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 ثغُ هللا ٚثٗ ٔغزؼ١ٓ. ٚٔصٍٟ ٚٔغٍُ ػٍٝ ِؼٍُ إٌبط االٚي دمحم ثٓ ػجذ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. ٚثؼذ...

 Global instituteعغش  -  اٌّؼٙذ اٌذٌٟٚ ٌٍذساعخ ٚاٌجؾشِغٍخ ٘زا اٌؼذ اٌؼبشش فٟ اٌّغٍذ اٌضبٌش ِٓ  ٠أرٟ

for study and research journal(GISR-J)   ٚٔؾٓ ٔمزشة خطٛح ثؼذ خطٛح ِٓ االٔعّبَ اٌٝ لٛاػذ

ٚاعزغبثخ ٌّزطٍجبد لٛاػذ  اٌج١بٔبد اٌذ١ٌٚخ. ؽ١ش عزٕعُ اٌّغٍخ لش٠جب اٌٝ لبػذح ث١بٔبد ِشٙٛسح ِٚز١ّضح.

ٚاٌف١ٕخ ِٕٙب ِضال وزبثخ ع١ّغ اٌّشاعغ ثبٌٍغخ  اإلداس٠خاٌج١بٔبد اٌؼب١ٌّخ فبْ اٌّغٍخ لبِذ ثجؼط االعشاءاد 

 ض٠خ.االٔغ١ٍ

 هللا ثارْٚثضمزىُ ثٕب عٕؾمك ٘ذفٕب  ثاصشاسٔبلذ رجذٚ غش٠ك االٔعّبَ اٌٝ لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌؼب١ٌّخ غ٠ٍٛخ، ٌٚىٕٕب 

 فٟ ٘زا اٌؼذد رٕشش اٌّغٍخ ثؾض١ٓ ٌؼذد ِٓ اٌجبؽض١ٓ فٟ عبِؼخ رجٛن  

بىك في ضىء حطىير هعايير جىدة براهج وخذهاث الطالب روي اإلعاقت في جاهعت حاٌجؾش االٚي ثؼٕٛاْ: 

ٚ٘ٛ اعزبر ِشبسن فٟ اٌزشث١خ اٌخبصخ ٚٚو١ً ػجذ هللا  ثٓ  ؽغبة اٌمؾطبٟٔ اٌذوزٛس ٌٍجبؽض١ٓ  الوعايير العالويت.

ٚ٘ٛ  خبٌذ ػجذ اٌشؽّٓ ػشةاٌذوزٛس  ٚاٌزشث١خ ػعٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ عبِغ رجٛن، ٚاٌجبؽش اٌضبٟٔ  ا٢داةو١ٍخ  

 ٌزذس٠ظ فٟ و١خ اٌزشث١خ ٚا٢داة فٟ عبِؼخ رجٛن.اعزبر ِشبسن فٟ اٌزشث١خ اٌخبصخ ػعٛ ١٘ئخ ا

 

 دهج الطالب الصن وضعاف السوع في الخعلين العام في الوولكت العربيت السعىديتٚاٌجؾش اٌضبٟٔ ثؼٕٛاْ: 

اٌذوزٛس دمحم اثٛشؼ١شح  ٚ٘ٛ اعزبر ِشبسن فٟ اٌزشث١خ اٌخبصخ  ػعٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ عبِؼخ رجٛن   : ٌٍجبؽض١ٓ

ٚو١ً اٌغٛدح ٚاٌزط٠ٛش  سئ١ظ لغُ اٌزشث١خ اٌخبصخ فٟ عبِؼخ رجٛن ثٓ ٔبصش  اٌجٍٛٞ   ف١صً  ٚاٌذوزٛس

 ػعٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ عبِؼخ رجٛن. دمحم  صبٌؼ اٌغالق ٚاٌذوزٛس 

 

 

 

     

 اٌزؾش٠ش

Gisr-j@hotmail.com 

info@gisr.org.uk 
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١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ألػعبءرٕشش اٌّغٍخ اٌجؾٛس 

فٟ اٌغبِؼبد ٚاٌجبؽض١ٓ ٚاٌّزخصص١ٓ 

 ٚاالٔغ١ٍض٠خ. اٌؼشث١خ ثبٌٍغز١ٓ

ٚإٌشش رزٓ  اٌزؾى١ُ ٚاٌّغٍخ ػ١ٍّخ ِؾىّخ اعشاءاد

٠ِٛب ِٓ  21ثغشػخ ؽ١ش ٠زُ رؾى١ُ اٌجؾش خالي 

٠ِٛب ِٓ لجٌٛٗ ثؼذ  30اعزالِٗ ٠ٕٚشش خالي 

 اعشاءاد اٌزؼذ٠الد.

 رؤيخنا

ِغٍخ سائذح فٟ اٌذساعخ ٚاٌجؾش ، رٕشش االٔزبط 

اٌؼٍّٟ ٌغ١ّغ اٌجبؽض١ٓ فٟ وبفخ ِغبالد اٌجؾش 

 .١خ ػب١ٌخٌزط٠ٛش ٚٔشش اٌّؼشفخ، ٚفك ِؼب١٠ش ػٍّ

  رسالخنا

رغ١ًٙ إٌشش اٌؼٍّٟ ٚاصاٌخ اٌؼٛائك اٌزٟ رّٕغ 

 اٌجبؽض١ٓ ِٓ ٔشش أزبعُٙ

 هذاف الوجلتأ

 . سفغ ع٠ٛخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ.1 

 .لذس ِّىٓ ثأوجش اٌّشبسوخ فٟ ٔشش اٌّؼشفخ.2 

ا٠غبد شجىخ رٛاصً ٌٍجبؽض١ٓ فٟ وبفخ اٌّغبالد .3 

 . اٌجؾض١خ

اصاٌخ اٌؼٛائك اٌزٟ رّٕغ اٚ رإخش إٌشش اٌؼٍّٟ .4 

 .ٌٍجبؽض١ٓ

رغ١ًٙ ٚصٛي اٌغّٙٛس اٌٝ ٔزبئظ اٌجؾش .5 

 .اٌؼٍّٟ

 . ص٠بدح االعزفبدح ِٓ اٌجؾش اٌؼٍّٟ.6 

 .دػُ اٌجبؽض١ٓ اٌغذد ِٓ خالي ٔشش اثؾبصُٙ.7 

ض١ِٕخ ٌٕشش اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِغ رم١ًٍ اٌّذح اٌ.8 

  .ػذَ االخالي ثغٛدرٗ

Journal of the emerging  issued by the 
Global Institute for the study and 
research. (GISR-J)interesting and 
publishing researches in all areas of 
knowledge 
 (GISR-J)  publish  studies and 
research  for Authors of faculty 
stuff,  professors and researchers in all 
fields of knowledge. Studies and 
researches  will be published in English 
language and Arabic language. 

Vision: 
Leading journal for study and research, 
publishes scientific products for all 
researchers in all fields of knowledge, 
according to high scientific standards. 

Mission: 

Facilitate scientific Publication, and to 
remove barriers prevent authors to 
publish their production. 

Goals: 

1. Enhancing of scientific research. 
2. Distributing knowledge as much as 

possible . 
3. Creating researchers networks in all 

areas of researches . 
4. Removing barriers that prevent or delay 

the publication of researchers. 
5. facilitating audience access to the 

results of researches . 
6. Increasing the use of scientific 

researches. 
7. Supporting for new researchers through 

the publication of their researches. 
8. Reducing publishing procedures  and 

time without prejudice to its quality .
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 ثش٠طب١ٔب –اٌزؾش٠ش د. ؽبفظ اٌىشِٟ  ١٘ئخ سئ١ظ

 ثش٠طب١ٔب –اٌّؾشس اٌزٕف١زٞ : د اثشا١ُ٘ ؽّبد 

 عبِؼخ ؽبئً  –ْ االسد –االعزبر اٌذوزٛس خبٌذ اثٛشؼ١شح 

 عبِؼخ عذح -اٌغؼٛد٠خ  –االعزبر اٌذوزٛس ٔب٠ف اٌضاسع 

 عبِؼخ اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض -ِصش  -االعزبر اٌذوزٛس  خبٌذ سِعبْ 

 عبِؼخ االلصٝ -فٍغط١ٓ  –االعزبر اٌذوزٛس ؽغٕٟ ػٛاد 

  أؽّذ صبدق ػجذ اٌّغ١ذاالعزبر اٌذوزٛس 

 ٌٍّه عؼٛد عبِؼخ ا - اٌغؼٛد٠خ  –. رٛف١ك اٌشلت وزٛسذاٌ

 اٌغؼٛد٠خ عبِؼخ اال١ِشح ٔٛسح -اٌزوزٛس صبئت اٌالال 

 عبِؼخ اٌششق االٚعػ  -االسدْ - ثٕٟ ِفشط دمحم .وزٛسذاٌ

 فٍغط١ٓ -ثٛػم١ً أ. اثشا١ُ٘ اٌذوزٛس

 االسدْ  -. عبِٟ ؽش٠ضاٌذوزٛس

 عٍطٕخ ػّبْ –. ػجذ اٌفزبػ أثٛ ص٠ذ اٌذوزٛس

    اٌّؾشس اٌزٕف١زٞ االسدْ - ِؾّٛد دمحم . اٌذوزٛس

 اٌغؼٛد٠خ - ػٛدح دمحم . اٌذػُ اٌفٕٟ

  سكرحيرة الخحرير : عبير خليل
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 د. ِؾّٛد ع١ذ ػٍٟ أثٛ ع١ف

  اعّبػ١ًاٌشؤٚف ػجذ  د.

 اٌغؼبفشح اٌغالَ  ذد. ػج

  د. ٔج١ً اٌّمبثٍخ

 د. أؽّذ صبدق ػجذ اٌّغ١ذ

 د. عبِٟ ؽش٠ض

 عٍطٕخ ػّبْ –د. ػجذ اٌفزبػ أثٛ ص٠ذ 

 د. اثشا١ُ٘ اثٛ ػم١ً 

 د. اوشَ فزؾٟ 

 أ.د/ أؽّذ صبدق ػجذ اٌّغ١ذ

 اٌؼشاق د ِضٕٝ اٌّضسٚػٟ ـ عبِؼخ اٌّغزٕصش٠خ

 اٌغؼٛد٠خبِؼخ اال١ِشح ٔٛسح د . ٔٛسح اٌؼ١ذ ـ ع

  اال١ِش عطبَ اٌغؼٛد٠خعبِؼخ ، د. ِؾّٛد ع١ّش ػج١ذ

 اٌؼشاق عبِؼخ ثغذاد ، أ.د. ػجبط فبظً اٌغؼذٞ

 ػٕبق،  عبِؼخ رجغخ اٌغضائش عّبيد.

 ، عبِؼخ اٌٍّه عؼٛدػجذ اٌشؽّٓ ٔذا  .د

 اعّبػ١ً اٌجشصبْ عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد  .د

 دمحم اثٛ اٌشة عبِؼخ عذح  .د
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 هجلت الوعهذ الذولي للذراست والبحث

Global Institute for Study and Research( Gisr-J) 

 

ِزٛعػ دسعخ  اٌذسعخ اٌّؼ١بس 

 اٌزؾى١ُ

 ِالؽظبد

 ص١بغخ ػٕٛاْ ِٕبعت 

Suitable  Title   

 وٍّخ20ال ٠زغبٚص  5

 ٍّخص اٌ 

Abstract 

 وٍّخ 300ال ٠ض٠ذ ػٓ   5

 ذح ) ٠ىْٛ ثؾش عذ٠ذا (اٌغ 

New 

شٙٛس ِعذ  ٠6فمذ اٌجؾش دسعخ ػٓ وً   5

 ِٓ ربس٠خ اػذاد اٌجؾش

 خاالصبٌ 

Originality 

 ِذٜ اػزّبد اٌجؾش ػٍٝ اٌّصبدس االص١ٍخ  5

 اٌّمذِخ 

Introduction 

 

ِمذِخ ِخزصشح رٛظؼ ِبرا ع١فؼً   5

 اٌجبؽش فٟ ٘زٖ اٌجؾش

 رغٍغً اٌذساعخ  

Study sequentially  

5   

 ِشىٍخ اٌجؾش  

Study problem  

10   

 ٚرطج١مبرٗ ِٚجشسارٗا١ّ٘خ اٌجؾش  

Goals ,justifications and 

implementations  

5   

ِشاعؼخ االدة إٌظشٞ ِٚذٜ رغط١زٗ  

 ٌّٛظٛع اٌذساعخ

 ٠غت ِشاػبح اٌزغٍغً ٚاٌزشاثػ  10

 ؽذاصخ اٌّشاعغ 

References recent   

ِشعغ ٚاؽذ ِٕشٛس  فٟ  ػٍٝ االلً رٛص١ك  5

 اٌغٕخ اٌزٟ ع١ٕشش ف١ٙب اٌجؾش

 ِٕٙغ١خ اٌجؾش  

Methodology 

10   

 االؽصبئ١خ  األعب١ٌتاالعب١ٌت  

Statics  

10   

 اٌٍغخ اٌّغزخذِخ 

Language  

 االِالء ٚإٌؾٛ ٚاٌص١بغخ  5

 ِٕبلشخ إٌزبئظ  

Discussion  

10   

 اٌزٛص١ك  

Citation  

5   

 اٌّغّٛع 

Total 

100   

  j@hotmail.com-gisrٌّٚض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٠شعٝ االرصبي ػٍٝ سئ١ظ ١٘ئخ اٌزؾش٠ش ػٍٝ اال١ّ٠ً:
info@gisr.org.uk 

 اٌّؾشس اٌزٕف١زٞ
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 Author's Guidelinesدليل الوؤلف 
 العنوان ةكتاب 

 كلمة 02الحد االقصى  .1

 المؤلفون 

 3, المؤلف  0, المؤلف  1المؤلف .1

 1عنوان المؤلف  .0

 0عنوان المؤلف  .3

 3عنوان المؤلف .4

 الملخص 

 كلمة 322ال يزيد عن  .1

يتضمن هدف الدراسة والطريقة واالجراءات  .0

 والنتائج والتوصيات

 الكلمات المفتاحية .3

 المقدمة واالطار النظري 

 هدف الدراسة 

 ة واالجراءاتالطريق 

 النتائج 

 المناقشة 

 عالمراج 

 المالحق 

 مواصفات الورقة 

 (Single-spaced)التباعد بين السطور بمقدار .1

 (0.5الهوامش من جميع الجهات )  .0

 نقطة 14حجم الخط  .3

 (نوع الخط ) النسخ .4

 المراجع .1

النسخة  APA يتم توثيق المراجع وفق نظام .0

 السادسة

  التالي العنوان ترسل الدراسة الى المحرر على .3

info@gisr.org.uk 
Gisr-j hotmail.com 

 

 

 

 Type the Title of This Paper; 

Capitalize First Letter of Each 

Content Word 

1. Maximum: 20 words. 

 Author(s) 

1. First Author , Second Author , 

Third Author 3 

2. Author1 address 

3. Author2 address 
4. Author3 address  

 Abstract: 

 Maximum length: 300 words. 

1. State the paper's purpose, 
methods or procedures, new 
results, and conclusions. 

2. keywords: 
3. Introduction and literature 

review : 

 Objectives/Purpose of the 
study : 

 Methodology and sub 
headings 

 Result/Findings : 

 Discussion : 

 References : 

 Appendix : 

 Manuscript requirements 
1. Single-spaced text, tables, and 

references. 
2. 5 cm margins (top, bottom, left, 

and right). 
3. 14-point Times Roman typeface. 

 References 

APA style referencing method 

should be utilized 

 Send your article to: 

1. info@gisr.org.uk 

2. Gisr-j@hotmail.com 
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 سياسة واخالقيات النذر

 نحغ نذخ

 االعسال العمسية  
 االصمية 
 واالبجاعية 
 السمتدمة باالخالقيات  
 بالتخررات السختمفة 

  البحػث والجراسات والسقاالت السشذػرة هي محكسة

عشج نذخ السقالة فيي السجمة تربح حقػق الشذخ 
  لمسجمة

لبحػث بعج نذخها في يحق لمسؤلف استخجام ا
 السجمة الغخاضه الخاصة

مجمة جدخ مجمة عمسية مفتػحة تدسح لمجسهػر 
 بتشديل البحػث السشذػرة

يجب ان يكػن السحتػى اصيال وعشج الخجػع الى 
 اعسال االخخيغ يجب االشارة الى ذلظ بػضػح

بفعالية في  االسؤلفػن هع االشخاص الحيغ ساهسػ 
  انتاجا لعسل

نذخ البحث في اي مكان اخخ ال يجػز تكخار  

ال يجػز ان يدبب البحث اذى مادي او معشػي 
 الي جهة كانت

 

Policies and ethics 

We are publishing  

 works scientific methodology 

 Original works 

 Ethical works 

 Creative works 

 Multidisciplinary 

We publish a peer-reviewed article in 

When the article be published the 

copyright of the articles will transfer to 

GISR journal 

The journal allow authors to share 

articles for his  Personal Use  

As an open 

access journal GISRJ  permitted all 

Audience to 

download the  published articles. 

The authors should ensure originality 

of their works, and if the 

they have used  works of others 

,  they must made  it cited or quoted. 

Authorship limited to authors who 

have made a significant contribution to 

the reported study. 

Acknowledgment when it needed. 

Duplication of work is not allowed. 

Works mustn‟t have any hazards. 
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تطهير معايير جهدة برامج وخدمات الطالب 
ذوي اإلعاقة في جامعة تبهك في ضهء 

  المعايير العالمية.
 عخبعبج الخحسغ خالج  د.د. عبج هللا القحصاني 

 تبػكجامعة  –واآلداب كمية التخبية -قدع التخبية الخاصة 
a_h_q1@hotmail.com   

Karab1999@gmail.com  
 :الملخص

تصددددػيخ معدددداييخ جددددػدة بددددخامج  هددددجفت هددددحة الجراسددددة إلددددى
وخدددجمات الصدددالب ذوي اإلعاقدددة فدددي جامعدددة تبدددػك فدددي ضدددػء 

 .السعاييخ العالسية 
( عزػ 116ئسة مكػنة مغ )وشبقت عمى عيشة مال 

هيئة تجريذ يعسمػن في جامعة تبػك بتخررات أدبية 
وعمسية. وشػرت استبانة لقياس درجة تػفخ ودرجة أهسية 

مكػنة مغ وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة  معاييخ جػدة بخامج
مغ درجة  كلوالخجمات ل ج( فقخة تقيذ درجة تػفخا لبخام30)

لبخامج والخجمات لكل مغ ( فقخة تقيذ أهسية ا30التػفخ و)
درجة األهسية مػزعة بالتداوي عمى ثالثة مجاالت: البخامج 

، والخجمات الرحية، البخامج والخجمات االجتساعية والثقافية
البخامج والخجمات البيئية، واستخخجت دالالت صجق وثبات 

تػفخ معاييخ  ن درجةمقبػلة لها. وأضهخت نتائج الجراسة أ
الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة تبػك بخامج وخجمات جػدة 
بخامج وخجمات مشخفزة، أما درجة اهسية معاييخ جػدة كانت 

جاءت كبيخة، حيث  الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة تبػك
الختبة األولى بالستعمق بالبخامج والخجمات البيئية جاء البعج 

في الستعمق بالبخامج والخجمات الرحية.  و  البعججاء  يميه
الستعمق بالبخامج والخجمات جاء البعج  ألخيخةالختبة ا

 .االجتساعية والثقافية
ذات داللدددة كسدددا بيشدددت الشتدددائج كدددحلظ عدددجم وجدددػد فدددخوق 

ودرجددددة  تددددػفخ ( فددددي درجددددةα=0.05إحرددددائية عشددددج مدددددتػى )
أهسيددة معدداييخ جددػدة بددخامج وخددجمات الصددالب ذوي اإلعاقددة فددي 

خ جامعددددة تبددددػك فددددي ضددددػء السعدددداييخ العالسيددددة مددددغ وجهددددة نطدددد
 والتخرز.الجشذ،  ي أعزاء هيئة التجريذ تعدى لستغيخ 

 .: الجػدة، تصػيخ، جامعة تبػك، االعاقةالكلمات المفتاحية
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Abstract: 

This study aimed to developing a quality 

standards of programs and services of students 

with disabilities in University of Tabuk in light 

of international standards. 

 It was applied to a sample of (116) 

faculty members at University of Tabuk with 

literary and scientific specialties. A 

questionnaire was developed to measure the 

degree of availability and degree of importance 

of the quality standards of the programs and 

services of students with disabilities consisted 

of (30) paragraphs about degree of availability 

and (30) paragraphs about importance of a 

quality standards of programs and services of 

students with disabilities in University. It 

distributed equally in three areas: Health 

programs and services, social and cultural 

programs and services, environmental 

programs and services. the researchers insured 

of reliability and validity of the questionnaire. 

The results showed that the degree of 

availability of quality standards for the 

programs and services of students with 

disabilities at Tabuk University was low, and 

the degree of importance of the quality 

standards of the programs and services of 

students with disabilities at Tabuk University 

was high. The dimension of environmental 

programs and services came first, followed by 

the dimension of health program and services. 

At the last level was the dimension of social 

and cultural programs and services. 

The results also indicated that there was 

no statistically significant differences at the 

level of (α =0.05) in the degree of availability 

and degree of importance of the quality 

standards of programs and services for 

students with disabilities at Tabuk University 

in light of the international standards from the 

point of view of faculty members due variables 

of gender and specialization. 

Key words: Quality، Disabilities, Developing 

,University of Tabuk . 
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 :طار النظري المقدمة واإل
 بذكل السعػقيغ خجمات وحقػق   تدتشج

تزسغ  التي اإلندان حقػق  مبادئ إلى رئيذ
 التسييد عجم مبجأ ويعج كافة، البذخ بيغ السداواة 

 البذخ بالحقػق  لتستع كافة األساسية الزسانة بسثابة
واالتفاقيات  السػاثيق في عميها السشرػص والحخيات

 التستع حق كغيخهع لهع السعػقيغ فإن الجولية؛ وعميه
واالقترادية  والدياسية الحقػق السجنية بكافة

عميها  تشز التي والثقافية واالجتساعية رحيةوال
 االتفاقيات الجولية. 
 خاصا اهتساما الجولي السجتسع لقج اضهخ

باإلعاقة، وهشاك اعتخاف دولي كبيخ وتخكيد عمى 
قيع العجل والسداواة خاصة في الجمج السجتسعي 

 .[1] وشغل الػضائف
 العالسي لحقػق  اإلعالن وهحا ما أكجة  

 لخعاية دوليا قجم بعجا   والحي ،1948 اإلندان عام
 عام الصفل حقػق  وتالة بعج ذلظ إعالن السعاقيغ،

إلى  مشػها جسيع األشفال، بيغ ساوى  الحي 1959
يسشع تقجمهع نحػ  كل ما مغ األشفال حساية

 باإلضافة إلى تػفيخ العشاية الرحية حقػقهع،
 حاالت الخاصة حدب ما تتصمبه وخجمات التخبية

الشاتج عغ إعاقة، ولقج  بالعجد ابيغالسر األشفال
 عمى اإلعالن الستحجة لألمع العامة الجسعية وافقت

 ، باإلضافة1975بحقػق السعػقيغ في عام الخاص
عغ بعس  صجرت أخخى  قخارات عجة إلى

  .[2]واليػندكػ السشطسات الجولية كاليػنيديف
 السػاثيق الجولية السعمشة عغ وتخكد

 أهسية ة بهحا السجال عمىالهيئات والسشطسات السهتس
العشاية  عمى الحرػل في السعاق بحقه تستع

وتػفيخ  السعجل، الالزمة، والتعميع الرحية
تدييخ أمػرة الخاصة،  تجعسه في التدهيالت التي

 ال واألنطسة التذخيعات ويجب االنتباة أن قػة هحة
أرض  عمى تصبيقها في بل فقط، اصجارها في تكسغ
 .[3]الػاقع

كانػن  13نت اخخ القخارات الجولية بتاريخ ولقج كا 
حقػق حػل قانػن " 2006مغ العام  األول

السعاقيغ" والتي نذخت بػسائل اإلعالم والتي تع 
بسػجب قخار اقخارها والترجيق عميها والتدجيل فيها 

 .[4] 61/611رقع  الجسعية العامة لألمع الستحجة
 السعػقيغ رعاية نطام اما محميا فقج صجر

 السخسػم بسػجب الدعػدية العخبية لسسمكةا في
 هد23/9/1421 ( وتاريخ37م ( رقع السمكي

 الػزراء رقع مجمذ قخار عمى بالسػافقة القاضي
هد ولقج ركد هحا  15/9/1421 وتاريخ  224

الشطام عمى حقػق السعاقيغ في مجاالت كثيخة مغ 
اهسها: الحقػق الرحية، واالجتساعية ، والثقافية، 

 [5] ة.واإلعالمي

ومغ أهع أمثمة الحقػق الرحية التي تع  
ذكخها؛ تقجيع الخجمات الػقائية والعالجية والتأهيمية، 
وإجخاء الفحػصات والتحميالت السخبخية، والكذف 
السبكخ عغ األمخاض أو اإلصابات، والعسل عمى 

 االرتقاء بالخعاية الرحية العامة لمسعاقيغ.
اعية أما في السجاالت أو الحقػق االجتس

 قجرات تشسية في دهعت التي البخامجفتذسل تمظ 
 الحياة نػاحي مختمف في انجماجه تحقيقو  ق،االسع

 اآلثار الدمبية لإلعاقة. وتقميل العامة،
أما في الحقػق الثقافية؛ فذسمت االستفادة 
مغ السخافق الثقافية وتسكيغ السعاق مغ السذاركة 

 بسا وخارجيا   داخميا  في الفعاليات الثقافية السختمفة 
 .قجراته مع يتشاسب

اما الحقػق او السجاالت اإلعالمية  
فخكدت عمى قيام وسائل اإلعالم السخئية والسدسػعة 
والسقخوءة بالتعخيف باإلعاقة وأنػاعها وكيفية 
اكتذافها وتعديد مكانة السعاقيغ في السجتسع 

 عوالتعخيف بحقػقهع واحتياجاتهع وقجراتهع وإسهاماته
السجتسع، وتخريز بخامج مػجهة لهع في خجمة 

تدهل لهع التعاير واالنجماج، باإلضافة إلى حث 
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السؤسدات واالفخاد عمى تقجيع الجعع السادي 
 [5]والسعشػي لهع وتذجيع العسل التصػعي لخجمتهع.

 ومغ هشا تشبع ايجابية وأهسية تصػيخ 
معاييخ جػدة بخامج وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة 

، حيث في ضػء السعاييخ العالسيةفي جامعة تبػك 
االداة هي  أن الجامعات والسؤسدات التعميسية

لتحقيق هحا الهجف، وذلظ مغ خالل وضع  فعالةال
؛ لتغيخ اتجاهات وسمػكيات واضحة ةاستخاتيجي

السػضػعي لسذكالت  واإلدراكعاقة، إلا تجاة الشاس
سجتسع مغ شالب الأبشاء عاقة والسعاقيغ بيغ إلا

الهتسام بقزايا ادفع اإلضافة إلى ب، الجامعة
تخكيد عمى االرتباط العاقة بأبعادها السختمفة، و إلا

وتشسية السػارد البذخية  الػثيق بيغ مذكمة السعاقيغ
 [6] السدتجامة. كػسيمة وغاية لمتشسية

لسعاقيغ اإن اهتسام الجامعات بقزايا 
، تهعدورا  مهسا في حيايمعب  السمتحقيغ بالجامعة

 كسا أنهاالشفدية،  عتهوحاال عتهاشخري  يؤثخ عمىو 
، والخخوج مغ عنجماج في مجتسعهالعمى ا هعتداعج
عمى  عباإلضدافة إلى مداعجته، واكتئابهع ععدلته
  .[7]اآلخخيغ مع صحيةالقات دع إنذداء

 
 مذكلة الدراسة:

جػدة البخامج رعاية السعػقيغ واالهتسام ب إن
يات الجول تذكل إحجى أولػ  والخجمات السقجمة لهع

والسشطسات السعاصخة وهي انعكاس ودليل عمى 
تصػر حزارات األمع وتقجمها، وعمى الخغع مغ 

 الجامعات الدعػديةالجهػد الكبيخة التي تقجمها 
االهتسام بقزايا السسمكة العخبية الدعػدية في 

يختكد  ها؛ إال أنشا نجج أن ما يقجم مغ قبمالسعاقيغ
أبخزها: الجػانب عمى زوايا وجػانب محجودة مغ 

، والحػادث، وتقجيع الجعع السادي، في حيغ تعميسيةال
التي السمحة والخجماتية القزايا اإلندانية  بعسأن 

 االهتسام بهاهي أصال حقا مكتدبا لمسعاقيغ لع يتع 
 .الجامعات بذكل كاف في

لى أن احتياجات إخمرت  [8]جراسة كاريغف
التي تقجم الت والتدهيالسعاقيغ مغ البخامج، والسػاد 

لهع يجب أن تخاعي االختالف في الخبخات الخاصة 
 بهع، وتحتخم قجراتهع ووجهات نطخهع. 

ولقج ذكخ األدب التخبػي الكثيخ مغ السعاييخ التي 
 تشجرج تحت لػاء الجػدة والتصػيخ ومغ امثمتها:

، الجعع، بيئة الػصػل, التقييع, الدسالئسة, الدسداءلة
مة، السذاركة االجتساعية صحية، بيئة تعميسة شام

 .[9] والسهشية...الخ
مخاعات السعاييخ العالسية في تقجيع الخجمات إن 

 اآلمال بذكل أكبخ يبشى عميه الكثيخ في  لمسعاقيغ
غ لمجامعات مالفاعمة عمى مدتػى السسمكة لسا 

التحزخ والجػدة وتخسيخ تأثيخ كبيخ في قيادة دفة 
 .حقػق اإلندان

 سالمترجي مغ خالل دراسته ناكل هحا شجع الباحث
خ معاييخ جػدة يتصػ ٚأ١ّ٘خ  رٛفش لسعخفة درجة

بخامج وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة 
هحة  في السسمكة العخبية الدعػدية وانبثق عغ، تبػك

تكسغ بهسا مذكمة  لتيوا ةاآلتي التالتداؤ  الجراسة
 الجراسة:

ما مدتػى درجة تػفخ معاييخ جػدة بخامج 
ذوي االعاقة في جامعة تبػك مغ وجهة  وخجمات

 نطخ أعزاء هيئة التجريذ؟
هل تػجج فخوق بيغ استجابات اعزاء  -

هيئة التجريذ عمى درجة تػفخ معاييخ جػدة بخامج 
وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة تبػك 

 في ضػء السعاييخ العالسية ؟
هل تػجج فخوق في درجة تػفخ وأهسية معاييخ  -

جمات الصالب ذوي اإلعاقة في جػدة بخامج وخ
جامعة تبػك في ضػء السعاييخ العالسية مغ وجهة 

 نطخ أعزاء هيئة التجريذ بحدب الجشذ ؟
هل تػجج فخوق في درجة تػفخ وأهسية معاييخ  -

جػدة بخامج وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة في 
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جامعة تبػك في ضػء السعاييخ العالسية مغ وجهة 
 دب التخرز ؟نطخ أعزاء هيئة التجريذ بح

هل تػجج فخوق بيغ استجابات اعزاء  -
هيئة التجريذ عمى درجة أهسية معاييخ جػدة 
بخامج وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة 

 تبػك في ضػء السعاييخ العالسية ؟
 أهداف الدراسة

 يهجف البحث الحالي إلى:
  صالب ذوي لمبخامج وخجمات تػفخ تحجيج درجة

في السسمكة العخبية اإلعاقة في جامعة تبػك 
 الدعػدية.

 التي  خجماتالبخامج و ال أهسية تحجيج درجة
لمصالب ذوي اإلعاقة  يجب ان تكػن متػفخة 

 في جامعة تبػك في السسمكة العخبية الدعػدية.
  الكذف عغ االختالف في التقجيخات التقػيسية

تػفخ وأهسية الخجمات والبخامج الستعمقة لجرجة 
 ييئة التجريذ فأعزاء هالسعاقيغ لجى ب

في السسمكة العخبية الدعػدية  جامعة تبػك
والتخرز تعدى لمستغيخات التالية: الجشذ، 

 .العمسي
 أهمية الدراسة: 

تتحدددجد أهسيدددة الجراسدددة الحاليدددة مدددغ خدددالل 
تشاولها لفئدة اعزداء هيئدة التدجريذ فدي جامعدة تبدػك 
ومجى وعديهع بجرجدة تدػفخ وأهسيدة البدخامج والخدجمات 

ب السعددددددداقيغ الجدددددددامعييغ، ومعطدددددددع بحقدددددددػق الصدددددددال
معددداييخ  خالجراسدددات فدددي هدددحا السجدددال تشاولدددت تصدددػي

الجدػدة فددي البدخامج والخددجمات لمعدادييغ ولددع يقدع بدديغ 
يددددجي الباحددددث أي دراسددددة فددددي الددددػشغ العخبددددي تهددددتع 

تصددددددػيخ معدددددداييخ الجددددددػدة فددددددي البددددددخامج والخددددددجمات ب
سعداقيغ فددي الجامعددة مددغ وجهددة نطددخ اعزدداء هيئددة لم

أهسيددة البحددث الحددالي فددي الشقدداط كسددغ التددجريذ ، وت
 التالية:

 األهسية الشطخية: أوال:

تذدددخيز الػاقدددع فدددي البدددخامج والخدددجمات السقجمدددة  -
لمسعدددداقيغ فددددي جامعددددة تبددددػك مددددغ خددددالل تدددددميط 
الزددػء عمددى درجددة وعددي اعزدداء هيئددة التددجريذ 

 بهحة الخجمات .
التعميع العالي  تمعخفة جامعة تبػك ومؤسدا -

الخجمات السقجمة لمسعاقيغ الػاقع في البخامج و ب
وبالتالي بشاء الخصط السدتقبمية لتصػيخ هحا 
الػاقع مغ خالل دراسة التصػيخ السقتخح بشاء 
عمى وجهات اعزاء هيئة التجريذ كسا اضهختها 

 الجراسة الحالية. 
 :ةاألهسية التصبيقي ثانيا:

بشداء  في الجامعاتمعبه تالكذف عغ الجور الحي  -
مسدددا يدددداعج مات لمسعددداقيغ، البدددخامج وتقدددجيع الخدددج

القدددددددددائسيغ عمدددددددددى وضدددددددددع الدياسدددددددددات والخصدددددددددط 
 السدتقبمية.

يقدجم البحددث أداة )اسددتبانة( تذددتسل عمددى مجسػعددة  -
التددددي تتشدددداول مجسػعددددة )السعدددداييخ( مددددغ الفقددددخات 

الخاصدددددة ببدددددخامج  العبدددددارات والسعمػمدددددات والقددددديع 
حقددػق السعدداق والتددي يسكددغ أن يدددتفيج وخددجمات و 

 السعاقيغ. مشها السهتسػن بحقػق 
هددحا البحددث قددج يحددث بدداحثيغ دخددخيغ إلددى دراسددة  -

ػعي ببدددخامج وخدددجمات وحقدددػق السعددداقيغ درجدددة الددد
وإجدددخاء السقارندددات العمسيدددة السشصقيدددة بددديغ الفئدددات 

 السختمفة.
  : مرطلحات البحث

 .التصػر:1
لغة يعشي : التغييخ أو التحػيل مغ شػر إلى  

لجامعي شػر واجخائيا: التحديغ ورفع كفاية الشطام ا
ككل في تحقيق األهجاف السخجػة بتقجيع الخجمات 

 لحوي االعاقة بكفاءة.
 .جػدة البخامج والخجمات:2
اإليفاء بتػّقعات ومتصّمبات الفخد السعاق مغ  

خجمات أو مشتجات تقّجمها جامعة تبػك يسكغ 
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قياسها مغ خالل معخفة مجى تػفخ الخجمات 
فيها عغ  والسشتجات السقّجمة، ويتّع تحقيق الخضا

شخيق تجّشب حجوث األخصاء والعيػب والشػاقز 
فيها، وتػفيخ السػاد والسػارد السختمفة وصػال  إلى 

 الجػدة في تقجيع الخجمات إلى السعاقيغ.
 .ذو اإلعاقة :3
الذخز الحي يختمف عغ السدتػى الذائع في  

السجتسع في صفة أو قجرة شخرية سػاء كانت 
وكف البرخ أو غيخ ضاهخة كالذمل وبتخ األشخاف 

ضاهخة مثل والرسع واإلعاقات الدمػكية والعاشفية 
بحيث يدتػجب تعجيال  في الستصمبات التعميسية 
والتخبػية والحياتية بذكل يتفق مع قجرات وإمكانات 

 الذخز السعاق مهسا كانت محجودة .
 .السعاييخ العالسية:4
السدؤولة  اتالسدتػى الستػقع الحي وضعته الهيئ 

قػق السعاق بذأن هجف معيغ يخاد الػصػل عغ ح
 إليه، ويحقق القجر السصمػب مغ الجػدة والتسيد.

 الدراسات الدابقة: 
إن معطع الجراسات التي تشاولت تصػيخ 
معاييخ جػدة بخامج وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة 

ويشجر إلى حج كبيخ في  كانت تخكد عمى السجارس
جػد و  -حج عمع الباحث وبحثه في األدب -

تصػيخ معاييخ جػدة بخامج وخجمات  دراسات تتشاول
الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة تبػك في ضػء 

 السعاييخ العالسية. 
ونطخا  لشجرة الجراسات في العالع العخبي 
فزال عغ الغخبي حاول الباحث االستعانة 
بالجراسات التالية والتي تالمذ الهجف مغ هحا 

عميه مغ خالل  الجراسة وهػ ما استصاع الحرػل
ومغ هحة ، مخاجعة األدب التخبػي في هحا السجال

 الجراسات:
الخصيب، الدعبي، عبج دراسة 

مج خاالب عإلى تقييوالتي هجفت  [10]الخحسغ
اكد اإلعاقة خ مؤسدات وم والخجمات التخبػية في

عيشة  الفكخية في ضػء السعاييخ العالسية، وتكػنت
عاقة الفكخية اإل خاكدجسيع مؤسدات وم غمراسة الج

مخكد ومؤسدة،  100عجدها  والبالغ نفي األرد
مدتػى  علتقيي أداة  ولتحقيق هجف الجراسة فقج تع بشاء

اإلعاقة  ومخاكدوالخجمات في مؤسدات  خامجالب
ُبعجا  واحجا   أن هشاكالشتائج إلى  أشارت الفكخية. وقج

 البخامج ُبعج :هػية مختفع و مذا مدتػى فاع نكا
ثالثة أبعاد كانت  غ أن هشاكحيوالخجمات، في 

يسية، م: البيئة التعوهيمتػسصة  يةمفاع ذات مدتػى 
 هاوعجد األبعاد . أما بقيةن ػ مإلدارة والعاما، و عالتقيي

: وهي نية متجمأربعة فقج كانت ذات مدتػى فاع
، مذاركة األسخة، الجمج  والخسالة،،  الخؤية

 الحاتي. والتقييعوالخجمات االنتقالية، 
التددددددي   .[11]معدددددداجيشي ودخددددددخون  دراسدددددة

هددددجفت الددددى معخفددددة واقددددع الصمبددددة ذوي االحتياجددددات 
الخاصددددة فددددي جامعددددات ومؤسدددددات التعمدددديع العدددددالي 
بجول مجمذ التعاون لجول الخميج العخبيدة مدغ حيدث 
أعدددددددجاد السقبدددددددػليغ مدددددددشهع حاليدددددددا، والدددددددشطع والمدددددددػائح 
والتذدددخيعات السشطسدددة لقبدددػلهع ورعدددايتهع، والخدددجمات 

، والخصددط السدددتقبمية لمتػسددع فددي زيددادة السقجمددة لهددع
أعدددددجاد السقبدددددػليغ مدددددشهع، وسدددددبل تحدددددديغ الخدددددجمات 
السقجمددة لهددع ،وقددج تػصددمت نتددائج الجراسددة إلددى أعددجاد 
الصمبددددة ذوي االحتياجددددات الخاصددددة والسقبددددػليغ  فددددي 
الجامعدددات ومؤسددددات التعمددديع العدددالي بدددجول مجمدددذ 
التعددداون لددددجول الخمددديج العخبيددددة كاندددت ضددددئيمة جددددجا، 

ث شددددكل الصمبددددة الستفددددػقيغ دراسدددديا والسػهػبددددػن حيدددد
%، كسدددددا أوضدددددحت الشتدددددائج أيزدددددا انهدددددا 70حدددددػالي 

تتخكددد األعددجاد بذددكل ممحددػت فددي فئددات بعيشهددا مددغ 
الصمبدددددددددة ذوي االحتياجدددددددددات الخاصدددددددددة دون غيخهدددددددددا 
كدددالستفػقيغ والسػهدددػبيغ والسعدددػقيغ بردددخيا  وسدددسعيا ، 

ي واإلعاقة الحخكية، ويشجر بل ويشعجم بداقي فئدات ذو 
االحتياجات الخاصة في جامعات ومؤسدات التعميع 
العالي بجول السجمذ كفئة صعػبات الدتعمع  أو ذوي 

 اضصخاب التػحج أو متعجدي العػق.
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التدددددي اسدددددتهجفت  .[12]شدددددابي ولددددػدراسددددة 
تقيددديع إدراك شدددالب الجامعدددة لسعخفدددة أثدددخ السقدددخرات 
السقجمة لسداعجة الصمبة ذوي صدعػبات الدتعمع الدحيغ 

غ اضدددصخابات االنتبددداة السردددحػب بدددالفخط يعدددانػن مددد
الحخكددي، ومددجى التكيددف لددجيهع مددع البيئددة الجامعيددة، 
وكانت  الشتائج أن السقخرات التي تقجم لهؤالء الصمبة 
ذوي صعػبات التعمع لها اثدخ عمدى بعدس الستغيدخات 
اآلتيدددة : التػاصدددل، أسددداليب الدددتعمع التدددي يفزدددمػنها، 

لشتددائج أيزددا ومقددجار الثقددة بأنفدددهع، كسددا أوضددحت ا
أن هدددددددؤالء الصدددددددالب أصدددددددبحػا أكثدددددددخ فهسدددددددا  وتقدددددددبال 
لالضدددصخابات التدددي يعدددانػن مشهدددا مسدددا جعمهدددع أكثدددخ 

 تكيفا  شخريا  واجتساعية.
التدددي تشاولدددت تقيددديع  [13]دراسدددة الخذدددخمي

خددددددددددجمات الددددددددددجعع السدددددددددددانجة لمصددددددددددالب مدددددددددددغ ذوي 
االحتياجددات الخاصددة بجامعددة السمددظ سددعػد، وتذدديخ 

مددددددا يقددددددارب نرددددددف عيشددددددة نتددددددائج الجراسددددددة إلددددددى أن 
الصالب السعاقيغ بالجامعة ال يتفقػن عمى أن مباني 
الجامعدة مهيدأة الحتياجداتهع وكدان اتجداة دراء الددحكػر 
أكثددددددخ إيجابيددددددة مددددددغ اإلندددددداث حددددددػل مددددددجى مالئسددددددة 

كسددددا تػصددددمت الجراسددددة بددددأن  0التدددددهيالت السكانيددددة 
التفاعددل االجتسدداعي بدديغ الصددالب مددغ ذوي اإلعاقددة 

لسعدداقيغ إيجابيددة إلددى حددج كبيددخ، والصددالب مددغ غيددخ ا
كدددحلظ العالقدددة بأعزددداء هيئدددة التدددجريذ، واإلداريددديغ  
في الجامعة نحػهع تسيل إلدى اإليجابيدة، وهدػ مؤشدخ 

% ( 60إيجابي لمجمج االجتسداعي الفعدال، كسدا أن )
تقخيبددددددا مددددددشهع ال يػافقددددددػا عمددددددى أن شددددددخق التددددددجريذ 
السددددتخجمة فدددي الجامعدددة تخاعدددي احتياجددداتهع، وفيسدددا 

مدددددددددق بخدددددددددجمات مخاكدددددددددد االحتياجدددددددددات الخاصدددددددددة يتع
بالجامعدددددددددة فقدددددددددج أشدددددددددارت الشتدددددددددائج إلدددددددددى تػجهدددددددددات 
وانصباعددددددات سددددددمبية عددددددغ دور مخاكددددددد االحتياجددددددات 
الخاصددة فددي تددػفيخ الػسددائل واألجهدددة السعيشددة عمددى 
الدددتعمع، كدددحلظ عدددجم تشدددديقها لتحجيدددج أمددداكغ مشاسدددبة 
لتقدددددجيع االختبدددددارات لمصدددددالب مدددددغ ذوي االحتياجدددددات 

أمدددػر هامدددة تدددؤثخ بذدددكل كبيدددخ فدددي  الخاصدددة، وهدددي

نجدداح الصددالب األكدداديسي، وقددج تكددػن أحددج األسددباب 
التددي مشعددت تددػفيخ تمددظ السدددتمدمات هددػ عددجم تددػفخ 
ميدانيدددة خاصدددة بسخاكدددد االحتياجدددات الخاصدددة وقمدددة 

 عجد الكػادر العاممة بها. 
والتددددي هددددجفت التعددددخف  [14]دراسددددة إسددددتيد

السؤسدددات إلددى أهددع البددخامج والخددجمات التددي تػفخهددا 
لددددحوي اإلعاقددددات فددددي واليددددة تكددددداس، حيددددث قيسددددت 
الجراسدددددة مددددددتػى التعمددددديع الخددددداص فدددددي السؤسددددددات 
الخاصة وأهع الحاجات لجى األشفدال ذوي اإلعاقدات 
مددددغ الشاحيدددددة األكاديسيدددددة، مدددددغ حيدددددث تعمددددديع الصمبدددددة 
ضددسغ بخنددامج فددخدي يخاعددي قددجراتهع وإمكاندداتهع، وقددج 

إلددى تكييددف  أشددارت نتددائج الجراسددة إلددى حاجددة هددؤالء
السبدددداني والبيئددددة الساديددددة لتمبددددي حاجدددداتهع مددددغ حيددددث 
الحخكة، والتشقل، والتفاعل، والتػاصل. وشسمت عيشدة 

( شالدب مدغ ذوي اإلعاقدات ومثمدػ مدا 300الجراسة )
%( مدددددددددغ مجسدددددددددػع اإلعاقدددددددددات أمدددددددددا  6.3نددددددددددبته )

فكانددددت اإلعاقددددة العقميددددة،  انتذددددارااإلعاقددددات األكثددددخ 
لددددددددددمػكية، والتػحدددددددددج، وا االنفعاليدددددددددةواالضدددددددددصخابات 

واضدددددددصخابات المغدددددددة والكدددددددالم، وصدددددددعػبات الدددددددتعمع، 
 واإلعاقات الحدية، والذمل الجماغي. 

 
ويسكدددددددغ التقجمدددددددة لمجراسدددددددات مدددددددغ خدددددددالل 
استعخاض التقخيخ الشهائي لمقداء الخبدخاء الدجولييغ فدي 
مجددددال وسددددائل اإلعددددالم واإلعاقددددة فددددي مػسددددكػ عددددام 

؛ حيدددث نجدددج أن هدددحا التقخيدددخ قدددج كذدددف عدددغ 2002
عدددجة أمدددػر ال بدددج مدددغ تصػيخهدددا واالسدددتفادة مشهدددا فدددي 
وسددائل اإلعدددالم عشدددج تقدددجيع اإلعاقدددة عمدددى أنهدددا تشدددػع 

لدى ضدخورة إشبيعي ومقبػل في السجتسع، باإلضدافة 
العسل عمى زيادة تسثيل السعاقيغ فدي السجتسدع، وفدي 
نفذ الػقت تحديغ صػرتهع في وسائل اإلعالم مدغ 

ل وتعكدددذ القبدددػل خدددالل تحدددديغ الخسدددائل التدددددددي تشقددد
عالمييغ عمى أنها حدق إلالستشامي لإلعاقة مغ قبل ا

 إنداني وتغييخ اجتساعي.
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ورغدددددع أن هدددددحة الجراسدددددات قدددددج ركددددددت فدددددي 
مجسمهدددا عمدددى الخدددجمات والحقدددػق الخاصدددة بالسعددداق  
واحتياجاته إال أنهدا لدع تتشداول بذدكل مباشدخ وصدخيح 

 السػضػع مغ وجهة نطخ اعزاء هيئة التجريذ.
 :اإلجراءاتالطريقة و 

 منهج البحث: 
ألنه التحميمي السشهج الػصفي البحث عمى  يعتسج

أسئمته االجابة عمى هجاف البحث و أ يشاسب تحقيق 
واجخاءاته, حيث يهتع السشهج الػصفي بجراسة 

دقيقا  في الػاقع ووصفها وصفا   كسا هي الستغيخات
 بالصخيقة الكسية أو بالصخيقة الكيفية. سػاء  

 بحث:مجتمع وعينة ال
اشتسل مجتسع البحث جسيع أعزاء وعزػات هيئة 
التجريذ بجامعة تبػك بالسقخ الخئيدي بسجيشة تبػك 

هد والحيغ يرل 1438/1439في العام الجراسي 
( عزػ هيئة تجريذ, 1200عجدهع إلى حػالي )

( عزػ هيئة 116وتكػنت عيشة البحث مغ )
تجريذ مغ أعزاء وعزػات هيئة التجريذ, الحيغ 

( 66( ذكػر، )50ػا عمى أداة البحث، )استجاب
 ( عمسي.63( أدبي, )53إناث، )

 أداة البحث:
معاييخ جػدة بخامج وخجمات الصالب ذوي استبانة 

اإلعاقة في جامعة تبػك في ضػء السعاييخ 
 . إعجاد/ الباحثانالعالسية

داة مغ خالل مخاجعة األدب هحة  األتع إعجاد  حيث
ودراسات سابقة  الدابق مغ كتب ومقاالت عمسية

بحثت في مػضػع معاييخ جػدة بخامج وخجمات 
األبعاد  تحجيجالصالب ذوي اإلعاقة ، مغ أجل 

معاييخ جػدة بخامج وخجمات التي تسثل والفقخات 
، في ضػء االتجاهات الحجيثة الصالب ذوي اإلعاقة

 تتكػن االستبانة مغ جدئيغ:و 
 الجدء األول: السعمػمات األولية: وتتزسغ أسئمة

ديسػغخافية )الجشذ( ومهشية )عزػ هيئة التجريذ، 
الجدء الثاني: أبعاد فقخات االستبانة: .التخرز(

وتتشاول درجة تػفخ ودرجة أهسية معاييخ جػدة 
بخامج وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة 

درجة تػفخ ودرجة , وفيسا يتعمق بالجدء الثاني تبػك
الب ذوي أهسية معاييخ جػدة بخامج وخجمات الص

( فقخة مػزعة عمى 34قج تع التػصل إلى )فاإلعاقة 
وقج تع عخض األداة  في صػرتها األولية, ( أبعاد3)

محكسيغ مغ ذوي مجسػعة برػرتها األولية عمى 
 الخاصة والجػدة التخبية مجاالتاالختراص في 

 بإجخاء، حيث أوصى السحكسػن عمع الشفذو 
يل وححف وتعج إضافةالتعجيالت الالزمة مغ حيث 

، البحثالفقخات، وصياغتها لغػيا، لتالئع أغخاض 
في الجدء  وقج تزسشت األداة برػرتها الشهائية

ذات اتجاة ايجابي ( فقخة 30) الثاني الشرف االول
 كالتالي: ( أبعاد وهي3مػزعة عمى )

 
     ِؼب١٠ش عٛدح اٌجشاِظ ٚاٌخذِبد اٌصؾ١خ                  

  ( ػجبساد            10)

  ِؼب١٠ش عٛدح اٌجشاِظ ٚاٌخذِبد االعزّبػ١خ

 ( ػجبساد10)   ٚاٌضمبف١خ     

              ِؼب١٠ش عٛدح اٌجشاِظ ٚاٌخذِبد اٌج١ئ١خ            

 ( ػجبساد10)

 
ليكخت سمع  ويتع االستجابة عميها مغ خالل

 تتػفخهي ) استجابات (3)سكػن مغ التقجيخي ال
بجرجة  ة, تتػفخمتػسص , تتػفخ بجرجةبجرجة كبيخة

( لكل استجابة 1-2-3وتعصى الجرجات ) قميمة(
 الشرف الثاني مغ الجدء الثانيفي عمى التػالي, و 
( فقخة ذات اتجاة 30بجامعة تبػك )درجة األهسية 

ا مغ خالل سمع ليكخت هويتع االستجابة عميإيجابي, 
 مهع( استجابات هي )3التقجيخي السكػن مغ )

( قميمة , مهع بجرجةمتػسصة   , مهع بجرجةكبيخةبجرجة 
عمى  ( لكل استجابة1-2-3وتعصى الجرجات )

, وقج تع ترسيع االستبانة أداة الجراسة برػرة التػالي
الكتخونية مغ خالل ترسيع االستبانات االلكتخونية 

 عمى الخابط التالي:  Google Driveفي 
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https://docs.google.com/forms/d/

1fUhFzKy1JUeTGhV_xUGlpvT

cFeU9J6HiKUX2uOuKILg/edit?

ts=59f58420 
 

 :أداة البحثصدق وثبات 
 : الردقأوال: 

 صدق المحكمين :  -1

 افي صػرته أداة البحثبعخض  انثاححيث قام الب
بمغ جسػعة مغ السحكسيغ األولية عمى م

مغ األساتحة الستخرريغ في ( 10عجدهع )
وعمع الشفذ إلبجاء والجػدة  الخاصة التخبية

وقج أبجى  اومكػناته األداة اآلراء حػل صالحية 

 انالسحكسػن بعس السالحطات قام الباحث
وقج بمغت ندب االتفاق حػل صالحية  بإجخائها

 % فاكثخ.  80إلى  األداة 
 :  البناء صدق  -2

 أداة البحثبالتحقق مغ صجق  انقام الباحث
باستخجام شخيقة صجق السفخدات وذلظ بحداب 
معامل االرتباط بيغ درجة كل عبارة والجرجة 
الكمية لمبعج الحي تشتسي إليه عمى مجسػعة مغ 

, (20أعزاء هيئة التجريذ بمغ عجدهع )
 قيع معامالت االرتباط والججول التالي يػضح

 إليها.التي تع التػصل 

معاييخ جػدة بخامج وخجمات  معامالت االرتباط بيغ درجات الفقخات والجرجة الكمية لمبعج الحي تشتسي إليه الستبانةقيع  (1ججول رقع  )
 الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة تبػك في ضػء السعاييخ العالسية

 معامالت االرتباط  األبعاد القدع

درجة تػفخ 
 السعاييخ

 0.86إلى  0.48مغ  معاييخ جػدة البخامج والخجمات الرحية البعج االول:  
 0.81إلى  0.52مغ  البعج الثاني: معاييخ جػدة البخامج والخجمات االجتساعية والثقافية

 0.80إلى  0.62مغ  البعج الثالث: معاييخ جػدة البخامج والخجمات البيئية               
درجة أهسية 

 السعاييخ
 0.77إلى  0.39مغ  معاييخ جػدة البخامج والخجمات الرحية  البعج االول: 

 0.79إلى  0.52مغ  البعج الثاني: معاييخ جػدة البخامج والخجمات االجتساعية والثقافية
 0.83إلى  0.42مغ  البعج الثالث: معاييخ جػدة البخامج والخجمات البيئية               

معامالت  يعجسيع قيتزح مغ الججول الدابق أن 
االرتباط بيغ درجة كل فقخة والجرجة الكمية لمبعج 

مػجبة ودالة احرائيا الحي تشتسي إليه جسيعها 
 طحيث ان القيسة الججولية لجاللة معامل االرتبا

ومقبػلة لمجاللة عمى صجق ( 00.30أكبخ مغ )
 مفخدات السقياس وتجانده الجاخمي. 

 :األداةثانيًا: ثبات 

باستخجام  أداة البحثتحقق مغ ثبات بال انقام الباحث
عمى والتجدئة الشرفية كخونباخ –ألفا تيشخيق

أعزاء هيئة التجريذ بمغ درجات مجسػعة مغ 
معاييخ جػدة بخامج استبانة تع تصبيق  (20عجدهع )

وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة تبػك في 
ضػء السعاييخ العالسية عميهع والججول التالي 

لالستبانة التي تع التػصل الثبات يػضح نتائج 
 إليها.

 

 معاييخ جػدة بخامج وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة تبػك في ضػء السعاييخ العالسيةستبانة قيع الثبات ال (2ججول رقع  )
التجدئة الشرفية بعج الترحيح بسعادلة   كخونباخ-ألفا بعاد األ القدع

 بخاون -سبيخمان
درجة تػفخ 

 السعاييخ
 0.76 0.72 ِؼب١٠ش عٛدح اٌجشاِظ ٚاٌخذِبد اٌصؾ١خ البعج االول:

 0.78 0.68 ِؼب١٠ش عٛدح اٌجشاِظ ٚاٌخذِبد االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ البعج الثاني:
 0.75 0.70 ِؼب١٠ش عٛدح اٌجشاِظ ٚاٌخذِبد اٌج١ئ١خ                البعج الثالث:

درجة أهسية 
 السعاييخ

 0.73 0.66 عٛدح اٌجشاِظ ٚاٌخذِبد اٌصؾ١خِؼب١٠ش   البعج االول:
 0.75 0.68 ِؼب١٠ش عٛدح اٌجشاِظ ٚاٌخذِبد االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ البعج الثاني:

 0.78 0.71 ِؼب١٠ش عٛدح اٌجشاِظ ٚاٌخذِبد اٌج١ئ١خ                البعج الثالث:
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يتزح مغ الججول الدابق أن قيع معامالت الثبات 
ستبانة الوالتجدئة الشرفية باخ كخون-الفا تيبصخيق

معاييخ جػدة بخامج وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة 
في جامعة تبػك في ضػء السعاييخ العالسية مقبػلة 

 .الجرجات عمى االستبانةوجيجة وتذيخ إلى ثبات 
 األساليب االحرائية المدتخدمة في البحث:

تع استخجام معامل االرتباط في تقشيغ أداة البحث, 
ب االحراء الػصفي الستسثمة في وأسالي

الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية، 
 (t) )ت( اختباروالتكخارات والشدب السئػية, و 

( لجاللة 2واختبار )كا لمسجسػعات غيخ السختبصة, 
الفخوق بيغ االستجابات، وتع تحميل نتائج البحث 
مغ خالل حدمة البخامج االحرائية لمعمػم 

باستخجام الحاسب  (SPSS-v18)االجتساعية 
 اآللي.
 البحث:نتائج 

 : للبحث نتائج االجابة على الدؤال األول
هل تػجج فخوق بيغ استجابات اعزاء هيئة 

معاييخ جػدة بخامج عمى درجة تػفخ التجريذ 
وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة تبػك في 

 ضػء السعاييخ العالسية ؟
ستخجام التكخارات لإلجابة عمى هحا الدؤال تع او 

 فقخات والشدب السئػية الستجابات افخاد العيشة عمى 
( لجاللة 2كسا تع استخجام اسمػب )كا االستبانة

الفخوق بيغ التكخارات عمى االستجابات السختمفة 
والججول التالي يػضح  ،االستبانةعمى عبارات 

 الشتائج التي تع التػصل اليها:
معاييخ جػدة بخامج وخجمات استبانة درجة تػفخ  فقخاتعمى  مغ أعزاء هيئة التجريذ السئػية الستجابات افخاد العيشة التكخارات والشدب(3ججول رقع )

 بيغ تكخارات االستجابات السختمفة( لجاللة الفخوق 2وقيسة )كا الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة تبػك في ضػء السعاييخ العالسية

 
 الفقخات

تتػفخ بجرجة 
 كبيخة 

بجرجة  تتػفخ
 متػسصة

  تشصبق بجرجة قميمة
 قيسة

 2كا

 
 مدتػى الجاللة

 % ت % ت % ت
 البعج األول:  البخامج والخجمات الرحية.

1 
تتػفخ خجمات صحية تػعػية اعالمية 

 0.00 71.09 66.4 77 31.0 36 2.6 3 لمسعاق.

 0.00 30.22 52.6 61 36.2 42 11.2 13 .تتػفخ خجمات صحية عامة مجانية 2

تتػفخ رعاية صحية وارشادية جشدية  3
  .وإنجابية

9 7.8 31 26.7 76 65.5 60.33 0.00 

4 
تتػفخ أماكغ صحية قخيبة مغ مكان 

 0.00 45.22 57.8 68 35.3 41 6.9 8 .سكغ السعاق

5 
تتػفخ خجمات صحية ذات جػدة 
عالية مذابهة أو تديج لسا يقجم 

 .لمعادييغ
7 6.0 43 37.1 66 56.9 45.74 0.00 

تتػفخ خجمات الكذف والتجخل  ألية  6
 .مذاكل صحية

7 6.0 43 37.1 66 56.9 45.74 0.00 

7 
تتػفخ أجهدة تعػيزية وشبية لتأهيل 

 0.00 36.33 51.7 60 40.5 47 7.8 9 .السعاقيغ وعالجهع

يتػفخ تأميشا  صحيا  خاصا مذابها  لسا  8
 0.00 29.30 51.7 60 37.1 43 11.2 13 .يقجم لمعادييغ

9 
تتػفخ ألية يؤخح فيها رأي السعاق 

واختياراته فيسا يقجم له مغ خجمات 
 صحية.

8 6.9 35 30.2 73 62.9 55.16 0.00 

10 
تتػفخ الخجمات الرحية لمسعاق عمى 
أيجي أشباء متخرريغ في مجال 

 اإلعاقة.
6 5.2 34 29.3 76 65.5 64.21 0.00 

 ساعية والثقافية.البعج الثاني:  البخامج والخجمات االجت
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تتػفخ خجمات اجتساعية وثقافية  1
 تػعػية إعالمية مشاسبة لمسعاق.

6 5.2 34 29.3 76 65.5 64.21 0.00 

2 
تتػفخ خجمات اجتساعية نفدية عياديه 

 0.00 60.64 64.7 75 29.3 34 6.0 7 لمسعاق.

تتػفخ أنذصة اجتساعية وثقافية يػمية  3
 0.00 71.19 68.1 79 26.7 31 5.2 6 ا.يدهل عمى السعاق السذاركة فيه

تػفخ أنذصة اجتساعية وثقافية لمسعاق  4
 0.00 48.12 59.5 69 33.6 39 6.9 8 في ميجان العسل أو الجراسة.

5 
تتػفخ خجمات اجتساعية وثقافية تداعج 

السعاق عمى العسل والدواج وتكػيغ 
 أسخة.

8 6.9 36 31.0 72 62.1 53.24 0.00 

اعالمية لعخض التجارب  تتػفخ مشرة 6
 0.00 54.64 61.2 71 33.6 39 5.2 6 االجتساعية والثقافية لمسعاق.

تتػفخ بخامج إعالمية تخكد عمى  7
 0.00 65.09 66.4 77 27.6 32 6.0 7 القزايا السعيذية اليػمية لمسعاق.

تتػفخ الفخصة لمسعاق لمتػاصل  8
 والتعبيخ عغ الحات.

6 5.2 39 33.6 71 61.2 54.64 0.00 

9 
تتػفخ السعخفة الػاعية الستعمقة بحقػق 
السعاق والحساية الفكخية وشخق الجفاع 

 عشها.
6 5.2 33 28.4 77 66.4 66.43 0.00 

10 
تتػفخ كػادر بذخية متخررة لتدهيل 

استفادة السعاق مغ األنذصة الثقافية 
 واالجتساعية.

4 3.4 47 40.5 65 56.0 50.81 0.00 

 البخامج والخجمات البيئية البعج الثالث: 

تتػفخ مدتمدمات خاصة وأدوات  1
 عخض في الغخف الرفية.

7 6.0 28 24.1 81 59.8 75.22 0.00 

2 
تتػفخ مسخات الحخكة السشاسبة مغ 

 0.00 39.64 52.6 61 40.5 47 6.9 8 حيث العخض واالرتفاع.

تتػفخ مجاخل مالءمة ذات مشحجرات  3
 0.00 42.22 44.0 51 50.9 59 5.2 6 معجلة وقياسية .

تتػفخ المػحات اإلرشادية ومالءمتها  4
 0.00 36.07 44.0 51 37.9 44 8.6 10 لإلعاقات السختمفة.

تتػفخ حسامات حدب السػاصفات  5
 0.00 39.85 55.2 64 37.1 43 7.8 9 الخاصة بحوي اإلعاقة.

تتػفخ السالعب السهيأة الستخجام ذوي  6
 اإلعاقة.

5 4.3 31 27.7 79 68.1 75.02 0.00 

7 
تتػفخ األجهدة أو الديارات التشقمية 

 0.00 71.19 68.1 79 26.7 31 5.2 6 واإلرشادية.

 0.00 44.35 60.3 70 29.3 34 10.3 12 تتػفخ السراعج واالدراج الستحخكة . 8

تتػفخ السقابس واالدوات السداعجة  9
 لمحخكة.

7 6.0 37 31.9 72 62.1 54.74 0.00 

تتػفخ اجهدة ذكية واجهدة تحكع عغ  10
 بعج معجلة لحوي االعاقات.

8 6.9 29 25.0 79 68.1 68.81 0.00 

     
يتزح مغ الججول الدابق أن معطع التكخارات 
والشدب السئػية الستجابات افخاد عيشة البحث مغ 

عمى بشػد  أعزاء هيئة التجريذ بجامعة تبػك

الصالب ذوي  معاييخ جػدة بخامج وخجماتاستبانة 
اإلعاقة في جامعة تبػك في ضػء السعاييخ العالسية 

وتميها  تتػفخ بجرجة  قميمةتخكدت في االستجابة 
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تتػفخ بجرجة متػسصة ثع االستجابة تتػفخ االستجابة 
( لجاللة الفخوق 2وكانت جسيع قيع )كا بجرجة كبيخة

 لالستبانة الثالثةبيغ التكخارات عمى االستجابات 
,  0.001 أقل مغ يا عشج مدتػى داللةدالة احرائ

, وذلظ في عبارات جسيع أبعاد االستبانة الثالثة
العبارات  جسيعوجاءت الجاللة االحرائية في 

( ذات التكخار تتػفخ بجرجة قميمةلرالح االستجابة )
 (تتػفخ بجرجة متػسصةاالعمى, تميها االستجابة )

لى , وهحا يذيخ إواالستجابة )تتػفخ بجرجة كبيخة(
اهسية معاييخ جػدة بخامج وخجمات الصالب ذوي 
 اإلعاقة في جامعة تبػك في ضػء السعاييخ العالسية

لمصمبة ذوي وضخورتها  االستبانةرات افي عب
أعزاء هيئة مغ وجهة  االعاقة  بجامعة تبػك

 .التجريذ
 :للبحث نتائج االجابة على الدؤال الثاني

وخجمات  ما مدتػى درجة تػفخ معاييخ جػدة بخامج
ذوي االعاقة في جامعة تبػك مغ وجهة نطخ 

 أعزاء هيئة التجريذ؟
ولإلجابة عمى هحا الدؤال تع حداب الستػسصات 

معاييخ جػدة بخامج استبانة الحدابية لسحاور 
وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة تبػك في 
ضػء السعاييخ العالسية ومتػسط درجة الفقخة في كل 

معاييخ جػدة درجة تػفخ يات محػر وتحجيج مدتػ 
بخامج وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة 

مغ وجهة نطخ  تبػك في ضػء السعاييخ العالسية
لكل محػر مغ محاور  أعزاء هيئة التجريذ

معاييخ جػدة بخامج وخجمات الصالب ذوي استبانة 
اإلعاقة في جامعة تبػك في ضػء السعاييخ 

ح الشتائج التي تع الي يػضالعالسية, والججول الت
 .إليها.التػصل

معاييخ جػدة بخامج وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة تبػك في ضػء السعاييخ  درجة تػفخ الستػسصات الحدابية ومدتػيات ( 4ججول رقع )
 العالسية

  م
 بخامج وخجمات ذوي االعاقة

الستػسط 
 الحدابي

متػسط درجة  عجد الفقخات
 الفقخة
 

مدتػى تػفخ 
 سعاييخال

 التختيب

 1 مشخفس 1.48 10 14.84 البعج االول: معاييخ جػدة البخامج والخجمات الرحية 1
 3 مشخفس 1.42 10 14.24 البعج الثاني: معاييخ جػدة البخامج والخجمات االجتساعية والثقافية 2
 2 مشخفس 1.46 10 14.65 البعج الثالث: معاييخ جػدة البخامج والخجمات البيئية                3

  مشخفس 1.46 30 43.72 الجرجة الكمية لسعاييخ جػدة بخامج وخجمات ذوي االعاقة 

معاييخ  تػفخ مدتػى  يتزح مغ الججول الدابق أن
جػدة بخامج وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة في 

مغ وجهة  جامعة تبػك في ضػء السعاييخ العالسية
ظ وكحل مشخفزا  كان نطخ أعزاء هيئة التجريذ 

سعاييخ جػدة بخامج وخجمات لمدتػى الجرجة الكمية 
الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة تبػك في ضػء 

تػفخ السعاييخ العالسية, وجاء التختيب لسدتػى 
معاييخ جػدة بخامج وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة 

مغ  في جامعة تبػك في ضػء السعاييخ العالسية
حدب قيسة  وجهة نطخ أعزاء هيئة التجريذ

 لستػسصات الحدابية عمى الشحػ التالي: ا
 معاييخ جػدة البخامج والخجمات الرحية   -1

 معاييخ جػدة البخامج والخجمات البيئية -2

معاييخ جػدة البخامج والخجمات االجتساعية  -3
 والثقافية 

معاييخ جػدة البخامج والخجمات حيث جاءت 
معاييخ جػدة تػافخ في أعمى مدتػيات  الرحية

لصالب ذوي اإلعاقة في جامعة بخامج وخجمات ا
تبػك في ضػء السعاييخ العالسية مغ وجهة نطخ 

معاييخ جػدة البخامج  , تميهاأعزاء هيئة التجريذ
عاييخ جػدة البخامج مثع , والخجمات البيئية

, وجسيها جاءت والخجمات االجتساعية والثقافية
متػفخة بجرجة مشخفزة مسا يتصمب ضخورة تحديشها 

 ستخاتيجيات لتصػيخها وتشسيتها.ووضع أليات وا
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معاييخ جػدة بخامج درجة تػفخ وقج تحجيج مدتػى 
وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة تبػك في 

مغ وجهة نطخ أعزاء هيئة  ضػء السعاييخ العالسية
 عمى الشحػ التالي : التجريذ

 2=1-3مجى االستجابة = 
 –متػسط  –تقدع عمى ثالثة مدتػيات )مختفع 

 0.667=  2/3( مشخفس
 1.667 – 1السدتػى السشخفس : 

 2.333 – 1.667السدتػى الستػسط : 
 3 – 2.333السدتػى السختفع : 

 :لمبحث نتائج االجابة عمى الدؤال الثالث

معداييخ جدػدة هل تػجج فخوق في درجة تػفخ وأهسية 
بدددخامج وخددددجمات الصددددالب ذوي اإلعاقدددة فددددي جامعددددة 

مدددغ وجهدددة نطدددخ  تبدددػك فدددي ضدددػء السعددداييخ العالسيدددة
 -أعزددددداء هيئدددددة التدددددجريذ بحددددددب الجدددددشذ )ذكدددددػر

 إناث(؟
الدؤال تع حداب الستػسصات  ولإلجابة عمى هحا

لجاللة الفخوق بيغ  (ت)واالنحخافات السعيارية وقيسة 
في معاييخ  (لسدتقمةغيخ السختبصة )االسجسػعات 

جػدة بخامج وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة في 
ييخ العالسية, والججول جامعة تبػك في ضػء السعا

  التالي يػضح الشتائج التي تع التػصل إليها.
لجاللة الفخوق في معاييخ جػدة بخامج وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة في  (ت)الستػسصات واالنحخافات السعيارية وقيسة ( 5ججول رقع )

 لستغيخ الجشذ  تبعا   مغ وجهة نطخ أعزاء هيئة التجريذ جامعة تبػك في ضػء السعاييخ العالسية
 القدم

 ن الجنس االبعاد
المتهسط 
 الحدابي

 االنحراف
 المعياري 

درجة 
 الحرية

 قيمة
 (ت)

 مدتهى الداللة

 
 

درجة تهفر 
 المعايير

 االول
 5.26 15.62 50 روٛس

114 1.681 
0.095 

 غيخ دالة
 3.56 14.24 66 أبس

 الثاني
 114 4.57 14.74 50 روٛس

1.140 
0.257 

 غيخ دالة
 3.71 13.86 66 أبس

 الثالث
 114 4.88 14.94 50 روٛس

0.662 
0.509 

 غيخ دالة
 3.52 14.42 66 أبس

 الكمية
 114 12.93 45.30 50 روٛس

1.309 
0.193 

 غيخ دالة
 9.86 42.53 66 أبس

 
 

درجة 
أهمية 
 المعايير

 االول
 114 4.66 26,48 50 روٛس

0.029 
0.977 

 غيخ دالة
 4.84 26.45 66 أبس

 الثاني
 114 5.36 25.32 50 روٛس

1.362 
 

0.176 
 غيخ دالة

 4.55 26.58 66 أبس

 الثالث
 114 4.69 26.90 50 روٛس

0.511 
0.610 

 غيخ دالة
 4.62 26.45 66 أبس

 الكمية
 50 78.70 13.94 114 

0.313 
0.755 

 غيخ دالة
 66 79.48 12.90 

وجػد فخوق دالة عجم يتزح مغ الججول الدابق 
معاييخ جػدة بخامج درجة تػفخ إحرائيا  في 

وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة تبػك في 
مغ وجهة نطخ أعزاء هيئة  ضػء السعاييخ العالسية
)معاييخ جػدة البخامج  أبعاد التجريذ بالجامعة في

معاييخ جػدة البخامج  - والخجمات الرحية
معاييخ جػدة  - لخجمات االجتساعية والثقافيةوا

لجرجة والجرجة الكمية  (البخامج والخجمات البيئية
إناث(,  -لستغيخ الجشذ )ذكػر تبعا   تػفخ السعاييخ

 دالة إحرائيا عشج مدتػى غيخ حيث كانت قيع "ت" 
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عجم وجػد ، كحلظ أضهخت الشتائج 0.05 داللة 
اييخ جػدة معدرجة أهسية فخوق دالة إحرائيا  في 

بخامج وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة 
تبػك في ضػء السعاييخ العالسية مغ وجهة نطخ 
أعزاء هيئة التجريذ بالجامعة في أبعاد )معاييخ 

معاييخ جػدة  -جػدة البخامج والخجمات الرحية 
معاييخ  -البخامج والخجمات االجتساعية والثقافية 

ة( والجرجة الكمية جػدة البخامج والخجمات البيئي
 -لجرجة تػفخ السعاييخ تبعا  لستغيخ الجشذ )ذكػر

إناث(, حيث كانت قيع "ت" غيخ دالة إحرائيا عشج 
 . 0.05مدتػى داللة  

 : للبحث نتائج االجابة على الدؤال الرابع

معاييخ جػدة هل تػجج فخوق في درجة تػفخ وأهسية 
بخامج وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة 

مغ وجهة نطخ  بػك في ضػء السعاييخ العالسيةت
 -أعزاء هيئة التجريذ بحدب التخرز )أدبي 

 عمسي(؟
ولإلجابة عمى هحا الدؤال تع حداب الستػسصات 

لجاللة الفخوق بيغ  (ت)واالنحخافات السعيارية وقيسة 
في معاييخ  (لسدتقمةغيخ السختبصة )االسجسػعات 

اقة في جػدة بخامج وخجمات الصالب ذوي اإلع
جامعة تبػك في ضػء السعاييخ العالسية, والججول 

 التالي يػضح الشتائج التي تع التػصل إليها.

لجاللة الفخوق في معاييخ جػدة بخامج وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة تبػك في  (ت)الستػسصات واالنحخافات السعيارية وقيسة (6ججول رقع )
 (عمسي -أدبي) التخرزلستغيخ  تبعا   نطخ أعزاء هيئة التجريذ مغ وجهة ضػء السعاييخ العالسية

 االنحخاف الستػسط الحدابي ن التخرز االبعاد القدع
 السعياري 

 درجة الحخية
 قيسة

 (ت)
 مدتػى الجاللة

 
 

درجة تػفخ 
 السعاييخ

 االول
 4.18 14.22 53 أدثٟ

114 1.649 
غيخ  0.102

 4.59 15.57 63 ػٍّٟ دالة

 الثاني
 114 3.74 13.96 53 دثٟأ

0.780 
0.437 

 غيخ دالة
 4.52 14.57 63 ػٍّٟ

 الثالث
 114 3.71 14.43 53 أدثٟ

0.616 
غيخ  0.539

 4.63 14.91 63 ػٍّٟ دالة

 الكمية
 114 10.07 42.62 53 أدثٟ

1.148 
غيخ  0.253

 12.62 45.04 63 ػٍّٟ دالة
 
 

درجة أهسية 
 السعاييخ

 االول
 114 5.44 26.00 53 دثٟأ

1.155 
0.250 

 غيخ دالة
 3.71 27.02 63 ػٍّٟ

 الثاني
 114 5.56 25.60 53 أدثٟ

1.027 
غيخ  0.307

 4.06 26.55 63 ػٍّٟ دالة

 الثالث
 114 4.94 26.79 53 أدثٟ

0.371 
غيخ  0.711

 4.28 26.47 63 ػٍّٟ دالة

 الكمية
 114 14.94 78.40 53 أدثٟ

0.660 
غيخ  0.510

 11.12 80.04 63 ػٍّٟ دالة

وجػد فخوق دالة عجم يتزح مغ الججول الدابق   
معاييخ جػدة بخامج درجة تػفخ إحرائيا  في 

وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة تبػك في 
مغ وجهة نطخ أعزاء هيئة  ضػء السعاييخ العالسية
)معاييخ جػدة البخامج  أبعاد التجريذ بالجامعة في

معاييخ جػدة البخامج  - والخجمات الرحية
معاييخ جػدة  - والخجمات االجتساعية والثقافية

لجرجة والجرجة الكمية  (البخامج والخجمات البيئية
 -أدبي) التخرزلستغيخ  تبعا   تػفخ السعاييخ

دالة إحرائيا غيخ (, حيث كانت قيع "ت" عمسي
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كحلظ أضهخت الشتائج ، 0.05 داللة  عشج مدتػى 
درجة أهسية عجم وجػد فخوق دالة إحرائيا  في 

معاييخ جػدة بخامج وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة 
في جامعة تبػك في ضػء السعاييخ العالسية مغ 
وجهة نطخ أعزاء هيئة التجريذ بالجامعة في 

 -أبعاد )معاييخ جػدة البخامج والخجمات الرحية 
جمات االجتساعية والثقافية معاييخ جػدة البخامج والخ

معاييخ جػدة البخامج والخجمات البيئية( والجرجة  -
 التخرزالكمية لجرجة تػفخ السعاييخ تبعا  لستغيخ 

(, حيث كانت قيع "ت" غيخ دالة عمسي -أدبي)
 . 0.05إحرائيا عشج مدتػى داللة  

 :للبحث نتائج االجابة على الدؤال الخامس
ت اعزاء هيئة هل تػجج فخوق بيغ استجابا

معاييخ جػدة بخامج عمى درجة أهسية التجريذ 
وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة تبػك في 

 ضػء السعاييخ العالسية؟
لإلجابة عمى هحا الدؤال تع استخجام التكخارات و 

 فقخات والشدب السئػية الستجابات افخاد العيشة عمى 
ة ( لجالل2كسا تع استخجام اسمػب )كا االستبانة

الفخوق بيغ التكخارات عمى االستجابات السختمفة 
, والججول التالي يػضح االستبانةعمى عبارات 

 الشتائج التي تع التػصل اليها:
 

 معاييخ جػدة بخامج وخجماتاستبانة درجة أهسية  فقخاتعمى  مغ أعزاء هيئة التجريذ التكخارات والشدب السئػية الستجابات افخاد العيشة(7ججول رقع )
والستػسط الحدابي  ( لجاللة الفخوق بيغ تكخارات االستجابات السختمفة2وقيسة )كا الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة تبػك في ضػء السعاييخ العالسية

 والتختيب

 

 اٌفمشاد

  ُِٙ ثذسعخ ل١ٍٍخ ُِٙ ثذسعخ ِزٛعطخ ُِٙ ثذسعخ وج١شح
 ل١ّخ

 ٚدالٌزٙب 2وب

 
اٌّزٛعػ 

 اٌؾغبثٟ

 اٌزشر١ت
 % رىشاس % ىشاسر % رىشاس

 البعد األول:  الربامج واخلدمبت الصحية.

1 
رٛفش خذِبد صؾ١خ رٛػ٠ٛخ 

 اػال١ِخ ٌٍّؼبق. 
86 74.1 20 17.2 10 8.6 88.21** 2.66 5 

0 
رٛفش خذِبد صؾ١خ ػبِخ 

 ِغب١ٔخ.
84 72.4 28 24.1 4 3.4 87.17** 2.69 4 

3 
رٛفش سػب٠خ صؾ١خ ٚاسشبد٠خ 

 عٕغ١خ ٚئٔغبث١خ. 
80 69.0 24 20.7 12 10.3 68.14** 2.59 11 

4 
رٛفش أِبوٓ صؾ١خ لش٠جخ ِٓ 

 ِىبْ عىٓ اٌّؼبق.
80 69.0 23 19.8 13 11.2 67.57** 2.58 12 

5 
رٛفش خذِبد صؾ١خ راد عٛدح 

ػب١ٌخ ِشبثٙخ أٚ رض٠ذ ٌّب ٠مذَ 

 ٌٍؼبد١٠ٓ.

83 71.6 25 21.6 8 6.9 79.99** 2.65 6 

6 
رٛفش خذِبد اٌىشف ٚاٌزذخً  

 أل٠خ ِشبوً صؾ١خ.
81 69.8 27 23.3 8 6.9 74.19** 2.63 8 

7 
رٛفش أعٙضح رؼ٠ٛع١خ ٚغج١خ 

 ٌزأ١ً٘ اٌّؼبل١ٓ ٚػالعُٙ.
82 70.7 26 22.4 8 6.9 77.03** 2.64 7 

8 
٠زٛفش رأ١ِٕبً صؾ١بً خبصب 

 ِشبثٙبً ٌّب ٠مذَ ٌٍؼبد١٠ٓ.
92 79.3 16 13.8 8 6.9 111.17** 2.72 2 

9 
١ٙب سأٞ رٛفش أ١ٌخ ٠إخز ف

اٌّؼبق ٚاخز١بسارٗ ف١ّب ٠مذَ ٌٗ 
 ِٓ خذِبد صؾ١خ.

86 74.1 20 17.2 10 8.6 88.21** 2.66 5 

12 
رٛفش اٌخذِبد اٌصؾ١خ ٌٍّؼبق 

ػٍٝ أ٠ذٞ أغجبء ِزخصص١ٓ 

 فٟ ِغبي اإلػبلخ.

84 72.4 25 21.6 7 6.0 83.91** 2.66 5 

 اٌضبٟٔ 26.47 اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ ٌٍجؼذ وىً

 الربامج واخلدمبت االجتمبعية والثقبفية.البعد الثبني:  

1 
رٛفش خذِبد اعزّبػ١خ ٚصمبف١خ 
 رٛػ٠ٛخ ئػال١ِخ ِٕبعجخ ٌٍّؼبق.

81 69.8 27 23.3 8 6.9 74.19** 2.63 8 

0 
رٛفش خذِبد اعزّبػ١خ ٔفغ١خ 

 ػ١بد٠ٗ ٌٍّؼبق.
78 67.2 29 25.0 9 7.8 65.19** 2.59 11 

3 
رٛفش أٔشطخ اعزّبػ١خ ٚصمبف١خ 

٠غًٙ ػٍٝ اٌّؼبق ١ِٛ٠خ 

 اٌّشبسوخ ف١ٙب.

73 62.9 33 28.4 10 8.6 52.57** 2.54 13 

4 
رٛفش أٔشطخ اعزّبػ١خ ٚصمبف١خ 

ٌٍّؼبق فٟ ١ِذاْ اٌؼًّ أٚ 
 اٌذساعخ.

80 69.0 24 20.7 12 10.3 68.14** 2.59 11 
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5 
رٛفش خذِبد اعزّبػ١خ ٚصمبف١خ 

رغبػذ اٌّؼبق ػٍٝ اٌؼًّ 
 ٚاٌضٚاط ٚرى٠ٛٓ أعشح.

82 70.7 27 23.3 7 6.0 78.02** 2.65 6 

6 
رٛفش ِٕصخ اػال١ِخ ٌؼشض 

اٌزغبسة االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ 

 ٌٍّؼبق.

82 70.7 28 24.1 6 5.2 79.10** 2.66 5 

7 
رٛفش ثشاِظ ئػال١ِخ رشوض ػٍٝ 

اٌمعب٠ب اٌّؼ١ش١خ ا١ِٛ١ٌخ 

 ٌٍّؼبق.

73 62.9 30 25.9 13 11.2 49.47** 2.52 14 

8 
ٌٍزٛاصً  رٛفش اٌفشصخ ٌٍّؼبق

 ٚاٌزؼج١ش ػٓ اٌزاد.
84 72.4 24 20.7 8 6.9 83.03** 2.66 5 

9 
رٛفش اٌّؼشفخ اٌٛاػ١خ اٌّزؼٍمخ 

ثؾمٛق اٌّؼبق ٚاٌؾّب٠خ اٌفىش٠خ 
 ٚغشق اٌذفبع ػٕٙب.

78 67.2 30 25.9 8 6.9 66.28** 2.60 10 

12 
رٛفش وٛادس ثشش٠خ ِزخصصخ 

ٌزغ١ًٙ اعزفبدح اٌّؼبق ِٓ 

 العزّبػ١خ.األٔشطخ اٌضمبف١خ ٚا

80 69.0 26 22.4 10 8.6 69.57** 2.60 10 

 اٌضبٌش 26.03 اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ ٌٍجؼذ وىً

 البعد الثبلث: الربامج واخلدمبت البيئية 

1 
رٛفش ِغزٍضِبد خبصخ ٚأدٚاد 

 ػشض فٟ اٌغشف اٌصف١خ.
91 78.4 20 17.2 5 4.3 109.16** 2.74 1 

0 
رٛفش ِّشاد اٌؾشوخ إٌّبعجخ 

 اٌؼشض ٚاالسرفبع.ِٓ ؽ١ش 
84 72.4 24 20.7 8 6.9 83.04** 2.66 5 

3 
رٛفش ِذاخً ِالءِخ راد 

 ِٕؾذساد ِؼذٌخ ٚل١بع١خ .
91 78.4 20 17.2 5 4.3 109.16** 2.74 1 

4 
رٛفش اٌٍٛؽبد اإلسشبد٠خ 

 ِٚالءِزٙب ٌإلػبلبد اٌّخزٍفخ.
81 69.8 26 22.4 9 7.8 73.26** 2.62 9 

5 
رٛفش ؽّبِبد ؽغت 

اصفبد اٌخبصخ ثزٚٞ اٌّٛ
 اإلػبلخ.

82 70.7 25 21.6 9 7.8 76.16** 2.63 8 

6 
رزٛفش اٌّالػت ا١ٌّٙأح 

 العزخذاَ رٚٞ اإلػبلخ.
83 71.6 25 21.6 8 6.9 79.98** 2.65 6 

7 
رٛفش األعٙضح أٚ اٌغ١بساد 

 اٌزٕم١ٍخ ٚاإلسشبد٠خ.
84 72.4 21 18.1 11 9.5 81.02** 2.63 8 

8 
ساط رٛفش اٌّصبػذ ٚاالد

 اٌّزؾشوخ .
84 72.4 23 19.8 9 7.8 82.26** 2.65 6 

9 
رٛفش اٌّمبثط ٚاالدٚاد 

 اٌّغبػذح ٌٍؾشوخ.
88 75.9 21 18.1 7 6.0 96.95** 2.70 3 

12 
رٛفش اعٙضح رو١خ ٚاعٙضح رؾىُ 

 ػٓ ثؼذ ِؼذٌخ ٌزٚٞ االػبلبد.
84 72.4 22 19.0 10 8.6 81.59** 2.64 7 

 االٚي 26.65 اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ ٌٍجؼذ وىً 

 0.001 ** دالة عشج مدتػى 
يتزح مغ الججول الدابق أن معطع التكخارات      

والشدب السئػية الستجابات افخاد عيشة البحث مغ 
عمى بشػد  أعزاء هيئة التجريذ بجامعة تبػك

معاييخ جػدة بخامج وخجمات استبانة درجة أهسية 
الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة تبػك في ضػء 

مهع بجرجة عاييخ العالسية تخكدت في االستجابة الس
مهع بجرجة متػسصة ثع وتميها االستجابة  كبيخة

( 2وكانت جسيع قيع )كا االستجابة مهع بجرجة قميمة
لجاللة الفخوق بيغ التكخارات عمى االستجابات 

 دالة احرائيا عشج مدتػى داللة لالستبانة الثالثة
يع أبعاد وذلظ في عبارات جس,  0.001 أقل مغ

, وجاءت الجاللة االحرائية في االستبانة الثالثة

مهع بجرجة العبارات لرالح االستجابة ) جسيع
مهع االعمى, تميها االستجابة ) ( ذات التكخاركبيخة

, واالستجابة )مهع بجرجة قميمة( (بجرجة متػسصة
معاييخ جػدة بخامج تصػيخ هسية أ وهحا يذيخ إلى 

ة في جامعة تبػك في وخجمات الصالب ذوي اإلعاق
 االستبانةرات افي عب ضػء السعاييخ العالسية

مغ  لمصمبة ذوي االعاقة  بجامعة تبػكوضخورتها 
أعزاء هيئة التجريذ, ولتختيب هحة السعاييخ وجهة 

تختيبا  تشازليا  في األهسية تع استخجام الستػسط 
الحدابي )الػزن الشدبي( الستجابات أفخاد العيشة 

 السختمفة وجاء التختيب عمى التالي:عمى الفقخات 
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تػفخ مدتمدمات خاصة وأدوات معيارا  -
تػفخ مجاخل مالءمة و  الرفية،عخض في الغخف 

حرال عمى التختيب ذات مشحجرات معجلة وقياسية 
 ( مغ وجهة نطخ أعزاء هيئة التجريذ.1)
تػفخ تأميشا  صحيا  خاصا مذابها  معيار  -

( مغ 2يب )حرل عمى التخت لسا يقجم لمعادييغ.
 وجهة نطخ أعزاء هيئة التجريذ.

تػفخ السقابس واالدوات السداعجة معيار  -
( مغ وجهة نطخ 3حرل عمى التختيب ) لمحخكة.

 أعزاء هيئة التجريذ.

. تػفخ خجمات صحية عامة مجانيةمعيار  -
( مغ وجهة نطخ أعزاء 4حرل عمى التختيب )

 هيئة التجريذ.

تػفخ خجمات صحية تػعػية معاييخ  -
مية لمسعاق. تػفخ ألية يؤخح فيها رأي السعاق اعال

واختياراته فيسا يقجم له مغ خجمات صحية. تػفخ 
الخجمات الرحية لمسعاق عمى أيجي أشباء 
متخرريغ في مجال اإلعاقة. تػفخ مشرة 
اعالمية لعخض التجارب االجتساعية والثقافية 
لمسعاق. تػفخ الفخصة لمسعاق لمتػاصل والتعبيخ 

تػفخ مسخات الحخكة السشاسبة مغ عغ الحات. 
حرمت جسيعها عمى  حيث العخض واالرتفاع.

( مغ وجهة نطخ أعزاء هيئة 5التختيب )
 التجريذ.

تػفخ خجمات صحية ذات جػدة معاييخ  -
تػفخ  عالية مذابهة أو تديج لسا يقجم لمعادييغ.

خجمات اجتساعية وثقافية تداعج السعاق عمى 
ػفخ السالعب العسل والدواج وتكػيغ أسخة. ت

السهيأة الستخجام ذوي اإلعاقة. تػفخ السراعج 
حرمت جسيعها عمى التختيب واالدراج الستحخكة .

 ( مغ وجهة نطخ أعزاء هيئة التجريذ.6)

تػفخ أجهدة تعػيزية وشبية معياري  -
تػفخ اجهدة ذكية  لتأهيل السعاقيغ وعالجهع.

 واجهدة تحكع عغ بعج معجلة لحوي االعاقات.

( مغ وجهة نطخ أعزاء 7التختيب )حرال عمى 
 هيئة التجريذ.

ألية  تػفخ خجمات الكذف والتجخلمعاييخ  -
مذاكل صحية. تػفخ خجمات اجتساعية وثقافية 
تػعػية إعالمية مشاسبة لمسعاق. تػفخ حسامات 

تػفخ  حدب السػاصفات الخاصة بحوي اإلعاقة.
حرمت  األجهدة أو الديارات التشقمية واإلرشادية.

( مغ وجهة نطخ أعزاء 8عمى التختيب )جسيعها 
 هيئة التجريذ.

تػفخ السعخفة الػاعية الستعمقة معيار  -
بحقػق السعاق والحساية الفكخية وشخق الجفاع 

( مغ وجهة نطخ 9حرل عمى التختيب ) عشها.
 أعزاء هيئة التجريذ.

تػفخ السعخفة الػاعية الستعمقة معيارا  -
الجفاع بحقػق السعاق والحساية الفكخية وشخق 

عشها. تػفخ كػادر بذخية متخررة لتدهيل 
 استفادة السعاق مغ األنذصة الثقافية واالجتساعية.

( مغ وجهة نطخ أعزاء 10حرال عمى التختيب )
 هيئة التجريذ.

تػفخ رعاية صحية وارشادية معاييخ  -
جشدية وإنجابية. تػفخ خجمات اجتساعية نفدية 

ثقافية تػفخ أنذصة اجتساعية و  عياديه لمسعاق.
حرمت  لمسعاق في ميجان العسل أو الجراسة.

( مغ وجهة نطخ 11جسيعها عمى التختيب )
 أعزاء هيئة التجريذ.

تػفخ أماكغ صحية قخيبة مغ مكان معيار  -
( مغ 12حرل عمى التختيب ) سكغ السعاق.

 وجهة نطخ أعزاء هيئة التجريذ.

تػفخ أنذصة اجتساعية وثقافية معيار  -
حرل  اق السذاركة فيها.يػمية يدهل عمى السع

( مغ وجهة نطخ أعزاء هيئة 13عمى التختيب )
 التجريذ.

معيار تػفخ بخامج إعالمية تخكد عمى  -
القزايا السعيذية اليػمية لمسعاق.. حرل عمى 
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( مغ وجهة نطخ أعزاء هيئة 14التختيب )
 التجريذ.

أما تختيب االبعاد الثالثة السكػنة لالستبانة تختيبا  
األهسية باالعتساد عمى الستػسط تشازليا  في 

الحدابي )الػزن الشدبي( الستجابات أفخاد العيشة 
عمى الفقخات السختمفة السكػنة لكل بعج فقج جاء 

 كسا يمي : 
البعج االول الستعمق بالبخامج والخجمات  -

( مغ وجهة نطخ 1حرل عمى التختيب ) البيئية.
 أعزاء هيئة التجريذ.

خامج والخجمات الببالستعمق ثاني البعج ال -
( مغ وجهة نطخ 2حرل عمى التختيب ) .الرحية

 أعزاء هيئة التجريذ.
الستعمق بالبخامج والخجمات  الثالثالبعج  -

( مغ 3حرل عمى التختيب ) االجتساعية والثقافية.
 وجهة نطخ أعزاء هيئة التجريذ.

 التفدير والمناقذة:
يتزح مغ خالل عخض الشتائج الدابقة لمبحث في 

الجاللة االحرائية  أن االول والثاني الدؤاليغ
لرالح الستعمقة بالتػفخ  جاءت في جسيع العبارات

االستجابة )تتػفخ بجرجة قميمة( ذات التكخار 
االعمى, تميها االستجابة )تتػفخ بجرجة متػسصة( 

جاءت في حيغ واالستجابة )تتػفخ بجرجة كبيخة(, 
لرالح  األهسيةفي جسيع العبارات الستعمقة ب

( ذات التكخار االعمى, كبيخة بجرجة مهعستجابة )اال
بجرجة متػسصة( واالستجابة  مهعتميها االستجابة )

(وهحا يذيخ إلى اهسية معاييخ قميمةبجرجة  مهع)
جػدة بخامج وخجمات الصالب ذوي اإلعاقة في 

عة تبػك في ضػء السعاييخ العالسية مجا
وضخورتها لمصمبة ذوي االعاقة بجامعة تبػك مغ 

وهحا يدتمدم ضخورة  هة أعزاء هيئة التجريذ.وج
تفعيل البخامج والخجمات وتصػيخها وإقامتها كي 
تدتصيع الجامعة الػصػل الى السعاييخ العالسية 
في جػدة هحة البخامج والخجمات. وهحة يتفق مع 

ما أشارت إليه أدبيات البحث ونتائج بعس 
 الجراسات الدابقة.

دؤال الثالث والخابع كسا أشارت نتائج البحث لم    
عجم وجػد فخوق دالة إحرائيا  في درجة تػفخ إلى 

أو درجة أهسية معاييخ جػدة بخامج وخجمات 
الصالب ذوي اإلعاقة في جامعة تبػك في ضػء 
السعاييخ العالسية مغ وجهة نطخ أعزاء هيئة 
التجريذ بالجامعة في أبعاد )معاييخ جػدة البخامج 

جػدة البخامج  معاييخ -والخجمات الرحية 
معاييخ جػدة  -والخجمات االجتساعية والثقافية 

البخامج والخجمات البيئية( والجرجة الكمية لجرجة 
سعاييخ تبعا  لستغيخ الجشذ لم أو االهسية تػفخ

 -أدبي) التخرزلستغيخ  تبعا  و إناث(  -)ذكػر
وهحا يعتبخ مقبػال الن جسيع اعزاء هيئة  (,عمسي

وبكافة التخررات التجريذ ذكػرا وإناثا 
كسجرسيغ وإدارييغ مصمعيغ وعمى احتكاك مباشخ 
مع الخجمات والبخامج التي تقجم لحوي االعاقة مسا 
يعشي اتفاقهع إلى حج كبيخ في استجاباتهع عمى 

 االستبانة. 
وكحلظ تػصمت نتائج البحث لمدؤال الخامذ إلى 

أعزاء ستجابات افخاد عيشة البحث مغ أن جسيع ا
استبانة عمى بشػد  ذ بجامعة تبػكهيئة التجري

معاييخ جػدة بخامج وخجمات الصالب درجة أهسية 
ذوي اإلعاقة في جامعة تبػك في ضػء السعاييخ 

 )مهع بجرجة كبيخة(العالسية تخكدت في االستجابة 
ولحا يجب تصػيخها ذات أهسية كبيخة ججا  أي أنها 

أو ايجادها لالرتقاء بسدتػى البخامج والخجمات 
جمة لسثل هحة الفئات مغ ذوي االحتياجات السق

والعالسية،  وفق االتجاهات الحجيثةالخاصة, 
وتػفيخ دليل عمسي شامل يػضح الخجمات 

 والبخامج وشخق الحرػل عميها.
 التهصيات والمقترحات:

السعاقيغ  ضخورة أن تكػن حقػق  -
 عمى التعميسة السؤسدات في والخجمات السقجمة
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خصصها البعيجة والقريخة و  أولػياتها اليػمية رأس
 وليذ حجثا مػسسيا شكميا.

 مجال في لمعامميغ متكخرة لقاءات عقج -
حػل كل  األفكار لتبادل واإلعاقة التخبية واإلعالم

 السجتسع اإلعاقة وتأهيل مجال في ما هػ ججيج
 وتػفيخ مدتمدماته وتقبل السعاق ودمجه.

بخامج حث باحثيغ دخخيغ إلى دراسة  -
وجػانب في مؤسدات أخخى  السعاقيغوخجمات 

السعاييخ الجقيقة في  وإعجاد أبحاث تتشاولاخخى 
  هحا السجال.

إعجاد دليل إرشادي تػعػي لتشسية وعي  -
مشدػبي الجامعات والقيادات االكاديسية واالدارية 
واإلعالمية يتزسغ في محتػاة السدتمدمات 
واالتفاقيات والقػانيغ والتذخيعات الجولية والسحمية 

ة بحقػقهع في تقجيع افزل الخجمات الخاص
والبخامج مثل )اتفاقية االمع الستحجة لحقػق 

،الئحة حقػق  2006االشخاص ذوي اإلعاقة،
الصمبة ذوي اإلعاقة بسؤسدات التعميع العالي في 

، نطام رعاية السعػقيغ في 2014دول الخميج،
 السسمكة العخبية الدعػدية(. 
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دمج الطالب الرم وضعاف الدمع في 
 في المملكة العربية الدعهديةالعام التعليم 

 د. دمحم اثٛشؼ١شح،  د. ف١صً اٌجٍٛٞ،  د. دمحم اٌغالق.

 عبِؼخ رجٛن –و١ٍخ اٌزشث١خ  - لغُ اٌزشث١خ اٌخبصخ

M_abushaira@hotmail.com 

 الولخص

اٌذساعخ اٌٝ اٌزؼشف دِظ اٌطالة اٌّؼبل١ٓ  هذفج

عّؼ١ب فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ. 

ٚلذ ؽبٌٚذ االعبثخ ػٍٝ عإا١ٌٓ ّ٘ب: ِب اعشاءاد 

دِظ اٌطالة اٌصُ ٚظؼبف اٌغّغ فٟ اٌٍّّىخ 

دِظ اٌّؼبل١ٓ عّؼ١ب فٟ  ٔزبئظ٠خ ؟ ِب اٌؼشث١خ اٌغؼٛد

ٌٍٛصبئك  الونهج الخحليلياٌغؼٛد٠خ؟ ٚلذ اعزخذِذ 

اٌّزٛفشح ٚٔزبئظ اٌذساعبد ؽٛي اٌذِظ ٚاٌج١بٔبد 

اٌذساعخ اٌٝ اْ  نخائجٌإلعبثخ ػٍٝ االعئٍخ  اشبسد 

ٕ٘بن ٚاظؾخ ِٚؾذدح ٌذِظ االفشاد اٌصُ ٚظؼبف 

ٝ فؼب١ٌخ اٌغّغ فٟ اٌغؼٛد٠خ. وّب اشبسد إٌزبئظ اٌ

اٌذِظ ؽ١ش اشبساد إٌزبئظ اْ ٕ٘بن ص٠بدح فٟ ػذد 

اٌطالة اٌٍّزؾم١ٓ ثجشاِظ اٌذِظ ٚص٠بدح فٟ ػذد 

ثشاِظ اٌذِظ، وّب اْ اٌذِظ اصش ا٠غبث١ب ػٍٝ إٌّٛ 

اٌٍغٛٞ ٌألفشاد رٚٞ االػبلخ اٌغّؼ١خ، اال٠غبث١خ 

ٌٍذِظ ػٍٝ اٌغٛأت اٌٍغ٠ٛخ، ٚرٕٛع اعب١ٌت 

ٌألؽغٓ ؽٛي االفشاد  اٌزذس٠ظ ٚرغ١ش االرغب٘بد

رٚٞ االػبلخ اٌغّؼ١خ، ث١ّٕب اشبسد ٔزبئظ اٌذساعخ 

اٌٝ اٌؾبعخ اٌٝ رط٠ٛش إٌّب٘ظ ٌزشاػٟ اٌزجب٠ٓ ث١ٓ 

االفشاد اٌّؼبل١ٓ عّؼ١خ. ٚاخ١شا اٚصذ اٌذساعخ 

ثاعشاء اٌّض٠ذ ِٓ اٌذساعبد ؽٛي اٌذِظ اصش اٌذِظ 

ػٍٝ اٌغٛأت االٔفؼب١ٌخ ٚاٌغٍٛو١خ ٚاٌغّبد 

 ٜ االفشاد رٚٞ االػبلخ اٌغّؼ١خ.اٌشخص١خ ٌذ

، ظؼبف اٌغّغ، اٌصُ: اٌذِظ، الكلواث الوفخاحيت

 ؼ١ٍُ.اٌز

 

 

Inclusion for students who are 

deaf and hard of hearing in 

general education in Saudi 

Arabia 
Mohammed Abushaira,  Fisal Albalawi and 

Mohamed Alsalaq 

Department of Special Education-  Faculty of 

Education and Arts 

Tabuk University 

M_abushaira@hotmail.com 

Abstract 

The study aimed to identify the 

inclusion for students who are deaf and 

hard of hearing (D/HoH) in general 

education in Saudi Arabia. It tried to 

answer two questions:? What are the 

process  to include (D/HoH)  students 

in general education in Saudi Arabia?. 

What is the output  of the inclusion of 

(D/HoH) students in Saudi Arabia. An 

analytical approach used for 

documents, data and researches results 

about (D/HoH) inclusion was used to 

answer questions. The results indicated 

that there is a clear and specific 

inclusion process for (D/HoH) students 

in Saudi Arabia. The results also 

indicated the effectiveness of the 

inclusion, that, showed  increasing in 

(D/HoH) students  and programs 

numbers in general education, the 

inclusion has a positive effect on the 

linguistic development of (D/HoH) 

students. while the results indicated the 

need to develop curricula to take into 

account to cover the gap between 

(D/HoH) students with hearing peers. 

Finally, the study recommended 

further studies on the integration of the 

effects of integration on the emotional 

and behavioral aspects and personality 

traits of people with hearing 

disabilities. 

Keywords: Inclusion, (D/HoH), and 

education.  
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 : المقدمة واالطار النظري 
اهتست السسمكة العخبية الدعػدية بتعميع ذوي 
االحتياجات الخاصة ) االفخاد ذوي االعاقة( مشح 
نذأتها وذلظ مغ مشصمقيغ اساسييغ هسا: السشصمق 
الجيشي، حيث ان الشطام االساسي لمحكع الرادر 

هد  لمسسمكة العخبية الدعػدية 1412-8-28ي ف
يرف الجولة بانها قائسة عمى االسالم  كسا جاء 

 في السادة االولى :
)السسمكة العخبية الدعػدية، دولة عخبية  

إسالمية، ذات سيادة تامة ، ديشها اإلسالم ، 
كتاب هللا تعالى و سشة رسػله صمى هللا  ودستػرها

 العخبية، وعاصستها عميه وسمع. ولغتها هي المغة
   [1](. مجيشة الخياض

وحيث يجعػ االسالم الى رعاية كافة افخاد السجتسع 
وخرػصا االفخاد ذوي الحاجات الخاصة. فقج جاء 

عغ جابخ رضي هللا عشه َقاَل : َقاَل في الحجيث )
عَ : ُ َعَميِْه َوَسمه )يََػدُّ أَهُل العَاِفيَِة   َرُسػُل َّللاهِ َصمهى َّللاه

يَػَم الِقيَامَِة ِحيَغ يُعَصى أَهُل الباََلِء الثهػَاَب َلػ َأنه 
نْيَا ِبالسََقاِريِس(   .[2]جُُمػَدهُع َكاَنت ُقخَِّضت ِفي الجُّ

والسشصمق القانػني، فمع تتخك رعاية السعاقيغ 
لالجتهادات الفخدية أو العذػائية، فجاء نطام رعاية 

لسمكي بالخقع السعػقيغ الحي صجر بسػجب السخسػم ا
هد والحي حجد مفهػم 23/9/1421( والتاريخ 37)م/

السعاق ) ذوي االحتياجات الخاصة ( وحجد مفهػم 
 االعاقة في السادة االولى كسا يمي : 

كل شخز مراب بقرػر كمي أو  (:المعهق 
جدئي بذكل مدتقخ في قجراته الجدسية أو الحدية 

لشفدية إلى أو العقمية أو التػاصمية أو التعميسية أو ا
السجى الحي يقمل مغ إمكانية تمبية متصمباته العادية 

 .)في ضخوف أمثاله مغ غيخ السعػقيغ

هي اإلصابة بػاحجة أو أكثخ مغ ( :اإلعاقة
اإلعاقات اآلتية: اإلعاقة البرخية، اإلعاقة 

الدسعية، اإلعاقة العقمية، اإلعاقة الجدسية 
 والحخكية، صعػبات التعمع، اضصخابات الشصق

والكالم، االضصخابات الدمػكية واالنفعالية، 
اإلعاقات السددوجة والستعجدة، التػحج وغيخها مغ 

  [3]اإلعاقات التي تتصمب رعاية خاصة.(

وقج تصػرت رعاية االفخاد ذوي االعاقة 
بتصػر الجولة الدعػدية وتساشيا مع التصػرات 
العمسية والتذخيعية العالسية في هحا السجال. وقج 

الجولة الدعػدية عمى التعميع مبالغ شائمة  انفقت
الى   2016فعمى سبيل السثال  وصمت في عام 

مميار   51ريال اي ما يػازي  695. مميار و 191
دوالر امخيكي. قدع مشها مػجه الى تعميع ذوي 

 الحاجات الخاصة.
رسسيا بجا تعميع ذوي الحاجات الخاصة في 

فتحت  نهاية الخسديشات مغ القخن الساضي حيث
فرػل ممحقة مدائية في كمية المغة العخبية في 

، وبعجها بدشة تع افتتاح  1957الخياض عام 
مجرسة جبخة لمسكفػفيغ، وبعجها بفتخة وجيدة وفي 
نفذ الدشة تع افتتاح اول معهج لمسكفػفيغ عام 

1960 . 
انذئت ادارة التعميع  1962وفي العام 

لخاصة: الخاص وتع افتتاح ثالث معاهج لمتخبية ا
معهج لمسكفػفيغ ومعهج الرع ومعهج التخبية االعاقة 
العقمية. وقج انذات هحة السعاهج بشاء  عمى القخار 

ونرت  19/11/1382في  2385الػزاري رقع 
ديباجة القخار عمى أن إنذاء تمظ اإلدارة مغ 
مقتزيات السرمحة العامة لمعشاية بفئة مغ 

فتخة التعميع  السػاششيغ تحتاج إلى رعاية خاصة أثشاء
وقج تصػرت التخبية الخاصة في الدعػدية مغ 
الشاحية الكسية بديادة عجد الصالب والبخامج والفئات 
التي تذسمها مطمة التخبية الخاصة.  ومغ الشاحية 
الشػعية وذلظ بتصػيخ شخق تقجيع الخجمة لحوي 
االحتياجات الخاصة واالنتقال مغ العدل الى الجمج 
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وقج اشارت . [4]تخبػية السختمفةوتقجيع البجائل ال
الى ان التصػر في بخامج التخبية  [5]الخذخمي 

 الخاصة تسيد بسا يمي : 
زاد عجد بخامج التخبية الخاصة السدتحجثة  .1

 عمى حداب السعاهج.  
انتذار بخامج التخبية الخاصة الى كافة  .2

ة بعج ان كانت تتخكد في السجن كمشاشق السسم
 الخئيدية. 

مغ حيث الفئات التي  وسعت الخجمات .3
تقجم لهع الخجمة فباإلضافة الى الخجمات السقجمة 
لحوي االعاقة البرخية والدسعية والفكخية تع تقجيع 
الخجمات الى فئات اخخى مثل االشفال السػهػبيغ 
واالشفال ضعاف الدسع وضعاف البرخ 
والصالب ذوي صعػبات التعمع واالشفال 

العاقة الجدسية السرابيغ بالتػحج واالشفال ذوي ا
 واالشفال ذوي االعاقات الستعجدة 

تعجدت أنساط تقجيع خجمات التخبية  .4
الخاصة في السسمكة، لتذسل خجمات السعاهج 
الجاخمية والسعاهج الشهارية، والفرػل الخاصة 
السمحقة بالسجرسة العادية، وبخامج غخف السرادر، 
وبخامج السعمع الستجػل، وبخامج السعمع السدتذار، 

خامج متابعة في التخبية الخاصة مسا أدى إلى وب
 تمبية احتياجات األشفال عمى اختالف فئاتهع

تع فتح باواب الجراسة عمى مدتػى  .5
البكالػريػس لألشخاص الحيغ تدسح لهع قجراتهع 

 بحلظ. 
وقج وضعت خصة استخاتيجية لمتخبية الخاصة في 
السسمكة العخبية الدعػدية تتػافق مع سياسة التعميع 

 194ومغ  54 - 57لتي نرت في مػادها مغ ا
عمى أن تعميع الستفػقيغ و السعػقيغ جدء  188 -

ال يتجدأ مغ الشطام التعميسي. وتختكد هحة 
 االستخاتيجية عمى عذخة محاور رئيدية هي:

السحػر األول: تفعيل دور السجارس العادية  .1
 في مجال تخبية و تعميع األشفال غيخ العادييغ

: تػسيع نصاق دور معاهج السحػر الثاني .2
 التخبية الخاصة

السحػر الثالث: تشسية الكػادر البذخية بسعاهج  .3
 و بخامج التخبية الخاصة

السحػر الخابع: تصػيخ السشاهج و الخصط  .4
الجراسية ، و الكتب السجرسية لسعاهج و بخامج 

 التخبية الخاصة
السحػر الخامذ: تصػيع التقشية الحجيثة  .5

 لخجمة السعػقيغ
حػر الدادس: تصػيخ الهيكل التشطيسي الس .6

 لإلدارة العامة لمتخبية الخاصة
السحػر الدابع: دراسة المػائح القائسة،  .7

 وتصػيخها ، و إعجاد لػائح ججيجة لمبخامج السدتقبمية
السحػر الثامغ: التػسع في استحجاث أقدام  .8

التخبية الخاصة في اإلدارات التعميسية ، و تفعيل 
 دورها

اسع: تفعيل دور البحث العمسي في السحػر الت .9
 مجال التخبية الخاصة

السحػر العاشخ: التعاون و التشديق مع  .10
 الجهات ذات العالقة داخل السسمكة و خارجها

 مذكلة الدراسة 
مغ خالل متابعة الباحثيغ لسػضػع دمج االفخاد 
ذوي االعاقة عسػما واالفخاد الرع وضعاف الدسع 

الرع ودمجهع في  واالشالع عمى تعميع االفخاد
السسمكة العخبية الدعػدية تع صياغة مذكمة الجراسة 

 عمى صيغة االسئمة التالية: 
ما اجخاءات دمج الصالب الرع وضعاف  .1

 الدسع في السسمكة العخبية الدعػدية ؟
ما هػ تقييع دمج السعاقيغ سسعيا في  .2

 الدعػدية؟ 
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 مرطلحات الدراسة:
الفقج الدسعي  االفخاد الرع:  االفخاد الحيغ يديج

 ديدبل. 90عغ 
 25ضعاف الدسع:  االفخاد ذوي فقج سسعي بيغ 

 ديدبل.   90 –
الجمج : تعميع االفخاد الرع وضعاف الدسع في 
مؤسدات التعميع اما في الفرػل العادية او في 
الفرػل الخاصة السمحقة في مؤسدات التعميع العام 

 مع تػفيخ متصمبات العسمية التعميسية.
 الجراسة:محجدات 

تتحجد الجراسة الػثائق والبيانات التي استصاع 
 الباحثػن التػصل اليها.

 مشهجية الجراسة:  
اعتسجت الجراسة عمى السشهج التحميمي لمػثائق 
والبيانات والجراسات التي تػفخت حػل دمج السعاقيغ 

 سسعيا في الدعػدية.
أوكل تعميع االفخاد الرع وضعاف الدسع في 

ادارة العػق الدسعي في االدارة العامة الدعػدية الى 
لمتخبية الخاصة. وقج بجا تعميع االفخاد الرع في 

وقج استسخ  1962معاهج خاصة بهع في عام  
 1990تعميع الرع في معاهج خاصة الى عام 

حيث تبشت وزارة التعميع اسمػب الجمج )تعميع 
السعاقيغ سسعيا في مجارس التعميع ( في تعميع 

كاستجابة لحخكة دمج األفخاد ذوي  االفخاد الرع

،  ;4] [6االحتياجات الخاصة في السجارس العامة 
واعتسادا عمى الجراسات الكثيخة التي انتذخت حػل 

 فػائج الجمج .
وقامت وزارة التخبية والتعميع الدعػدية بتعسيع تجخبة 
الجمج في مجارس التعميع العام بهجف زيادة مدتػاهع 

فجػة بيشهع وبيغ أقخانهع االكاديسي، وتقميل ال
الدامعيغ في الجػانب األكاديسية والمغػية بهجف 

. وتتسثل [7]الػصػل بهع إلى مخحمة التعميع العالي. 
عسمية دمج الصالب السعاقيغ سسعيا في السسمكة 
العخبية الدعػدية عمى شكل فرػل دراسية مشفرمة 
ممحقة بالسجرسة العادية، ويذتخك الصالب السعاقيغ 

ا مع زمالئهع الدامعيغ في درس التخبية سسعي
البجنية والفشية واالستخاحة بيغ الجروس. وهحا الذكل 

)  هػ أقخب إلى الجمج االجتساعي

mainstreaming  )مشه إلى الجمج االكاديسي 

(Inclusion )  أو الجمج الكمي (Full 

inclusion .) 

وتػسع دمج السعاقيغ سسعيا في السسمكة  
ية حتى وصمت ندبة األشفال العخبية الدعػد

٪( 11.9السعاقيغ سسعيا في السجارس العادية إلى )
مغ مجسػع األشفال السعػقيغ السجمجيغ في 
السجارس العادية، وقج احتمت بهحة الشدبة السختبة 
الثالثة مغ فئات التخبية التي تع دمجها في 

  [8]السسمكة
   *أشكال دمج الصالب الرع وضعاف الدسع 1ججول رقع 

  دمج جدئي اجتساعي دمج جدئي تعميسي دمج كمي اجتساعي وتعميسي

 إعاقة سسعية 337 8 62

 ضعف سسع 31 11 14

 [8]نقال عغ *

عام  2واشارت االدارة العامة لمتخبية الخاصة الى اعجاد بخامج دمج االعاقة الدسعية كسا في الججول رقع 

 2كسا يػضح الججول رقع  2016
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 *2016بخامج دمج االعاقة الدسعية عام  اعجاد 2ججول رقع 

 عجد الصالبات والبخامج )بشات( عجد السعاهج عجد الصالب   والبخامج )بشيغ( عجد السعاهج  

 2391 228 الرع 
180 2591 

 1962 137 ضعاف الدسع 

     4353 365 السجسػع الكمي 

 نقال عغ أدارة العػق الدسعي 

 نتائج الدراسة"
لدؤال االول: ما اجراءات دمج لإلجابة على ا

الطالب الرم وضعاف الدمع في المملكة العربية 
 الدعهدية ؟

تست مخاجعة الػثائق والجراسات حػل اجخاءات 
أن اهع متصمبات  [9]الجمج. وقج وججت دراسة حشفي

الجمج في الدعػدية مغ وجهة نطخ العامميغ في 
 تعميع الصالب الرع وضعاف الدسع كانت : 

 تذخيعات والقػانيغ.إيجاد ال .1
 تجهيد البيئة .2
تهيئة الصالب الرع وضعاف الدسع والصالب  .3

 الدامعيغ 
تهيئة أسخ الصالب الرع وضعاف الدسع  .4

 واسخ الصالب الدامعيغ.
إعادة تأهيل العامميغ في السجارس العامة  .5

 ومعمسي التخبية الخاصة.
تكييف مشاهج التعميع العام لمتشاسب وقجرات  .6

 سعيا واحتياجاتهع.الصالب السعاقيغ س
، اشار نطام رعاية فيما يتعلق بالتذريعات: اوال

السعاقيغ في الدعػدية الى ضخورة تعميع االفخاد 
مغ  السادة  2ذوي االحتياجات الخاصة في الفقخة 

الثانية)وتذسل تقجيع الخجمات التعميسية والتخبػية 
في جسيع السخاِحل )ما قبل السجرسة، والتعميع 

ميع الفشي، والتعميع العالي( بسا يتشاسب العام، والتع

مع ُقُجرات الُسعػقيغ واحتياجاِتهع، وتدهيل الِتحاِقهع 
 بها.

وبشاٌء عمى ذلظ تع صياغة شخوط القبػل في 
 بخامج الجمج في السجارس  كسا يمي:

   إلى  35أن ال تقل درجة فقج سسع الصفل بيغ
ديدبل في أفزل األذنيغ مع استخجام  69

الدسعية بسػجب تقخيخ مغ جهة مخترة السعيشات 
  معتسجة.

  درجة عمى  75أن ال تقل درجة ذكائه عغ
درجة عمى اختبار  73اختبار وكدمخ ، أو 

ستانفػرد بيشيه أو ما يعدادل أيا مشهسدا مغ 
  اختبارات الحكداء الفدخدية السقششة األخدخى.

  أن ال يػجج لجى الصفل عػق رئيذ أخخ
 البخنامج التعددميسي.يحػل دون استفادته مغ 

  أن يكػن قج تع تذخيز الصفل مغ قبل فخيق
متخرز حدب ما ورد في باب القياس 
والتذخيز الػارد في القػاعج التشطيسية لسعاهج و 

  بخامج التخبية الخاصة .
 التمسيح السحػل مغ التعميع العام إلى  يقبل

التخبية الخاصة إذا انصبقت عميه شخوط القبػل 
ف الحي كان يجرس فيه أو الرف ويدجل في الر

السالئع لقجراته وترسع له خصة تخبػية فخدية تمبي 
  احتياجاته التخبػية الخاصة .
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   مػافقة المجشة الخاصة بقبػل األشفال
ضعاف الدسع التي يخأسها مجيخ السجرسة أو مغ 

 يشػب عشه ويذتخك فيها كل مغ:

  معمع التخبية الخاصة )مدار عػق سسعي(. .1
  مى بخنامج التخبية الخاصة.السذخف ع .2
معمع تجريبات الشصق والكالم )إخرائي   .3

  اضصخابات التػاصل(.
  أخرائي سسعيات.  .4
  معمع الفرل العادي.  .5
السخشج الصالبي أو األخرائي   .6

  االجتساعي.
  معمع تجريبات سمػكية )أخرائي نفدي(.  .7
  ولي أمخ الصفل إن أمكغ.  .8
 الصفل ما أمكغ  .9

السػافقة الدامية بالسسمكة  تست 2002وفي عام 
هد 4/5/1422/ب/ وتاريخ 7العخبية الدعػدية بخقع 

والقاضية بتسكيغ السعاقيغ سسعيَا مغ مػاصمة 
 التعميع العالي بالجامعات والكميات أسػة بالدامعيغ. 

وكان الهجف مغ تعميسهع في الجامعة كسا اشارت 
اهجاف بخنامج تعميع السعاقيغ سسعيا عمى بػابة 

 ة السمظ سعػد :  جامع

تشسية السهارات المغػية لألشخاص الرع و     .1
 ضعاف الدسع.

إعجاد كػادر بذخية قادرة عمى التخجسة مغ     .2
 اإلشارة باحتخافية عالية.وإلى لغة 

إعجاد كػادر بذخية قادرة عمى تقجيع      .3
الخجمات السدانجة السالئسة لألشخاص الرع 

 وضعاف الدسع.

إدارييغ( قادرة  -كػادر بذخية )مهشييغ إعجاد    .4
 عمى التعامل مع األشخاص الرع وضعاف الدسع.

تجريب وتأهيل العامميغ مع األشخاص     .5
الرع وضعاف الدسع أثشاء الخجمة وفق أحجث 

 التػجهات العمسية في السجال.

تشطيع مجال التخجسة بمغة اإلشارة، مغ     .6
جار رخرة حيث اعتساد أهمية الستخجسيغ )إص

 مداولة مهشة التخجسة مغ وإلى لغة اإلشارة(.

القيام بالسذاريع والجراسات الػششية الستعمقة     .7
بتعميع و تجريب و تأهيل األشخاص الرع وضعاف 

 الدسع والعامميغ معهع.

التعاون مع الجهات اإلقميسية والجولية     .8
 السهتسة باألشخاص الرع و ضعاف الدسع.

ن البخنامج مخجعية عمسية واستذارية أن يكػ     .9
متخررة في مجال العسل مع األشخاص الرع 

 وذوي العالقة في السجتسع. وضعاف الدسع

تػعية السجتسع باألشخاص الرع و       .10
ضعاف الدسع وقجراتهع، وخرائرهع، 

 واحتياجاتهع، وكيفية التعامل معهع.
 

اما في التعميع العالي وهي مؤسدات مدتقمة 
يا واداريا فقج اشارت جامعة االميخة نػرة عمى مال

 سبيل السثال شخوط القبػل لجيهع كسا يمي : 

  أن تكػن ندبة نجاح الصالبة الرساء أو
ضعيفة الدسع الستخخجة مغ ثانػية معهج األمل 

 % فسا فػق.85
   أال يكػن قج مزى عمى تخخج الصالبة

سشػات )ثع عجل هحا الذخط بدبب  3أكثخ مغ 
جاد كبيخة مشتطخة هحا القخار مشح سشػات، وجػد أع

 وهغ باقيات بالسشازل ولع يتع تػضيفهغ(.
 .) اجتياز اختبار القخاءة لمقصعة )فهسا  وتعبيخا 
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 .األفزمية لمدعػديات 
  شالبة في كل عام في  15إلى  10قبػل

 تخررات مختمفة.
  مػافقة األسخة ومػافقة الصالبة نفدها ورغبتها

 .في مػاصمة التعميع
 

 ) تجهيز البيئة ( ثانيا: فيما يتعلق
يتع عادة اختيار السجرسة التي سيتع فتح بخامج 
دمج االشفال الرع فيها بشاء عمى معاييخ محجدة 

 ووضاحة بذكل مدبق واهسها 
 االتجاهات االيجابية لمعامميغ في السجرسة .1
 مالئسة مباني السجرسة   .2
 سهػلة الػصػل اليها .3

البيئة السجرسية بكل يتع تجهيد السجرسة وتكييف 
االحتياجات الالزمة كسا يمي: تع تجهيد الغخف 
الرفية بسقاعج فخدية يسكغ تختيبها عمى شكل قػس 
مقابل لمسعمع او أي وضع يحتاجه السػقف التعميسي 
كسا تع تجهي الفرػل باجهدة العخض الحجيثة، 
والدبػرة الحكية، واجهدة الحاسب االلي، كسا تع 

، كسا تع عدل االرضيات،    FMتػفيخ اجهدة 
وتػفيخ مشبهات برخية تذيخ الى بجاية ونهاية 
الجرس واالستخاحة، وشالء الججران بالػان محايجة 
غيخ مذتتة برخيا، وتػفيخ مكتبة برخية تتػفخ 
فيها السػاد البرخية مثل مقاشع الفيجيػ السشاسبة. 
كسا تع تػفيخ غخفة مرادر لسداعج الصالب عشج 

بجائل الجمج التي تبشتها االدارة العامة الحاجة كاحج 
 لمتخبية الخاصة. 

 
ثالثا: تهيئة الطالب الرم وضعاف الدمع 

 والدامعين 
عشج دمج الصالب الرع وضعاف الدسع في 
السجارس العادية تقػم ادارة التعميع بالسشصقة وقدع 

وضعاف  التخبية الخاصة بعسل تهيئة لمصالب الرع

دامعيغ  مسغ جهة ال الدسع مغ جهة والصالب
 اخخى وذلظ مغ خالل 

  جمدات ارشاد نفدي لمصالب الرع والدامعيغ
كل عمى حجة  يبيغ فيها االخرائيػن لكل فئة 
اهسية الجمج وخرائز كل فئة وشخيقة التفاعل 

 والتػاصل معها 
  جمدات ارشاد نفدي لمصالب الرع والدامعيغ

مذتخكة ليتعخف الصالب عغ قخب عمى خرائز 
 زمالئهع
  عجد مغ االنذصة التي يذتخك فيها الصالب

 جسيعا مسا يديل الحػاجد بيغ الصالب
  تجريب الصالب الدامعيغ عمى التػاصل بمغة

 االشارة
  تجريب الصالب ذوي االعاقة الدسعية عمى

 التػاصل الذفػي 
 

 رابعا: تهيئة اسر الطالب الرم والدامعين 
 لقج تبايشت اتجاهات االسخ نحػ دمج أبشائهع بيغ

اتجاهات سمبية وإيجابية, ولعل أكثخ العػامل التي 
تؤثخ في االتجاهات الدمبية لألسخ نحػ الجمج هػ 
نقز السعمػمات وصعػبة التػاصل مع السعمسيغ ، 

، وتؤكج بعس  [10]وعجم تمبية اجتياحات أبشائهع
األسخ عمى أن معارضتهع الجمج يعػد إلى أن 

سية وليذ السعمسيغ يخكدون عمى السهارات األكادي
عمى السهارات االجتساعية والتػاصمية التي يحتاجها 

أنه إذا تع دعع  [12]كالجرون  . لحا يخى [11]أبشاءهع
أسخ األشفال السعاقيغ سسعيا والدامعيغ، وتع تػفيخ 
الخجمات السدانجة والتخكيد عمى التعميع الفخدي 
والسهارات االجتساعية فإن ذلظ يداهع بذكل كبيخ 

ج، ودعسه والسداهسة في إنجاحه. في قبػل الجم
ولحا عسمت ادارة العػق الدسعي عمى انجاح الجمج 

 مغ خالل  : 
  االترال مع االسخ وتػضيح اهسية الجمج

 عمى الجانبيغ. 
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 .تػفيخ معمػمات كافية عغ البخنامج 
 .عخض التجارب والجراسات التي تعجم الجمج 
  عخض خرائز الصالب ذوي االعاقة

 الدسعية.
 ج لسهارات وقجرات الصالب ذوي عخض نساذ

 االعاقة الدسعية.
 .تؤخح مػافقة األسخة والصفل إن أمكغ 

وقج ادت الجهػد السبحولة لسذاركة االسخ 
وتجريبهع الى مداهسة االسخ بذكل فعال في عسمية 

 .[8] الجمج
خامدا: تهيئة وتدريب العاملين ) االدارة 

 المعلمهن المدتخدمهن ( 
ى ضهػر اتجاهات تذيخ بعس الجراسات ال

سمبية عشج السعمسيغ نحػ دمج الصالب السعاقيغ 
سسعيا   بدبب نقز الخبخة، ونقز السعخفة في 

وقج أشارت  ([15;14;13]تعمسي السعاقيغ سسعيا   
بعس البحػث إلى أن السذكمة مختبصة بشقز 

 ;16]تأهيل معمسي السعاقيغ سسعيا قبل الخجمة 
17; 18]. 

      
سيغ لتعميع الصالب السعاقيغ وعشج تقييع السعم

سسعيا في السجارس العامة ربط بيغ حجع الرف 
وتقييع السعمسيغ الدمبي لقجرات الصالب السعاقيغ 
سسعيا. ويخى بعس السعمسػن أن تعميع السعاقيغ 
سسعيا في السجارس العامة أفزل وقج ارتبصت هحة 
االتجاهات باإلعجاد الجيج الستقبال السعاقيغ سسعيا 

جرسة، ودعع اإلدارة لمسعمسيغ والتأهيل الجيج في الس
وقج تخػف بعس السعمسيغ مغ   [20 ;19]لمسعمسيغ

األعباء اإلضافية التي سػف تمقى عمى أكتافهع مغ 
 تعميع الصالب السعاقيغ سسعيا في السجرسة العامة 

. ويخكد بعس السعمسيغ عمى الجػانب [21]
فإن  األكاديسية وما يجب أن يتعمسه الصالب، لحا

السعمسيغ عمى تجريذ تقييع الصالب مختبط بقجرة 

الصالب السعاقيغ سسعيا، والتدهيالت التي تػفخها 
 . [22 ;19]غخفة الرف العادي 

ولحلظ عسمت ادارة العػق الدسعي عشج فتح 
بخامج الجمج في السجارس عمى عقج بخامج تجريبية 

 مكثفة لمعامميغ تتزسغ: 
االعاقة التعخيف بخرائز االشفال ذوي  .1

 الدسعية.
 وشخق التػاصل  معهع . .2
 وشخق التعميع السشاسبة. .3
 وتكييف السشاهج. .4
 ودورات في لغة االشارة. .5

كسا قممت االعباء التجريدية عمى السعمسيغ حيث 
 15ال يديج العبء التجريدي عمى السعمع اكثخ مغ 

حرة اسبػعيا، كسا تع مشح العامميغ عالوة خاصة. 
ج الجمج مسغ لهع عالقة واعصت العامميغ في بخام

 مباشخة مع الصالب ذوي االعاقة الدسعية.
 سادسا: تكييف المناهج

في البجاية تع اعجاد مشاهج خاصة بالصالب 
الرع وضعاف الدسع اعتسجت في اساسها عمى 
االخترار الذجيج لمسشاهج العامة. وذلظ عشجما كان 
االعتساد في التعميع عمى لغة االشارة فقط، والن لغة 

الشارة ال تحتػي مفخدات كافية لتغصية السشاهج ا
التعميسية. وعشجما تع انتاج القامػس االشاري العخبي 
السػحج بالتعاون بيغ الجامعة العخبية واالتحاد 
العخبي لمهيئات العاممة في رعاية الرع، تع تجريب 
العامميغ وبذكل مكثف عمى هحا القامػس واعتسادة 

عتخاضات في التجريذ مع وجػد بعس اال
والسالحطات عميه. وتع تجريب السعمسيغ عمى 
اساليب الصخيقة الكمية, وعمى ثشائية المغة وثشائية 

 الثقافة.
وبعج بجء تصبيق سياسة الجمج، لع تعج السشاهج 
السخترخة )بذجة ( الخاصة بالصالب الرع 
وضعاف الدسع  كافية الجتياز مخاحل  التعميع 

التعميع العامل لتصبيقها  العام، ولحا تع اعتساد مشاهج
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عمى الصالب ذوي االعاقة الدسعية. مع ما عمى 
هحة السشاهج مغ مالحطات كسا شار الى ذلظ 

 الستسثمة في :  [7]العسخي 
أن بعس أهجاف السشهج غيخ مشاسبة  .1

 لسخحمة الشسػ المغػي لمتالميح الرع.
وال تخاعي الفخوق الفخدية بيشهع، و ال   .2

  تخاعي ميػلهع واهتساماتهع.تمبي احتياجاتهع، و ال
وال تتشاسب مع الػقت السخرز   .3

لتحقيقها مع التالميح مغ هحة الفئة ، بل أن بعزها 
 ال يسكغ تحقيقها.

وفيسا يتعمق بسحتػى الكتاب السجرسي فانه  .4
 ال يتشاسب مع خبخات التالميح الرع .

إن بعس مػضػعات السشهج ال تتشاسب  .5
 مع خرائرهع واحتياجاتهع .

ة السدتخجمة في السػضػعات ال المغ .6
تشاسب الحريمة المغػية لمتالميح الرع في هحة 

 السخحمة .
محتػى السشهج  يخمػ مغ ثقافة الرع  .7

وشخق التػاصل معهع ، وتخكدت أنذصة وتجريبات 
 السشهج عمى التالميح "الدامعيغ فقط " .

إضافة الي أن محتػى الكتاب يغفل وجػد  .8
شارات التػضيحية الرػر واألشكال والخسػم واإل
 السشاسبة لهحة الفئة مغ التالميح .

الدؤال الثاني : ما هه تقييم دمج المعاقين 
 سمعيا في الدعهدية؟

لقج بحلت جهػد مزشية مغ اجل تحقيق وانجاح 
دمج الصالب ذوي الحاجات الخاصة ومشهع الصالب 
االعاقة الدسعية، ويسكغ تقييع الجمج  في الدعػدية 

 سؤشخاتمغ خالل بعس ال
اوال: عجد الصالب وبخامج الجمج : لقج زاد عجد 
الصالب الرع وضعاف الدسع السذتخكيغ في بخامج 
الجمج بذكل مزصخد في الدشػات الساضية وصػال 

فكانت االعجاد كسا يمي عجد  2016الى سشة 
، وعجد الفرػل التي 608 البخامج التي فيها دمج :

جد الصالب ، وع 1780تع فتحها في هحة البخامج : 
 فرال. 6955في هحة الفرػل : 

الى اثخ  [4]ثانيا اثخ الجمج عمى المغة: اشار 
ايجابي لمجمج عمى الشسػ المغػي لجى الصالب الرع 

 وضعاف الدسع في بخامج الجمج في الدعػدية.
ثالثا: مجى تشػع اساليب التػاصل السدتخجمة . 
اشار  العشدي   الى ان هشاك تشػع في اساليب 

اصل السدتخجمة في بخامج الجمج مسا يدهل التػ 
التػاصل بيغ الصالب الرع وضعاف الدسع 

 .[23]والصالب الدامعيغ والسعمسيغ
رابعا: تغيخ االتجاهات نحػ الجمج. لقج بجأت 
عسمية الجمج مع مقاومة شجيجة فيا لبجاية مغ قبل 
االسخ والسعمسيغ لكغ هحة السقاومة قمت بذكل 

هات مع مخور الدمغ، فقج ممحػت، وتحدشت االتجا
الى ان اتجاهات السعمسيغ واولياء   [9]اشار حشفي

االمػر في مجيشة الخياض كانت ايجابة نحػ دمج 
الصالب ذوي االعاقة الدسعية، وقج زات قشاعاتهع 

 بفائجة الجمج.
خامدا: تػفخ متصمبات الجمج. اشارت كل مغ 

الى تحقق متصمبات الجمج التي ذكخت  ;8] [9
 اعالة.

سادسا : فيسا يتعمق بالسشهاج السدتخجمة هشاك 
مالحطات ما زالت بحاجة الى االخح بعيغ االعتبار 
اثشاء ترسيع مشاهج تخاعي التبايغ بيغ الصالب 

 . [7]السدتهجفيغ لهحة البخامج كسا اشار العسخي 
سابعا:  نتائج الجمج. لقج خخجت بخامج الجمج 

سات العميا في شالبا استصاعػا االلتحاق ببخامج الجرا
الجامعات الدعػدية حيث قبمت جامعة االميخة نػرة 
عجدا مغ الصالبات لسخحمة البكالػريػس تخخجت 

وكحلظ الجامعة  2009الجفعة االولى مشهغ عام 
عجد مغ  2006قبمت عام  العخبية السفتػحة 

الصالب الرع وضعاف الدسع تخخج مشهع  
شالبات ( مغ الرع وضعاف  9شالبا  17)26

. وأما جامعة السمظ     2012 لدسع في عاما
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سعػد فقج افتتحت بخنامجا خاصا بالصالب 
. 2012والصالبات الرع وضعاف الدسع عام  

كأول بخنامج متكامل حجد التخررات وشخوط 
القبػل ومعاييخ الشجاح باإلضافة الى تػفيخ كادر 
متخرز لمتعامل مع الصالب الرع وضعاف 

ثالث تخررات  الدسع وقج فتح القبػل في
لمصالب )تخبية خاصة، تخبية فشية، تخبية بجنية(. 

 وتخرريغ لمصالبات )تخبية خاصة، تخبية فشية(.. 
ثامشا : كان مغ ثسار تجخبة دمج الرع 
وضعاف الدسع في التعميع العام تعييغ اول اصع 
)بجر العسخي ( في جامعة السمظ سعػد كأول عزػ 

 .هيئة تجريذ اصع في الدعػدية

 :  ىصياثالخ

مازالت بخامج دمج الصالب الرع وضعاف 
الدسع بحاجة الى السديج مغ الجراسة والتقييع، فهي 
بحاجة التي تقيع اثخ الجمج عمى التحريل والدسات 
الذخرية واثخة عمى الجانب الشفدي واالنفعالي 
والدمػكي. كسا يجب اعادة الشطخ في ترسيع 

لسحتػى السشاهج السدتخجمة  مغ حيث االهجاف وا
واالنذصة لتالئع التشػع بيغ الصالب الدامعيغ وذوي 

 االعاقة الدسعية.

 : الخالصت

 قامت ادارة التخبية الخاصة بإجخاء عمسية الجمج

لمصالب الرع وضعاف الدسع مشح فتخة زمشية ليدت 
بالقريخة،  مسا مكشها عمى السجى الدمشي مغ ايجاد  

لى اثار نطام دمج واضح ومحجد، وهحا بجورة ادى ا
 ايجابية عمى دمج االفخاد الرع وضعاف الدسع.
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