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   األردنية في الجامعات ذوي اإلعاقة الطمبة مشكالت
 

 سهام الخفش

 الملخص

قامت ؛ لتحقيق ذلك و في الجامعات األردنية،  ذوي اإلعاقة ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى مشكالت الطمبة
 ( 114، )وطالبة ا  طالب (217)تكونت عينة الدراسة من  ( فقرة ،70( أبعاد و)6الباحثة بتطوير أداة قياس تتكون من )

وأظيرت النتائج بأن ( إعاقة بصرية ، 74سمعية و) ( إعاقة 59عاقة جسدية و)إ( 84منيم )  ،اإناث( 103و) ا ذكور 
  ،ثم التنقل والمواصالت، ثم االجتماعية ، اإلداريةالمشكالت يمييا ، برز لد  الطمبةاألكانت االقتصادية المشكالت 

تعز  لمتغير الجنس  إحصائيةوجود فروق ذات داللة بالمشكالت النفسية، كما أظيرت النتائج  خيرا  أو ، ثم األكاديمية 
لى نوع اإلعاقة لصالح الصم  ولشدة اإلعاقة لصالج الدرجة البسيطة ، ولموقع الجامعة لصالح ، لصالح اإلناث، وا 

وأوصت .  دينار   (1500-1000دخميم من ) لذين يترواحاألسر الصالح  تصاديالقولموضع اجامعات الجنوب، 
 الجامعات الخاصة.  منينة أوسع عالدراسة بضرورة إجراء المزيد من الدراسات عمى 

  : المشكالت ، الطمبة من ذوي اإلعاقة ، الجامعات األردنية الرسمية.لكممات المفتاحيةا

 

Problems of students with disabilities in Jordanian universities 

 

Abstract  

The study aimed to identifying Problems of students with disabilities in Jordanian 

universities. To achieve this, the researcher developed a measuring tool consisting of (6) 

dimensions and (70) paragraphs. The sample of the study consisted of (217) Students 

(114 males, 103 f females) , (84) impairment mobility, (59) suffer from hearing 

disabilities, (74 ) suffering from visual impairment Enrolled in Jordanian universities, 

The results showed that the economic problems were the main problems of the students 

followed by administrative and social, then mobility, transportation, academic and finally 

psychological problems. The results also showed significant differences due to gender 

variable for females, disability type for the deaf, the university site for the benefit of the 

universities of the south, and the economic situation for families with incomes ranging 

from "1000-1500."The study recommended the need for further studies on a wider 

sample and on private universities. 

Keywords: problems, students with disabilities, official Jordanian universities. 
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 المقدمة والخمفية النظرية 

ما يوازي أىمية الخدمات األخر  التي تقدم ليم، بل قد األىمية بمكان من  وقينالمعالطمبة يعد تعميم     
تمقي العديد من الخبرات  ذوي اإلعاقة منمن ن الطالب يفوق في األىمية تمك الخدمات غير التربوية؛ ألن التعميم يمك  

 ,Pavone, Bellacicco) ويؤمن لو االستقاللية التي يسعى إلييا والمعارف التي تعينو في جوانب أخر  من حياتو
والتعميم العالي أو الجامعي مرحمة أخر  من مراحل التعميم ال تقل أىميتيا عن المراحل التعميمية التي  (. 2016
نجاز ت المتاحة حتى يتمكنوا من تحقيق إمكانيامن كافة اإل اإلعاقةالطمبة ذوي ومن الضروري استفادة تسبقيا،

اللتحاق بيذه لالطالب الذين تؤىميم قدراتيم  خاصة ألولئك (Mangope, Kuyini & Major ,2012أكاديمي )
عمى خوض ىذه  اادر ق ، ويكونإعاقة تي تؤمن االستقالل الوظيفي لمن لديو ؛ فيي الحمقة الالميمة المرحمة الدراسية 
خدمات الدعم والتشريعات في الزيادة المطردة لمطالب ذوي أسيمت وقد .( Gregersen, 2017التجربة التعميمية )

ما إذا كانت العقبات التي أعاقت النجاح قد أزيمت أم أن الطالب  :اإلعاقة في التعميم العالي. والسؤال المطروح ىو
ويبدو أن .(Yssel, Pak, & Beilke, 2016) ؟  من فوائد التعميم العالي حرومةفئة ميمشة مما زالوا ذوي اإلعاقة 
زال تحت الدراسة لد  بعض الجامعات أو الجيات المسؤولة عن التعميم ما مشروعيتو من رغم عمى الىذا الحق 

 (.  2008العربية )الخشرمي،العالي في الجامعات 

يجب عمى النظام التعميمي في أي جامعة من الجامعات، لذلك ال يتجزأ من  ااإلعاقة جزء الطمبة ذوو ويعتبر
، وانتياء وقبوليم  من التحاقيم في الجامعةابتداء أن توفر ليؤالء الطمبة جميع احتياجاتيم ومتطمباتيم  الجامعات 

جامعة مقى عمى عاتقيم في المستقبل مسؤولية كبيرة، لذا تقوم التيث يكون من المتوقع والمأمول أن بتخرجيم، ح
العمل بكل نجاح ، وانخراطيم بالعديد من الوظائف لالنخراط بسوق عدادىم ا  بإعداد الطمبة ذوي اإلعاقة أكاديميا ، و 

يخفف العبء عمى عاتق الدولة والمجتمع الذي يعيشون فيو عمى حد سواء، وبالتالي  حاجاتيم مماالتي تتناسب مع 
ورقي و ،  في تقدم المجتمعفاعل عمى وجود اإلعاقة لدييم، فيم مصدر  والنفسية المترتبة ،يحد من اآلثار االجتماعية
وعبد اهلل، وعصفور،  إلمام لمسايرة ركب الحضارة والتقدم العممي والتكنولوجي) العايدودفع عجمة التنمية إلى ا

 (. 0202 تي،بيوالث

عات قبول التنوع واالختالف امعمى المدارس والج؛ مع أقرانيم  ذوي اإلعاقةكي تنجح عممية دمج الطمبة لو 
بأن  االعتقادكما يتعين عمى المشاركين في السياسات التربوية    Abosi & ,koay, 2008)بداع بين الطمبة )واإل

ن تكون ىذه السياسات مرجعا  تربويا  أو   ،عمى التعمم والتفاعل االجتماعي بنجاح القدرة  ذوي اإلعاقةمن  لد  الطمبة 
وفي إحد  (.Nind,2005التي تمكن الطمبة من النجاح ) مةفير كافة األدوات واألجيزة المالئتو  واسعا  ومساىما  في

لمعرفة المعيقات الجامعية  الطمبة المعوقين حركيا ؛سبانية لد  الجامعة اإلفي  التي أجريت  االستطالعية الدراسات
استخدمت الدراسة و  وأكثر نموذجية، كثر شموليةأجامعة لتكون  ؛ من وجية نظرىموالمعينات والوسائل الالزمة لمطمبة 

أن الجامعة إلى عدة وسائل  لجمع البيانات منيا المقابمة الشخصية والتصوير، وتوصمت الدراسة حسب آراء الطمبة 
لى و أكثر اطالعا  وتوجييا  ،  فييا  المعوقون أن يكون الطمبة يجب الناجحة ضرورة تدريب أعضاء الييئة التدريسية ا 
،  عامةال مرافقحيث الوأن تكون البنية التحية متاحة من  يمبي حاجات الطمبة ويساىم في إدماجيم التعميمي، بشكل
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-Moriña, López)متطمباتيم وتسعى لتحقيق مبة المعوقين ستعدادا  تاما  لقبول الطامستعدة  الجامعةأن تكون و 
Gavira, & Molina, 2016  ) ،الحجج والقضايا االجتماعية  إلىراسات عدد من الد في الوقت الذي أشار

ن بأن ىذا اإلدراج يساعد التربويو  ويعتقدفي الفصول الدراسية العادية ،  اإلعاقةخالقية التي تدفع في دمج ذوي واأل
من شأنو أن  االجتماعي الذي وكذلك تعزز من فرص التفاعل  ،المعوقين من االستفادة من البرامج األكاديميةالطمبة 
وتفيم االختالف بين ، طرق التواصل والتفاعل من في استفادة الطالب من غير المعوقين تسيم عزلتيم كما من يحد 
ومنيا:  بالجامعات من ذوي اإلعاقةوخصوصا  الفتيات  حاق الطمبة مجموعة من العوائق من التمنع توقد  ،الناس

الوصول إلى الجامعة، وردود الفعل السمبية  وصعوبة (، (Opini, 2012مصادر التعمم  ومحدودية ،والتمييز ،لفقرا
 ,Scott)تصبح  عالة عميو فكس ذلك عمى مشاركتيا في المجتمع ، وينعمما يحرم ىذه الفئة من التعميم  ؛من اآلخرين

2016  ) 

 اإلعاقةالتعميم العالي في األردن وذوو 

تنمية الشاممة عمى مختمف الصعد يؤدي قطاع التعميم العالي في األردن دورا  كبيرا ومميزا  في إحداث ال
تقدما  ممحوظا  من حيث تنوع البرامج الدراسية وأنماط التعميم  ينالماضي العقدينوالمجاالت، وحقق التعميم العالي خالل 

وعمى الرغم من محدودية اإلمكانات المادية  .والتعمم التي تحكم النوع والكم، والتوسع في مؤسسات التعميم العالي
في المممكة إال أن التعميم العالي يقع ضمن أولويات اىتمامات الدولة لما لو من دور في االرتقاء بمستو  والبشرية 

من مؤسسات التعميم المتزايدة  خالل األعداد من  ذلك يتضح.و ،  حياة المواطن االقتصادية واالجتماعية والمعرفية
، المالي، وحجم اإلنفاق واإلداريةسية  التدري الييئتينوأعضاء ومن أعداد الطمبة الممتحقين في الجامعات  العالي،

( جامعة 17)و جامعات  (10)الدعم الحكومي ليذا القطاع التعميمي الكبير. وقد بمغ عدد الجامعات الحكومية و 
 /2016طالبا  وطالبة لمعام الدراسي  ((26386، حيث تم استقبال . كمية مجتمع( 51خاصة، إضافة إلى )

باإلضافة إلى ذلك، يعتبر األردن واحدا  من الدول التي وقعت   .وطالبة من ذوي اإلعاقة اطالب (83منيم )2017
عمى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. ويمكن أن نستخمص من حركة التشريع في األردن أن ىناك اآلن حاجة 

جراءا احتياجاتيم وتقديم وتحديد، الطمبة من ذوي اإلعاقة  التعميمية الستقبالضرورية لتييئة البيئة   لتسييالت وا 
 The Ministry of Higher، بدال من االستجابة كرد فعل الحتياجاتيم عمى أساس فردي يمتناسبالتعديالت التي 

Education, 2016)) . 

في  بحقوقيمبما يتعمق و ( ، 0225لعام ) المعوقين حقوق األشخاص قانون ( 10)رقم ووفقا لمقانون األردني 
 تكما وردوزارتي التربية والتعميم والتعميم العالي  لكل من ة والمسؤوليات الرئيسل عمى التعميم وتحديد األدوار الحصو 

  في بنود القانون وىي: 

  فرص التعميم العام والتعميم الميني والتعميم العالي لألشخاص المعوقين حسب فئات اإلعاقة من خالل
 .أسموب الدمج

 الطمبة المعوقين وأقرانيم من غير المعوقين وتنفيذىا في إطار المؤسسات التعميمية عتماد برامج الدمج بينا. 
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 يجاد الكوادر الفنية المؤىمة لمتعامل مع الطمبة المعوقينإ. 

 برامج في مجال اإلرشاد والتوعية والتثقيف لمطمبة المعوقين وأسرىم. 

  ية العامة وفق شروط يتفق عمييا بين المجمس قبول الطمبة المعوقين الذين اجتازوا امتحان الدراسة الثانو
    ) المجمس األعمى لشؤون األشخاص المعوقين (.  ومجمس التعميم العالي لمقبول بالجامعات الرسمية

الجامعات من أىم المؤسسات التربوية الرئيسة في إعداد الشباب الستالم الدور القيادي ال شك بأن 
مة الفاعمة لمؤسسات التعميم العالي في المجتمع العالمي وتحديات والتخصصي لممجتمع، لذا؛ فإن المساى

العولمة، تتوافق مع الغرض الرئيس ألنشطة ىذه المؤسسات اليادفة إلى المساىمة في التنمية الشاممة 
فما تبذلو الجامعات في خدمة مجتمعاتيا ىو موضوع استراتيجي ميم لو أبعاده التي ال بد أن  لممجتمع،

ا كانت خدمة المجتمع جزء ال يتجزأ من الوظائف الرئيسة تمام وأن تكون ضمن األولويات، ولم  تحظى باالى
ح التي تقوم بيا الجامعات، لتؤدي دور ا حيويا  في سبيل أداء كافة الحقوق والواجبات تجاه مختمف شرائ

دماجيم في المجتمع ؛ فإن نجاح الجامعات في مواجية مشكمة ذوي اإلعاقة وا   المجتمع ومنيا ذوي اإلعاقة
وتطوير كافة الخدمات ، عاقة يام بدورىا االجتماعي نحو ذوي اإليتوقف عمى دور تمك الجامعات في الق

المتعمقة بتعميميم وتدريبيم ومن ثم إدماجيم في المجتمع بكافة مجاالتو االجتماعية واألكاديمية والنفسية 
شراكيم بصور  لمساعدةوالصحية وغيرىا،   ة فاعمة في مسيرة التنمية المستدامة.ىذه الفئة وا 

 

 سئمتها أمشكمة الدراسة و 

العديد من الدول سواء العربية منيا أو الغربية  في وضع في عمى الرغم من التغييرات في التشريعات 
ي مرحمة ميمة الجامعُيعد  التعميم ألىمية التعميم العالي لألفراد واألسر والمجتمع ككل،  ا  البرامج التعميمية، وذلك تقدير 

مع  اجدمنالعمى اة الذىبية التي تساعد ىذه الفئة ومفصمية لألشخاص ذوي اإلعاقة ؛ ألن التعميم ىو الفرص
يم في إيجاد فرص عمل وتؤىميم لنوعية حياة أفضل، وقد تكون ىذه النتيجة ، كما تسالمعاقين األشخاص من غير 

في الوظائف التي تتطمب ميارات بدنية أقل، وبالتالي ا  ميمة لبعض اإلعاقات منيا الحسية والجسدية وخصوص
لتي تنادي أن ىناك ثورة في السياسات االجتماعية والتشريعية اوعمى الرغم ،إلى المرحمة التعميمية العميا بيم الوصول 

 .  ( (American with Disabilities Act, 1990يزال المشوار طويال  والعقبات كثيرةبأىمية التعميم إال أنو ما 

اإلعاقة في  الطمبة ذوو اييواجيالمشاكل التي  أىمومن ىذا المنطمق ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد 
ماىية تمك المشكالت التي تعيق وتحد من تعمم الطمبة في الجامعات، لذلك شرعت  ومعرفة، الرسميةالجامعات 

االقتصادية من وجية نظر الطالب نفسو التي قد الباحثة في تحديد أىم المشكالت األكاديمية واالجتماعية والنفسية و 
 : اآلتية  األسئمةة الدراسة باإلجابة عن ممن ىنا تتمثل مشك، في برامج التعميم العالي  دراستوفي أثناء  تواجيو
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 اإلعاقة في الجامعات األردنية ؟  الطمبة ذوو يواجههاالمشكالت التي ما  .1
، والمستوى قةا،وشدة اإلعتغير : الجنس، ونوع اإلعاقةفروق ذات داللة إحصائية تعزى لمهناك هل  .2

 ؟ وموقع الجامعةاالقتصادي، 

 أهمية الدراسة 

إجراء  يتوقع أن يتم ، تماشيا  مع التشريعات المتعمقة في سياسية التعميم لذوي اإلعاقة في األردن   
لمطمبة ،بما فييم مؤسسات مارسات التقييم معقولة واالستباقية إلى المناىج الدراسية، وطرق التدريس، ومالتعديالت ال

لمعرفة احتياجات ىؤالء ؛ مؤسسات التعميم العالي استشارة الطالب ذوي اإلعاقة مباشرة  وعمىالتعميم العام والعالي، 
الذين ال تبني االستراتيجيات ، من قبل مؤسسات التعميم العالي  يمتيميشدون  ، ياونواجييوالعقبات التي  الطمبة
 ,Lombardiالسياسات والممارسات المنفذة لكسر الحواجز ) رسم عنديم معابية بما فيو الكفاية لمتشاور اإليج

Murray, & Kowitt, 2016) ا الطمبة ذوو يتحديد أىم المشاكل التي يواجية  من خالل وتأتي أىمية ىذه الدراس
 .ق وتحد من تعمم الطمبة في الجامعاتاإلعاقة في الجامعات الرسمية، ومعرفة ماىية تمك المشكالت التي تعي

 أهداف الدراسة 

. وسيتم تسميط أبرز مشكالت الطمبة في الجامعات األردنيةمن ىذه الدراسة ىو التعرف عمى  اليدف الرئيس
 ألخذ ىذهووزارة التعميم العالي  اتمن المعمومات لصناع القرار في الجامعقدر لتوفير ؛ المشكالتىذه  الضوء عمى
 . تجربة التعميم لتحسين نوعية ؛ورسم السياسات التعميمية التخطيط عندوالنظر فييا بعناية ، بعين االعتبار المشكالت

 

دراسات السابقةال  

بضرورة إجراء العديد من الدراسات التي  الباحثةيمانا  من ا  التعميم الجامعي لذوي اإلعاقة و  انطالقا  من أىمية
ذات ؛ فتشير الباحثة إلى بعض الدراسات العربية واألجنبية الموضوعة التي تناولت تنطمق من األدبيات التربوية الحديث

 العالقة. 

دراسة مسحية ىدفت لمعرفة الخدمات المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة ( Singh, 2005أجر  ساين )
التسييالت كافة  ن تتضم، استخدم البحث أداة في الواليات المتحدة األمريكية ( كمية في حرم الجامعات137في )
%( من ىذه الكميات لدييا تسييالت بيئية كاممة 10ضمن ىذه المناطق، وقد بينت نتائج الدراسة بأن ) المتوافرةة يالبيئ

%( من الكميات تسعى لتحسين البيئة بشكل أفضل، كما شمل االستطالع المسؤولين أيضا  والذين أكدوا 90، وأن )
 كميات التي تحتاج إلى تعديالت بيئية جوىرية. ما زال ىناك العديد من ال وبأن

( دراستيا التي تناولت تقييم خدمات الدعم المساندة لمطالب من ذوي 2008كما أجرت الخشرمي ) 
ة يد( طالبا  وطالبة من ذوي اإلعاقة الجس63)وتكونت عينة الدراسة من  االحتياجات الخاصة بجامعة الممك سعود،
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ما يقارب نصف عينة الطالب المعاقين بالجامعة ال يتفقون عمى أن ئج الدراسة بأن أشارت نتاوالبصرية ، حيث 
وكان اتجاه آراء الذكور أكثر إيجابية من اإلناث حول التسييالت البيئية ومد  . مباني الجامعة مييأة الحتياجاتيم 

 ن الطالب من ذوي اإلعاقةمالءمتيا ألوضاعيم واحتياجياتيم. كما توصمت الدراسة بأن التفاعل االجتماعي بي
 يس، واإلداريين  في الجامعة بأعضاء ىيئة التدر  عالقتيمإلى حد كبير، كذلك  والطالب من غير المعاقين إيجابي

عمى أن  تقريبا منيم ال يوافقون %(60تميل إلى اإليجابية، وىو مؤشر إيجابي لمدمج االجتماعي الفعال، كما أن )
 واألجيزةعدم توفر الوسائل  إلىجامعة تراعي احتياجاتيم، كذلك أشارت النتائج طرق التدريس المستخدمة في ال

وغيرىا ال تتناسب مع  اختباراتسموب  تقييم الطمبة من أىم عمى التعمم بشكل أفضل ، كذلك الالزمة التي تساعد
 .يم ؛ مما يؤثر سمبا  عمى مستو  التحصيل األكاديميعحاجات الطمبة وأوضا

( طالبا  وطالبة 44والذي اعتمد فييا المنيج النوعي عمى عينة بمغت ) ( Kane,2009)  كين دراسة أما 
رسمت من معة ومرافقيا، وكانت االستبانات أالوصول إلى حرم الجا فيلمعرفة مد  قدرتيم عاقة الجسدية ذوي اإلمن 

لجسدية يواجيون صعوبات في عاقة اأن الطمبة من ذوي اإلدراسة بال لكتروني، وقد بينت نتائجخالل البريد اإل
المكتبات، والحمامات، والمحالت التجارية داخل الحرم الجامعي، كذلك ىناك   ،المباني والمرافق منيا إلى الوصول
الطمبة صعوبات كبيرة عند دخول  يواجوالوصول إلى قاعات الطعام، ومساكنيم والفصول الدراسية، كما  فيصعوبة 

 ن اآلليات الكاسحة لمثمج ال تمبي حاجاتيم. إ؛ حيث ثموج يكون ىناك  الحرم الجامعي وخصوصا  عندما

المشكالت التي تواجو الطمبة ذوي   (2010) والثبيتيكل من العابد وجابر وعصفور  وتناولت دراسة
( طالبا 17ل مجتمع الدراسة )وتمث  وتكونت أداة الدراسة عمى ستة أبعاد ،  االحتياجات الخاصة بجامعة الطائف، 

( يعانون من 9( يعانون من إعاقة سمعية، )3( يعانون من إعاقة حركية، و)5ذكور( منيم ) 8أناث ، و 9طالبة )و 
كميات ىي التربية واآلداب والعموم اإلدارية، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن أكثر  ن عمى ثالث، موزعيإعاقة بصرية

، يميو المشكالت اإلدارية، ثم البعد السادس وىو النقل يةاالقتصاداألبعاد لد  المعوقين ىو الثالث وىو المشكالت 
الذي يتمثل في المشكالت النفسية، بعد الخامس والمواصالت، ومن أقل األبعاد التي تمثل مشكمة لد  المعوقين ىو ال

يمي، باختالف المستو  التعم الت التي يواجييا الطمبة المعوقونكذلك بينت نتائج الدراسة بأنو ال تختمف المشك
 والتخصصات وشدة اإلعاقة، بينما بينت النتائج بأن الذكور أعمى درجة في المشكالت التي يواجيونيا مقارنة باإلناث.

لمدراسة الكمية   نت استبانةمتضدراسة مسحية ) كمية ونوعية (  ( Alrashidi,2010وقد أجر  الراشدي )
تجارب الطالب ذوي اإلعاقات الجسدية في جامعة الكويت ىدفت إلى التعرف عمى لمدراسة النوعية، وأسئمة مفتوحة 

شممت الدراسة جمع بيانات مسحية  لمتعرف عمى و ( طالبا  ، 31بمغ عدد الطمبة )  .من المنظور التعميمي والثقافي
مكانية الوصول إلى الحرم المن مواقف الطمبة ذوي اإلعاقات الجسدية   .ةفيم مع اإلعاقجامعي، وتكي  خدمات الدعم، وا 

( من الطالب ذوي اإلعاقة لممشاركة في 5، تم اختيار عينة أصغر )ن = الثانية )النوعية( من الدراسة  وفي المرحمة 
 وكانت أىداف المرحمة النوعية ىي:  .المقابالت المتعمقة لممتابعة

 .ابات الطالب في المرحمة األولى( توسيع نطاق تحميل إج0)
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وأظيرت نتائج الدراسة  .من عناصر الثقافة الكويتية، في مفيوم اإلعاقةدراسة تأثير الجنس، كعنصر  ( 0) 
أن الطالب ذوي اإلعاقات الجسدية في جامعة الكويت لدييم مواقف سمبية تجاه خدمات الدعم والوصول إلى الحرم 

وجد أن وقد  .ومع ذلك، وجد أن الطالب ذوي اإلعاقات الجسدية يتكيفون بدرجة كبيرة مع إعاقاتيم .الجامعي
 .والسفر المستقبمية وخياراتين الزوجية وخياراتين تعميمين حيث منالطالبات ذوات اإلعاقة أكثر تقييدا 

بعنوان خبرات الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة  دراسة مسحية  (Al-Hamouz,2014أجرت اليموز ) يماف
( من 52عميم، وتكونت عينة الدراسة من )في إحد  الجامعات الحكومية في األردن وتحديد العقبات في نظام الت

ذوي االعاقة البصرية من ( 20( من ذوي اإلعاقة الحركية و)27الخريجين من جامعات الجنوب في األردن منيم )
( من ذوي اإلعاقة السمعية. حيث وجدت نتائج الدراسة بأنو ال يزال ىناك العديد من العمل الذي ينبغي القيام بو 5و)

برات الطمبة في التعميم العالي ، كذلك بينت نتائج الدراسة بأن ىناك العديد من العقبات التي تحتاج من أجل تعزيز خ
 فيما يتعمق بالتشريعات .  صةإلى دراسة لتمكين الطمبة من االستفادة من برامج التعميم العالي وخا

دراسة استقصائية  ((Butler, Holloway, Marriott, Goncu, 2017أجر  كل من بتمر وزمالئو   اكم
 والخطط التعميمية والخرائط والجداول  الميسرة البيانية ىدفت إلى معرفة الواقع والوضع الراىن لمد  توفر الرسومات

لفئة ضعاف البصر والصعوبات التي تواجو ىذه الفئة لمتمكن من الوصول إلى تمك المواد التعميمية في التعميم العالي  
) ( ممن ليم عالقة مباشرة مع الطمبة 22( طالبا ، ثم أجريت مقابالت مع )50الطمبة ) بمغت عينةو في استراليا، 

، ومزودي الرسومات والبيانات الذين يمكن الوصول إلييم( ، في مجال اإلعاقة  تصالا، ضباط  طالب أكاديميون
م العديد من الطالب الذين كانت عائقا أما؛ إذ الوصول إلى المواد الرسومية في صعوبة  أظيرت النتائج أن ىناكو 

وأوصى البحث الوصول إلييا. و لتوفير الرسومات  إدارية معقدة يعانون من ضعف البصر، وأن ىناك مشاكل 
في مجال التعميم  ا  أجل توفير تجربة أكثر إنصافمثل ىذه اإلشكاليات اإلدارية من  من شأنيا  معالجة بتوصيات 

 . العالي

طالب ىدفت إلى دراسة النظام المصمم لدعم   (Koca-Atabey, 2017) وفي دراسة أجراىا كوكا
تم إجراء مقابالت مع منسقي اإلعاقة من جامعة في المممكة و الجامعات المعاقين من وجية نظر منسقي اإلعاقة. 

ف عن تم استخدام استبيان صمم ليذه الغاية لمكشو المتحدة لفيم نظام الدعم بشكل أفضل من منظورىم الخاص. 
وكانت المواضيع النيائية ىي:  ة لفيم عالم المشاركين االجتماعي والعاطفيىو أداو  وعات تتعمق بدعم الطالبموض

التجارب الشخصية لإلعاقة؛ الممارسات و االىتمام والدوافع الداخمية فيما يتعمق بقضايا اإلعاقة؛ والمرونة واإلعاقة؛ 
أن قضية الدعم دينامية في طبيعتيا وأن الطالب يحتاج إلى تغيير  أشارت النتائج إلىو الجيدة؛ وأخيرا، الوقت والعجز. 

مستمر مع ظيور احتياجات جديدة. وقد تغيرت الخصائص الديموغرافية لطالب الجامعات المعوقين بمرور الوقت. 
أكثر  شؤون اإلعاقة اء عمى ذلك، ينبغي أن يكون منسقواكما أن الطمبة أكثر كفاءة في استخدام التكنولوجيا. وبن

سة بضرورة وتوصي الدرا. لمطمبة في ضوء التغيير وسباق الوقت  أسرع لتمبية توقعات أعمى نشاطا وأن يوفروا حموال
 حتياجات الطمبة المعوقين . اتغيير السياسات لتمبي 
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 حدود الدراسة

 تحددت الدراسة الحالية بالمحددات التالية:

الت التي تواجو الطمبة من ذوي اإلعاقة في التعرف إلى المشك عمى ي : اقتصرالحد الموضوع  -0
 الجامعات األردنية من وجية نظرىم . 

 الحد البشري: عينة من الطمبة  من ذوي اإلعاقة الممتحقين في الجامعات الحكومية  -0
حالية خالليا، بالفترة الزمنية التي تم تطبيق أداة الدراسة ال تتحدد نتائج الدراسة الحاليةالحد الزمني :   -1

 .2016/2017الفصل األول من العام الدراسي  وىي

 

 اإلجرائيةمصطمحات الدراسة 

: المشكالت التي تواجو الطمبة داخل الجامعة منيا: األكاديمية، واإلدارية،  واالجتماعية، مشكالت الطمبة
 واالقتصادية، والنفسية، والتنقل والمواصالت. 

ن من قبل المجمس األعمى البصرية والجسمية والصحية المحولو السمعية و اإلعاقة  الطمبة ذوو: ناألشخاص المعوقو
 بموجب تقارير طبية من المجنة الموائية المختصة.المعوقين لشؤون 

 الثالثة ، الشمال والوسط والجنوب .  األقاليم: الجامعات الحكومية األردنية والتي تقع ضمن الجامعات الرسمية

 منهجية الدراسة 

ى دراسة الظاىرة يث طريقة إجرائيا عمى أنيا بحث مسحي وصفي يعتمد عمتصنف ىذه الدراسة من ح
ف المشكالت التي تواجو الدراسة إلى وصوتيدف ىذه كما  ونوعا ،  عنياوالتعبير ، كما توجد في الواقع  التربوية ووصفيا

 في الجامعات من وجية نظرىم.  ذوي اإلعاقة  الطمبة

 عينتهاو مجتمع الدراسة 

ىذه الدراسة من جميع الطمبة المعوقين في الجامعات الحكومية، والبالغ عددىم حسب ل مجتمع تشك  
من بداية تطبيق الدراسة.  وطالبة ا  طالب  (1018) إحصائيات الجامعات والمجمس األعمى لشؤون األشخاص المعوقين

تم  بصرية والجسمية، ( طالبا  وطالبة من طالب ذوي اإلعاقة السمعية وال217أما عينة الدراسة فتكونت من )
 .وضح توزيع أفراد العينة تبعا  لمبيانات الديمغرافيةي (1من مجتمع الدراسة، جدول ) عشوائيةاختيارىم بطريقة 
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 (1جدول )

 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمبيانات الديمغرافية

 النسبة المئوية التكرار المستوى المتغيرات

 52.5% 114 ذكر الجنس
 47.5% 103 أنثى

 االقميم
 37.3% 81 إقميم الشمال
 41.9% 91 إقميم الوسط
 20.7% 45 إقميم الجنوب

المستوى التعميمي 
 بالجامعة

 13.8% 30 السنة األولى
 24.4% 53 السنة الثانية
 31.8% 69 السنة الثالثة
 30.0% 65 السنة الرابعة

 التخصص األكاديمي
 45.2% 98 تربوي
 20.7% 45 عممي
 13.4% 29 حاسوب
 20.7% 45 غير ذلك

 نوع اإلعاقة
 38.7% 84 جسمية وصحية

 34.1% 74 بصرية
 27.2% 59 سمعية

 شدة اإلعاقة
 14.7% 32 بسيطة
 42.4% 92 متوسطة
 31.3% 68 شديدة

 11.5% 25 شديدة جدا  

دخل األسرة بالدنيار 
 األردني

 66.4% 144 فما دون 322
 29.0% 63 0222قل من أ-322من 

0222-0322 7 %3.2 
 1.4% 3 0322أكثر من 

 %111.1 217 المجموع ككل
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 أداة الدارسة 

األداة التي أعدىا كل من الباحثين العابد وجابر وعصفور إلى ببناء أداة الدراسة بالرجوع  االستعانة تتم
حثة اكما قامت الب ،"ات الخاصة بجامعة الطائفاالحتياجذوي المشكالت التي تواجو الطمبة " ( 2010والنيبيني)

 ,Chiba & low,2007))Taylor, Baskett, Duffy, &wernمنيا" و بالرجوع إلى الدراسات والبحوث ذات العالقة 
2008) ( Girgin, 2006)   ) الطمبة الممتحقين في الجامعات عن "  لبعض ، ثم قامت الباحثة بتوجيو سؤال مفتوح

إعداد أداة الدراسة والتي تضمنت ستة أبعاد من تم لتي تواجييم" وبعد أن تم جمع اإلجابات أبرز المشكالت ا
  :وىيالمشكالت 

 االستبانة . أبعاد -

 تقيس البعد"  فقرة06وتكون من  األكاديميةاألول: " المشكالت  البعد

 تقيس البعد"فقرات  7 وتكون من  اإلدارية  الثاني: " المشكالت  البعد

 تقيس البعد"فقرات  6لثالث : "المشكالت االقتصادية وتكون من ا البعد

 تقيس البعد" فقرات 7الرابع : "المشكالت االجتماعية وتكون من  البعد

 تقيس البعد" فقرة04الخامس: "المشكالت النفسية وتكون من  البعد

 .تقيس البعد" فقرات  02مقة بالتنقل والمواصالت وتكون من  المتع "المشكالتالسادس:   البعد 

 صدق األداة 

مين من دد من المحك  تم التوصل إلى صدق األداة لقياس الغرض الذي أعدت ألجمو، بعد عرضو عمى ع
إلبداء الرأي حول صدق المحتو  . وتم عرض األداة عمى ثمانية محكمين من ذوي الخبرة ذوي االختصاص 

مة الفقرات لمبعد الخاص بيا، فس واإلرشاد، لمعرفة مد  مالءالن األكاديمية والمينية في مجال التربية الخاصة وعمم
عمى الفقرات التي أجمع عمييا  اإلبقاءوحول وضوحيا لغويا  وتقديم المالحظات المناسبة. وقد كانت نتيجة التحكيم 

 قراتف%( . وقد تم حذف عدد من الفقرات واستبداليا ب87( أي بنسبة اتفاق قدرىا )8( من المحكمين من أصل )7)
عادة صياغة بعض الفقرات، ونقل بعضيا  إلى أبعاد أخر  أخر   (  6إلى )  ة، وقد وصل عدد األبعاد الرئيس، وا 
 ( فقرة.  70وعدد الفقرات إلى ) أبعاد ، 

 

 

 ثبات أداة الدراسة
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عادة االختبار )  يث تم ( حtest-retestلمتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم  استخدام طريقة االختبار وا 
عادة ق االختبار،تطبي ( طالبا  وطالبة، 20من ) الدراسة مكونةسبوعين عمى مجموعة من خارج عينة بعد أ وتطبيقوا 

كرو )استخدام معادلة كما تم بيرسون بين مرتي التطبيق عمى أداة الدراسة ككل،  ارتباطومن ثم ت م حساب معامل 
المشكالت مل ثبات االتساق الداخمي لكل مجال من مجاالت مقياس عمى عينة  الدراسة ، وذلك لمعرفة معا (ألفا نباخ

 ( يوضح ذلك:2تمك القيم جدول )والمجاالت ككل، ولمعرفة  عاقة في الجامعات األردنيةاإلذوي التي تواجو الطمبة 

(2جدول )  

ألفا( لمجاالت مقياس الدراسة كرو نباخقيمة معامل الثبات )  

ألفا كرو نباخقيمة  المجال  

 2.710 شكالت االكاديميةالم

 2.622 المشكالت اإلدارية

 2.665 المشكالت االقتصادية

 2.644 المشكالت االجتماعية

 2.644 المشكالت النفسية

 2.721 المشكالت المتعمقة بالتنقل والمواصالت

 2.736 المجاالت ككل

بين والمقياس ككل تراوحت  لمجاالت مقياس الدراسة( أن قيم معامالت الثبات 0جدول )يتبين لنا من 
 ألغراض الدراسة. ( ىي قيم مرتفعة وكافية2.622-2.736)

تائج الدراسةن  

ة المشكالت التي تواجو الطمبة لنتائج الدراسة التي تيدف الى معرف ايتضمن ىذا الجزء من البحث عرض
 الدراسة:االعاقة في الجامعات األردنية، وفيما يمي عرض لتمك النتائج وفقا  ألسئمة ذوي 

 في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم؟ المعاقين ا المشكالت التي تواجه الطمبة السؤال األول: م

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت المشكالت التي 
 جدول رقمرية لكل فقرة من فقرات المجاالت، تواجو الطمبة، كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا

 ذلك: يوضح( 3)
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2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) ,جامعت احلسني بن طالل للبحوث   جملت  

 

 
 (3جدول )

االعاقة والمقياس ذوي س المشكالت التي تواجه الطمبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت مقيا
 ككل مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي*

االنحراف 
 يالمعيار 

درجة 
 الموافقة

 متوسطة 2.708 2.820 المشكالت االقتصادية 1

 متوسطة 2.692 2.690 المشكالت االدارية 0

 متوسطة 2.739 2.657 المشكالت االجتماعية 2

 متوسطة 2.795 2.570 المشكالت المتعمقة بالتنقل والمواصالت 4

 متوسطة 2.670 2.548 المشكالت في المجال األكاديمي 0

 متوسطة 2.775 2.390 شكالت النفسيةالم 3

 متوسطة 2.580 2.578 المجاالت ككل

 (2*الدرجة العظمى من )

المعاقين س المشكالت التي تواجو الطمبة ( أن المتوسطات الحسابية لمجاالت مقيا3يظير لنا من جدول )
االقتصادية وبانحراف  ( وبدرجة موافقة متوسطة، حيث كان أعالىا لمجال المشكالت0.60-0.17)بين  تراوحت

(، بينما 2.470معياري ) وبانحرافدارية ( لمجال المشكالت اإل0.47لحسابي )(،ثم يمييا المتوسط ا2.262معياري )
(، بينما بمغ المتوسط الحسابي لممجاالت ككل 2.557معياري ) وبانحرافبمغ أدناىا لمجال المشكالت النفسية 

 جة موافقة متوسطة.( ودر 2.362معياري ) وبانحراف( 0.356)

 

 

 

 :المجال األول : المشكالت في المجال األكاديمي 

 (4جدول )
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2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) ,جامعت احلسني بن طالل للبحوث   جملت  

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى مجال المشكالت في المجال 
 األكاديمي مرتبة تنازلياً 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي*

 االنحراف 

 المعياري
درجة 

 افقةالمو 

 .عدم مالءمة االمتحانات بما يتناسب وقدراتي من حيث الوقت والكم والمضمون 7

 
 متوسطة 935. 2.687

 متوسطة 1.007 2.682 .حتاجياألنشطة لعدم وجود المساعدة التي أصعوبة كتابة البحوث والتقارير وا 02

 متوسطة 9542. 2.664 .بالحسبان ظروف الطمبة من ذوي االعاقةتأخذ موعد االمتحانات ال  03

 متوسطة 1.101 2.645 .إعاقتي ليا عالقة بالعالمة التي أحصل عمييا 0

 متوسطة 1.006 2.631 .قمة وجود موظفين مخصصين داخل المكتبة لمساعدتي 6

 متوسطة 9972. 2.585 .واجو صعوبة في مادة التدريب الميدانيأ 04

 متوسطة 1.048 2.567 .ىيئة التدريس أثناء المحاضرات أواجو صعوبة في تدوين المالحظات من أعضاء 02

 متوسطة 1.040 2.562 اإلعاقة.يوجد نقص في المراجع األساسية الالزمة بالمغة التي يحتاجيا ذوو  5

 متوسطة 9422. 2.548 اإلعاقة.الخطة الدراسية ال تراعي متطمبات ذوي  01

 متوسطة 9432. 2.535 .ميةرشادية تمبي حاجاتي األكاديإال يتوافر أدلة  00

 متوسطة 9482. 2.502 .فر األدوات التي تمبي حاجاتي األكاديميةاأعاني من نقص في تو  4

 متوسطة 8672. 2.484 .ساتذة لحاجاتي ومتطمباتي األكاديميةعدم اىتمام األ 3

 متوسطة 1.106 2.475 اإلعافة.فرة في الجامعة ال تناسب الطمبة ذوي اأجيزة الحاسوب المتو  00

 متوسطة 1.022 2.442 اإلعاقة. والالزمة بالمغة التي يحتاجيا ذو أشعر بأن عضو ىيئة التدريس ال يمتمك المعرفة  2

 متوسطة 9922. 2.410 .ال أمتمك الوقت الكافي لمدراسة في المكتبة مما يعرقل مسيرتي العممية 0

 متوسطة 9822. 2.401 .عمى من قدراتيالمواد الدراسية أ 1

 متوسطة 1.042 2.309 اإلعاقة.تمقاىا الطمبة من غير ذوي يال أتمقى تعميما  بالجودة نفسيا التي  05
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2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) ,جامعت احلسني بن طالل للبحوث   جملت  

 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي*

 االنحراف 

 المعياري
درجة 

 افقةالمو 

 متوسطة 6702. 2.548 مجال: المشكالت في المجال األكاديمي

 (2*الدرجة العظمى من )

( أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال المشكالت في المجال األكاديمي تراوحت بين 2يظير من جدول)
(" عدم مالءمة االمتحانات بما يتناسب وقدراتي من حيث الوقت 7(، حيث كان أعالىا لمفقرة رقم )0.127-0.465)

ألنشطة " صعوبة كتابة البحوث والتقارير وا (02( لمفقرة رقم )0.460والكم والمضمون "، ثم يمييا المتوسط الحسابي )
مقاىا يت( " ال أتمقى تعميما  بالجودة نفسيا التي 05حتاجيا " ، بينما بمغ أدناىا لمفقرة رقم )لعدم وجود المساعدة التي أ

 عاقة "وكميا بدرجة تقييم متوسطة.الطمبة من غير ذوي اإل

 :المجال الثاني : المشكالت اإلدارية 

 (5جدول )

 توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى مجال المشكالت االدارية مرتبة تنازلياً الم

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي*

 االنحراف

 المعياري
درجة 

 الموافقة

 مرتفعة 9172. 3.046 .رشادية، عامة(إعاقة )ترفييية، فرة في الجامعة لذوي اإلاقمة الخدمات المتو  2

عاقة لمعرفة لين بإدارة الجامعة وذوي اإلو ضعف المقاءات باستمرار بين المسؤ  5
 .مشكالتيم

 متوسطة 1.011 2.995

 متوسطة 9712. 2.963 اإلعاقة.فر أماكن لألنشطة الخاصة بذوي اعدم تو  1

 متوسطة 9732. 2.843 .عةجمود القوانين واألنظمة والتعميمات الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة داخل الجام 0

وليس معدالتيم التراكمية عاقة وفقا  لة  توفير فرص قبول لمطمبة ذوي اإلتتبنى الجامع  6
 .لحاجاتيموفقا  

 متوسطة 9822. 2.770

داخل  اإلعاقةإغالق المكتبة بشكل مبكر ال يتيح المجال لمبحث من قبل ذوي  3
 .ةالجامع

 متوسطة 8982. 2.535
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2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) ,جامعت احلسني بن طالل للبحوث   جملت  

 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي*

 االنحراف

 المعياري
درجة 

 الموافقة

 متوسطة 1.019 2.479 .عاقة داخل الجامعةداريين مع ذوي اإلإلاتعاون  معد 0

 متوسطة 1.082 2.373 م.لمعرفة مشكالتي إلعاقةذوي امشرفة عمى قضايا الطمبة ال توجد ىيئة  4

 متوسطة 1.150 2.207 اإلعاقة.ضافة معقدة بالنسبة لذوي إجراءات التسجيل والحذف واإل 7

 متوسطة 6922. 2.690 مجال: المشكالت اإلدارية

 (2*الدرجة العظمى من )

-0.025( أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال المشكالت اإلدارية تراوحت بين )3) يظير من جدول
رشادية، إعاقة )ترفييية، فرة في الجامعة لذوي اإلا(" قمة الخدمات المتو 2(، حيث كان أعالىا لمفقرة رقم ) 1.224

(   " ضعف المقاءات باستمرار بين 5( لمفقرة رقم )0.773، ثم يمييا المتوسط الحسابي )عامة(" وبدرجة موافقة مرتفعة
( " إجراءات التسجيل 7عاقة لمعرفة مشكالتيم " ، بينما بمغ أدناىا لمفقرة رقم )لين بإدارة الجامعة وذوي اإلو المسؤ 

 ة.عاقة " وكميا بدرجة تقييم متوسطضافة معقدة بالنسبة لذوي اإلوالحذف واإل

  االقتصاديةالمجال الثالث : المشكالت: 

 (6)رقم جدول 

مرتبة  االقتصاديةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى مجال المشكالت 
 تنازلياً 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي*

 االنحراف 

 المعياري
درجة 

 الموافقة

 مرتفعة 1.655 3.055 .ب عمى كيفية الحصول عمى وظيفة المستقبلالجامعة مقصرة في التدري 3

 متوسطة 9482. 2.908 .عدم توفير دعم مادي لسد احتياجاتي 0

 متوسطة 9752. 2.825 .متطمباتي المادية أكثر من الطمبة العاديين 1

 ةإلقامة أعمال مناسب  اإلعاقة لذوي ة ح وقروض مشجعالجامعة ال تعمل عمى توفير من 4
 .ليم 

 متوسطة 9162. 2.825

15



2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) ,جامعت احلسني بن طالل للبحوث   جملت  

 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي*

 االنحراف 

 المعياري
درجة 

 الموافقة

 متوسطة 9492. 2.802 . المعوقين لألشخاص من كادرىا  الجامعة ال تخصص نسبة من الوظائف 5

لى ارتفاع أجور المواصالت من 0  متوسطة 9922. 2.751 .الجامعة وا 

 متوسطة 9192. 2.714 .التخصص الذي أدرسو ليس لو سوق عمل كاف 2

 متوسطة 9802. 2.677 .تكاليف مالية عاليةالوضع الصحي لي يتطمب  6

 متوسطة 7082. 2.820 مجال: المشكالت االقتصادية

 (2*الدرجة العظمى من )

( أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال المشكالت االقتصادية تراوحت بين 4 ) يظير من جدول
تدريب عمى كيفية الحصول عمى وظيفة (" الجامعة مقصرة في ال3(، حيث كان أعالىا لمفقرة رقم )0.455-1.233)

( " عدم توفير دعم مادي لسد 0( لمفقرة رقم )0.726المستقبل " وبدرجة موافقة مرتفعة، ثم يمييا المتوسط الحسابي )
( " الوضع الصحي لي يتطمب تكاليف مالية عالية" وكميا بدرجة تقييم 6احتياجاتي " ، بينما بمغ أدناىا لمفقرة رقم )

 متوسطة.

 

 

 

 

 :المجال الرابع : المشكالت االجتماعية 

 (7)رقم جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى مجال المشكالت االجتماعية مرتبة 
 تنازلياً 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي*

 االنحراف 

 المعياري
درجة 

 الموافقة
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2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) ,جامعت احلسني بن طالل للبحوث   جملت  

 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي*

 االنحراف 

 المعياري
درجة 

 الموافقة

 مرتفعة 9642. 3.023 .عاقة في التعبير عن أنفسيمت منظمة تساعد األشخاص ذوي اإلوراقصور الجامعة في عقد د 5

عاقة واألشخاص ت والمقاءات بين األشخاص ذوي اإلأشعر بقصور الجامعة في توفير النشاطا 4
 اإلعاقة.غير ذوي 

 متوسطة 9692. 2.986

 متوسطة 9912. 2.940 عاقةإلاألشخاص ذوي اتقصير الجامعة في توعية المجتمع الطالبي بحاجات  3

 متوسطة 1.012 2.797 .وعدم التركيز عمى مظاىر ضعفيم اإلعاقةإبراز قدرات األشخاص ذوي في الجامعة تسيم ال  7

 متوسطة 1.012 2.747 ة التي تراعي حاجات االشخاص ذوي اإلعاقةقمة وجود األندية الثقافية واالجتماعية داخل الجامع 6

 متوسطة 1.142 2.539 .وجود إعاقة لدين الشفقة نتيجة نظر لي بنوع مي 0

 متوسطة 1.019 2.525 .نشطة االجتماعية داخل الجامعةال أستطيع المشاركة في األ 1

 متوسطة 1.060 2.341 .يوجد ىناك صعوبة في التكيف مع الطمبة العاديين في الجامعة 0

 متوسطة 1.052 2.014 .عاقة صداقتيرفض الطمبة من غير ذوي اإل 2

 متوسطة 739. 2.657 مجال: المشكالت االجتماعية

 (2*الدرجة العظمى من )

-0.202( أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال المشكالت االجتماعية تراوحت بين )5) يظير من جدول
عاقة اإلد األشخاص ذوي (" قصور الجامعة في عقد دورات منظمة تساع5(، حيث كان أعالىا لمفقرة رقم )1.201

( " أشعر بقصور 4( لمفقرة رقم )0.764في التعبير عن أنفسيم " وبدرجة موافقة مرتفعة، ثم يمييا المتوسط الحسابي )
عاقة " ، بينما بمغ عاقة واألشخاص من غير ذوي اإلالنشاطات والمقاءات بين األشخاص ذوي اإلالجامعة في توفير 
 عاقة صداقتي" وكميا بدرجة تقييم متوسطة.ر ذوي اإلفض الطمبة من غي( " ر 2أدناىا لمفقرة رقم )

 

 

 

 :المجال الخامس : المشكالت النفسية 
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2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) ,جامعت احلسني بن طالل للبحوث   جملت  

 

 

 (8) رقم جدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى مجال المشكالت النفسية مرتبة 
 تنازلياً 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي*

 االنحراف 

 ريالمعيا
درجة 

 الموافقة

 متوسطة 9862. 2.862 .ينتابني شعور بالقمق عمى مستقبمي 04

 متوسطة 9742. 2.747 .أشعر بالتوتر والخوف عند اقتراب موعد االمتحانات 5

 متوسطة 3.014 2.604 .أشعر بالقمق باستمرار من الفشل في الدراسة 3

 متوسطة 9342. 2.507 .امعةرائي في الجآعن الكافية لمتعبير  تتاح لي الفرصة 2

 متوسطة 9912. 2.475 .أشعر بعدم القدرة عمى التركيز المناسب أثناء الدراسة 4

 متوسطة 2.376 2.456 .عاقة يراقبون سموكي باستمرارأشعر أن الطمبة من غير ذوي اإل 02

 متوسطة 1.101 2.447 .أشعر بالوحدة والعزلة في معظم األوقات 0

 متوسطة 1.007 2.419 .عاقةنشطة الطمبة من غير ذوي اإللعدم قدرتي عمى المشاركة بأالعجز أشعر ب 01

 متوسطة 1.055 2.336 .عاقةدد كبير من زمالئي من غير ذوي اإلأتجنب التحدث أمام ع 6

 متوسطة 1.020 2.249 .عاقة عمى الرغم من تواجدي بينيمائي لمجتمع الطمبة من غير ذوي اإلأشعر بعدم انتم 00

ستخدم كرسيا متحركا أو أعاقة عندما مام الطمبة من غير ذوي اإلأأشعر باإلحراج  0
 .العصا البيضاء أو ظيور السماعة الطبية

 متوسطة 1.159 2.226

 متوسطة 1.067 2.226 .خريننفعال عندما أشعر بالسمبية من اآلسريع اال 7

 متوسطة 1.059 2.212 .خرين لية اآللجامعة جراء نظر ل في مرافق اأشعر بالنقص عندما أتنق 03

 متوسطة 1.021 2.203 .أشعر بالخجل وعدم الجرأة في مواقف كثيرة 00

 متوسطة 1.076 2.152 .أشعر بأنني شخص غير مرغوب بو عندما أكون مع الطمبة من غير المعوقين 02
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2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) ,جامعت احلسني بن طالل للبحوث   جملت  

 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي*

 االنحراف 

 ريالمعيا
درجة 

 الموافقة

 متوسطة 1.135 2.115 .ال يوجد لدي دافعية لمدراسة 1

 متوسطة 7752. 2.390 يةمجال: المشكالت النفس

 (2*الدرجة العظمى من )

-0.003( أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال المشكالت النفسية تراوحت بين )6يظير من جدول)
(" ينتابني شعور بالقمق عمى مستقبمي " ، ثم يمييا المتوسط الحسابي 04(، حيث كان أعالىا لمفقرة رقم )0.640

( " ال 1أشعر بالتوتر والخوف عند اقتراب موعد االمتحانات "، بينما بمغ أدناىا لمفقرة رقم )( " 5( لمفقرة رقم )0.525)
 يوجد لدي دافعية لمدراسة " وكميا بدرجة تقييم متوسطة.

 :المجال السادس : المشكالت المتعمقة بالتنقل والمواصالت 

 (9)رقم جدول 

أفراد عينة الدراسة عمى مجال المشكالت المتعمقة بالتنقل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 
 والمواصالت  مرتبة تنازلياً 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي*

 االنحراف 

 المعياري
درجة 

 الموافقة

 متوسطة 1.044 2.811 .أتأخر عن المحاضرات بسبب عدم توفير الجامعة مواصالت لي 0

 متوسطة 1.043 2.747 .ة إلى المنزل بسبب المواصالتأواجو صعوبات كثيرة في طريق العود 0

 متوسطة 1.088 2.700 .التي تسيل التنقل المصاعد الكافيةعدم وجود  2

 متوسطة 1.124 2.659 .يوجد عدد كاف من الحمامات المناسبة التي تمبي حاجاتي 6

ا   عن حراج لوصولي متأخر بين المحاضرات لمتنقل يسبب لي اإل عدم وجود وقت كاف 7
 .موعد المحاضرة

 متوسطة 1.128 2.654

 متوسطة 1.102 2.599 .رشادية في الحرم الجامعي يسيل التعرف عمييا توافر العالمات اإل 00

 متوسطة 1.020 2.585 الحتياجاتياألرصفة في الحرم الجامعي كافية  5
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المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي*

 االنحراف 

 المعياري
درجة 

 الموافقة

 متوسطة 1.053 2.553 يدىاعيق وصولي إلى األماكن التي أر يق الممرات المتواجدة في الجامعة ضي 1

 متوسطة 1.135 2.521 أجد صعوبة في التنقل بالمواصالت العامة بسبب إعاقتي 00

 متوسطة 9842. 2.378 تأخر عن المحاضراتأايقني أعضاء ىيئة التدريس عندما يض 4

 متوسطة 1.071 2.359 عاقةوي اإلمام الطمبة من غير ذأات بما يتناسب مع قدراتي يحرجني عدم مالءمة الممر  3

 متوسطة 1.113 2.276 الحتياجاتيإضاءة الفصول الدراسية في المباني كافية  02

 متوسطة 7952. 2.570 مجال: المشكالت المتعمقة بالتنقل والمواصالت

 (2*الدرجة العظمى من )

صالت تراوحت ( أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال المشكالت المتعمقة بالتنقل والموا7يظير من جدول)
(" أتأخر عن المحاضرات بسبب عدم توفير الجامعة 0(، حيث كان أعالىا لمفقرة رقم )0.600-0.054بين )

( "أواجو صعوبات كثيرة في طريق العودة إلى 0( لمفقرة رقم )0.525مواصالت لي" ، ثم يمييا المتوسط الحسابي )
 الحتياجاتي( " إضاءة الفصول الدراسية في المباني كافية 02م )المنزل بسبب المواصالت" ، بينما بمغ أدناىا لمفقرة رق

 " وكميا بدرجة تقييم متوسطة.

مى مقياس المشكالت التي تواجه حصائية في استجابات أفراد العينةعهل هناك فروق ذات داللة إالسؤال الثاني: 
نوع اإلعاقة، شدة اإلعاقة، دخل  في الجامعات األردنية تعزى لممتغيرات) الجنس، موقع الجامعة، اإلعاقةذوي 

 األسرة بالدينار األردني(؟

ستجابات أفراد العينة عمى لحسابية واالنحرافات المعيارية اللإلجابة عن ىذا السؤال، تم حساب المتوسطات ا
 ان( يوضح02 -02)  الجدوالن، حسب متغيرات الدراسة، عاقةاإلذوي المشكالت التي تواجو الطمبة مجاالت مقياس 

 ذلك:

 (11) رقم  جدول

س المشكالت التي تواجه أفراد العينة عمى مجاالت مقيا الستجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 االعاقة والمقياس ككل حسب المتغيرات )الجنس، موقع الجامعة(ذوي الطمبة 

 موقع الجامعة الجنس 
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 المجال

 ذكر

 

 أنثى

 
 الجنوب الوسط الشمال

ط المتوس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 6342. 2.450 6812. 2.731 6902. 2.557 6122. 2.684 7002. 2.425 كاديميةالمشكالت األ

 7762. 2.574 5962. 3.072 5622. 2.609 6232. 2.841 7252. 2.554 إلداريةالمشكالت ا

 7662. 2.650 7232. 2.978 5912. 2.923 6812. 2.863 7332. 2.781 المشكالت االقتصادية

 8332. 2.473 6212. 3.059 5922. 2.641 7122. 2.734 7582. 2.588 المشكالت االجتماعية

 7492. 2.317 7582. 2.772 7542. 2.258 7552. 2.522 7762. 2.270 المشكالت النفسية

المشكالت المتعمقة بالتنقل 
 والمواصالت

2.610 .8022 2.527 .7882 2.920 .6552 2.789 .6322 2.151 .7922 

 6402. 2.411 5282. 2.861 4652. 2.609 5542. 2.667 5932. 2.497 المجاالت ككل

 (11جدول )

س المشكالت التي تواجه الطمبة النحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة عمى مجاالت مقياالمتوسطات الحسابية وا
 عاقة والمقياس ككل حسب متغيرين )نوع االعاقة، شدة االعاقة(اإلذوي 

 شدة االعاقة نوع االعاقة 

 شديدة جداً  شديدة متوسطة بسيطة سمعية بصرية جسمية وصحية المجال

 ن.م ح1م ن.م ح1م ن.م م.ح ن.م م.ح ن.م .حم ن.م م.ح ن.م م.ح 

مشكالت ال
 االكاديمية

0.14 .702 2.53 2.55 2.84 .502 2.60 .682 2.38 .662 2.68 .652 2.74 .642 

مشكالت ال
 اإلدارية

2.64 2.44 0.36 2.52 2.89 2.43 2.80 .752 2.56 .662 2.72 .692 2.96 .662 

 762. 2.96 672. 2.86 732. 2.73 682. 2.89 692. 2.89 2.53 2.72 2.46 2.85مشكالت ال
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 االقتصادية

مشكالت ال
 االجتماعية

0.37 2.46 0.37 .772 0.62 .762 2.84 .662 2.51 .712 2.66 .792 2.95 .692 

مشكالت 
 النفسية

0.10 2.54 2.19 .712 2.75 2.53 2.87 .762 2.13 .672 2.46 .742 2.54 .922 

مشكالت 
المتعمقة بالتنقل 

 والمواصالت
0.60 2.50 0.22 .802 2.40 .822 2.72 .742 2.51 .762 2.55 .892 2.63 .742 

 592. 2.75 602. 2.63 532. 2.42 572. 2.77 2.36 2.76 592. 0.26 2.33 2.54 المجاالت ككل

 م.ح: المتوسط الحسابي

 ن.م: االنحراف المعياري

 (12جدول )

س المشكالت التي تواجه أفراد العينة عمى مجاالت مقيا الستجاباتارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي
 االعاقة والمقياس ككل حسب المتغيرات )دخل االسرة بالدينار األردني(ذوي الطمبة 

 المجال
أقل من -511 دينار511أقل من 

1111 
 1511أكثر من  1111-1511

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

النحراف ا
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 222. 2.52 432. 3.16 682. 2.59 672. 2.50 المشكالت االكاديمية

 712. 2.81 532. 3.33 712. 2.72 682. 2.64 المشكالت اإلدارية

 1.07 2.13 642. 3.13 762. 2.76 682. 2.85 المشكالت االقتصادية

 782. 2.15 432. 3.38 782. 2.64 712. 2.64 المشكالت االجتماعية

 1.05 2.21 662. 3.19 802. 2.45 752. 2.33 المشكالت النفسية

 992. 2.14 722. 2.99 832. 2.56 782. 2.56المشكالت المتعمقة بالتنقل 
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 والمواصالت

 732. 2.33 452. 3.18 632. 2.59 542. 2.55 المجاالت ككل

 

س المشكالت أفراد العينة عمى مجاالت مقيا الستجاباتلمتأكد من وجود فروق بين المتوسطات الحسابية 
عاقة، شدة االعاقة، دخل سة )الجنس، موقع الجامعة، نوع اإلعاقة حسب متغيرات الدرااإلذوي التي تواجو الطمبة

 ( يبين ذلك.01المتعدد، والجدول )األسرة بالدينار األردني(، تم تطبيق اختبار تحميل التباين 

 (13دول )ج

س أفراد العينة عمى مجاالت مقيا الستجاباتنتائج تحميل التباين المتعدد لمفروق بين المتوسطات الحسابية 
 عاقة حسب متغيرات الدراسةاإلذوي المشكالت التي تواجه الطمبة 

مجموع  المجال مصدر التباين
 المربعات

 درجات

 الحرية
متوسط 

 ربعاتالم
الداللة  قيمة ف

 اإلحصائية

 الجنس

 *0072. 7.316 2.703 1 2.703 كاديميةالمشكالت األ

 *0052. 8.222 3.383 1 3.383 المشكالت اإلدارية

 3432. 902. 430. 1 430. المشكالت االقتصادية

 0952. 2.813 1.310 1 1.310 المشكالت االجتماعية

 0832. 3.037 1.403 1 1.403 المشكالت النفسية

المشكالت المتعمقة بالتنقل 
 والمواصالت

.000 1 .000 .001 .9812 

 *0332. 4.609 1.261 1 1.261 المجاالت ككل

 موقع الجامعة

 *0052. 5.536 2.045 2 4.091 كاديميةالمشكالت األ

 *0012. 6.805 2.799 2 5.599 المشكالت اإلدارية

 *0082. 4.975 2.373 2 4.746 المشكالت االقتصادية

 *002. 9.980 4.647 2 9.295 المشكالت االجتماعية
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2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) ,جامعت احلسني بن طالل للبحوث   جملت  

 

 *0052. 5.489 2.536 2 5.073 المشكالت النفسية

المشكالت المتعمقة بالتنقل 
 والمواصالت

23.104 2 11.552 23.185 .002* 

 *002. 10.701 2.928 2 5.855 المجاالت ككل

 عاقةنوع اإل

 *002. 9.573 3.537 2 7.074 كاديميةاألالمشكالت 

 2392. 1.443 594. 2 1.187 المشكالت اإلدارية

 6172. 484. 231. 2 462. المشكالت االقتصادية

 1182. 2.163 1.007 2 2.014 المشكالت االجتماعية

 *0022. 6.319 2.920 2 5.839 المشكالت النفسية

المشكالت المتعمقة بالتنقل 
 والمواصالت

2.119 2 1.060 2.127 .1222 

 0562. 2.924 800. 2 1.600 المجاالت ككل

 عاقةشدة اإل

 0582. 2.541 939. 3 2.816 كاديميةالمشكالت األ

 1812. 1.642 676. 3 2.027 المشكالت اإلدارية

 3762. 1.040 496. 3 1.488 ةالمشكالت االقتصادي

 1182. 1.981 923. 3 2.768 المشكالت االجتماعية

 *0002. 6.850 3.165 3 9.496 المشكالت النفسية

المشكالت المتعمقة بالتنقل 
 والمواصالت

1.673 3 .558 1.119 .3422 

 *0172. 3.465 948. 3 2.844 المجاالت ككل

دخل األسرة 
 الشهري

 *0122. 3.772 1.394 3 4.181 كاديميةالمشكالت األ

 0862. 2.233 919. 3 2.756 المشكالت اإلدارية
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 (𝛼=2.23*ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة )

 :ما يمي( 01) رقم  يظير من الجدول السابق

ف" لممجاالت )المشكالت االقتصادية، المشكالت االجتماعية، المشكالت المتعمقة بالتنقل أن قيم " .0
عاقة، تبعا  لممتغيرات )الجنس، نوع اإل (𝛼=2.23)حصائيا  عند مستو  الداللة إوالمواصالت( قيم غير دالة 

بين المتوسطات حصائية دل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إعاقة، دخل األسرة الشيري(، مما يشدة اإل
مجاالت السابقة تبعا  لممتغيرات )الجنس، نوع االعاقة، شدة الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى ال

 الشيري(. االعاقة، دخل األسرة
حصائيا  عند فسية، األكاديمية( قيم غير دالة إف" لممجاالت )المشكالت االدارية، المشكالت النأن قيم " .0

تبعا  لمتغيرات  حصائيا  إدارية( غير دال ن مجال )المشكالت اإلإ(، حيث 𝛼=2.23مستو  الداللة )
حصائيا  تبعا  لمتغير )الجنس(، إر دال جال )المشكالت النفسية( غيوم .عاقة، دخل األسرة()الجنس، شدة اإل

 0662. 2.436 1.162 3 3.486 المشكالت االقتصادية

 *0102. 3.904 1.818 3 5.453 المشكالت االجتماعية

 *0052. 4.434 2.049 3 6.146 المشكالت النفسية

المشكالت المتعمقة بالتنقل 
 والمواصالت

2.870 3 .957 1.920 .1272 

 *0042. 4.513 1.235 3 3.704 المجاالت ككل

 الخطأ

 369. 205 75.737 كاديميةالمشكالت األ

 

 411. 205 84.339 المشكالت اإلدارية

 477. 205 97.789 المشكالت االقتصادية

 466. 205 95.458 المشكالت االجتماعية

 462. 205 94.720 المشكالت النفسية

المشكالت المتعمقة بالتنقل 
 والمواصالت

102.142 205 .498 

 274. 205 56.082 جاالت ككلالم
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دل عمى عدم وجود عاقة(، مما يحصائيا  تبعا  لمتغير )شدة اإلإ)المشكالت األكاديمية( غير دال  ومجال
مجاالت السابقة بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى الحصائية إفروق ذات داللة 

 عاقة، دخل األسرة(.تبعا  لممتغيرات )الجنس، شدة اإل
حصائيا  عند مستو  الداللة إدارية، والمجاالت ككل( قيم دالة يم "ف" لممجاالت )األكاديمية، اإلأن ق .1

(2.23=𝛼 )حصائية بين المتوسطات الحسابية إما يدل عمى وجود فروق ذات داللة تبعا  لمتغير الجنس، م
لمتغير الجنس، ولمعرفة تمك الفروق تم الرجوع إلى  لتقديرات أفراد عينة الدراسة لممجاالت السابقة تبعا  

 ناث.( حيث كانت ىذه الفروق لصالح اإل02الجدول رقم )
واصالت ،االجتماعية، النفسية، المتعمقة بالتنقل والماالقتصادية  أن قيم "ف" لممجاالت )األكاديمية،اإلدارية، .2

تبعا  لمتغير موقع الجامعة، وقيم "ف" ( 𝛼=2.23)حصائيا  عند مستو  الداللة إوالمجاالت ككل( قيم دالة 
تبعا  ( 𝛼=2.23)حصائيا  عند مستو  الداللة إنفسية، والمجاالت ككل( قيم دالة لممجاالت )األكاديمية، ال

حصائيا  عند مستو  الداللة إنفسية، والمجاالت ككل( قيم دالة عاقة، ، وقيم "ف" لممجاالت )اللمتغير نوع اإل
(2.23=𝛼 )  نفسية، والمجاالت عاقة، وقيم "ف" لممجاالت )األكاديمية، االجتماعية، اللمتغير شدة اإل تبعا

تبعا  لمتغير دخل األسرة، ولمعرفة لصالح من تمك ( 𝛼=2.23)حصائيا  عند مستو  الداللة إككل( قيم دالة 
لى الجداول رقم ة وبالرجوع إ( لممقارنات البعدي'Scheffeالفروق الدالة إحصائيا ؛ تم استخدام اختبار شيفيو )

 :عمى النحو اآلتي  (، حيث كانت نتائجو02-00)

ظيرت الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد لممجاالت ) األكاديمية ، اإلدارية، االقتصادية، االجتماعية ،  - أ
سط، النفسية ، المتعمقة بالنقل ، والمواصالت ، والمجاالات ككل ( تبعا  لمتغير موقع الجامعة ) الو 

 الجنوب(. ( حيث كانت لصالح موقع الجامعة )والجنوب
مجاالت ككل( تبعا  لمتغير )األكاديمية، النفسية، وال ظيرت الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد لممجاالت - ب

سمعي(  و األكاديمي، وبين )بصريعاقة )جسمية وصحية، سمعية( لممجال عاقة بين نوع اإلنوع اإل
 (.سمعية) يث كانت كميا لصالح نوع اإلعاقة ة والمجاالت ككل،حلمجال المشكالت النفسي

مجاالت ككل( تبعا  لمتغير شدة )النفسية، وال ظيرت الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد لممجاالت - ت
 حيث كانت لصالح شدة اإلعاقة )بسيطة(. عاقة )بسيطة، ومتوسطة( ،عاقة بين شدة اإلاإل

، النفسية والمجاالت ككل( االجتماعية)األكاديمية،  ت أفراد لممجاالتظيرت الفروق بين متوسطات تقديرا - ث
دينار( لممجال  0322-0222دينار،  322تبعا  لمتغير دخل األسرة بين دخل األسرة )أقل من 

 دينار( لممجاالت )االجتماعية، 0322دينار، أكثر من  0322-0222) األكاديمي، وبين دخل األسرة
 .دينار(0322-0222لح دخل األسرة  )(،حيث كانت كميا لصاالنفسية والمجاالت ككلو 
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 مناقشة النتائج 

عاقة في الجامعات األردنية من وجية نظرىم؟  اإلذوي ا المشكالت التي تواجو الطمبة م"نتائج السؤال األول "
األكاديمية و دارية ة اإلميمييا المشك ىي أكبر المشاكل لد  الطمبة  االقتصاديةة مأظيرت نتائج الدراسة بأن المشك

 .ىناك صعوبة في الوضع االقتصادي بشكل عام ن إتعتبر ىذه النتيجة منطقية ؛ حيث ، و  وأخيرا  المشكالت النفسية
دية عمى الشخص ذاتو اإلعاقة بحد ذاتيا تفرض قيودا  اقتصا األردني كما أن المجتمعن ىم جزء من راد المعوقو واألف

اسة تتفق مع در ريف مختمفة عن مصاريف األفراد من غير المعوقين وىذه النتيجة تتطمب مصااإلعاقة  إضافة إلى أن
وىذه النتيجة تعز  لمد  تأقمم الطالب مع إعاقتو ، أن المشكالت النفسية أقل المشكالت ؛ (0202العابد وزمالئو )

ضع النفسي ووجود اوز الو نتيجة تجإال وما وصوليم إلى المرحمة الجامعية . وخاصة بأنو قد تجاوز مراحل المدرسة 
 الدافعية لمتعمم .  

مى حصائية في استجابات أفراد العينة عإىل ىناك فروق ذات داللة "مناقشة نتائج السؤال الثاني وىو 
 اإلعاقة في الجامعات األردنية  تعز  لممتغيرات  ذوي الطمبة مقياس المشكالت التي تواجو

(؟  فقد أظيرت النتائج بالنسبة لمتغير ، موقع الجامعةاألسرةالجنس، نوع اإلعاقة، شدة اإلعاقة، دخل )
اإلناث بشكل عام واألنثى  لحساسيةتعز  طبيعية ومتوقعة و  ، وىي نتيجةمشكالت أكثر  بأن اإلناث لديين   الجنس 

 الراشدي وىذه النتيجة تتفق مع ما جاء في دراسة من ذوي اإلعاقة بشكل خاص،

(Alrashidi,2010   )أما ما يتعمق بمتغير نوع اإلعاقة . المشار إلييا وزمالئو مع دراسة العايد وال تتفق
فقد أظيرت النتائج بأن الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية لدييم مشكالت أكثر، وتعود ىذه النتيجة بسبب ضعف تواصل 

ترجم لغة إشارة ، كما ميتوافر الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية مع اآلخرين وفيم المادة األكاديمية وخصوصا  إذا لم 
أظيرت النتائج فيما يتعمق بمتغير شدة اإلعاقة بأن اإلعاقة البسيطة لدييم مشكالت أكبر وىذه النتيجة عكس 

يشعرون بأنيم أقرب إلى األفراد غير المعوقين وأنيم أيضا  أن ذوي اإلعاقة البسيطة إلى قد تعز  ، فالتوقعات 
االقتصادي فقد أظيرت النتائج بأن المشكالت كانت لذوي الدخل من  مختمفون ، وفيما يتعمق بمتغير الوضع

تكيفوا مع  ىم من الدخل األقل ، وذوو كمما زاد الدخل زادت األعباء؛ (، وتفسر ىذه النتيجة 0222-0322)
 لد  الطمبة الممتحقين في؛ أن أما بالنسبة لمتغير موقع  الجامعة فقد كانت النتيجة المشكالت بشكل أفضل . 

جامعات الجنوب مشكالت أكبر، وقد تعز  ىذه النتيجة نظرا  لبعد ىذه الجامعات عن العاصمة وافتقارىا إلى عدد من 
 .الخدمات قياسا  لمجامعات األخر  في الوسط والشمال

 

توصي الدراسة باآلتي : : التوصيات   

 ردنية وتأمين متطمباتيم. ضرورة تسميط الضوء عمى الطمبة من ذوي اإلعاقة في الجامعات األ -0
 إجراء المزيد من الدراسات المستقبمية لمعرفة مشكالت الطمبة في الجامعات الخاصة.  -0
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 عينات أكبر من مختمف الجامعات. إجراء دراسات موسعة عمى -1

 المراجع 

خاصرررة بجامعرررة الممرررك ( . تقيررريم خررردمات الررردعم المسررراندة لمطرررالب مرررن ذوي االحتياجرررات ال0226الخشررررمي، سرررحر )
 www.alrigadh.com/2008/08/11/articale 366414. htmlسعود، المممكة العربية السعودية . أخذت من 

 

تي تواجو الطمبة ذوي (. المشكالت ال0202العايد، واصف وعبد اهلل، جابر  و عصفور ،قيس ، والثبيتي، عوض ) 
.االحتياجات الخاصة في جامعة الطائف  
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