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 مستخمص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى اإلجابة عمى تساؤالت يمكن من خالليا معرفة دور الجامعة لمتحقيق 

اجات الخاصة من طالبيا في ضوء متطمبات سوق العمل، وذلك من خالل الوظيفي لذوي االحتي
التعرف عمى اإلطار الفكري لذوي االحتياجات الخاصة وحقوقيم ومتطمباتيم، والتمكين الوظيفي 
لذوي االحتياجات الخاصة وكيف يمكننا االستفادة منو لتمكين ذوي االحتياجات الخاصة وظيفيًا 

لجامعة في دعم ذلك ورصد لواقع دور الجامعة في تحقيق التمكين من خالل التعرف عمى دور ا
الوظيفي لذوي االحتياجات الخاصة، واالستفادة من كل ذلك في وضع تصور مقترح لتفعيل دور 

 الجامعة بعناصرىا األربعة في تحقيق التمكين الوظيفي لذوي االحتياجات الخاصة.
ي لمناسبتو لطبيعة الدراسة ، واستخدمت من استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميم     

( طالب وطالبة من ذوي 66أدواتو االستبانة )من إعداد الباحثة(، وتكونت عينة الدراسة من )
 االحتياجات الخاصة بجامعة أسيوط.

أن األنشطة الطالبية ىي المحور األكثر  وأسفرت الدراسة الميدانية عن بعض النتائج من أىميا
            يم مقومات التمكين الوظيفي ، وجاءت اإلدارة الجامعية في المرتبة الثانية،تأثيرًا في تدع

            وجاء دور أعضاء الييئة التدريسية في المرتبة الثالثة فيو موجود ولكنو بحاجة إلى التطوير 
 وزيادة الفاعمية. 

بالطالب ذوي  تعديل إجراء القبول والتأىيل الخاصةومن أىم توصيات الدراسة : 
االحتياجات الخاصة لاللتحاق بالجامعة، واالىتمام بالمرافق والطرق وقاعات التدريس والمعامل 
التي يمتحق بيا الطالب ذوي االحتياجات الخاصة يصموا إلييا بسيولة، وتفعيل وتطوير دور 

دم ليم مركز رعاية الطالب ذوي االحتياجات الخاصة وتعريف الطالب بو وبما يستطيع أن يق
 من خدمات منذ التحاقيم بالجامعة.

 التعميم الجامعي-ذوي االحتياجات -الكممات المفتاحية: التمكين الوظيفي
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Abstract 
The study aimed to answer questions through which it is 

possible to know the university’s role for the career investigation of 
people with special needs among its students in light of the 
requirements of the labor market, by identifying the intellectual 
framework for people with special needs, their rights and requirements, 
and job empowerment for people with special needs and how we can 
benefit from it to empower people with special needs The university’s 
role in supporting that and monitoring the reality of the university’s role 
in achieving job empowerment for people with special needs, and 
making use of all of this in developing a proposed vision to activate the 
university’s role with its four elements in achieving job empowerment for 
people with special needs. 

The researcher used the descriptive and analytical approach to 
suit the nature of the study, and used the questionnaire from its tools 
(prepared by the researcher). The study sample consisted of (66) 
students with special needs at Assiut University. 

The field study resulted in some results, the most important of 
which is that student activities are the most influential axis in 
strengthening the components of job empowerment, and the university 
administration came in second place, and the role of faculty members 
came in third place, as it exists, but it needs development and increased 
effectiveness. 

Among the most important recommendations of the study: 
Amending the admission and qualification procedure for students with 
special needs to join the university, paying attention to the facilities, 
roads, teaching rooms and laboratories in which students with special 
needs attend and they can easily reach them, and activating and 
developing the role of the care center for students with special needs 
and introducing students to it and what it can provide They have had 
services since joining the university. 
Key words: Job empowerment - people with needs - university 
education 
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 المقدمة:
يشكل ذوي االحتياجات الخاصة نسبة من أبناء المجتمع المصري ال يستيان بيا وجزء 
ال يتجزأ من بنائو ولقد حظي ذوي االحتياجات الخاصة بصفة خاصة باىتمام كبير عالميا وعمى 
مستوى مصر حيث صدرت التشريعات والقوانين الخاصة بيم والتي توصي برعايتيم وتربيتيم 

 بالمجتمع.وتمكينيم 
( بأن التمكين الوظيفي عممية إعطاء األشخاص سمطة 51م، 3002ولقد عرفو عطية )

أوسع في ممارسة الرقابة، وتحمل المسؤولية في استخدام قدراتيم وذلك من خالل تشجيعيم عمى 
 .(5)اتخاذ القرار

( عرفا التمكين بأنو تمكين Murrel & Meredith،  2000بينما موريل ومرديت )
 .(3)رد سمطة ليقوم بمسؤوليات أكبر ومنحو ثقة ودعمالف

وقد تكون ىذه التعريفات األقرب إلى التمكين الوظيفي الذي تيدف الدراسة إلى البحث 
 فيو وتوظيفو لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة.

ولكي يصل ذوي االحتياجات الخاصة إلى الحد األعمى من التمكين الوظيفي فيما 
برات يظير دور الجامعة فيي أحدي المؤسسات المجتمعية التي تؤثر في لدييم من ميارات وخ

المجتمع وتتأثر بو، وىي المطالبة بالعمل عمى مواكبة كافة المستجدات ووضع الخطط المناسبة 
والكفيمة بمعالجة المشاكل التي قد يتعرض ليا المجتمع، وبالتالي البد من توثيق عالقتيا بو وان 

ومؤسسة تربوية قائمة عمي خدمتو وتحقيق أىدافو وغايتو وطموحاتو وقاطرة تصبح الجامعة أداة 
التغير والتطوير والتحديث فيو، فنجاح الجامعة في تحقيق رسالتيا يعتمد أساًسا عمي مدي 
ارتباطيا العضوي بالمجتمع المحمي الذي يعيش فيو، فتسعي الجامعة من خالل التزاميا بقضايا 

ناء الشراكة الحقيقية مع المجتمع، لجعل مؤسسات التعميم العالي قادرة المجتمع إلى التعاون وب
عمى مواكبة حاجات المجتمع ومراجعة التحديات التي تواجييا البالد وتنمية المجتمع اجتماعًيا 

 .(2)واقتصادًيا

                                                 

عطية حسين فندي، تمكين العاممين. مدخل لمتحسين والتطوير المستمر، القاىرة، منشورات المنظمة العربية  (5)
 .۰۰، ص۳۰۰۲لمتنمية اإلدارية، 

)2) Murrell,XL & Meredith, M Empowering Employee, New York: Mcgrow-Hill, 2000.  
 (3) Longtons Jones R the convergence of university public and community services and 

coloration Governments working Disc paper march 2008. Florida.  
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وبما أن الجامعة من أىم الوسائل المتاحة لدي الجيات الحكومية في تفعيل حراك تنمية 
بشري، وتطوير المعرفة في المجتمع وبما أن عصرنا تتعدد فيو حممة من االىتمامات العنصر ال

المتغيرة، نظًرا لحزمة من التغيرات المستمرة اقتصادية واجتماعية، وسياسية وبيئية وتكنولوجية، 
فان ذلك سيفرض ال محالة عمي الجامعة القيام بأدوار متعددة ومتشابكة الجوانب والتي تستطيع 

 ليا تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية لجميع أفراد المجتمع.من خال
وتتمثل ىذه الوظائف في مجموعة من السالسل بأبعاد استراتيجية: تكوين الطمبة 
الجامعيين، وأجراء البحوث العممية والتجريبية، أجراء لقاءات عممية مباشرة وغيره مباشره، 

التي تساىم في حل المشكالت الحيوية  les elitesوين النخب المساىمة الجادة والفعالة في تك
القائمة والمستقبمية بأبعاد استشراقية توقعيو وتتمثل الوظيفية األخيرة في توطيد عالقتيا بالمحيط 

 .(5)والعمل عمي خدمتو وتنميتو
وال يمكن لمجامعة أن تحقق أىدافيا في خدمة المجتمع إال من خالل التركيز عمى 

عديدة، والتي من أىميا مدخل التمكين الوظيفي، والذي يعتبر من المداخل التي تسعي مداخل 
الجامعات عمي إكسابو لطالبيا وتطويره لتحقيق األىداف العامة، وبوجود ذوي االحتياجات 
الخاصة داخل الجامعة كفئو تسعي الجامعة إلى تمكينيا اجتماعًيا واقتصادًيا ووظيفيا من خالل 

ألنشطة واألساتذة الجامعيين لذا يعد التمكين الوظيفي من المداخل اليامة لخدمة ليذه المقررات وا
الفئة ولتحقيق طموحاتيا في سيولة الحصول عمى وظيفة. نظًرا ألن مشكمة عدم الموائمة بين 
مخرجات التعميم وسوق العمل وما تسفر عنو من بطالة الخرجين أخذه في التفاقم بفعل عوامل 

برزىا طبيعة سوق العمل التي تتطور بسرعة أكبر من التطور في نظام التعميم عديدة من أ
 .(3)والتدريب

 مشكمة الدراسة:
نظًرا لتحديات التي يواجييا ذوي االحتياجات الخاصة في تعميميم ما قبل الجامعي 

ا أن والتعميم الجامعي وبعد االنتياء من تعميميم فيم في مواجية مستمرة لمتحديات التي اعتادو 
يواجيوىا في حياتيم ونظًرا ألن أىم مرحمة ىي التعميم الجامعي باإلضافة ألىمية الدور الذي 
تمعبو الجامعة في حياتيم فيجب عمي الجامعة أن تحسن من خدماتيا وتطورىا لتحقيق التمكين 
الوظيفي المناسب لذوي االحتياجات الخاصة حيث أن نسبة الطالب المعاقين من أجمالي 

% في 2% في المممكة المتحدة 13في الواليات المتحدة  %۹ب بالتعميم الجامعي بمغ الطال

                                                 

( نادية إبراىيمي، دور الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة دراسة لواقع الجامعة الجزائرية، مجمة الحكمة 5) 
 .360، ص 32سة كنوز الحكمة لمنشر والتوزيع، الجزائر، عددمؤس -لمدراسات االقتصادية 

( فالح خمق عمي الربيعي، تحديات الموائمة بين مخرجات التعميم، وسوق العمل في ليبيا، مجمة المستقبل 3) 
 .۹۲ص  ۳۰۰۲، 214عدد  ۲۹مجمد  -العربي لبنان 
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أستراليا وذلك يعني وجود اىتمام كبير بيم في حين نسبة الطالب المعاقين بالجامعات المصرية 
             متدنية جدا مقارنو بتمك النسب العالمية وترجع أىمية التعميم الجامعي لمطالب المعاقين 
في أنو يساعد عمي تمكينيم في المجتمع اجتماعًيا واقتصادًيا وسياسيا ويحقق العادلة االجتماعية 

             .Konur) .(5)في إتاحة فرص تعميمية ليم متساوية مع الطالب العاديين بالتعميم الجامعي
 ( مما يؤكد عمى االىتمام العالمي بيذه الفئة.213. 3006. 10

قصور شديد تجاه ذوي االحتياجات الخاصة فالموىوبين والمبدعين  ويظير في الجامعة
بداعيم فيم يمتحقوا بالدراسة بشكل عادي إال ما  منيم ال توجد ليم برامج مميزه تنمي قدراتيم وا 
أستطاع منيم الحصول عمي منحو بأحد الجامعات األمريكية أو اليابانية وغيرىا من الجامعات 

خالل منح دراسة تقدم ليم باإلضافة إلي قصور الجامعة في تجييزاتيا التي تتبنى الموىوبين من 
وأبنياتيا بما يساعد الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة باالعتماد عمى أنفسيم داخل الجامعة 
ولكنيم في حاجة دائما لوجود شادو أو مرافق ليم كال حسب حالتو كما يظير أيضا قصور دور 

مج ومقررات وأنشطة فيي تقدم ما تقدمو بشكل عام دون أن تخصيم الجامعة فيما تقدمة من برا
بما يتوافق في قدراتيم من مقررات وبرامج تدريبية وأنشطة، فالجامعة دور ىام في مساعدتيم 

 عمى تغير نظرة المجتمع ليم فيذا أكبر تحدي يواجييا ذوي االحتياجات الخاصة.
وي االحتياجات الخاصة منيا دراسة وتوجد عدة دراسات اىتمت بالتعميم الجامعي لذ

م( وىي بعنوان الرعاية االجتماعية لذوي ۳۰۰۳عبد الرحمن العمري، وعائض الشيراني )
االحتياجات الخاصة في مؤسسات التعميم العالي وىي دراسة ميدانية لواقع الطالب ذوي 

رف عمى حجم االحتياجات الخاصة واحتياجاتيم بجامعة الممك عبد العزيز بجدة وىدفت لمتع
وخصائص ذوي االحتياجات في جامعة الممك عبد العزيز بجدة وىدفت لمتعرف عمى حجم 
وخصائص ذوي االحتياجات الخاصة في جامعة الممك عبد العزيز واحتياجاتيم وتقييم البرامج 
والخدمات المقدمة ليم ومدى تكيفيم عمى المناخ الجامعي وتوصمت إلى أن أغمب المعاقين 

عاقتيم حسية وبعض اإلعاقات الجسدية أو الحركية، وأنيا تقدم ليم برامج بالجامعة  من الذكور وا 
           ذات فاعمية من وجية نظر الطالب وأن جيات الجامعة المختمفة تقدم ليم خدمات مميزة

 .(3)وبكفاءة عالية

                                                 

 (1) Konur O. Teaching Disabled students in Higher Education Teaching in Higher 

Education vol 11. No.3. 2006 pp.351 - 363.  
االحتياجات الخاصة ( عبد الرحمن عبد اهلل العمري، وعائص سعد مبارك الشيراني، الرعاية االجتماعية لذوي 3) 

             الخاصة واحتياجاتيم بجامعةفي مؤسسات التعميم العالي دراسة ميدانية لواقع الكمية ذوي االحتياجات 
              ،۲، جزء ۲۲عبد العزيز بجدة، مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموم اإلنسانية، والعدد  الممك

 .۰۰۰۱ - ۰۰۰۰ج ج  م،۳۰۰۳
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م( ۳۰۰۰ن )وأيضا دراسة بالمممكة العربية السعودية وىي دراسة واصف العابد وآخري       
لمتعرف عمي المشكالت التي تواجو لمطالب ذوي االحتياجات الخاصة بجامعة الطائف والطالب 
كانوا يعانون من إعاقة سمعية، وبصرية، وحركية وتوصمت إلي أن أكبر مشكمة لدي الطالب 
ذوي االحتياجات الخاصة ىي المشكالت االقتصادية، تم تمتيا المشكالت اإلدارية ثم مشكمة 

نقل والمواصالت ثم في المرتبة األخيرة جاءت المشكالت النفسية، والمشكالت توجد لدي ال
 .(5)الذكور بدرجة أكثر من اإلناث

م( بدولة فمسطين وىي لمتعرف عمي دافع ۳۰۰۲كما قام فخري دويكات بدراسة أخري )
مت إلي أن المسؤولية االجتماعية لمجامعات الفمسطينية تجاه ذوي االحتياجات الخاصة وتوص

الجامعات الفمسطينية يتوجب عمييا أن تتحمل مسئولياتيا االجتماعية تجاه ذوي االحتياجات 
الخاصة وضرورة العمل عمى تطوير المجال األكاديمي والمجال اإلداري ومجال التسييالت 

 .(3)البنائية الجامعية والمجال االجتماعية والمجال النفسي
لمتعرف عمي مدى مشاركة الطالب المعاقين  (Seale. J. et.1 .2010)وجاءت دراسة        

بالتعميم الجامعي في المجتمع الرقمي والبيئات االفتراضية وأوصت بضرورة العمل عمي تمكين 
كسابيم بعض الميارات الالزمة  الطالب المعاقين بالتعميم الجامعي من استخدام الحاسوب وا 

 .(2)الرقمية ولالستفادة التعميمية واالجتماعية منيا الندماجيم في المجتمع االفتراض والبيئات
وىذه الدراسات اتفقت عمى أىمية دور الجامعة وأىمية دورىا في تمبية متطمبات ذوي       

االحتياجات الخاصة حيث تيتم ىذه الدراسة بتوضيح أىم متطمبات التمكين الوظيفي المنوط 
 بما يتفق مع متطمبات سوق العمل.بالجامعة أن تقدميا لذوي االحتياجات الخاصة 

  أىداف الدراسة:
 تيدف الدراسة إلى مجموعة من األىداف ىي:

 التعرف عمى المتطمبات الخاصة بسوق العمل فيما يخص ذوي االحتياجات الخاصة. (5

                                                 
( واصف محمد العابد، وجابر محمد عبد اهلل وقيس نعيم عصفور، وعوض عواض، المشكالت التي تواجو 5) 

 الخاصة في جامعة الطائف " الجمعية الخميجية لإلعاقة متاح عمى:الطمبة ذوي االحتياجات 
http://gulfdisability.org/dawnlood.php?action=view&id.18-3-2018. 

امعات الفمسطينية، نحو دمج ذوي ( فخري مصطفى دويكات، المسؤولية االجتماعية لمج3) 
 االحتياجات الخاصة في المجتمع، متاح عمى:

www.gou.edu/arabic/conferences/sociaIresponsibilityconfldrfaknridwikot
/pdf.20-3-2018.  

 (3) Seale J. Draffan E.A & wald m. Digital agility and Digit AL decision making: 

conceptualizing Digital inclusion in the context of disabled learners in Higher 

Education studies in Higher Education Vol.35 N04.2010 pp445-461. 

http://gulfdisability.org/dawnlood.php?action=view&id.18-3-2018
http://www.gou.edu/arabic/conferences/sociaIresponsibilityconfldrfaknridwikot/pdf.20-3-2018
http://www.gou.edu/arabic/conferences/sociaIresponsibilityconfldrfaknridwikot/pdf.20-3-2018
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 ما واقع التمكين الوظيفي لذوي االحتياجات الخاصة في التعميم الجامعي. (3
 جامعة في التمكين الوظيفي لذوي االحتياجات الخاصة.وضع التصور المتقرح لتفعيل دور ال (2

 أىمية الدراسة:
 تتمخص أىمية الدراسة في بعض النقاط وىي:

تفيد في التعرف عمى فئات ذوي االحتياجات التي يقدم ليا التعميم الجامعي لمباحثين من  (5
 خالل حصر ليذه الفئات.

ن طالبيا من ذوي االحتياجات توضح أىمية الدور الذي تقوم فيو الجامعة من أجل تمكي (3
 الخاصة وظيفيا.

تمفت نظر المسئولين ألىم نقاط القوة والضعف التعميم الجامعي في جوانبو المختمفة لمطالب  (2
 من ذوي االحتياجات الخاصة.

 توضح لممسئولين عن أىم احتياجات ذوي االحتياجات الخاصة من تعميميم الجامعي. (2
ا في سوق العمل وكيف يمكن مساعدة ذوي االحتياجات التعرف عمي أكثر التحديات انتشارً  (1

 الخاصة عمى مواجيتيا.
توضح لممسؤولين عن الجامعة مدى التقدم واالىتمام بالتعميم الجامعي لذوي االحتياجات  (6

 الخاصة بالدول المتقدمة من خالل عرض لمتوجييات العالمية المعاصرة في ىذا الشأن.
          تمكين الوظيفي لذوي االحتياجات الخاصة وىذا تسيم الدراسة في توضيح أىمية ال (4

          أيضا انطالقات أن التمكين الوظيفي من المفاىيم التي مازالت بحاجة ماسة لدراسة
 جوانبو المختمفة. 
 تساؤالت الدراسة:

 وتسعي الدراسة من خالل البحث واالطالع اإلجابة عمى بعض التساؤالت وىي:
 م لمتمكين الوظيفي وما متطمباتو لذوي االحتياجات الخاصة؟ما اإلطار المفاىي (5
 ما اإلطار الفكري والفمسفي لذوي االحتياجات الخاصة؟ (3
 ما متطمبات سوق العمل لذوي االحتياجات الخاصة؟ (2
 ما واقع التمكين الوظيفي لذوي االحتياجات الخاصة في جامعة أسيوط؟ (2
 مكين الوظيفي لذوي االحتياجات الخاصة.ما التصور المقترح لتفعيل دور الجامعة في الت (1
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 حدود الدراسة: 
 تمثمت حدود الدراسة فيما يمي: حدود موضوعية:

متطمبات التمكين الوظيفي لذوي االحتياجات الخاصة بالتعميم الجامعي لمواجية تحديات سوق  -
 العمل. 

 * حدود بشرية:
 طالب الجامعة من ذوي االحتياجات الخاصة. .5
 ريس في بعض كميات جامعة أسيوط. أعضاء ىيئة التد .3

 جامعة أسيوط. :* حدود مكانية
 م.۳۰۰۹ - ۳۰۰۱يتم تطبيق أدوات البحث في العام الدراسي  :* حدود زمانية

 منيج الدراسة:
تستخدم الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي وذلك لمتعرف عمى واقع التعميم 

نيج المناسب لجمع المعمومات والبيانات الجامعي لذوي االحتياجات الخاصة حيث أنو الم
وتبويبيا وتفسيرىا، كما أن الباحث في المنيج الوصفي يستخدم الدالالت والمعاني المختمفة التي 
تنطوي عمييا البيانات والمعمومات التي جمعيا ويربط بين الظواىر وبعضيا البعض مكتشًفا 

  .(5)العالقة بين المتغيرات المختمفة في الدراسة
 دوات الدراسة:أ
بعادىا. (5  عمل استبيانات لجمع المعمومات تشتمل محاور الدراسة وا 
          عمي مقاالت مع بعض طالب الجامعة من ذوي االحتياجات الخاصة وأستاذتيم  (3

 في الجامعة.
 مصطمحات الدراسة: 

  :مفيوم ذوي االحتياجات الخاصةSpecial Needs: 
اديين في مجال التربية الخاصة مثل الموىوبين وىي تشتمل عدًدا من الفئات غير الع

وذوي صعوبات التعمم وذوي االضطرابات المغوية وذوي اإلعاقة السمعية والبصرية والحركية، 
والتي تستدعي اىتماًما خاًصا من رجال التربية لمساعدتيم عمى تنمية قدراتيم إلى أقصى حد 

 .(3)ي واالجتماعيممكن وتحقيق ذواتيم ومساعدتيم عمى التوافق النفس

                                                 
 م.۳۰۰۳زن، أصول مناىج البحث في التربية وعمم النفس، القاىرة، دار الفجر، ( حسام محمد ما5) 
 م.۳۰۰۲( فاروق الروسان، سيكولوجية األطفال غير العاديين، دار الفكر، عمان، األردن 3) 
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 :مفيوم التمكين الوظيفي 
مجموعة من اإلجراءات والسياسات التي تيدف إلى تحقيق المشاركة الفعالة لذوي 
االحتياجات الخاصة ودمجيم داخل الجامعة من خالل توسيع نطاق تفويض السمطة وزيادة 

بيئة العمل، وبناء الثقة بين المشاركة في اتخاذ القرار والتحفيز الذاتي، والتأكيد عمى أىمية ثقافة 
 الطالب والجامعة، مما يشجع السموك اإلبداعي عندىم.

 :متطمبات سوق العمل 
            مجموعة الميارات والكفاءات والميول التي يجب توافرىا في ىذه الفئة 
)ذوي االحتياجات الخاصة( مثل حب المينة والتدريب العممي والتمكن من التكنولوجيا والمغات 
الحية، إلى جانب ميارات التفكير الناقد والتشبع بروح اإلبداع واالبتكار كال حسب قدراتو 

 ومياراتو الخاصة.
 ( معامالت ثبات االستبانة1جدول رقم )

محور أعضاء الييئة 
 التدريسية

لمناىج والمقررات محور ا
 الدراسية

محور األنشطة 
 الطالبية

 محور اإلدارة الجامعية

معامل  العبارة معامل الثبات العبارة معامل الثبات العبارة
 الثبات

معامل  العبارة
 الثبات

5 0.42 5 0.34 5 0.34 5 0.30 
3 0.00 3 0.26 3 0.32 3 0.20 
2 0.01 2 0.01 2 0.52 2 0.52 
2 0.56 2 0.56 2 0.00 2 0.55 
1 0.20 1 0.55 1 0.56 1 0.55 
6 0.20 6 0.34 6 0.50 6 0.56 
4 0.26 4 0.00 4 0.20 4 0.52 
0 0.56 0 0.31 0 0.31 0 0.30 
0 0.31 0 0.50 0 0.50 0 0.10 
50 0.30 50 0.22 50 0.31 50 0.31 
55 0.32 55 0.22 55 0.31 55 0.34 
53 0.20 53 0.30 53 0.25 53 0.32 
52 0.56   52 0.55 52 0.00 
52 0.30   52 0.31 52 0.56 
51 0.52     51 0.50 
56 0.30     56 0.22 
      54 0.56 
      50 0.23 
      50 0.34 

ثبات  0.30 ثبات البعد
 البعد

ثبات  0.32
 البعد

ثبات  0.32
 البعد

0.30 
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مثمة من الطالب ذوي االحتياجات أخذت االستبانة شكميا النيائي وطبقت عمى عينة م 
 الخاصة في جامعة أسيوط، ىذا وتتضمن االستبانة في صورتيا النيائية جزئين ىما:

 .الجزء األول: بيانات شخصية تتمثل في الجنس والكمية 
 ( عبارة موزعة عمى أربعة محاور، وذلك كما يمي:65الجزء الثاني ويشتمل عمى ) 
          صة بدور أعضاء الييئة التدريسية ويشتمل العبارات من المحور األول: المتطمبات الخا -

(5-56.) 
المحور الثاني: المتطمبات الخاصة بدور المناىج والمقررات الدراسية وتشمل العبارات من  -

(54-30.) 
 (.23-30المحور الثالث: المتطمبات الخاصة بدور األنشطة الطالبية وتشمل العبارات من ) -
 (.65-22ابع: المتطمبات الخاصة بدور اإلدارة الجامعية ويشمل العبارات من )المحور الر  -

 -التصور المقترح لمدراسة:
 -ييدف التصور المقترح إلى:

 توضيح دور الجامعة في تحقيق التمكين الوظيفي لذوي االحتياجات الخاصة. -
لتربوي لمالحقة التعرف عمى التمكين الوظيفي كفكر جديد بمكن االستفادة منو في المجال ا -

 التطور السريع لمتطمبات سوق العمل.
 متطمبات سوق العمل يمكن حصرىا في أبعاد أساسية يمكننا اعتمادىا لفترة طويمة. -
خراجيم من  - توفير أفكار مرتبطة بالمخرج التعميمي الجامعي من ذوي االحتياجات الخاصة وا 

 أطار المساعدة واإلعاقة.
العدالة االجتماعية والتعميمية والوظيفية ودعم الجامعة لذلك التأكيد عمى تحقيق المساواة و  -

 لذوي االحتياجات الخاصة. 
التأكيد عمى دور الجامعة كشريك أساس في تنمية وتطوير المجتمع بكل ما ىو جديد  -

 ومميز.
 استغالل مل لدى الجامعة من إمكانيات لتحيقي التمكين الوظيفي لذوي االحتياجات الخاصة. -
ر ومقترحات مبنية عمى أسس عممية وميدانية يمكن االستعانة بيا مركز رعاية ذوي تقديم أفكا -

 اإلعاقة الذى تم إنشاءه حديثًا في الجامعة.
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 األىداف اإلجرائية لمتصور المقترح 
 تفعيل دور أعضاء الييئة التدريسية كموجو ومرشد لطالبو. –
 تطور أداء وأدوار أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة. –
ل المناىج والمقررات الدراسية الجامعية مواكبة التطور التكنولوجي والتقني مما يجعميا جع –

 مسايرة لتطور متطمبات سوق العمل.
األنشطة الطالبية ليست لمترفيو وقضاء أوقات ممتعة ىي جية مميزة لتحقيق أىداف مميزة  –

 ينية لدى ىذه الفئة.لمطالب من ذوي االحتياجات الخاصة أي أنيا تحقيق أىداف إنمائية وم
النيوض بمستوى أداء اإلدارة االجتماعية واالستفادة من كل ما يمكنيا تقديمو من خدمات  –

 ودعم لذوي االحتياجات الخاصة. 
 :خالصة النتائج

         -خالصة نتائج الدارسة النظرية: .1
 -وىذه النتائج يمكن عرضيا عمى النحو التالي:

الحتياجات الخاصة إلى مساعدتيم عمى تحقيق الذات ييدف التمكين الوظيفي لذوي ا -
واالعتماد عمى النفس ووجود كيان مميز لذوي االحتياجات الخاصة في سوق العمل من 

 خالل تمكينيم بالشكل الذي يجعميم مميزين في مجاالت عمميم.
ىذه  يقصد بمتطمبات سوق العمل مجموعة الميارات والكفاءات والميول التي يجب توافرىا في -

الفئة )ذوي االحتياجات الخاصة( مثل حب المينة والتدريب العممي والتمكين من 
التكنولوجيا والمغات األجنبية إلى جانب ميارات التفكير الناقد والتشبع بروح اإلبداع 

 واالبتكار وكال حسب قدراتو ومياراتو الخاصة.
ن أحل التواصل مع ذوي أعضاء الييئة التدريسية بحاجة إلى تفعيل باقي أدوارىم م -

االحتياجات الخاصة بشكل أكثر فاعمية لمساعدتيم عمى تحقيق التمكين الوظيفي الذى 
 يناسب مع قدرات مال منيم.

تطوير مستوى المناىج والمقررات التدريسية لتكون أكثر مواكبة لمتكنولوجيا وأن تعتمد عمى  -
 الب من ذوي االحتياجات الخاصة.أساليب حديثة في التدريب واالختبارات والتقييم لمط
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األنشطة الطالبية من أحب وأىم عناصر الجامعة التي يمكن أن يكون ليا أثر واضح عمى  -
شخصية الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة إذا تم توظيف واستغالل كل إمكانياتيا 

 . ومواردىا لمتحقيق التمكين الوظيفي المناسب لمطالب من ذوي االحتياجات الخاصة
 الجامعة تعد أكبر المؤسسات التعميمية والتربوية تأثيًرا عمى المجتمع وعمى سوق العمل فيي -

 من أىم مصادر الكوادر العممية والعممية في المجتمع.
  -خالصة نتائج الدراسة الميدانية: .2
%( وىذا يدل عمى أن األنشطة 46جاء محور األنشطة الطالبية في المرتبة األولى بنسبة ) -

لطالبية المحور أول من حيث فاعميتيا ووجود دور في تدعيم التمكين الوظيفي لدى الطالب ا
الجامعيين من ذوي االحتياجات الخاصة فيي تتميز بأنيا المحور األقرب إلييم فيل يشمل 
نجاز أىداف تتميز بأنيا اختيارية غير مفروضة أو مجبورين عمى  المتعة والترفيو وا 

 ممارستيا.
لعبارة التي تنص عمى )تساعدني عمى االعتماد عمى النفس( في المرتبة األولى من وجاءت ا -

الناحية اإليجابية فيستشعر الطالب ذوي االحتياجات الخاصة بدور األنشطة الطالبية 
 المختمفة في دعم اعتمادىم عمى أنفسيم وتعزيز ثقتيم بيا وفى قدراتيم.

%( تقريبا وىذا يوضح أن لإلدارة 41انية بنسبة )وجاءت اإلدارة الجامعية في المرتبة الث -
الجامعية دور أن كان بحاجة إلى والتطوير وزيادة فاعمية بعض الجوانب فيو وقد يرجع 
ظيور ىذا الدور إلى أن معظم العينة من مركز رعاية ذوي اإلعاقة الذى يقدم العديد من 

 رة الجامعية.الخدمات ليؤالء الطالب مما جعميم أكثر دراية بدون اإلدا
جاءت العبارة التي تنص عمى )يتوفر بالجامعة اإلمكانيات والموارد التي تيسر العممية  -

التعميمية عمينا( في المرتبة األولى من الناحية اإليجابية من منظور عينة الدراسة، أي أن 
ة ومن الطالب ذوي االحتياجات الخاصة يجدوا في الجامعة ما ييسر عمييم العممية التعميمي

 يعينيم عمى ذلك.
%( فنجد أن 42وجاء المحور الخاص بأعضاء الييئة التدريسية في المرتبة الثالثة بنسبة ) -

موجود بشكل متوسط أي أنو بحاجة إلى التطوير وزيادة الفاعمية فيو من أىم عناصر 
طالب الجامعة من حيث القوة والتأثير عمى الطالب فيم مصدر لممعرفة والقدوة، ليؤالء ال

يتخذون منيم قدوتيم ومعممييم، أي أنيم بحاجة إلى التدريب عمى التعامل مع ىذه الفئة 
 ومتطمباتيا النفسية واالجتماعية حتى تتسنى ليم فرصة مساعدتيم وتمكنيم وظيفيا.
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وجاءت العبارة التي تنص عمى )يساعدني في التواصل مع اآلخرين بشكل فعال( في المرتبة  -
حية اإليجابية وىذا يشير ألىمية دور أعضاء الييئة التدريسية في مساعدة األولى من النا

الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة في تحقيق التواصل مع اآلخرين سواء من زمالئيم أو 
اإلداريين أو مسؤولي األنشطة الطالبية وىذا يمكن الطالب اجتماعًيا وبالتالي يساعدىم عمى 

 .التمكين الوظيفي فيما بعد
%( فالمناىج والمقررات 42وجاء محور المناىج والمقررات الدراسية في المرتبة الرابعة بنسبة ) -

بحاجة إلى التطوير والتغيير الذى يتناسب مع التطور التكنولوجي المالحق مما يمكنيا من 
 دعم أكثر من جانب في شخصية الطالب ذوي االحتياجات الخاصة.

الطالب الجامعيين بحاجة إلى الدراسة والتدريب بما يمكنيم من ذوي االحتياجات الخاصة من  -
المغات والتكنولوجيا في االتصال والتواصل والتدريب بشكل متميز عمى جزء من دراستيم مما 

 يمكنيم وظيفيا في المستقبل.
وجاءت العبارة التي تنص عمى )تساعدني عمى تحقيق أىدافي وما أسعى إليو( في المرتبة  -

أن كانت العينة في المرحمة الجامعية تتبنى فكرة النجاح والحصول عمى شيادة ألولى و 
 جامعية يثبت بيا قدرتو عمى تحقيق ىدفو وليس الحصول عمى عمل مناسب. 
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 توصيات الدراسة:
 تعديل إجراء القبول والتأىيل الخاصة بالطالب ذوي االحتياجات الخاصة لاللتحاق بالجامعة. -
الطرق وقاعات التدريس والمعامل التي يمتحق بيا الطالب ذوي االىتمام بالمرافق و  -

 االحتياجات الخاصة يصموا إلييا بسيولة.
عمل المؤتمرات وممتقيات التوظيف التي يمكن من خالليا تسويق رأس المال البشرى من  -

 الطالب الجامعيين من ذوي االحتياجات الخاصة.
حتياجات الخاصة وتعريف الطالب بو وبما تفعيل وتطوير دور مركز رعاية الطالب ذوي اال -

 يستطيع أن يقدم ليم من خدمات منذ التحاقيم بالجامعة.
اإلعالن عن نماذج ناجحة ومشرفة من خريجي الجامعة الناجحين وظيفًيا لكى نأخذ منيم  -

 مثل أعمى وقدوة لباقي زمالئيم ولتعريف أصحاب األعمال بقدرات ىذه الفئة.
ىج والمقررات الدراسية بما يتناسب مع التطور التكنولوجي واالقتصادي االىتمام بتطوير المنا -

 في المجتمع الخارجي.
تقان المغات األجنبية لمطالب لكى ندعم مقومات التمكين الوظيفي لدييم  - االىتمام بالتدريب وا 

 منذ التحاقيم بالتعميم الجامعي.
عة لتعريفيم بذوي االحتياجات عمل دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس والعاممين بالجام -

 الخاصة وسبل التعامل الناجح والسميم نفسيا في التعامل معيم.
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