International Journal for Research in Education
Volume 46
Issue 3 Vol.(46), issue(3), May 2022

Article 7

2022

The Counseling Needs of Students with Disabilities at the
University and their Relationship to the Level of Aspiration and the
Attitude towards Study
Sharefa A. Alzubairi PhD
Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), dr.sharefa@gmail.com

Najla Y. AlAmry PhD
Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), nyalamry@pnu.edu.sa

Follow this and additional works at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/ijre
Part of the Disability and Equity in Education Commons, Educational Psychology Commons, Higher
Education Commons, Special Education and Teaching Commons, and the Student Counseling and
Personnel Services Commons

Recommended Citation
Alzubairi, Sharefa A. PhD and AlAmry, Najla Y. PhD (2022) "The Counseling Needs of Students with
Disabilities at the University and their Relationship to the Level of Aspiration and the Attitude towards
Study," International Journal for Research in Education: Vol. 46: Iss. 3, Article 7.
Available at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/ijre/vol46/iss3/7

This Article is brought to you for free and open access by Scholarworks@UAEU. It has been accepted for inclusion
in International Journal for Research in Education by an authorized editor of Scholarworks@UAEU. For more
information, please contact j.education@uaeu.ac.ae.

المجلة الدولية لألبحاث ر
اليبوية
International Journal for Research in Education
Vol. (46), issue (3) May 2022 - 2022 ) مايو3( ) العدد46( المجلد
Manuscript No. : 1742

The Counseling Needs of Students with Disabilities at the
University and their Relationship to the Level of Aspiration and
the Attitude towards Study
الحاجات اإلرشادية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة يف المرحلة الجامعية وعالقتها
بمستوى الطموح واالتجاه نحو الدراسة

Received

Oct 2020

Accepted

Jan 2021

Published

May 2022

االستالم

2020 أكتوبر

القبول

2021 يناير

النش

2022 مايو

DOI : http://doi.org/10.36771/ijre.46.3.22-pp219-251

Dr. Sharefa A. Alzubairi
Princess Nourah Bint Abdulrahman
University
Saudi Arabia
saalzubaery@pnu.edu.sa
Dr. Najla Y. AlAmry
Princess Nourah Bint Abdulrahman
University
Saudi Arabia
nyalamry@pnu.edu.sa

الزبيي
 شيفة بنت عبدهللا ر/ .د
األمتة نورة بنت عبدالرحمن
جامعة ر
المملكة العربية السعودية
 نجالء بنت يوسف العمري/.د
األمتة نورة بنت عبدالرحمن
جامعة ر
المملكة العربية السعودية

النش محفوظة للمجلة الدولية لألبحاث ر
حقوق ر
التبوية
ISSN : 2519-6146 (Print) - ISSN : 2519-6154 (Online)

الحاجات اإلرشادية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة

The Counseling Needs of Students with Disabilities at the
University and their Relationship to the Level of Aspiration and
the Attitude towards Study
Abstract
The current study aimed to identify the counseling needs and their
relationship to the level of aspiration and attitudes towards study among
university students with disabilities. The sample consisted of 85 students
with disabilities enrolled at Princess Nourah bint Abdulrahman University.
The results indicated high percentages of counseling needs, and it came in
the following order: academic, professional, psychological, health, social,
and informatics. Also, it showed high level of aspiration and attitude among
the study sample, and existence of a statistically significant negative
correlation between the counseling needs and both the level of
aspiration and attitude. No statically significant differences were found in
the counseling needs, the level of aspiration, and attitude according to the
specialization and disability type. Also, a statically significant difference was
found in the counseling needs in favor of those with low aspiration and
attitude compared with high aspiration, and presence of significant
differences in the counseling needs for the low studying attitude group.
There were no significant differences at the level of aspiration between
those with a high and a low attitude towards studying.

Keywords: counseling needs, level of Aspiration, Attitude towards
study, disabilities
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بمستوى الطموح واالتجاه نحو الدراسة
مستخلص البحث
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل الحاجات اإلرشادية وعالقتها بمستوى الطموح واالتجاه
نحو الدراسة لدى الطالبات ذوات اإلعاقة يف المرحلة الجامعية ،تكونت العينة من ( )85من
األمتة نورة بنت عبدالرحمن .وقد دلت النتائج عىل أن
الطالبات ذوات اإلعاقة الملتحقات بجامعة ر
ر
التاىل :األكاديمية ،المهنية ،النفسية،
الحاجات اإلرشادية كانت مرتفعة؛ وجاءت الحاجات بالتتيب ي
الصحية ،االجتماعية ،المعلوماتية .كما دلت عىل ارتفاع مستوى الطموح واالتجاه نحو الدراسة لدى
ً
إحصائيا ربي الحاجات اإلرشادية وكل من مستوى
عينة الدراسة ،ووجود عالقة ارتباطية عكسية دالة
ً
إحصائيا يف الحاجات اإلرشادية ومستوى الطموح
الطموح واالتجاه نحو الدراسة ،وعدم وجود فروق دالة
ً
إحصائيا يف الحاجات
متغتي نوع التخصص ونوع اإلعاقة ،ووجود فروق دالة
واالتجاه نحو الدراسة وفق ر
وف االتجاه نحو الدراسة لصالح ذوات الطموح المرتفع،
اإلرشادية لصالح ذوات الطموح المنخفض ،ي
ً
إحصائيا يف الحاجات اإلرشادية لصالح ذوات االتجاه المنخفض نحو الدراسة  ،ولم
ووجود فروق دالة
ً
إحصائيا ربي ذوات االتجاه المرتفع والمنخفض نحو الدراسة يف مستوى الطموح.
توجد فروق دالة

الكلمات المفتاحية :الحاجات اإلرشادية ،مستوى الطموح ،االتجاه نحو الدراسة،
األمتة نورة بنت عبدالرحمن
اإلعاقة ،جامعة ر
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مقدمة البحث
المعايت الهامة لتقدم
الجامع من
تعد رعاية ومساندة الطالب ذوي اإلعاقة يف التعليم
ر
ي
وه مسؤولية تستلزم تضافر كافة جهود القطاعات اإلدارية والتعليمية بمؤسسات
المجتمعات ،ي
العاىل؛ وذلك عن طريق دراسة وتحديد الحاجات اإلرشادية المتنوعة للطالب ذوي اإلعاقة
التعليم
ي
ر
والت لها الدور يف تنمية مستوى الطموح ورفع إيجابية االتجاه نحو الدراسة
الجامع
يف التعليم
ي
ي
الجامعية وتحقيق التقدم المطلوب.
العاىل تؤدي دورا هاما للطالب من ذوي اإلعاقة؛ حيث يف
وأصبحت مؤسسات التعليم
ي
العالم أصبح
األساس والصحة ،ومع التقدم الحضاري
السابق كان االهتمام منصبا عىل التعليم
ي
ي
ر
ر
الت يمكن من خاللها تلبية الحاجات اإلرشادية للطالب ذوي
كت عىل
ر
الت ر
التفكت يف الطرق اإليجابية ي
ر
ر
الت تهدف إىل تطوير
اإلعاقة من خالل
ر
تحسي العملية التعليمية وتهيئة الظروف التبوية المالئمة ي
المستقبىل )(Zaitsev , 2010؛ لذا يعد من أولويات الجامعات تأهيل الدائرة
قدراتهم وأدائهم
ي
وتوفت الوسائل التعويضية والفرق
الموظفي واألساتذة،
المحيطة بالطالب ذوي اإلعاقة من
ر
ر
ر
الت تقوم بتسهيل عملية انتقال الطالب ذوي اإلعاقة من المرحلة المدرسية إىل المرحلة
التنفيذية ي
الجامعية ،وتعزيز فرصهم للنجاح باإلضافة إىل دعمهم يف الحياة العملية (.(Prats et al., 2015
ر
الت يواجهها
وتمثل الحاجات اإلرشادية رغبة الفرد يف
ر
التعبت عن مشكالته المختلفة ي
ويسع باستمرار إلشباع حاجاته ر
اإليجاب والتكيف السليم مع المحيط
حت يتمكن من التفاعل
ي
الذي يعيش فيه ،ر
والت تستوجب إيجاد حلول إرشادية مناسبة لمشكالته (بن عامر ،طاع هللا،
ي
 .)2016وقد ألقت دراسة شوغرين وآخرين ( Shogren et al., )2019الضوء عىل دور علم
اإليجاب يف حياة الطالب ذوي اإلعاقة؛ فأشارت إىل أن لدى الطالب ذوي اإلعاقة يف التعليم
النفس
ي
عاىل
الجامع اتجاه مرتفع نحو إرضاء الحاجات مقابل الشعور باإلحباط ،وأن هناك تفضيل ي
ي
.
وف مستوى الطموح تظهر الدراسات أن لدى
الفعالة
كة
والمشار
المصت
تقرير
ات
ر
مها
ف
المستوى
ر
ي
ي
الطالب ذوي اإلعاقة البرصية مستوى عال من الطموح (شعبان  ،)2010،وعالقة ارتباطية موجبة
ربي مستوى الطموح وفاعلية الذات لدى الطالب ذوي اإلعاقة السمعية (السيد  ،)2010،وعالقة
األكاديم
ارتباطية موجبة ربي اتجاهات الطالب ذوي اإلعاقة نحو الدراسة ودرجات تحصيلهم
ي
(العفنان ،)2006 ،وأن الطالب ذوي اإلعاقة ف الجامعة ينظر لهم عىل أنهم ر
أكت اجتماعية وقدرة
ي
أكاديمية ).(Akin, & Huang, 2019
ر
واالستاتيجيات التعليمية
ويعد مدى إدراك الطالب ذوي اإلعاقة للصعوبات األكاديمية
المستخدمة يف عملية التعلم واألداء أثناء االختبارات من العوامل المساعدة لهم أو المعيقة لنجاحهم
حمام وزمالؤه et al.,
الجامع ( .)Heiman & Precel, 2003ويذكر
األكاديم يف التعليم
ي
ي
ي
) Hammami (2019أن من جوانب التطوير المستمر لمخرجات تعلم الطالب ذوي اإلعاقة
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وقد أشارت دراسة ستيوارت وشوارتز ( Stewart & Schwartz )2018إىل حتمية المساواة يف
اس متماثل ربي الطالب ذي اإلعاقة
التعليم مع الطالب ذوي اإلعاقة يف الجامعات وأن اإلنجاز الدر ي
العاىل.
العاديي يف إكمال التعليم
ونظرائه
ر
ي
لجامع
لذا تعد دراسة الحاجات اإلرشادية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة يف التعليم ا
ي
وعالقتها بمستوى الطموح واالتجاه نحو الدراسة لديهن من شأنه أن يساعد يف تحديد العوامل
الداعمة والمساندة لتحقيق الطالبات النجاح المنشود.
أصدرت الهيئة العامة لإلحصاء يف المملكة العربية السعودية يف المملكة العربية السعودية
) General Authority for Statistics -GaStat (2019تقرير نتائج "مسح ذوي اإلعاقة عام
ر
لمؤشات إحصائية لنسب انتشار اإلعاقة .وقد اعتمدت الهيئة يف تعريف
 "2017بهدف الوصول
اإلعاقة وتصنيف درجات الصعوبة فيها عىل التعريف الموسع لمجموعة واشنطن إلحصاءات
اإلعاقة ) (Washington Group on Disability Statistics -WGوالذي يشمل كافة درجات
السعوديي
صعوبة اإلعاقة؛ الخفيفة ،الشديدة ،البالغة ،وقد أظهرت نتائج المسح بأن نسبة السكان
ر
الذين لديهم إعاقات بشكل عام بلغت ( )%7.1تمثل اإلناث منها ما نسبته
( . )GaStat,2019) )%47.8كما أن إحصاءات الحالة الصحية للسكان وانتشار األمراض المزمنة
ر
المصابي باألمراض المزمنة المشخصة بلغت
فأكت دلت عىل أن نسبة
لفئة العمر  15سنة
ر
ر
ً
حي كانت األمراض المزمنة أكت انتشارا ربي اإلناث ( )% 1.17عنها لدى الذكور
( ،)% 4.16يف ر
( )% 0.16من سكان المملكة (وزارة الصحة. )2019 ،
األمتة نورة بنت عبدالرحمن وغاياتها ،فقد قطعت
وف ضوء رؤية ورسالة وأهداف جامعة ر
ي
الجامعة خطوات يف المجاالت المنوطة بها لتضطلع بمسؤوليتها تجاه رعاية ذوات اإلعاقة من
طالباتها؛ حيث قدمت العديد من الخدمات البيئية والتعليمية الممكنة لتحقيق الدمج الشامل يف
جامع فاعل يعزز استقالليتهن ويحقق طموحاتهن؛ من خالل إنشاء مركز مساندة
مجتمع
إطار
ي
ي
ه :تقييم
الطالبات ذوات اإلعاقة عام ( ،)2015وشملت الخدمات المقدمة أربعة مجاالت أساسية ي
حاجات الطالبات األكاديمية ،وتحديد التكييفات األكاديمية ،وتقديم الخدمات المساندة ،وتقديم
األمتة نورة بنت عبدالرحمن .)2019 ،ويتبت
الخدمات االستشارية ألعضاء هيئة التدريس (جامعة ر
المركز مصطلحات اإلعاقة كما وردت ف الدليل التنظيم ر
كالتاىل:
للتبية الخاصة (.)2016
ي
ي
ي
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األكاديم الخاص ،واستخدام التقنيات الحديثة،
وتوفت اإلرشاد
تكييف
االستناد إىل نظام تعلم
ر
ي
ي
ر
الت تواجه
وتقييم التقدم والتطور الذي يحرزه الطالب باستمرار ،وتحديد العوائق والصعوبات ي
الطالب يف مراحلها المبكرة ،وتعديل األهداف التعليمية لتتالءم بشكل أكت مع قدراته وإمكانياته.
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الت تحتاج إىل برامج وخدمات ر
ر
التبية الخاصة لوجود نقص
يشمل العوق
السمع الفئات ي
ي
ف القدرات السمعية؛ فاألصم هو الذي يعاب من فقدان سمع يبد أ بـ  70ديسبل ر
فأكت ،باستخدام
ي
ي
ي
المعينات السمعية مما يحول دون اعتماده عىل حاسة السمع يف فهم الكالم .وضعيف السمع هو
سمع ريتاوح ربي ( )69-35ديسبل بعد استخدام المعينات السمعية ،مما
يعاب من فقدان
الذي
ي
ي
يجعله يواجه صعوبة يف فهم الكالم باالعتماد عىل حاسة السمع فقط .ويضم العوق البرصي
الت تحتاج إىل برامج وخدمات ر
ر
التبية الخاصة بسبب وجود نقص البرصية؛ فالكفيف هو
الفئات ي
الذي تقل حدة إبصاره بأقوى العيني بعد التصحيح باستخدام النظارة عن  6/60ر
متا .وضعيف
ر
ر ً
العيني بعد إجراء التصحيحات
البرص هو الذي رتتاوح حدة إبصاره ربي  6/60 - 6/24متا بأقوى
ر
ر
ر
الت تتضمن
الممكنة .صعوبات التعلم :اضطراب يف واحدة أو أكت من العمليات النفسية األساسية ي
فهم واستخدام اللغة المكتوبة أو المنطوقة ،ر
العقىل أو
والت ال تعود إىل أسباب تتعلق بالعوق
ي
ي
والصح :عوق يحرم
الجسم
السمع أو البرصي أو ظروف التعلم أو الرعاية األشية .العوق
ي
ي
ي
طبيع ،أو أي إصابة سواء كانت
الطالب من القدرة عىل القيام بوظائفه الجسمية والحركية بشكل
ي
العظم أو العضالت أو الحاالت
العصت المركزي أو الهيكل
بسيطة أو شديدة تصيب الجهاز
ي
ي
ر
تستدع خدمات خاصة.
الت
ي
الصحية ي
بمتغتات متعددة
الجامع
تناولت الدراسات السابقة الطالب ذوي اإلعاقة يف التعليم
ر
ي
ر
غت ر
متغتات الدراسة الحالية بشكل ر
مباش؛ فقد هدف عدد من الدراسات إىل
تشتك مع
مباش أو ر
ر
بحث حاجات الطالب ذوي اإلعاقة يف المرحلة الجامعية؛ فاستكشفت دراسة شوغرين وآخرين
( Shogren et al. )2019العالقة ربي كل المشاركة الفعالة ،والدافعية ،وإشباع االحتياجات
المصت لدى ( )55من الطالب ذوي اإلعاقة الذين رتتاوح أعمارهم ربي
األساسية واإلحباط بتقرير
ر
(ً )19-12
عاما .وأظهر الطالب ذوو اإلعاقة مستويات عالية من الرضا عن الحاجات األساسية مقارنة
المصت والمشاركة الفعالة .كما سعت دراسة بن عامر وطاع هللا
وف تقرير
ر
بالشعور اإلحباط ،ي
نفسيي
( )2016إىل تحديد الحاجات اإلرشادية لدى الطالب الكفيف من وجهة نظر ( )5مرشدين
ر
يف مرحلة الثانوية .وقد أسفرت النتائج عن أن الكفيف يف مرحلة المراهقة والشباب لديه شعور
االجتماع نظرا لشدة إحساسه بذاته
االنفعاىل وشعور بعدم األهمية ،ويشيع لديه القلق
بالتوتر
ي
ي
ر
الت تعكس أهمية مفهوم
من ناحية المظهر
الجسم ،وتزداد لديه أهمية مفهوم الذات الجسمية ي
ي
االجتماع ،ولديه حاجات إرشادية نفسية ،وجسمية،
الجسم يف الوظيفة االجتماعية والتفاعل
ي
واجتماعية ،وتعليمية ،ومهنية .ومن جانب متصل تناولت دراسة العدرة ( )2016التحديات
ً
ر
الت تواجه ) (81طالبا وطالبة من ذوي اإلعاقة يف
اإلدارية ،والدراسية ،والبيئية ،واالجتماعية ،ي
الجامعة األردنية .وقد أشارت النتائج إىل أن الطلبة ذوي اإلعاقة يف الجامعة يعانون من الصعوبات
األكاديم وعدم مالءمة اإلجراءات ،وصعوبات
اإلدارية يف إجراءات التسجيل متمثلة يف قلة اإلرشاد
ي
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وصعوبات بيئية متمثلة يف االفتقار إىل قاعات دراسية مناسبة وصعوبة المشاركة يف األنشطة
المدرسي لظروفهم
غت المهيأة لهم ،وصعوبات اجتماعية متمثلة يف عدم مراعاة
الجامعية والطرق ر
ر
حي هدفت دراسة براتس وآخرين
والنظرة السلبية من أقرانهم وصعوبة إقامة العالقات معهم .يف ر
الجامع يف
( Prats et al., )2015إىل تحديد حاجات ( )551من الطالب ذوي اإلعاقة يف التعليم
ي
ر
ذاب يقيس الحاجات الخاصة يف كل من المناهج
جامعة ايكس مارسيليا .تم استخدام استبيان ي
الجامعية ،والمساعدة التقنية ،والخدمات االجتماعية ،والتكييفات المطلوب تطبيقها يف الجامعة.
اإلضاف عند االختبارات،
وأشارت النتائج إىل أنه استفاد ( )519من الطالب ذوي اإلعاقة من الوقت
ي
وتم مساعدة ( )40منهم يف عملية تدوين المالحظات من قبل زمالئهم ،وأن الوسائل التعويضية
وف
والفريق التنفيذي ساهما يف تسهيل عملية انتقال الطالب ذوي اإلعاقة إىل المرحلة الجامعية ي
الفواعت ()2014
تعزيز فرصهم للنجاح يف االمتحانات ودعمهم يف الحياة العملية .وهدفت دراسة
ر
ً
ر
الت يواجهها ( )32طالبا من ذوي اإلعاقة
إىل تحديد المشكالت النفسية واالجتماعية واألكاديمية ي
ف جامعة نزوى .دلت النتائج عىل أن أ ر
كت المشكالت كانت المشكالت األكاديمية يليها االجتماعية
ي
الجنسي لصالح
بينما أقل المشكالت كانت النفسية ،وكان هناك فروق ذات داللة يف المشكالت ربي
ر
الماجستت،
اإلناث ،وفروق ذات داللة يف المشكالت حسب مستوى الدراسة لصالح طالب برنامج
ر
وفروق ذات داللة يف المشكالت تبعا لنوع اإلعاقة لصالح الطالب ذوي اإلعاقات السمعية،
والبرصية ،والجسمية ،والمتعددة ،وال توجد فروق ذات داللة تبعا للسنة الدراسية ونوع التخصص.
ر
الت تواجه ( )25من الطالب ذوي اإلعاقة البرصية يف
وبحثت دراسة حموش ( )2012المشكالت ي
الجامعات السورية .وبينت النتائج أن أفراد عينة الدراسة يواجهون المشكالت بدرجة متوسطة من
ر
الت
وجهة نظرهم ومن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف الجامعة ،ووجود فروق يف المشكالت ي
ر
الت توفرها الجامعة،
يواجهها الطالب المكفوفون وضعيفو البرص عىل بعد االختبارات والخدمات ي
الت توفرها الجامعة وف االختبارات ر
ر
أكت من
ي
فواجه الطالب المكفوفون مشكالت يف الخدمات ي
ً
ر
الت يواجهها الطالب ضعيفو البرص تبعا
الطالب
ضعيف البرص ،وعدم وجود فروق يف المشكالت ي
ي
ً
ر
الت تواجه ( )17طالبا وطالبة
لالختصاص
األكاديم .وبحث العايد وآخرون ( )2012المشكالت ي
ي
ر
ر
الت تمثل مشكلة لدى ذوي اإلعاقة
من ذوي اإلعاقة يف جامعة الطائف .ودلت النتائج أن أكت األبعاد ي
ه المشكالت االقتصادية ،ويليها اإلدارية ثم النقل والمواصالت ومن أقل األبعاد كانت المشكالت
ي
ر
التعليم أو
الت يواجهها الطلبة ذوي اإلعاقة باختالف المستوى
ي
النفسية ،ولم تختلف المشكالت ي
ً
العلم أو تبعا لشدة ونوع اإلعاقة .ومن جانب آخر هدفت دراسة خوجة ()2009
التخصص
ي
النوعية إىل تقييم الصعوبات البيئية والجامعية لدى ( )40طالبة من ذوات اإلعاقة البرصية
ملتحقات بالدراسة يف جامعة الملك عبدالعزيز .ودلت النتائج عىل وجود صعوبات بيئية وأكاديمية
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اس ،وأن
ونفسية تشكل عوائق للطالبات ذوات اإلعاقة البرصية يف
ر
تحسي مستوى تحصيلهن الدر ي
تزويد الطالبات ذوات اإلعاقة بالمعلومات عن البيئة المحيطة بهم يطور ثقتهن بأنفسهن ومهارات
واالجتماع مع البيئة
النفس
اإليجاب وممارسة الحركة دون خوف ،وزيادة مستوى التكيف
التفاعل
ي
ي
ي
اس لديهن ،وزيادة قدرتهن عىل عملية
الجامعية والذي يساهم بدوره يف زيادة كفاءة التحصيل الدر ي
التنقل المستقل .أما دراسة أبو مريم ( )2007فقد تعرفت عىل حاجات ( )56طالبا من الطالب
ذوي االعاقة السمعية يف الجامعات األردنية .وأظهرت النتائج وجود حاجات بدرجة مرتفعة كان
االكاديم يليها الحاجات االكاديمية ثم االجتماعية والنفسية ثم الحاجة اىل
أعالها مجال االرشاد
ي
ر
النطف واألقل كانت الحاجة إىل الدعم االشي ،كما وجدت فروقا يف كل الحاجات تبعا
التدريب
ي
الكىل ،وتبعا لشدة االعاقة يف الحاجات النفسية
لطريقة التواصل المستخدمة لصالح التواصل
ي
ر
حي لم توجد فروق يف الحاجات تبعا
واالجتماعية والتدريب
النطف لصالح االعاقة المتوسطة؛ يف ر
ي
ً
ً
العلم .وأجرى إبراهيم ( )2001دراسة للمشكالت لدى ( )68طالبا كفيفا يف الجامعات
للتخصص
ي
األردنية ،وتوصلت الدراسة إىل أن أفراد العينة يواجهون المشكالت بدرجة متوسطة ،كما أظهرت
المكفوفي تعزي
النتائج وجود فروق دالة إحصائيا يف مشكالت القراءة وإجراء االمتحانات للطلبة
ر
لمتغتات المستوى
المكفوفي تبعا
لمتغت شدة اإلعاقة ،وعدم وجود فروق دالة يف مشكالت الطلبة
ر
ر
ر
العلم والتخصص والجنس .وقارنت دراسة هيمان وبريسيل ()Heiman & Precel, 2003
ي
ً
ً
ر
ً
االستاتيجيات األكاديمية لدى ( )191طالبا جامعيا من ذوي صعوبات التعلم ،مع ( )190طالبا من
ر
واستاتيجيات
وه :الصعوبات األكاديمية،
أقرانهم بالجامعة ،وذلك يف أربعة مجاالت رئيسية ي
التعلم ،واألداء أثناء االختبارات ،وإدراك الطلبة للعوامل المساعدة لهم أو المعيقة لنجاحهم
األكاديم .ووجدت أن لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم صعوبات أكاديمية يف العلوم اإلنسانية
ي
أكت من أقرانهم ،وأظهر الطالب ذوي صعوبات التعلم ر
واالجتماعية واللغات ر
استاتيجيات أكاديمية
ر
كت،
التفستات الشفوية اإلضافية أو
غت عادية وفضلوا
التفستات المرئية ،وواجهوا صعوبة يف الت ر
ر
ر
ر
ر
اإلضاف أثناء االختبارات ،واإلجهاد والتوتر واإلحباط أكت من
والقلق بشأن احتياجهم للوقت
ي
اديي.
نظرائهم الع ر
كما تناول عدد من الدراسات السابقة مستوى الطموح لدى الطالب ذوي اإلعاقة يف
العاىل؛ فهدفت دراسة السباع ( )2016إىل الكشف عن العالقة ربي العجز المتعلم وكل من
التعليم
ي
المكفوفي يف الصف الثالث الثانوي يف مدرسة
الطموح وتقدير الذات لدى ( )30طالبا من
ر
في بمرص .أشارت النتائج إىل وجود عالقة سلبية ربي العجز المتعلم والطموح لدى الطالب
للمكفو ر
المكفوفي ،ووجود ارتباط سالب ربي العجز المتعلم وتقدير الذات ،وعالقة طردية ربي العجز
ر
المتعلم وعدم تحمل الغموض .كما هدفت دراسة الجيد ( )2014إىل الكشف عن الديناميات
النفس لدى ( )20كفيفا يف المرحلة الجامعية ،منهم ( )10ذكور)10( ،
والعوامل الكامنة يف البناء
ي
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عىل أبعاد العدائية ،التوافق ،التعاطف ،العصابية ،المغامرة ،االندفاعية ،السيطرة ،الحساسية.
ً
ووجود فروق دالة إحصائيا لصالح الذكور عىل أبعاد التوتر ،الشعور باألمان ،توهم المرض،
االنفعاىل ،والذكاء،
االكتئاب .وعدم وجود فروق دالة ربي الذكور واإلناث عىل أبعاد التوافق ،والثبات
ي
النفس .ومن جانب
وضبط النفس ،واالستقالل ،والتخيل ،واالنسحاب ،والشعور بالذنب ،والوهن
ي
آخر هدفت دراسة فايد ( )2011إىل بحث مستوى الطموح وعالقته بتقدير الذات لدى ()100
مكفوف البرص يف المرحلة العمرية من ( )20 -15عاما .وجدت الدراسة
اهقي
طالب وطالبة من المر ر
ي
عالقة ذات داللة إحصائية طردية موجبة ربي مستوى الطموح وتقدير الذات لدى الطالب
الجنسي لصالح الذكور ،ولم توجد فروق
مكفوفي ،وفروقا يف مستوى الطموح وتقدير الذات ربي
ال
ر
ر
دالة يف مستوى الطموح وتقدير الذات يف نوع اإلقامة ونوع المعيشة .وعملت دراسة شعبان ()2010
عىل التعرف عىل مستوى الطموح لدى الطالب ذوي اإلعاقة البرصية وعالقته بتقدير الذات
والخجل .وأشارت النتائج إىل أن لدى عينة الدراسة مستوى عال من الطموح وتقدير الذات
غت دالة ربي الخجل وتقدير الذات من جهة
ومستوى من الخجل فوق المتوسط ،وكانت العالقة ر
وبي الخجل ومستوى الطموح من جهة أخرى ،عدم وجود فروق ذات داللة يف مستوى الطموح
ر
وتقدير الذات ومستوى الخجل تعزى لدرجة اإلعاقة أو لسبب حدوث اإلعاقة أو الجنس .وتناولت
اهقي
دراسة السيد ( )2010فاعلية الذات وعالقتها بمستوى الطموح
المهت لدى ( )40من المر ر
ي
مهت بمرص تراوحت أعمارهم ما ربي ( .)17-12كشفت النتائج عن
ذوي اإلعاقة السمعية بمعهد ي
وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة ربي مستوى الطموح وفاعلية الذات ،وكانت الفروق لصالح الذكور
يف فاعلية الذات ومستوى الطموح.
وتناول عدد آخر من الدراسات السابقة االتجاه نحو الدراسة لدى الطالب ذوي اإلعاقة
حمام ورفاقه ) Hammami et al., (2019تطور
الجامع؛ فاستعرضت دراسة
يف التعليم
ي
ي
العاىل للطالب الصم وضعاف السمع بجامعة الملك
مخرجات تعلم الطالب الصم بتنامج التعليم
ي
ً
األكاديم الخاصة .ووجدت الدراسة أنه
التكييف وخدمات اإلرشاد
سعود استنادا إىل نظام التعلم
ي
ي
أكاديم لكل طالب يقوم بمراقبة مدى قدرة الطالب عىل اإلنجاز وتقديم المساعدة
تم تحديد مرشد
ي
لتمكي الطالب األصم من تحقيق مخرجات التعلم المرجوة .مع التأكيد عىل
الالزمة واإلرشاد
ر
ُ
ضورة األخذ باالعتبار المهارات المطلوبة للطالب الصم ر
والت يشار لها أنها مخرجات التعلم
ي
المرجوة للطالب الصم ( )DSLOر
وبالتاىل يسمح
أكت من مستوى الدرجات التحصيلية للمقرر،
ي
للمرشد األكاديم للطالب الصم بتقييم التقدم الذي يحرزه الطالب األصم مع نهاية كل ر
فتة،
ي
ر
الت تواجه الطالب األصم يف مراحلها المبكرة ،وتحديد األنشطة
وتحديد العوائق والصعوبات ي
الالزمة للطالب األصم ،وتعديل األهداف التعليمية لتتالءم بشكل أكت مع قدراته وإمكانياته ونقاط
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ً
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الضعف لديه ،وتم تطوير نظام التعلم التكييف ر
إلكتونيا من خالل الهاتف المتنقل ليسمح بالوصول
ي
أكي وهوانغ (Akin & Huang )2019
إىل المحتويات والمواد التعليمية .كما تناولت دراسة ر
ً
التصورات المدركة عن الطالب ذوي اإلعاقة من قبل نظرائهم يف الجامعة .أجاب )(149طالبا يف
جامعة كاليفورنيا عىل مقياس يقيم تصوراتهم حول :القدرات االجتماعية ،واإلمكانات األكاديمية،
(غت ظاهرة)،
واألداء
األكاديم لزمالئهم الطالب ذوي اإلعاقة الجسدية (ظاهرة) ،والمعرفية ر
ي
غت المرئية فينظر إىل
(غت ظاهرة) .وأظهرت النتائج فروقا ربي
نوع اإلعاقة المرئية و ر
والنفسية ر
ي
ر
الطالب ذوي اإلعاقة الجسدية المرئية أنهم أكت اجتماعية وقدرة أكاديمية مقارنة بنظرائهم ممن
اس.
لديهم إعاقة ر
غت مرئية الذين ينظر إليهم عىل أنهم من ذوي السلوكيات التخريبية يف الصف الدر ي
وقارنت دراسة ستيوارت وشوارتز ( Stewart & Schwartz )2018المخرجات التعليمية
العاديي .وطبقت الدراسة
ومخرجات سوق العمل ربي الطالب ذوي اإلعاقة يف الجامعات والطالب
ر
الكنديي الذين استحقوا الحصول عىل مساعدات
الوطت من الطالب
عىل عينة ممثلة عىل الصعيد
ر
ي
العاديي .وأشارت النتائج
(معونة) مالية حكومية بلغ عددهم ( )544من ذوي اإلعاقة و( )6133من
ر
العاىل ،وأنه رغم
العاديي يف إكمال التعليم
إىل أنه ال توجد فروق ربي الطالب ذوي اإلعاقة ونظرائهم
ر
ي
اس المتماثل فإنه توجد فروق يف االلتحاق بسوق العمل ،فالطالب ذوي اإلعاقة كانوا
اإلنجاز الدر ي
ر
اب
أقل مشاركه من نظرائهم يف مجال العمل وأكت عرضة للبطالة .وكذلك تناولت دراسة العور ي
( )2015مفهوم الذات والرضا عن الحياة لدى ( )59طالبا من ذوي اإلعاقة البرصية و( )46طالبا
من ذوي اإلعاقة السمعية يف الجامعة األردنية .وأظهرت النتائج أن مفهوم الذات كان مرتفعا لدى
الطالب ذوي اإلعاقة البرصية يف كل أبعاد مفهوم الذات باستثناء مفهوم الذات االكاديمية كان
حي جاء مفهوم الذات لدى ذوي
متوسطا ،أما ذوي اإلعاقة السمعية كان متوسطا بشكل عام ،يف ر
اإلعاقة البرصية أعىل من ذوي اإلعاقة السمعية ،وكان تقدير الرضا عن الحياة مرتفعا باستثناء بعد
وسائل االستجمام لدى كل من الطالب ذوي اإلعاقة السمعية وذوي اإلعاقة البرصية ،وجاء تقدير
ذوي اإلعاقة البرصية أعىل من ذوي اإلعاقة السمعية .كما بحثت دراسة أحمد ( )2013دافع اإلنجاز
العاىل .دلت النتائج
األكاديم لدى ( )180من الطالب ذوي اإلعاقة الجسدية يف مؤسسات التعليم
ي
ي
حي وجدت
عىل أن دافع اإلنجاز األ
كاديم لدى الطالب ذوي اإلعاقة الجسدية يتسم باإليجابية ،يف ر
ي
مكتست اإلعاقة،
فروق ذات داللة ربي الطالب المولودين باإلعاقة الجسدية ومكتسبيها لصالح
ي
حي هدفت دراسة العفنان
ووجود عالقة ارتباطية ربي اإلعاقة الجسدية ودافع اإلنجاز
األكاديم .يف ر
ي
ً
( )2006إىل التعرف عىل االتجاهات نحو الدراسة لدى ( )88طالبا من ذوي اإلعاقة الحركية
اس .وكشفت الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة ربي اتجاهات
وعالقتها بتحصيلهم الدر ي
تأثت دال لكل أنواع اإلعاقة
ذوي اإلعاقة الحركية نحو الدراسة ودرجات تحصيلهم
األكاديم ،ووجود ر
ي
الحركية عىل اتجاهات الطالب نحو الدراسة ،والمعلم ،واإلعاقة.
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األمتة نورة بنت عبدالرحمن من التخصصات العلمية واإلنسانية ولم
اإلعاقات للطالبات يف جامعة ر
معي ،وكذلك شملت ستة مجاالت من الحاجات اإلرشادية،
تقترص عىل فئة واحدة أو تخصص ر
حي اعتمد البعض اآلخر عىل أدوات جاهزة ،أما الدراسة
وقامت بعض الدراسات ببناء أدواتها يف ر
ر
الت
الحالية فتم إعداد قائمة الحاجات اإلرشادية ومقياس االتجاه نحو الدراسة .واختلفت النتائج ي
توصلت إليها الدراسات السابقة باختالف األهداف واألطر النظرية ،أما الدراسة الحالية فسيتم
الحاىل.
التطرق إليها عند مناقشة نتائج البحث
ي
مشكلة البحث
يحظ التعليم الجامع لألشخاص ذوي اإلعاقة باهتمام كبت ر
ومتايد يف المملكة العربية
ر
ي
السعودية؛ حيث أصبحت قضية هامة ورسالة اجتماعية تضمن رعايتهم يف مختلف المجاالت،
تحسي فرصهم التعليمية بشكل واضح وإدماجهم يف المجتمع بصورة مناسبة
األمر الذي يساعد يف
ر
تكسبهم الثقة بأنفسهم وبالمجتمع (وزارة التعليم.)2019 ،
الجامع من
ويعد موضوع الحاجات اإلرشادية للطالب ذوي اإلعاقة يف مرحلة التعليم
ي
ر
كبت يف الدول المتقدمة ،ولكنها لم تنل نفس االهتمام يف الدول
الت حظيت باهتمام ر
الموضوعات ي
ر
الت تناولت
العربية بشكل عام ) (Alkhateeb et al., 2016؛ وبعد مراجعة وتحليل األبحاث ي
التعليم الشامل للطالب ذوي اإلعاقة ) Inclusive Education (IEيف البيئات العربية  -أغلبها من
المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة واألردن -قام بها الخطيب وآخرون
) Alkhateeb et al., (2016وجدوا أنها تناولت االتجاهات نحو الدمج ،والصعوبات والعوائق،
وتقييم ممارسات الدمج ،وكشفت أنه لم يتم إجراء سوى العدد القليل من أبحاث التعليم الشامل
للطالب ذوي اإلعاقة يف البيئات العربية.
الجامع
وقد تناولت دراسات سابقة حاجات الطالب ذوي اإلعاقة يف مرحلة التعليم
ي
ر
ر
باف الحاجات؛ كدراسة الحاجات
وركزت عىل جانب محدد أو أكت لالحتياجات يف ر
حي لم تشمل ي
(الفواعت ،)2014 ،والحاجات
النفسية واالجتماعية واألكاديمية لذوي اإلعاقة يف الجامعة
ر
ر
باف الفئات؛ ومنها
األكاديمية ( ،)Heiman & Precel, 2003أو تناولت أحد فئات اإلعاقة دون ي
الحاجات االرشادية لدى الطالب الكفيف (بن عامر وطاع هللا  ،)2016،مشكالت الطالب ذوي
ر
الت تواجه ذوات اإلعاقة البرصية من
اإلعاقة البرصية يف الجامعات (حموش ،)2012 ،الصعوبات ي
المكفوفي يف الجامعات (إبراهيم،)2001،
طالبات الجامعة (خوجة ،)2009 ،ومشكالت الطالب
ر
المكفوفي يف المرحلة الجامعية (الجيد  ،)2014،وحاجات
النفس لدى
العوامل الكامنة يف البناء
ر
ي
الجامع (أبو مريم ،)2007 ،والحاجات األكاديمية لدى
الطالب ذوي اإلعاقة السمعية يف التعليم
ي
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ر
باف فئات ر
التبية
طالب الجامعة ذوي صعوبات التعلم ()Heiman & Precel, 2003؛ دون تناول ي
الجامع ،والقليل من الدراسات ركزت عىل دراسة الحاجات لدى الطالب ذوي
الخاصة يف التعليم
ي
الجامع وتحليلها ( .(Prats et al., 2015وهذا يؤكد الحاجة إىل إجراء المزيد
اإلعاقة يف التعليم
ي
ر
الت تهدف إىل اكتشاف احتياجات الطالب ذوي اإلعاقة ()Shogren et al., ،2019؛
من البحوث ي
العاىل والدراسات حول كيف تؤثر
فهناك نقص ملحوظ يف البحوث المتعلقة باإلعاقة يف التعليم
ي
الحاجات عىل الطالب من ذوي اإلعاقة يف هذه المرحلة ) ،(Akin, & Huang, 2019كما أن
الحاجة ملحة يف البيئات العربية ألبحاث تحليل الممارسات التعليمية للطالب ذوي اإلعاقة
).(Alkhateeb et al., 2016
تذكر زايتسيف ) Zaitsev (2010أنه لضمان تنظيم عملية تعليمية فعالة بما يف ذلك
نفس مري ــح ،وتنمية التقبل
التعلم الفردي فإن طالب الجامعات ذوي اإلعاقة بحاجة إىل إيجاد مناخ
ي
االجتماع من حولهم ،وتقديم الدعم المستمر من خالل نظام محدد لكل من الطالب ذوي اإلعاقة،
ي
وتشت براتس وآخرون (Prats et al., )2015
وأن يكون المعلمون عىل دراية بسماتهم وقدراتهم،
ر
إىل أن التسهيالت المقدمة للطالب ذوي اإلعاقة ساهمت يف تسهيل عملية انتقالهم إىل المرحلة
وف تعزيز فرصهم للنجاح وكذلك دعمتهم يف الحياة العملية؛ حيث يواجه الطالب ذوو
الجامعية ي
اإلعاقة يف الجامعة عددا من الصعوبات منها اإلدارية ،والدراسية ،والبيئية ،واالجتماعية (العدرة
 ،)2016،وظهرت لديهم المشكالت االقتصادية ،فاإلدارية ثم النقل والمواصالت ،والمشكالت
النفسية (العايد وآخرون  . )2012،ف حي أن ر
أكت من نصف الطالب ذوي اإلعاقة بالجامعة ال
ي ر
اع
يتفقون حول مالئمة التسهيالت المكانية ،وال يرون أن طرق التدريس المستخدمة يف الجامعة تر ي
ر
(الخش يم.)2006 ،
األكاديم
كبت يف نجاح الطالب
وه أمور هامة تؤثر بشكل ر
ي
احتياجاتهم ي
وأشارا ستيوارت وشوارتز ( Stewart & Schwartz )2018إىل أن أعداد الطالب من ذوي
األختة ،وأن الطالب ذا اإلعاقة من المرجح
كثتا يف المؤسسات التعليمية خالل العقود
ر
اإلعاقة زاد ر
ر
العاىل أكت من الطالب العادي؛ لذا ترى الباحثتان أن دراسة الحاجات اإلرشادية
أن يكمل تعليمه
ي
وتحديدها من األهمية بمكان يف ظل مستوى الطموح الذي يتمتع به الطالب ذو اإلعاقة واالتجاهات
ر
الت يملكها تجاه الدراسة يف المرحلة الجامعية؛ فقد أشارت دراسة شعبان ( )2010إىل أن لدى
ي
الطالب ذوي اإلعاقة البرصية مستوى عال من الطموح ،وكشفت دراسة السيد ( )2010عن وجود
عالقة ارتباطية موجبة ربي مستوى الطموح وفاعلية الذات لدى الطالب ذوي اإلعاقة السمعية،
السباع ( )2016عالقة عكسية ربي العجز المتعلم ومستوى الطموح لدى الطالب
ووجدت
ي
المكفوفي ،ووجدت دراسة فايد ( )2011عالقة طردية موجبة ربي مستوي الطموح وتقدير الذات
ر
ر
الت تناولت
لدى الطالب
ر
المكفوفي .ومن جهة أخرى فهناك اختالف يف نتائج الدراسات السابقة ي
الجامع؛ فكشف العفنان ( )2006عن
االتجاه نحو الدراسة لدى الطالب ذوي اإلعاقة يف التعليم
ي
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األكاديم لدى الطالب ذوي اإلعاقة الجسدية
االختبارات ،كما وجد أحمد ( )2013أن دافع اإلنجاز
ي
اب ( )2015فوجد أن مفهوم الذات االكاديمية
يف مؤسسات التعليم
العاىل يتسم باإليجابية ،أما العور ي
ي
كان متوسطا لدى الطالب ذوي اإلعاقة البرصية وذوي اإلعاقة السمعية يف الجامعة ،وذكر هيمان
وبريكيل ( Heiman & Precel (2003أن الطالب ذوي صعوبات التعلم أظهروا صعوبات أكاديمية
ً
واستاتيجيات تعليمية غت مناسبة ،وكانوا ر
ر
أكت شعورا باإلحباط.
ر
الباحثتي سعيتا نحو دراسة تحديد الحاجات اإلرشادية لدى الطالبات
ومما سبق فإن
ر
األمتة نورة بنت عبدالرحمن يف ضوء نوع التخصص ونوع اإلعاقة ،وكذلك
ذوات اإلعاقة بجامعة ر
والمستقبىل لدى الطالبات وكذلك مع
الحاىل
بحث مدى عالقة هذه الحاجات بمستوى الطموح
ي
ي
اتجاهاتهن نحو الدراسة الجامعية .وتمثلت مشكلة الدراسة يف األسئلة التالية:
ه الحاجات اإلرشادية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة يف المرحلة الجامعية؟
 .1ما ي
 .2ما مستوى كل من الطموح واالتجاه نحو الدراسة لدى الطالبات ذوات اإلعاقة يف المرحلة
الجامعية؟
 .3هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية ربي الحاجات اإلرشادية ومستوى الطموح واالتجاه
نحو الدراسة لدى الطالبات ذوات اإلعاقة يف المرحلة الجامعية؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات درجات الطالبات ذوات اإلعاقة يف
المرحلة الجامعية يف الحاجات اإلرشادية ومستوى الطموح واالتجاه نحو الدراسة وفق
متغتي (نوع اإلعاقة ،نوع التخصص)؟
ر
 .5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ربي متوسطات درجات الطالبات ذوات اإلعاقة يف
المرحلة الجامعية ذوات الطموح المرتفع وذوات الطموح المنخفض يف الحاجات اإلرشادية
واالتجاه نحو الدراسة؟
 .6هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ربي متوسطات درجات الطالبات ذوات اإلعاقة يف
المرحلة الجامعية ذوات االتجاه المرتفع وذوات االتجاه المنخفض يف الحاجات اإلرشادية
ومستوى الطموح؟
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وجود عالقة ارتباطية موجبة ربي اتجاهات ذوي اإلعاقة الحركية نحو الدراسة ودرجات تحصيلهم
ر
الخش يم ( )2006إىل أن ما يقارب نصف عينة الطالب ذوي اإلعاقة بالجامعة
األكاديم ،وتوصلت
ي
توفت الوسائل واألجهزة المعينة عىل التعلم وأداء
لديهم اتجاهات سلبية نحو دور الجامعة يف
ر
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التاىل:
تهدف الدراسة الحالية إىل
ي
 .1التعرف عىل الحاجات اإلرشادية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة يف المرحلة الجامعية.
 .2التعرف عىل مستوى كل من الطموح واالتجاه نحو الدراسة لدى الطالبات ذوات اإلعاقة يف
المرحلة الجامعية.
 .3استكشاف العالقة ربي الحاجات اإلرشادية ومستوى الطموح واالتجاه نحو الدراسة لدى
الطالبات ذوات اإلعاقة يف المرحلة الجامعية.
 .4التعرف عىل الفروق يف مستوى الطموح واالتجاه نحو الدراسة والحاجات اإلرشادية لدى
متغتي الدراسة (نوع اإلعاقة ،نوع
الطالبات ذوات اإلعاقة يف المرحلة الجامعية وفق
ر
التخصص)؟
 .5التعرف عىل الفروق ربي الطالبات ذوات اإلعاقة يف المرحلة الجامعية ذوات الطموح المرتفع
وذوات الطموح المنخفض يف الحاجات اإلرشادية واالتجاه نحو الدراسة.
 .6استكشاف الفروق ربي الطالبات ذوات اإلعاقة يف المرحلة الجامعية ذوات االتجاه المرتفع
وذوات االتجاه المنخفض يف الحاجات اإلرشادية ومستوى الطموح.
ر
الباحثتي-
وتأب أهمية الدراسة الحالية كونها تعد من الدراسات القالئل – حسب علم
ر
ي
ر
الت تناولت الحاجات اإلرشادية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة وعالقتها بمستوى الطموح واالتجاه
ي
نحو الدراسة بالمرحلة الجامعية؛ مما يعد إضافة علمية إىل المكتبة العربية ف مجال ر
التبية الخاصة
ي
وف مجال علم النفس يف موضوع
يف موضوع تعليم الطالبات ذوات اإلعاقة يف المرحلة الجامعية ،ي
الحاجات اإلرشادية ومستوى الطموح واالتجاه نحو الدراسة .وسيمثل ذلك نقطة انطالق لدراسات
الت تناولتها الدراسة ،وإضافة مقاييس جديدة إىل األدب ر
ر
التبوي .كما
علمية جديدة يف
ر
المتغتات ي
الجامع لألشخاص
تقدم الدراسة نتائج ستدعم توجه الجامعات والجهات ذات العالقة بالتعليم
ي
ذوي اإلعاقة يف تقديم الخدمات األكاديمية واإلرشادية وتجويدها لتحقيق األهداف الالزمة للنجاح
واالجتماع للطالب ذوي اإلعاقة؛ من خالل وضع برامج ترفع مستوى الطموح
والنفس
األكاديم
ي
ي
ي
واكتساب االتجاهات اإليجابية نحو الدراسة الجامعية.
مصطلحات الدراسة
بالتاىل:
وتعرف الدراسة الحالية مصطلحات الدراسة
ي
الحاجات اإلرشادية  :The Counseling Needsيعرف الحاجات موراي ) (Murrayبأنها دافع
ر
ه الحاجات
ر
يثت الفاعلية ويديمها حت إشباع الحاجة (أبو أسعد .)2017 ،وتعرفها الباحثتان بأنها ي
ر
الت ترى الطالبة ذات اإلعاقة يف الجامعة أنها ضورية لمساعدتها يف حل مشكالتها
ي
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تشت إىل أن الشخص
مستوى الطموح  :level of Aspirationهو عبارة عن سمة ثابتة نسبيا ر
الطموح هو الذي يتسم بالتفاؤل والمقدرة عىل وضع األهداف وتقبل كل ما هو جديد وتحمل
النفس
معي يتفق والتكوين
الفشل واإلحباط ،ويتم التفريق ربي األفراد يف الوصول إىل مستوى ر
ي
ر
الت مر بها (معوض وعبد العظيم .)2005 ،وتعرفه
للفرد ،ويتحدد حسب ختات النجاح والفشل ي
الباحثتان إجرائيا يف هذه الدراسة بأنه استجابات الطالبات ذوات اإلعاقة يف المرحلة الجامعية عىل
مقياس مستوى الطموح المستخدم يف هذه الدارسة ،ويتمثل ارتفاع الدرجة عىل بنود المقياس
بارتفاع يف مستوى الطموح.
ر
سء أو
االتجاه نحو الدراسة Attitude toward study :االتجاه هو االستعداد للوقوف مع ي
معي فيه قبول أو رفض إىل درجة معينة من الشدة (أبو أسعد .)2017 ،وتعرف
موقف بأسلوب ر
ر
الت تبديها الطالبة ذات اإلعاقة
الباحثتان االتجاه نحو الدراسة بأنه استجابات القبول أو الرفض ي
ر
والت تتكون من خالل اتجاهها نحو كل من اإلجراءات اإلدارية،
نحو الدراسة يف المرحلة الجامعية ،ي
ً
ر
الت
والبيئة الجامعية ،والهيئة التعليمية ،واالختبارات والتقييم .وإجرائيا تعرفانه بأنه الدرجة الكلية ي
تتحصل عليها الطالبة ذات اإلعاقة عىل مقياس االتجاهات نحو الدراسة وأبعاده (البعد اإلداري،
التعليم ،االختبارات والتقييم).
وتشت الدرجات المرتفعة إلـى اتجاهات
البيئة الجامعية ،البعد
ر
ي
تشت الدرجات المنخفضة إىل اتجاهات سلبية.
إيجابية جيدة ،بينما ر
الطالبات ذوات اإلعاقة يف المرحلة الجامعية :هن الطالبات ذوات اإلعاقة المنتظمات يف الدراسة
األمتة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض يف التخصصات العلمية واإلنسانية للعام
بجامعة
ر
الجامع 1441ه الموافق  ،2020والمستفيدات من الخدمات المقدمة من مركز مساندة الطالبات
ي
ذوات اإلعاقة بالجامعة.
منهجية البحث وإجراءاته
منهج البحث
متغتات الدراسة واإلجابة عىل أسئلتها.
الوصف
استخدمت الباحثتان المنهج
االرتباط لدراسة ر
ي
ي
مجتمع وعينة الدراسة
األمتة نورة
تكون مجتمع الدراسة من جميع الطالبات ذوات اإلعاقة الملتحقات بجامعة ر
الجامع 1441ه ( )2020/2019والمقدر عددهن حسب إحصائيات مركز
بنت عبدالرحمن للعام
ي
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الصحية/الجسمية ،واألكاديمية ،والنفسية ،والمهنية ،واالجتماعية ،والمعلوماتية أثناء دراستها
ر
الت تحصل عليها الطالبة ذات اإلعاقة يف الجامعة عىل
الجامعية .وتحددانها إجرائيا بأنها الدرجة ي
قائمة الحاجات اإلرشادية المستخدمة يف هذه الدراسة وارتفاع الدرجة يف الدرجة الكلية أو أحد
مجاالت القائمة الستة يدل عىل وجود حاجات مرتفعة.

الحاجات اإلرشادية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة

الزبتي  -نجالء العمري
رشيفة ر
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مساندة الطالبات ذوات اإلعاقة بالجامعة بـ( )141طالبة موزعات عىل مختلف التخصصات
والكليات بالجامعة ،وبلغ عدد عينة الدراسة ( )85طالبة ،وقد تم اختيارهن بطريقة قصدية من
متغتات الدراسة.
المستفيدات من خدمات المركز .كما يوضح جدول ( )1وصف العينة وفق ر
جدول 1

متغتات الدراسة
وصف العينة وفق ر

نوع التخصص

نوع اإلعاقة

التكرار
53
32
85
12
27
11
21
14
85

متغتات الدراسة
ر
تخصصات إنسانية
تخصصات علمية
اإلجماىل
ي
إعاقة برصية
إعاقة حركية
إعاقة سمعية
إعاقة صحية
صعوبات تعلم
اإلجماىل
ي

النسبة %
%62.4
%37.6
%100
%14.1
%31.8
%12.9
%24.7
%16.5
%100

أدوات الدراسة
يىل عرض لتلك األدوات:
تم استخدام يف البحث
ي
الحاىل ( )3أدوات ،وفيما ي
ا
أول  :قائمة الحاجات اإلرشادية لطالبات المرحلة الجامعية ذوات اإلعاقة
أعدت الباحثتان القائمة بهدف قياس الحاجات اإلرشادية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة
يف المرحلة الجامعية بمختلف التخصصات .وتكونت القائمة يف صورتها النهائية من ( )48عبارة
الصح (حاجات التوجيه يف مجال الرعاية الصحية
ه :المجال
ي
تتناول ستة مجاالت من الحاجات ي
والطبية) ،المجال األكاديم (حاجات المساعدة ف المجاالت ر
النفس (حاجات
التبوية) ،المجال
ي
ي
ي
ر
المعلوماب (حاجات الوصول إىل مصادر المعلومات والتقنية)،
حل المشكالت النفسية) ،المجال
ي
االجتماع والعالقات
االجتماع (الحاجات المتعلقة بالمهارات االجتماعية والتفاعل
المجال
ي
ي
المهت واختيار التخصص وتحديد مهنة المستقبل)
المهت (حاجات اإلرشاد
االجتماعية) ،المجال
ي
ي
وكانت جميعها عبارات إيجابية ،ولإلجابة تم استخدام تدري ــج ر
ثالب األوزان :نعم( ،)3أحيانا(،)2
ي
ال( ،)1والعالمة الكلية عىل المقياس رتتاوح ربي ( 48ـ  .)144وتم استخدام معيار متوسط النسب:
غت مرتفعة .وقامت الباحثتان بالتحقق
أعىل من ( )%50تعد حاجات مرتفعة ،وأقل تعد حاجات ر
من الصدق الظاهري للقائمة بعرضها عىل ( )9من األساتذة أعضاء هيئة التدريس ف مجاىل ر
التبية
ي
ي
الخاصة وعلم النفس ،وذلك إلبداء مالحظاتهم حول مناسبة مجاالت وعبارات القائمة ،وبناء عىل
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الداخىل للقائمة والجدول ( )2يوضح معامالت االرتباط ألبعاد القائمة
تم حساب صدق االتساق
ي
والدرجة الكلية.
جدول 2

معامالت االرتباط أبعاد قائمة الحاجات اإلرشادية والدرجة الكلية
المجال
م
الصح
المجال
.1
ي
النفس
المجال
.3
ير
المعلوماب
المجال
.5
ي
(**) دال عند مستوى 0.01

م
.2
.4
.6

معامل االرتباط
**0.67
**0.86
**0.76

المجال
األكاديم
المجال
ي
االجتماع
المجال
ي
المهت
المجال
ي

معامل االرتباط
**0.83
**0.82
**0.49

يوضح الجدول ( )2أن معامالت االرتباط ربي درجة كل ُبعد من أبعاد القائمة والدرجة
ً
إحصائيا عند مستوى داللة
الكلية قد تراوحت ما ربي ( ،)0.49-0.86وجميعها معامالت ارتباط دالة
يشت إىل صالحية القائمة لتحقيق أهداف الدراسة .كما تم حساب ثبات قائمة
()0.01؛ مما ر
الحاجات اإلرشادية للمرحلة الجامعية باستخدام (معامل ألفا كرونباخ) للقائمة وأبعادها ،ويوضح
الجدول ( )3قيم ثبات قائمة الحاجات اإلرشادية وأبعادها.
جدول 3

معامالت الثبات قائمة الحاجات اإلرشادية وأبعادها
م
.1
.3
.5

معامل الثبات
المجال
0.81
الصح
المجال
ي
0.92
النفس
المجال
ير
0.95
المعلوماب
المجال
ي
قائمة الحاجات اإلرشادية ككل

م
.2
.4
.6

المجال
األكاديم
المجال
ي
االجتماع
المجال
ي
المهت
المجال
ي
0.95

معامل االرتباط
0.87
0.85
0.86

يبي الجدول ( )3أن معامالت االرتباط ربي درجة كل ُبعد من أبعاد القائمة والدرجة الكلية
ر
يشت إىل تمتع المقياس بدرجة ثبات مناسبة.
قد تراوحت ما ربي ()0.81-0.95؛ مما ر
ثانيا  :مقياس مستوى الطموح لدى ذوي اإلعاقة
تم إعداد المقياس من قبل شعبان ( )2010بهدف قياس مستوى الطموح لدى الطالب
ذوي اإلعاقة يف المرحلة الثانوية والجامعية ،وقد تكونت االستبانة يف صورتها النهائية من ()28
وه :التفاؤل ،واإلحباط ،والقدرة عىل وضع وتحقيق األهداف)18( .
عبارة موزعة عىل ثالثة أبعاد ي
عبارة إيجابية ،و( )10عبارات سلبية .تتم اإلجابة عىل المقياس وفق ثالثة خيارات :نعم (،)3
أحيانا( ،)2ال( .)1والدرجة رتتاوح ما ربي ( .)84-28ويعد مس ـ ـ ـتوى الط ـ ـ ـ ـموح مرتفعا عند درجة
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نسبة اتفاق المالحظات ( )%80تم حذف ( )5عبارات لتكرار محتواها وتعديل صياغة ( )7عبارات.

الحاجات اإلرشادية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة

الزبتي  -نجالء العمري
رشيفة ر
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( ،)65-84ومتوسطا عند ( ،)46-64ومنخفضا عند ( .)28-45وقد تحقق معد المقياس من الصدق
ر
بطريقت ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية وكانت
الداخىل ،وحساب الثبات
الظاهري وصدق االتساق
ي
ي
جميعها معامالت صدق وثبات مرتفعة .وقد قامت الباحثتان بالتحقق من صدق وثبات مقياس
الداخىل والجدول ( )4يوضح
مستوى الطموح يف الدراسة الحالية ،فتم حساب صدق االتساق
ي
معامالت ارتباط أبعاد المقياس والدرجة الكلية.
جدول 4

معامالت االرتباط ربي درجة كل ُبعد من أبعاد المقياس والدرجة الكلية
المجال
التفاؤل
اإلحباط
القدرة عىل وضع وتحقيق األهداف

م
.1
.2
.3

معامل االرتباط
**0.77
**0.64
**0.78

مستوى الداللة
0.01
0.01
0.01

يوضح الجدول ( )4أن معامالت االرتباط ربي درجة البعد والدرجة الكلية وأبعاد المقياس
ً
إحصائيا عند مستوى داللة ()0.01؛
تراوحت ما ربي ( ،)0.64 -0.77وجميعها معامالت ارتباط دالة
الداخىل للمقياس بمحاوره الثالثة .كما تم حساب ثبات مقياس مستوى
يشت إىل صدق االتساق
مما ر
ي
الطموح يف الدراسة الحالية باستخدام (معامل ألفا كرونباخ) للدرجة الكلية واألبعاد ،كما هو موضح
بالجدول (.)5
جدول 5

معامالت الثبات لمقياس مستوى الطموح وأبعاده
م
.1
.2
.3
.4

معامل الثبات
0.63
0.61
0.63
0.63

المجال
التفاؤل
اإلحباط
القدرة عىل وضع وتحقيق األهداف
الدرجة الكلية

يبي الجدول ( )5أن جميع معامالت الثبات لمقياس مستوى الطموح وأبعاده جاءت ما
ر
يشت إىل ثبات مناسب للمقياس.
ربي ()0.63-0.61؛ مما ر
ثالثا :مقياس االتجاه نحو الدراسة
قامت الباحثتان بإعداد المقياس بهدف قياس اتجاه الطالبات ذوات اإلعاقة نحو الدراسة
يف البيئة الجامعية ،وكان عدد العبارات يف صورتها النهائية ( )20عبارة .ولإلجابة عىل المقياس تم
استخدم تدري ــج ر
غت متأكدة ( ،)1ال أوافق ( .)1والدرجة الكلية عىل
ثالب األوزان :أوافق ( ،)3ر
ي
ر
وه :البعد اإلداري (إدارة القسم /الجامعة)،
المقياس تتاوح ربي ( )60 -20موزعة عىل أربعة أبعاد ي
ر
(استاتيجيات التدريس /الهيئة التعليمية) ،بعد االختبارات
التعليم
بعد البيئة الجامعية ،البعد
ي
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والجدول ( )6يوضح معامالت ارتباط أبعاد المقياس والدرجة الكلية.
جدول 6

معامالت ارتباط لمقياس االتجاه نحو الدراسة ربي األبعاد والدرجة الكلية (ن= )85
المجال
م
اإلداري
.1
التعليم
.3
ي
(**) دال عند مستوى 0.01

معامل االرتباط
**0.81
**0.80

م
.2
.4

المجال
البيئة الجامعية
االختبارات والتقييم

معامل االرتباط
**0.65
**0.84

يوضح الجدول ( )6أن معامالت االرتباط ربي درجة كل ُبعد من أبعاد المقياس والدرجة
ً
إحصائيا عند مستوى داللة ()0.01؛
الكلية قد بلغت ( ،)0.65-0.84وجميعها معامالت ارتباط دالة
الداخىل للمقياس بمحاوره األربعة .كما تم حساب ثبات المقياس
يشت إىل صدق االتساق
مما ر
ي
باستخدام معامل ألفا كرونباخ للدرجة الكلية واألبعاد ،كما هو موضح بالجدول (.)7
جدول 7

قيم ثبات مقياس االتجاه نحو الدراسة وأبعاده
م
.1
.3

المجال
اإلداري
التعليم
ي

معامل الثبات
0.71
0.85

م
.2
.4

الدرجة الكلية

المجال
البيئة الجامعية
االختبارات والتقييم
0.90

معامل الثبات
0.67
0.88

يبي الجدول ( )7أن جميع معامالت الثبات لمقياس االتجاه نحو الدراسة وأبعاده األربعة
ر
يشت إىل تمتع المقياس بدرجة ثبات مناسبة.
تراوحت ما ربي ()0.90 -0.67؛ مما ر
األساليب اإلحصائية المستخدمة
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،معامل ارتباط
سبتمان ( ،)Spearman’s correlation coefficientتحليل التباين ( ،(ANOVAاختبار "ت"
ر
مستقلتي ).(T-test: Independent Samples
لعينتي
ر
ر
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والتقييم .ويعد االتجاه مرتفعا عند درجة ( ،)47 -60ومتوسطا عند ( ،)34 -46ومنخفضا عند (-33
 .)20وقد قامت الباحثتان بالتحقق من الصدق الظاهري لالختبار بعرض االختبار عىل ( )9من
األساتذة أعضاء هيئة التدريس ف مجاىل ر
التبية الخاصة وعلم النفس ،إلبداء مالحظاتهم حول
ي
ي
مناسبة أبعاد وعبارات المقياس ،وبناء عىل نسبة اتفاق المالحظات ( )%80تم حذف ( )3عبارات
الداخىل للدرجة الكلية وأبعاد المقياس.
وتعديل صياغة ( )6عبارات .وتم حساب صدق االتساق
ي

الزبتي  -نجالء العمري
رشيفة ر

الحاجات اإلرشادية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة
المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )3مايو 2022

نتائج البحث
ه الحاجات اإلرشادية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة يف المرحلة الجامعية؟
السؤال األول  :ما ي
لإلجابة عىل السؤال األول تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات لتحديد الحاجات
اإلرشادية لدى عينة الدراسة من الطالبات الجامعيات ذوات اإلعاقة حسب قائمة الحاجات
اإلرشادية للمرحلة الجامعية المستخدمة يف هذه الدراسة ،ويوضح الجدول ( )8ذلك.
جدول 8

الحاجات اإلرشادية لدى عينة الدراسة (ن= )85
متوسط التكرارات
ً
األبعاد
أحيانا
نعم
23.4
24
الصح
المجال
ي
25.8
29.2
األكاديم
المجال
ي
21.8
26.8
النفس
المجال
ي
21
24
االجتماع
المجال
ري
14.8
14.4
المعلوماب
المجال
ي
18.5
33.5
المهت
المجال
ي
الدرجة الكلية

ال
37.6
30
36.4
40
55.8
33

النست
الوزن
ي

ر
التتيب

متوسط النسب

156.4
169.2
160.4
154
128.6
170.5
7752

4
1
3
5
6
2
-

61.32
66.86
62.89
60.38
50.42
66.34
60.8

يوضح الجدول ( )8أن متوسط النسب المئوية للدرجة الكلية لقائمة الحاجات اإلرشادية
وه نسب جميعها
مقدرة بنحو ( )60.8وألبعاد القائمة الستة تراوحت ما ربي ( )%50.42 -66.86ي
ر
الت تواجه
أعىل من متوسط النسب ( )%50وتعد مرتفعة ،ر
تشت إىل وجود العديد من الحاجات ي
ر
والت تفاعلن معها عت اختيارهن
لجامع،
عينة الدراسة من الطالبات ذوات اإلعاقة يف التعليم ا
ي
ي
ر
البديل المعت عن الحاجات اإلرشادية الستة .وعىل صعيد األبعاد الخاصة بالمقياس فإن أكت األبعاد
ر
فأكت
وبالتاىل
المهت (،)66.34
األكاديم بمتوسط ( )66.86والمجال
ارتفاعا هو يف المجال
ي
ي
ي
ً
ر
التعليم
األكاديم
بالمجالي
ه المتصلة
ر
ي
ي
الت تواجه عينة الدراسة وفقا لهذه النتيجة ي
الحاجات ي
ر
الصح ( )61.32ثم المجال
النفس ( )62.89فالمجال
يأب بعد ذلك حاجات المجال
ي
والمهت ،ثم ي
ي
ي
ر
المعلوماب ()50.42؛ مما
المجال
هو
المتوسط
حيث
من
األقل
أن
حي
ف
)
60.38
(
االجتماع
ي ر
ي
ي
ر
الت تواجه عينة الدراسة تلك المتعلقة بالوصول إىل مصادر المعلومات
يعت أن أقل المشكالت ي
ي
التقت.
والجانب
ي
الثان :ما مستوى كل من الطموح واالتجاه نحو الدراسة لدى الطالبات ذوات اإلعاقة يف
السؤال
ي
الثاب تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات
المرحلة الجامعية؟ لإلجابة عىل السؤال ي
الستجابات عينة الدراسة من الطالبات الجامعيات ذوات اإلعاقة عىل مقياس مستوى الطموح
يوضحها الجدول ( ،)9وكذلك عىل مقياس االتجاه نحو الدراسة موضح يف الجدول (.)10
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التكرارات والنسب المئوية لمقياس مستوى الطموح (ن=)85
متوسط التكرارات
ً
أحيانا
نعم

األبعاد

ر
التتيب

متوسط
النسب
76.54
68.88
72.89

ال

الوزن
النست
ي

التفاؤل
تحمل اإلحباط

43.3
44.78

20.4
19.11

21.3
21.11

195.2
175.67

1
3

القدرة عىل وضع وتحقيق
األهداف

52.33

17.11

15.56

185.89

2

الدرجة الكلية

-

5206

72.9

يبي الجدول ( )9أن متوسط النسب لمقياس مستوى الطموح تراوحت ما ربي (-76.54
ر
وتشت الدرجة الكلية للمقياس والمقدرة بنحو ( )72.9إىل ارتفاع مستوى الطموح لدى
،)68.88
ر
الجامع .وعىل صعيد األبعاد الخاصة بالمقياس
عينة الدراسة من الطالبات ذوات اإلعاقة يف التعليم
ي
ر
ر
ه بعد التفاؤل ( )76.54يليه بعد القدرة عىل
الت تفاعلت عينة الدراسة معها ي
فإن أكت األبعاد ي
حي أن أقل األبعاد من حيث المتوسط هو بعد تحمل
وضع وتحقيق األهداف ( ،)72.89يف ر
اإلحباط بنسبة (.)68.88
جدول 10

التكرارات والنسب المئوية لمقياس االتجاه نحو الدراسة لدى الطالبات ذوات اإلعاقة (ن=)85
األبعاد
البعد اإلداري
البيئة الجامعية
التعليم
البعد
ي
االختبارات

متوسط التكرارات
ً
أحيانا
نعم
30.6
44.8
15.8
63.2
26.2
44.4
21.6
48.6
الدرجة الكلية

ال
9.6
6
10.4
14.8

الوزن
النست
ي
205.2
227.2
196
203.8
4161

ر
التتيب

متوسط النسب

2
1
4
3
-

80.46
89.09
76.85
79.91
81.6

يوضح الجدول ( )10أن النسب المئوية لمقياس االتجاه نحو الدراسة ككل تراوحت ما ربي
(.)79.91 -89.09
إيجاب مرتفع نحو الدراسة لدى
وتشت الدرجة الكلية للمقياس ( )81.6إىل اتجاه
ر
ي
عينة الدراسة من الطالبات ذوات اإلعاقة يف الجامعة .وعىل صعيد أبعاد المقياس فإن أعىل األبعاد
إجماىل عبارات هذا البعد نحو ( ،)89.09ويليه بعدي
هو بعد البيئة الجامعية ،حيث بلغ متوسط
ي
التعليم
حي أن أقل األبعاد من حيث المتوسط هو البعد
اإلدارة واالختبارات ( )79.91- 80.46يف ر
ي
بنسبة ( ،)76.85وبالتاىل فأقل األبعاد من حيث اتجاهات عينة الدراسة كان عن ر
استاتيجيات
ي
التدريس ،والهيئة التعليمية.
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جدول 9

الحاجات اإلرشادية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة

الزبتي  -نجالء العمري
رشيفة ر
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السؤال الثالث  :هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية ربي الحاجات اإلرشادية ومستوى الطموح
واالتجاه نحو الدراسة لدى الطالبات ذوات اإلعاقة يف المرحلة الجامعية؟ لإلجابة عىل السؤال
سبتمان ربي المتوسطات الحسابية لتقديرات عينة الدراسة عىل
الثالث تم حساب معامل ارتباط ر
مقياس مستوى الطموح واالتجاه نحو الدراسة موضحة يف
وبي كل من
قائمة الحاجات اإلرشادية ر
ي
الجدول (.)11
جدول 11

معامالت االرتباط ربي الحاجات اإلرشادية ومستوى الطموح واالتجاه نحو الدراسة (ن=)85
الحاجات اإلرشادية
مستوى الداللة
قيمة ر
0.01
**0.300.01
**0.34-

المتغتات
ر
مستوى الطموح
االتجاه نحو الدراسة

ً
إحصائيا عند مستوى الداللة
يوضح الجدول ( )11وجود عالقة ارتباطية عكسية دالة
( )0.01ربي الحاجات اإلرشادية ومستوى الطموح؛ بمعت أنه كلما كانت هناك زيادة يف معدالت
ر
الت ترى عينة الدراسة أنها تنقصها كلما قل مستوى الطموح لديهن ،والعكس
الحاجات اإلرشادية ي
ً
إحصائيا عند مستوى
صحيح .كما يتضح من الجدول ( )11وجود عالقة ارتباطية عكسية دالة
الداللة ( )0.01ربي الحاجات اإلرشادية واالتجاه نحو الدراسة؛ بمعت أنه كلما كانت هناك زيادة يف
ر
الت تنقص عينة الدراسة كلما قل اتجاههم نحو الدراسة ،والعكس
معدالت الحاجات اإلرشادية ي
صحيح.
السؤال الرابع  :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ربي تقديرات الطالبات ذوات اإلعاقة يف
المرحلة الجامعية يف كل من :مستوى الطموح ،واالتجاه نحو الدراسة ،والحاجات اإلرشادية حسب
لعينتي
العلم)؟ لإلجابة عىل السؤال الرابع تم استخدام اختبار "ت"
(نوع اإلعاقة ،التخصص
ر
ي
ومقياس مستوى الطموح
مستقلتي لتقديرات عينة الدراسة وفق قائمة الحاجات اإلرشادية
ر
ي
العلم) يوضحها الجدول ( ،)12وتم استخدام
متغت (نوع التخصص
واالتجاه نحو الدراسة يف
ر
ي
ومقياس مستوى الطموح
تحليل التباين لتقديرات عينة الدراسة وفق قائمة الحاجات اإلرشادية
ي
متغت (نوع اإلعاقة) موضحة بالجدول (.)13
واالتجاه نحو الدراسة يف الدراسة الحالية يف ر
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العلم)
لمتغت (التخصص
داللة الفروق لدى الطالبات ذوات اإلعاقة يف مقاييس الدراسة
ر
ي
المتغتات
ر
مستوى الطموح
الحاجات اإلرشادية
االتجاه نحو الدراسة

تخصصات إنسانية = 53
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحساب
ي
4.91
61.66
19.95
89.35
7.70
50.20

تخصصات علمية = 32
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحساب
ي
5.65
60.56
26.24
94.25
8.80
48.75

قيمة (ت)

مستوى
الداللة

0.943
0.97
0.80

غت دال
ر
غت دال
ر
غت دال
ر

ً
إحصائيا يي عينة الدراسة يف متوسط درجاتهم
غت دالة
يبي الجدول ( )12وجود فروق ر
ر
متغت
ومقياس مستوى الطموح واالتجاه نحو الدراسة وفق
عىل قائمة الحاجات اإلرشادية
ر
ي
التخصص.
جدول 13

تحليل التباين ربي عينة الدراسة وفق نوع اإلعاقة (ن= )85
المتغتات
ر
مستوى الطموح
الحاجات اإلرشادية
االتجاه نحو الدراسة

مصدر التبيان
ربي المجموعات
داخل المجموعات
ربي المجموعات
داخل المجموعات
ربي المجموعات
داخل المجموعات

مجموع
المربعات
179.0
2088.80
907.68
41621.91
435.45
5101.65

درجة الحرية
4
80
4
80
4
80

متوسط
المربعات
44.75
26.11
226.92
520.27
108.86
63.77

ف

مستوى
الداللة

1.71

غت دال
ر

0.43

غت دال
ر

0.15

غت دال
ر

يوضح الجدول ( )13عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط درجات عينة
متغت
الدراسة لقائمة الحاجات اإلرشادية
ومقياس مستوى الطموح واالتجاه نحو الدراسة حسب ر
ي
نوع اإلعاقة يف هذه الدراسة( :اإلعاقة السمعية ،اإلعاقة البرصية ،اإلعاقة الحركية ،اإلعاقة الصحية،
صعوبات التعلم).
السؤال الخامس  :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ربي الطالبات ذوات اإلعاقة يف التعليم
الجامع ذوات الطموح المرتفع وذوات الطموح المنخفض يف الحاجات اإلرشادية واالتجاه نحو
ي
مستقلتي لتقديرات عينة
لعينتي
الدراسة؟ لإلجابة عىل السؤال الخامس تم استخدام اختبار "ت"
ر
ر
الدراسة ذوات الطموح المرتفع وذوات الطموح المنخفض وفق مقياس مستوى الطموح يف كل من
الحاجات اإلرشادية واالتجاه نحو الدراسة موضحة بالجدول (.)14
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جدول 12

الحاجات اإلرشادية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة

الزبتي  -نجالء العمري
رشيفة ر
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جدول 14

داللة الفروق ربي ذوات الطموح المنخفض والمرتفع يف الحاجات اإلرشادية (ن= )85
المتغتات
ر
الحاجات اإلرشادية
االتجاه نحو الدراسة

ذوات الطموح المنخفض= 27
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحساب
ي
26.57
98.66
9.73
47.77

ذوات الطموح المرتفع = 58
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحساب
ي
19.62
87.72
7.10
50.68

مستوى
قيمة (ت)
الداللة
*2.13
*1.96

()0.05
()0.05

ً
إحصائيا ربي ذوات الطموح المنخفض وذوات
يوضح الجدول ( )14وجود فروق دالة
الطموح المرتفع يف الحاجات اإلرشادية ،لصالح ذوات الطموح المنخفض وذلك عند مستوى
()0.05؛ بمعت أن الطالبات ذوات الطموح المنخفض تظهر لديهن الحاجات اإلرشادية بشكل أعىل،
ً
إحصائيا عند مستوى ( )0.05ربي ذوات الطموح
كما يتضح من الجدول ( )14وجود فروق دالة
المرتفع وذوات الطموح المنخفض يف االتجاه نحو الدراسة لصالح ذوات الطموح المرتفع؛ بمعت
أن الطالبات ذوات الطموح المرتفع اتجاههم نحو الدراسة أعىل من ذوات الطموح المنخفض بشكل
ً
إحصائيا.
دال
السؤال السادس
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ربي متوسطات درجات الطالبات ذوات اإلعاقة يف
الجامع ذوات االتجاه المرتفع نحو الدراسة وذوات االتجاه المنخفض نحو الدراسة يف
التعليم
ي
الحاجات اإلرشادية ومستوى الطموح؟ لإلجابة عىل السؤال السادس تم استخدام اختبار "ت"
مستقلتي لتقديرات عينة الدراسة ذوات االتجاه المرتفع والمنخفض نحو الدراسة وفق
لعينتي
ر
ر
مقياس االتجاه نحو الدراسة يف كل من الحاجات اإلرشادية ومستوى الطموح موضحة بالجدول
(.)15
جدول 15

داللة الفروق ربي ذوات االتجاه المرتفع والمنخفض نحو الدراسة يف الحاجات اإلرشادية ومستوى
الطموح (ن= )85
المتغتات
ر
مستوى الطموح
الحاجات اإلرشادية

ذوات االتجاه المرتفع = 56
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحساب
ي
5.76
61.78
7.10
50.68

ذوات االتجاه المنخفض= 29
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحساب
ي
3.73
60.20
9.73
47.77

مستوى
قيمة (ت)
الداللة
0.112
*1.96

غت دال
ر
(.)0.05

ً
إحصائيا ربي ذوات االتجاه المرتفع والمنخفض نحو
يبي الجدول ( )15وجود فروق دالة
ر
الدراسة يف الحاجات اإلرشادية لصالح ذوات االتجاه المنخفض نحو الدراسة عند مستوى ()0.05؛
بمعت أن الطالبات ذوات االتجاه المنخفض نحو الدراسة تنقصهن الحاجات اإلرشادية بشكل أعىل،
ً
إحصائيا ربي ذوات االتجاه المرتفع والمنخفض نحو الدراسة يف مستوى
حي لم توجد فروق دالة
يف ر
الطموح.
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هدفت الدراسة الحالية إىل التعرف عىل الحاجات اإلرشادية وعالقتها بكل من مستوى
األمتة نورة بنت عبدالرحمن،
الطموح واالتجاه نحو الدراسة لدى الطالبات ذوات اإلعاقة بجامعة ر
يشت إىل وجود
وقد دلت النتائج عىل أن نسبة الحاجات اإلرشادية الستة كانت مرتفعة نوعا ما؛ مما ر
ر
الت تواجه عينة الدراسة من الطالبات ذوات اإلعاقة يف المرحلة الجامعية،
العديد من الحاجات ي
وكانت ر
األكاديم والمتعلقة بكل من المهارات الدراسية
أكت الحاجات لدى عينة الدراسة يف المجال
ي
اب ،وتوجيه
داخل القاعة الدراسية ،واإلرشاد
اس ،والفهم القر ي
األكاديم ،ومهارات النجاح الدر ي
ي
ر
ر
كت أثناء الدراسة وعدم التشتت ،ومناسبة طرق التدريس والتقييم .واشتكت معها
األسئلة ،والت ر
المهت والمتمثلة يف عدم وجود معلومات عن ما بعد التخرج وفرص الدراسة يف
حاجات المجال
ي
ر
ر
النفس
وتأب بعد ذلك حاجات المجال
المستقبل ،ومهارات التنظيم
الذاب ،واستغالل وقت الفراغ .ي
ي
ي
ويمثلها الشعور بالقلق ،وشعة االرتباك ،والشعور بالخجل ،وعدم الثقة بالنفس ،وشعة الغضب،
والشحان وأحالم اليقظة ،والشعور بالكآبة والحزن ،والحساسية المفرطة .ثم حاجات المجال
الصح ويمثلها الشعور بالتعب ،ومشاكل الوزن ،وشعة اإلصابة باألمراض ،وفقدان الشهية ،وتناول
ي
والتغتات الجسمية ،ومشكالت اإلبصار والسمع.
الصح ،والمهارات الرياضية ،والصداع،
الغذاء
ر
ي
وه صعوبة التواصل مع اآلخرين ،وصعوبة تكوين الصداقات،
فحاجات المجال
االجتماع ي
ي
والخوف من التحدث أمام الطالبات يف القاعة ،وعدم معرفة الترصف يف المناسبات االجتماعية،
ه حاجات المجال
والميل إىل العزلة .يف ر
حي أن أقل الحاجات اإلرشادية لدى عينة الدراسة كانت ي
ر
وه الوصول إىل مصادر المعلومات ،واستخدام التقنية ،ومناسبة مصادر المعلومات،
ي
المعلوماب ي
ر
الت تواجه عينة الدراسة تلك المتعلقة بالمعلومات
يعت أن أقل الحاجات ي
وخدمات المكتبة؛ مما ي
تفست ارتفاع الحاجات األكاديمية بما أشارت إليه دراسة براتس وآخرين ()2015
والتقنية؛ ويمكن
ر
ر
تلت حاجاتهم يساهم يف
الت ي
 Prats et al.,من أن استفادة الطالب ذوي اإلعاقة من الخدمات ي
اب ( )2015من
تعزيز فرصهم للنجاح وكذلك دعمهم يف الحياة العملية ،وبما أظهرته دراسة العور ي
أن مفهوم الذات االكاديمية كان متوسطا لدى طالب الجامعة ذوي اإلعاقة ،وتفش ارتفاع حاجات
المهت ما أشارت إليه دراسة ستيوارت وشوارتز ( Stewart & Schwartz )2018من أنه
المجال
ي
العاديي فإنه توجد فروق يف
اس المتماثل لطالب الجامعة ذوي اإلعاقة ونظرائهم
ر
رغم اإلنجاز الدر ي
االلتحاق بسوق العمل ،فالطالب ذو اإلعاقة أقل مشاركه ف مجال العمل ر
وأكت عرضة للبطالة.
ي
ر
الت تناولت الحاجات اإلرشادية لدى الطالب ذوي
وعند مقارنة هذه النتيجة مع الدراسات السابقة ي
ر
تغتات الدراسة الحالية بشكل ر
مباش أو
الجامع
اإلعاقة يف التعليم
بمتغتات متعددة تشتك مع م ر
ر
ي
غت ر
مباش؛ فأنها تتفق مع ما أظهرته نتائج دراسة أبو مريم ( )2007من أن لدى الطالب ذوي
ر
الجامع ،ومع ما وجدته دراسة خوجة ( )2009من أن
اإلعاقة السمعية حاجات مرتفعة يف التعليم
ي
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هناك صعوبات تشكل عوائق أمام الطالبات ذوات اإلعاقة البرصية يف البيئة الجامعية ،كذلك مع ما
أشارت إليه دراسة العدرة ( )2016من أنه يواجه الطالب ذوي اإلعاقة يف الجامعة صعوبات ،ومع
ما أسفرت عنه نتائج دراسة بن عامر وطاع هللا ( )2016من أن لدى الطالب الكفيف حاجات
متعددة المجاالت ،وكذلك تتفق مع ما توصلت إليه دراسة حموش ( )2012من أنه يواجه الطالب
ذوو اإلعاقة البرصية يف الجامعات مشكالت يف الخدمات واالختبارات ،ودراسة العايد وآخرين
الكثت من الحاجات لدى الطالب ذوي اإلعاقة يف الجامعة ،ومع ما توصلت
( )2012من وجود
ر
المكفوفي يف الجامعات يواجهون مشكالت بدرجة متوسطة.
دراسة إبراهيم ( )2001أن الطالب
ر
ومن جانب آخر تختلف هذه النتيجة مع الدراسات السابقة يف ترتيب الحاجات لدى عينة الدراسة
ر
ه االقتصادية ،ويليها
الت كانت الحاجات ي
الحالية مع ما جاء يف دراسة العايد وآخرين ( )2012ي
اإلدارية ثم النقل والمواصالت وكان من أقلها الحاجات النفسية ،ودراسة أبو مريم ( )2007كانت
االكاديم يليها الحاجات االكاديمية ثم االجتماعية والنفسية ،ودراسة
أعىل الحاجات بمجال االرشاد
ي
خوجة ( )2009كانت الصعوبات بيئية وأكاديمية ونفسية ،ودراسة العدرة ( )2016كانت الحاجات
إدارية ودراسية وبيئية واجتماعية ،ومع ما وجدت دراسة بن عامر وطاع هللا ( )2016من حاجات
إرشادية نفسية وجسمية واجتماعية وتعليمية ومهنية ،ودراسة حموش ( )2012من حاجات يف
الخدمات واالختبارات .كما تختلف هذه النتيجة مع ما وجدته دراسة شوغرين وآخرين ()2019
 Shogren et al.,من أن لدى الطالب ذوي اإلعاقة مستويات عالية من الرضا عن الحاجات
المصت والمشاركة الفعالة ،ومع أشارت إليه دراسة براتس وآخرين (Prats )2015
األساسية وتقرير
ر
 et al.,إىل استفادة الطالب ذوي اإلعاقة من الخدمات ساهم يف تعزيز فرصهم للنجاح يف
االمتحانات.
كما دلت نتائج الدراسة الحالية إىل ارتفاع مستوى الطموح لدى عينة الدراسة من الطالبات
ذوات اإلعاقة ف التعليم الجامع ،وكان ر
أكت األبعاد ارتفاعا هو بعد التفاؤل والذي يدل عىل تمتع
ي
ي
والسع
عينة الدراسة بالتفاؤل نحو المستقبل ،واالجتهاد يف الدراسة ،والشعور بالرغبة يف الحياة،
ي
يعت وضع
للحصول عىل أعىل الدرجات .يليه بعد القدرة عىل وضع وتحقيق األهداف والذي ي
أهداف واقعية يف الحياة ،وتحديد األهداف يف ضوء اإلمكانات ،والقدرة عىل تعديل األهداف
حي كان أقل األبعاد هو بعد تحمل اإلحباط
حسب الظروف ،واالستفادة من ختات اآلخرين .يف ر
ً
ر
السع لتحقيق األهداف ،واالحتياجات الخاصة تكون دافعا لإلنجاز ،والصت عند
والت تمثل يف
ي
ي
مواجهة تحديات جديدة ،والشعور بالرضا عن األداء ر
الذاب .وهذه النتيجة تتفق مع ما أظهرته نتائج
ي
ر
العاىل؛ فقد
الت بحثت مستوى الطموح لدى الطالب ذوي اإلعاقة يف التعليم
ي
الدراسات السابقة ي
دلت دراسة شعبان ( )2010أن لدى ذوي اإلعاقة البرصية مستوى عال من الطموح ،ودراسة السيد
( )2010وجود عالقة ارتباطية موجبة ربي مستوى الطموح وفاعلية الذات لدى الطالب الصم،
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اإلحباط مقابل مستويات عالية من الرضا عن الحاجات األساسية.
كما بينت نتائج الدراسة اتجاه إيجاب مرتفع نحو الدراسة لدى عينة الدراسة ،وكان ر
أكت
ي
تمكي الوصول الشامل ،والدراسة الجامعية تساعد
األبعاد ارتفاعا هو بعد البيئة الجامعية ويتمثل يف ر
وتنم الدراسة القدرة
العلم،
التفكت
عىل تحديد مهنة المستقبل ،والتخصص يساعد عىل تنمية
ر
ي
ي
الجماع .يليها البعد
عىل تحمل المسؤولية وعىل مواجهة مشكالت الحياة ،والقدرة عىل العمل
ي
وتوفت األنشطة
األكاديم الفعال ،والمساعدة يف حل الصعوبات،
اإلداري ويتمثل يف اإلرشاد
ر
ي
الثقافية واالجتماعية ،وتوفر مناخ الكلية الشعور بالراحة ويسمح بإقامة عالقات إنسانية مع
األعضاء .ثم بعد االختبارات ويمثل الشعور بطمأنينة عند أداء االختبارات الجامعية ،ومراعاة
االحتياجات الخاصة عند إدارة االختبارات يف الجامعة ،ووجود نظام تقييم يتناسب مع الطالبات،
التعليم ويمثله قدرة أعضاء هيئة
حي أن أقل األبعاد هو البعد
وتقبل مراجعة الدرجات؛ يف ر
ي
التدريس عىل توصيل المعلومات ،واستخدام أساليب فعالة يف التدريس ،ومراعاة االحتياجات
الخاصة ،وربط المواد العلمية بالحياة العامة .وترى الباحثتان أن هذه النتيجة تتسق مع ما توفره
الجامعة من الخدمات البيئية والتعليمية الممكنة ،وتقديم مركز مساندة الطالبات ذوات اإلعاقة
للخدمات المساعدة للطالبات المستفيدات يف مجاالت تقييم حاجات الطالبات األكاديمية،
والتكييفات األكاديمية ،والخدمات المساندة ،والخدمات االستشارية ألعضاء هيئة التدريس
حمام
األمتة نورة بنت عبدالرحمن  ،)2019،وتفش هذه النتيجة ما استعرضته دراسة
(جامعة
ر
ي
ورفاقه ) Hammami et al., (2019من دور التطوير المستمر لمخرجات التعلم المستند إىل نظام
األكاديم الخاصة من تقييم التقدم والتطور الذي يحرزه الطالب
التكييف وخدمات اإلرشاد
التعلم
ي
ي
مع نهاية كل ر
فتة ،وتحديد العوائق والصعوبات يف مراحلها المبكرة ،وتحديد األنشطة وتعديل
األهداف التعليمية لتتالءم مع قدراته وإمكانياته ونقاط الضعف لديه .وتتفق هذه النتيجة مع ما
أكي وهوانغ ( Akin & Huang )2019من أن الطالب ذوي اإلعاقة المرئية كان
أظهرته دراسة ر
ر
ينظر لهم عىل أهم أكت اجتماعية وقدرة أكاديمية ،ودراسة ستيوارت وشوارتز (Stewart )2018
العاديي يف إكمال التعليم
 & Schwartzمن عدم وجود فروق ربي الطالب ذوي اإلعاقة ونظرائهم
ر
األكاديم لدى الطالب ذوي
العاىل ،وكذلك ما دلت عليه دراسة أحمد ( )2013من أن دافع اإلنجاز
ي
ي
اإلعاقة الجسدية يتسم باإليجابية ،ودراسة شوغرين وآخرين ( Shogren , et al., )2019من أن
المصت
وف تقرير
ر
لدى الطالب ذوي اإلعاقة مستويات عالية من الرضا عن الحاجات األساسية ي
ر
ر
الت وجدت أن اتجاهات ()%60
والمشاركة الفعالة .وتختلف مع نتيجة دراسة الخش يم ( )2006ي
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ووجدت دراسة فايد ( )2011عالقة طردية موجبة ربي مستوى الطموح وتقدير الذات لدي الطالب
المكفوفي .وتختلف مع دراسة شوغرين وآخرون ( Shogren et al., )2019يف انخفاض مستوى
ر

الحاجات اإلرشادية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة

الزبتي  -نجالء العمري
رشيفة ر

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )3مايو 2022

من الطالب ذوي اإلعاقة بالجامعة سلبية تجاه مراعاة طرق التدريس المستخدمة يف الجامعة
توفت الوسائل واألجهزة المعينة عىل التعلم ،وتحديد أماكن مناسبة لتقديم
الحتياجاتهم ،وعن
ر
االختبارات للطالب من ذوي اإلعاقة.
ً
إحصائيا ربي الحاجات
كما أوضحت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية عكسية دالة
ر
الت
اإلرشادية ومستوى الطموح؛ بمعت أنه كلما كانت هناك زيادة يف معدالت الحاجات اإلرشادية ي
تنقص عينة الدراسة كلما قل مستوى الطموح لديهم ،كما وجدت عالقة ارتباطية عكسية دالة
ً
إحصائيا ربي الحاجات اإلرشادية واالتجاه نحو الدراسة؛ بمعت أنه كلما كانت هناك زيادة يف معدالت
ر
الت تنقص لدى عينة الدراسة كلما قل اتجاههم نحو الدراسة ،وهذه النتيجة
الحاجات اإلرشادية ي
تختلف عن الدراسات السابقة؛ فوجدت دراسة أحمد ( )2013عالقة ارتباطية موجبة ربي اإلعاقة
األكاديم ،وكذلك مع ما وجدته دراسة خوجة ( )2009من أن الصعوبات
الجسدية ودافع اإلنجاز
ي
تحسي مستوى
البيئية واألكاديمية والنفسية تشكل عوائق أمام الطالبات ذوات اإلعاقة البرصية يف
ر
اس ،ومع ما كشفته دراسة العفنان ( )2006عن وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة
تحصيلهن الدر ي
األكاديم ،ودراسة
إحصائية ربي اتجاهات ذوي اإلعاقة الحركية نحو الدراسة ودرجات تحصيلهم
ي
شعبان ( )2010عدم وجود عالقة ربي مستوى الطموح وتقدير الذات والخجل لدى ذوي اإلعاقة
البرصية.
كما دلت نتائج الدراسة عىل عدم وجود فروق لدى عينة الدراسة يف الحاجات اإلرشادية
متغتي نوع التخصص ونوع اإلعاقة يف هذه الدراسة
ومستوى الطموح واالتجاه نحو الدراسة وفق
ر
(اإلعاقة السمعية ،اإلعاقة البرصية ،اإلعاقة الحركية ،اإلعاقة الصحية ،صعوبات تعلم) .وهذه
ر
الت يواجهها الطلبة ذوي
النتيجة تتفق مع دراسة العايد وآخرين ( )2012بأنه ال تختلف المشكالت ي
العلم أو نوع اإلعاقة ،ومع ما دلت عليه عدد من الدراسات من عدم
اإلعاقة باختالف التخصص
ي
األكاديم (حموش ،2012 ،أبو مريم،2007،
وجود فروق يف الحاجات اإلرشادية تعود إىل التخصص
ي
إبراهيم .)2001،وتختلف مع ما وجدته عدد من الدراسات من وجود فروق يف الحاجات اإلرشادية
تعود إىل نوع اإلعاقة (حموش ،2012 ،أبو مريم ،2007،إبراهيمHeiman & Precel, ،2001 ،
ر
الت تناولت مستوى الطموح لدى ذوي اإلعاقة؛ فإن هذه
 .)2003ومن جانب الدراسات السابقة ي
النتيجة تتفق مع ما وجدته دراسة شعبان ( )2010من عدم وجود فروق يف مستوى الطموح تعزى
ر
تأثتا داال لنوع اإلعاقة عىل
الت وجدت ر
لدرجة اإلعاقة ،وتختلف مع دراسة العفنان ( )2006ي
ر
الت وجدت فروقا يف مفهوم الذات
اتجاهات الطالب نحو الدراسة ،ودراسة العور ي
اب ( )2015ي
ر
الت
وتقدير الرضا عن الحياة حسب نوع االعاقة ،ودراسة ر
أكي وهوانغ ( Akin & Huang )2019ي
ر
الت وجدت
وجدت فروقا حسب نوع اإلعاقة يف االتجاهات االجتماعية ،ودراسة أحمد ( )2013ي
األكاديم حسب نوع اإلعاقة.
فروقا يف دافع اإلنجاز
ي
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يف االتجاه نحو الدراسة لصالح ذوات الطموح المرتفع؛ فالطالبات ذوات الطموح المرتفع اتجاههم
نحو الدراسة أعىل من ذوات الطموح المنخفض ،ووجود فروق ربي ذوات االتجاه المرتفع
والمنخفض نحو الدراسة يف الحاجات اإلرشادية لصالح ذوات االتجاه نحو الدراسة المنخفض؛
حي لم
فالحاجات اإلرشادية كانت أعىل لدى الطالبات ذوات االتجاه نحو الدراسة المنخفض ،يف ر
ً
إحصائيا ربي ذوات االتجاه المرتفع والمنخفض نحو الدراسة يف مستوى الطموح.
توجد فروق دالة
وهذه النتيجة تتفق مع نتائج األسئلة السابقة وتؤكدها ،وتفش نتائج الدراسة ما دلت عليه الدراسة
النوعية لخوجة ( )2009من أن الصعوبات البيئية واألكاديمية والنفسية تشكل عوائق أمام الطالبات
اس ،وأن تزويد الطالبات ذوات اإلعاقة
ذوات اإلعاقة يف
ر
تحسي مستوى تحصيلهن الدر ي
اإليجاب ،ويزيد
بالمعلومات عن البيئة المحيطة بهن يطور ثقتهن بأنفسهن ومهارات التفاعل
ي
واالجتماع مع البيئة الجامعية والذي يساهم بدوره يف زيادة كفاءة
النفس
مستوى التكيف
ي
ي
نفس مري ــح،
اس لديهن .فطالب الجامعات ذوي اإلعاقة بحاجة إىل إيجاد مناخ
التحصيل الدر ي
ي
االجتماع من حولهم ،ودراية أعضاء التدريس بخصائصهم وقدراتهم ،والدعم
وتنمية القبول
ي
المستمر والقوي من خالل نظام مناسب لكل الطالب ذوي اإلعاقة ،وأنه من الرصوري العمل عىل
ر
اع حاجات وقدرات طالب الجامعة من
تصميم الشوط الالزمة لتنظيم عملية تعليمية فعالة تر ي
ذوي اإلعاقة ). (Zaitsev, 2010
توصيات البحث
العاىل لتشمل الخدمات المقدمة
 .1تفعيل دور مراكز رعاية الطالب ذوي اإلعاقة يف مؤسسات التعليم
ي
ر
الت أظهر الطالبات ذوات اإلعاقة الحاجة إلبها يف هذه
مجاالت الحاجات اإلرشادية األساسية ي
الدراسة( :األكاديمية ،المهنية ،الصحية ،االجتماعية ،النفسية المعلوماتية) ،وتجويد نوعيتها
لتسهم يف بناء شخصية متكاملة للطالب.
المهت ،وتدريبهم عىل
 .2تقديم التامج التوعوية للطالب ذوي اإلعاقة يف المجاالت المتعلقة باإلرشاد
ي
المهت وما بعد التخرج.
مهارات التخطيط للمستقبل
ي
ر
كت عىل الحاجات األكاديمية وذلك من خالل تنظيم حلقات إرشادية وندوات ،وأنشطة تعقد يف
 .3الت ر
ر
اس مثل مهـارات التعلم واالستذكار ،وإدارة الوقت ،ومهارات
فتات زمنية ثابتة طوال العام الدر ي
وغتها من المهارات الدراسية.
االستماع ،وتدوين المالحظات ر
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كما وجدت نتائج الدراسة فروقا ربي ذوات الطموح المنخفض وذوات الطموح المرتفع يف
الحاجات اإلرشادية ،لصالح ذوات الطموح المنخفض؛ فالحاجات اإلرشادية كانت أعىل لدى
الطالبات ذوات الطموح المنخفض .وفروقا ربي ذوات الطموح المنخفض وذوات الطموح المرتفع

الحاجات اإلرشادية لدى الطالبات ذوات اإلعاقة

الزبتي  -نجالء العمري
رشيفة ر

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )3مايو 2022

 .4تفعيل برامج متخصصة للطالب ذوي اإلعاقة يف بداية الدراسة الجامعية  -كون الجامعة بيئة جديدة
بالنسبة لهم -وذلك بتنظيم محاضات إرشادية وأنشطة عن نظم الجامعة وكيفية التعامل مع الطلبة
والعاملي بالجامعة.
أقرانهم وهيئة التدريس
ر
 .5وضع تعليمات إرشادية ألعضاء هيئة التدريس آلليات تكييف المناهج وطرق التدريس والتقييم،
وغتها.
وتيست الوضع
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ر
ي
 .6إجراء دراسات بحثية تقارن ربي الحاجات اإلرشادية للطالب ذوي اإلعاقة من جامعات مختلفة،
والتعرف عىل الممارسات الناجحة لتلبية تلك االحتياجات.
متغتات
 .7إجراء دارسات معمقة عن مستوي الطموح واالتجاه نحو الدراسة للطالب ذوي اإلعاقة وفق ر
اإليجاب نحو الدراسة؛ باعتبارهما
مختلفة ،وبناء التامج اإلرشادية لرفع مستوي الطموح واالتجاه
ي
مهمي يف إنجاح العملية التعليمية.
عاملي
ر
ر
المراجع
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محمد خيرص بسكرة  -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية.170 – 153 .)17(11 .
غت منشورة).
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جامعة ر

المكفوفي يف المرحلة الجامعية :دراسة إكلينيكية .المؤتمر
الجيد ،إيمان .)2014( .ديناميات الشخصية لدى عينة من
ر
السنوي الخامس ر
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(.268 -221 .)1

ر
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ر
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ر
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.
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ر
ً
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.
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بتقدير
وعالقته
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