة توفير خدمات التربية الخاصة لمطمبة المعاقين
وىذا ما يعكس جودة الخدمات المقدمة لمطمبة المعاقين بالجامعتين.
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التوصيات والمقترحات
في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة من نتائج أوصى الباحثين بما يأتي:
 -2اصدار القوانين التشريعية واألنظمة التي تكفل لممعاق حقوقو في التعميم الجامعي وتوفير كفاة السبل
لتحقيق ذلك.
 -3التوسع في قبول الطمبة المعاقين في التعميم العالي والسعي إلى توفير اإلمكانات والدعم المناسب لتحقيق
ذلك .واتاحة تخصصات جديدة ونوعية تسمح بالتحاق الطمبة المعاقين بيا وتحقق رغباتيم في االلتحاق
بالوظائف المناسبة لسوق العمل.
 -4تطوير ميارات أعضاء ىيئة التدريس في طرق التدريس والتقييم واستحداث البرامج الجديدة التطويرية مثل
الرخصة المينية أل عضاء ىيئة التدريس بحيث تتطمب الحصول عمى عدد معين من الدروات التدريبية في
مجاالت مختمفة.
 -5تكثيف البرامج التوعوية بحقوق المعاقين وطبيعة اإلعاقة والتعريف بيا ال سيما في الجامعات االخرى التي
ال يوجد بيا مراكز خدمة المعاقين ،إذ أن التوعية الجيدة في المجتمع الجامعي تساىم ايجاباً في تغيير
كثير من اإلتجاىات السمبية وتغيير القناعات غير الصحيحة عن المعاقين.
 -6انشاء مراكز خدمات المعاقين في الجامعات ،إذ أن ىذا ٌيعد حجز الزاوية في تحسين الخدمات المقدمة ليم

وتطويرىا ومتابعة تنفيذىا .كما يستمزم ذلك توفير األجيزة المساعدة واألدوات المساندة والبرامج التقنية

الحديثة التي أثبتت فاعميتيا في تسييل دراسة المعاقين وتمبية احتياجاتيم الفردية.
 -7تبني األساليب الحديثة في التربية الخاصة والتي منيا تكيف المنيج ،curriculum modification
المواءمة األكاديمية  ،reasonable accommodationالتقييم المبني عمى المنيج Curriculum-
 Based Measurementإذ أن ىذه األساليب أثبتت نجاحيا في بيئات الدمج ومبلئمتيا مع طبيعة
الطمبة المعاقين دون الحاجة لمنيج خاص بيم.
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المقترحات

:في ضوء نتائج البحث يقترح الباحثين اآلتي
اجراء المزيد من الدراسات واألبحاث حيال تجربة الطمبة المعاقين في التعميم العالي والتعرف عمى المشكبلت

-2

.وحميا وتذليل الصعوبات التي تواجييم وتوسيع البحث ليشمل جامعات ومؤسسات اخرى
 في البيئات التعميمية وأماكن العمل بحيث تساىم فيuniversal design

تطبيق التصميم الشامل

-3

.الوصول لجميع المرافق الجامعية بكل يسر وسيولة لمطمبة المعاقين
اإلستفادة من برامج التعمم اإللكتروني والتقنية الحديثة والتوسع بيا إذ أنيا ذات مرونة عالية يمكن تكييفيا

-4

.لتناسب االحتياجات الفردية لممعاقين
 والتي تعني بتييئة الطمبة المعاقين في المرحمة الثانوية لئلنتقال لممرحمةtransition تفعيل برامج اإلنتقال
الجامعية وتأىيمو وتطوير مياراتو وتييئتو نفسياً واجتماعياً وأكاديمياً ليكون قاد ار عمى مواكبة التغييرات
.والمتطمبات لممرحمة الجامعية
The Experience of Disabled Female Students at Academic Study in
Saudi Universities
The current study aims to examine the experience of female students with disabilities
who studying in university in kingdom of Saudi Arabia. To this end, the researcher used
semi-structured interview as an instrument to collect the study data which regards as
one of the descriptive approach tools. The sample comprised (12) disabled-female
students from multidiscipline within both college of arts and college of education. To
analyze the collected data, the author utilized a thematic analysis method following six
steps as stated by (Braun and Clark, 2006). The findings revealed that disabled students
have a high self-confidence which push them forward to take part in activities that hold
on campus. Besides, significant variation were shown on the level of interaction with
faculty members as well as their ability to meet their individual needs. They also
revealed their appreciation to the rendered services at the center of disabilities and its
staff who exert great efforts.
Keywords:
Center of disabled students- higher education- Female students with
disabilities
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