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مستوى معرفة طلبة الجامعة الهاشمية بحقوق زمالئهم ذوي اإلعاقة ودرجة تمتعهم بها
هشام عبدالفتاح المكانين ،مزيد عبدالفتاح حياصات ،نجاتي أحمد يونس *

ملخـص

هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى مستوى معرفة طلبة الجامعة الهاشمية بحقوق زمالئهم ذوي اإلعاقة ودرجة تمتعهم بها،
طور الباحثون مقياساً لحقوق الطلبة ذوي اإلعاقة تكون من ( )34فقرة وزعت على أربعة محاور شملت:
ولتحقيق هدف الدراسة ّ
الحقوق المدنية والسياسية ،والحقوق االجتماعية ،والحقوق الصحية ،والحقوق التعليمية ،والتسهيالت البيئية وتقديم الخدمة .تكونت
عينة الدراسة من ( )662طالباً وطالبة .أظهرت نتائج الدراسة مستوى متوسطاً لكل من مستوى المعرفة بالحقوق ودرجة تمتع
الطلبة ذوي اإلعاقة بها ،ولم تظهر النتائج فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المعرفة بالحقوق تبعاً لمتغيرات الجنس
والتخصص ودراسة مساق في التربية الخاصة بينما ظهرت الفروق تبعًا لمتغير السنة الدراسية ولصالح طلبة السنة الرابعة في بعد
التسهيالت البيئية فقط أما بقية األبعاد فلم تظهر لها فروق .كما كشفت النتائج عن وجود فروق في درجة التمتع تبعًا لمتغير
التخصص ولصالح طلبة التخصصات العلمية ،في حين لم تظهر لمتغيرات الجنس والسنة الدراسية ودراسة مساق في التربية
الخاصة أية فروق.
الكلمات الدالة :حقوق الطلبة ذوي اإلعاقة ،الطلبة ذوي اإلعاقة ،الجامعة الهاشمية.

المقدمة
تشهد مؤسسات التعليم العالي في دول العالم المختلفة ازديادا ملحوظا في عدد الطلبة ذوي اإلعاقة المسجلين فيها سواء كانت
إعاقتهم مرئية أم غير مرئية .حيث إ ن النظام التعليمي المتاح في تلك المؤسسات له بالغ األثر على هوية األشخاص ذوي اإلعاقة
وكذلك على تسهيل دخولهم سوق العمل ) (Maggiolini&Molteni, 2013لذلك هنالك اهتمام دولي متزايد نحو دعم هؤالء األفراد
في الجامعات وتقديم الخدمات والتسهيالت من أجل تيسير عملية إكمال تعليمهم .ولعل انتشار ما يسمى بوحدة اإلعاقة
) (Disability Unitأو مكتب اإلعاقة ) (Disability officeفي مختلف الجامعات دليل واضح على حرص تلك الجامعات على تقديم
خدمات متخصصة للطلبة ذوي اإلعاقة األمر الذي يضمن انخراطهم بشكل يسير في تلك المؤسسات التعليمية.
إن تزايد االهتمام بالتعليم العالي لألشخاص ذوي اإلعاقة عبر العقود الماضية ،وتزايد عدد الطلبة ذوي اإلعاقات في الجامعات
المختلفة قد كان مدعوماً بالقوانين والتشريعات التي توفرها العديد من الدول في أماكن مختلفة من العالم (Healey, Bradley, Fuller
) .& Hall, 2006فعلى سبيل المثال ،في الواليات المتحدة األمريكية ،أشارت الفقرة ( )504من قانون التأهيل لسنة 1973
( )Rehabilitation Actوكذلك قانون األمريكيون ذوي اإلعاقة لسنة  (Americans with Disabilities Act ADA) 1990رسمياً إلى
حقوق الطلبة ذوي اإلعاقة في الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ) .(Cook, Rumrill&Tankersly, 2009وعلى المستوى المحلي،
ينص قانون حقوق األشخاص المعوقين األردني رقم ( )31لسنة  ،2007المادة ( ،)4البند ( )2على " :قبول الطلبة المعوقين الذين
اجتازوا امتحان الدراسة الثانوية العامة وفق شروط يتفق عليها بين المجلس ومجلس التعليم العالي للقبول بالجامعات الرسمية"
(قانون حقوق األشخاص المعوقين.)2007 ،
اإلطار النظري
إن دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في الجامعات المختلفة وتحفيزهم على إكمال دراستهم بسهولة ويسر من األمور التي
استحوذت على اهتمام العديد من الباحثين في العقود األخيرة .ويعتبر وعي طلبة الجامعات من غير ذوي اإلعاقة بحقوق زمالئهم
ذوي اإلعاقات أحد العوامل المهمة التي قد تسهل أو تعرقل عملية تعليمهم وادماجهم في تلك الجامعات .ويمكن القول أن مستوى
* كلية الملكة رانيا للطفولة ،الجامعة الهاشمية ،األردن .تاريخ استالم البحث  ،2016/09/13وتاريخ قبوله .2016/12/20
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هذا الوعي يعكس النظرة الفلسفية لإلعاقة في البيئة الجامعية ،وهذه النظرة قد تصنف ضمن نموذجين هما :النموذج الطبي
أوالنموذج االجتماعي  .Medical or Social Modelففي النموذج الطبي ينظر إلى اإلعاقة كمشكلة مرضية فردية فهي مسؤولية
ذوي اإلعاقة وحدهم ،ويتم التركيز هنا على جوانب الضعف والقصور الناجمة عن اإلعاقة ،ومن أجل ذلك على الشخص ذي
اإلعاقة أن يقضي جل وقته بالبحث عن العناية الطبية والعالج المناسبين ) .(Brett, 2002ويرى سمث ورفاقه
( )Smith,Roth,Okoro & Odedina, 2011أن رؤية اإلعاقة من خالل النموذج الطبي تعزز فكرة أن الفرد ذا اإلعاقة يجب أن
يكون قاد اًر على التكيف مع المجتمع ،ف ي حين أن المجتمع غير متوقع منه المرونة والتكيف .ومن األمثلة الدالة على هذا النموذج
ما يشير إليه كل من ماجيلوني ومولتيني ) (Maggiolini & Molteni, 2013من حيث وجود صورة نمطية للطلبة ذوي اإلعاقة في
المدارس والجامعات بأنهم موضع للشفقة والعطف أو باب للصدقة أو رؤيتهم كأشخاص مريضين مدى الحياة .وأيضا الطلبة
العاديون أشاروا إلى شعورهم بعدم الراحة ،القلق ،االكتئاب عندما يكونون حول طلبة من ذوي اإلعاقة ).(Green, 2007
أما النموذج االجتماعي في النظرة لإلعاقة فيتبنى االعتقاد بأن المجتمع هو الذي يجب أن يتسم بالمرونة والتغيير من أجل
ّ
تسهيل وتيسير عملية تعايش ذوي اإلعاقة في مجتمعاتهم وممارستهم كافة النشاطات واالستفادة من كافة الخدمات المتاحة لكل
المواطنين .ووفق هذا النموذج تعتبر اإلعاقة مسؤولية المجتمع بأكمله وليست مسؤولية فردية كما في النموذج الطبي ،فعلى
المجتمع أن يكون قاد اًر على تذليل الصعوبات والعقبات البيئية المختلفة التي تعترض ممارسة ذوي اإلعاقة نشاطاتهم اليومية
واالستفادة من حقوقهم القانونية والمدنية) .(Brett, 2002; Burke, 2004; Grewal, Joy, Lewis, Swales & Woodfield,2002وهذا
يعكس القول بأن الفرد ال يكون معاقاً بسبب العجز الذي لديه وانما بسبب وجود مجتمع معيق سواء أكان المجتمع معيقاً بحواجزه
المادية أو اتجاهاته السلبية ،باإلضافة إلى فشل المجتمع في تهيئة التنظيمات والترتيبات البيئية المحيطة الالزمة التي تلبي
احتياجات ذلك الفرد .وهذا يعكس بالضرورة النظرة لإلعاقة التي يتبناها طلبة الجامعات من غير ذوي اإلعاقة وما لها تأثيرها سواء
إيجابية أو سلبية على قدرة زمالؤهم ذوي اإلعاقة في قضاء حياة اجتماعية تعليمية في الجامعة.
ولعل من المؤشرات على تبني طلبة الجامعات المنظور االجتماعي في النظر إلى زمالئهم من ذوي اإلعاقة معرفتهم ووعيهم
العا لي بحقوقهم ،األمر الذي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على النجاح األكاديمي لهذه الفئة ،وكذلك تعزيز شعورهم باالنتماء
إلى المؤسسات التعليمية .فعلى سبيل المثال تنص القوانين التي تكفل حق التعليم العالي لألشخاص ذوي اإلعاقة في مجتمع ما
على ضرورة وجود تسهيالت مختلف ة في المؤسسات التعليمية ،وتحمل هذه التسهيالت في مكنوناتها اتجاهات إيجابية من قبل كل
األشخاص الموجودين في تلك المؤسسة نحو الطلبة ذوي اإلعاقة) .(Baker, Bolandx, & Nowik, 2012وفي هذا السياق وجدت
العديد من الدراسات عالقة طردية مباشرة ما بين اتجاهات الطلبة والعاملين في الجامعات والنظام الجامعي بأكمله نحو دعم الطلبة
ذوي اإلعاقة ونسبة نجاح هؤالء الطلبة في التعليم العالي ).(Dy, 2005; Hong and Himmel, 2009
ومن ذلك ما أشار إليه باكير وبلوندكس ونويك ( )Baker, Bolandx & Nowik( )2012حيث أشاروا إلى بعض األمور التي قد
تيسر تعليم الطلبة ذوي اإلعاقات في الجامعات .فمن ضمن التسهيالت مثالً السماح لهم بتسجيل المحاضرات صوتياً ،واعطاؤهم
وقت إضافي إلتمام الواجبات المطلوبة أو إعطاؤهم واجبات بديلة ،واعطاؤهم وقت إضافي في أثناء تأدية االمتحانات ،وتزويدهم
بمالحظات المدرس الخاصة .ومن األمور التي تعرقل عملية تعليم ذوي اإلعاقة في الجامعات التفكير النمطي عند الطلبة
والمدرسين عن هذه الفئة ،والتوقعات المتدنية عن أدائهم ،وكذلك قلة المعرفة بحاجاتهم وحساسية تلبية تلك الحاجات .ويرى
الباحثون أن سبب هذه العقبات هو قلة وعي الطلبة والعاملين في الكليات للتشريعات الخاصة باإلعاقة (.(Baker et al.,2012
وعلى ٍ
نحو متصل يعتقد رالي ( Raley )2007أن طلبة الجامعة الجدد إذا لم يشعروا باالنتماء للمؤسسة التعليمية بعد الثمان
أسابيع األولى من الدراسة فإن احتمالية انسحابهم من الدراسة ستكون مرتفعة .وفي هذا السياق ،تتبعت العديد من الدراسات
انسحاب الطلبة ذوي اإلعاقة من الجامعات وعدم إكمالهم سنوات الدراسة الجامعية ،فعلى سبيل المثال ،الحظ هاجندرون ()2005
 Hagendornأن عدد من الطلبة ذوي اإلعاقة في الجامعة قد قاموا بتأجيل الدراسة عدة مرات وبعضهم انتقل إلى جامعات أصغر،
والبعض األخر قد ترك الجامعة نهائياً نتيجة عوامل ذات عالقة بالتمييز ضد الطلبة ذوي اإلعاقة وأخرى ذات عالقة بتدني
التحصيل .ويضيف كل من اوسجي ار وري ( Osegura and Rhee )2009أن عدم قدرة المدارس الثانوية على اعداد الطلبة ذوي
اإلعاقة وتحضيرهم للمرحلة الجامعية هي من أهم األسباب وراء عدم إكمالهم التعليم الجامعي.
وعلى الرغم من إشارة عدد من الدراسات إلى أن العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة قد سجلوا في مؤسسات جامعية وتمكنوا
من التخرج منها بنسبة توازي الطلبة العاديين ( ،)Cook, Rumrill, &Tankersly, 2009إال أن الطلبة ذوي اإلعاقة بحاجة إلى
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مساعدة من أجل تمكينهم من القيام بالمهام والواجبات الجامعية ،فقدراتهم ربما تحد من أدائهم األكاديمي بطريقة موازية ألقرانهم.
وهذا يتطلب من العاملين بالجامعات والطلبة أن يكونوا واعيين بالتعديالت والمتطلبات الالزمة لهذه الفئة .ولألسف تشير عدد من
التقارير ال حديثة إلى أن الكثير من أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات غير راغبين بتعديل محاضراتهم أو متطلبات المساقات
بحيث تناسب الطلبة ذوي اإلعاقة ) . (King, 2014إن عدم قدرة الجامعات على تلبية حاجات الطلبة ذوي اإلعاقة ربما ينبع من
عدم معرفتهم لقوانين وحقوق ذوي اإلعاقة السارية ).(Cook et al., 2009
الدراسات السابقة
لم يتمكن الباحثون برغم بحثهم المستفيض في إطار الحصول على دراسات سابقة حول معرفة طلبة الجامعات بحقوق زمالئهم
ذوي اإلعاقة من الوصول إلى دراسات مباشرة (سواء عربية أو أجنبية) ،لذلك سيتم عرض ما وجد من دراسات متصلة بشكل غير
مباشر بالموضوع ،وال سيما وعي األساتذة الجامعيين ببعض القضايا ذات العالقة بالطلبة ذوي اإلعاقة ،وكذلك اتجاهات طلبة
الجامعات نحو زمالئهم ذوي اإلعاقة .فعلى سبيل المثال ،بحث سوينر وكاندريت وماي وكوين (Sweener, Kundert, May, )2002
 and Quinnمستوى راحة المدرسين في كليات المجتمع في إعطاء تسهيالت وعمل ترتيبات للطلبة ذوي اإلعاقة .ولتحقيق هدف
الدراسة قام الباحثون بإعداد استبيان لقياس مستوى راحة المدرسين .دلت البيانات التي جمعت من ( )502مدرس على مستوى
محايد لديهم ،إذ يميل المدرسون إلى توفير تسهيالت وتعديالت تسمح للطلبة ذوي اإلعاقة الحصول على وقت إضافي من
المحاضرة ومساحة كافية الستخدام األدوات المساعدة .إال أن المدرسين ليس لديهم الرغبة في بذل جهد إضافي أو اقتطاع جزء
من أوقاتهم الخاصة لعمل تعديالت خاصة للطلبة ذوي اإلعاقة.
كما أجرى كوك ورفاقه ( Cook et al. )2009د ارسة هدفت إلى معرفة وجهة نظر الكوادر العاملة في كليات ثمان جامعات
أمريكية بخصوص أهمية عدد من القضايا ذات العالقة بالطلبة ذوي اإلعاقة الموجودين في كلياتهم .حيث أشار ( )307من
العاملين في تلك الكليات إلى أن وجود سياسات خاصة لترتيب وتوفير التجهيزات الالزمة للتعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة ،كما أن
القوانين الخاصة بهذه األمور مرضية ،إال أنهم ال يملكون الفهم الكامل لهذه القوانين .كذلك أشار المشاركون في الدراسة إلى أهمية
قضايا أخرى ولكنها غير متوفرة مثل تصميم التدريس بطريقة تناسب خصائص الطلبة ذوي اإلعاقة والرغبة في مراعاة خصائص
الطلبة ذوي اإلعاقة في الواجبات والعالمات .كما أشارت النتائج أيضاً إلى وجود اتجاهات ايجابية لدى المدرسين نحو الطلبة ذوي
اإلعاقة على ٍ
نحو يوفر ذات الفرص لكل الطلبة في حين ال يمتلك عدد كبير من أعضاء التدريس معرفة ماذا يفعل عندما يكون
الطالب ذوي اإلعا قة غير متوافق مع العملية التعليمية .وعلى الرغم من شعور األكاديميين بأهمية معرفة وفهم خصائص الطلبة
ذوي اإلعاقة إال أنهم يجهلون مكان الحصول على هذه المعلومات.
ومن الدراسات األخرى التي درست اتجاهات واعتقادات وممارسات كليات الجامعات نحو الطلبة ذوي اإلعاقة ما قام به ميري
ورين وكيس ( Murray, Wren, and Keys )2008الذين طوروا مقياساً أجاب عليه ( )192عضو هيئة تدريس من كليات جامعات
خاصة .أظهرت النتائج أن المدرسات اإلناث مقارنة بالذكور كن أكثر رغبة في التعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة ودعمهم ،كما أن
لديهن معلومات أكثر عن اإلعاقة ،وهن أكثر ميالً لتخصيص جزء من وقتهن الشخصي لهذه الفئة .إال أنه وبشكل عام كان لدى
كل المدرسين توقعات إيجابية عن قدرات الطلبة ذوي اإلعاقة وكانت لديهم الرغبة في تقديم تنازالت بسيطة من أجل الطلبة .وفي
نفس الوقت أبدى أعضاء الكليات رغبتهم في الحصول على معلومات إضافية من أجل تقديم تدريس وامتحانات مناسبة للطلبة
ذوي اإلعاقة.
وفي دراسة نوعية قام بها جينسبرغ وسشيلت ( Ginsberg and Schulte )2008حيث قابل الباحثون  12أستاذ جامعي لمعرفة
مدركاتهم حول الطلبة ذوي اإلعاقة .أشارت نتائج تحليل البيانات أن المشاركين في الدراسة انقسموا إلى مجموعتين في الرأي،
المجموعة األولى شعروا بأن الطلبة ذوي اإلعاقة هم المسئولين الوحيدون عن توضيح الطريقة المناسبة لتدريسهم ،واعتقد األساتذة
الجامعيون بأنه ليس من شأنهم عمل تسهيالت وتعديالت للطلبة ذوي اإلعاقة ،وكذلك أفادوا بأنهم لن يقدموا أي إجراء خاص لذوي
اإلعاقة مالم يقدم الطالب ما يثبت أنه من ذوي االحتياجات الخاصة ،وأن تقديم تعديالت جوهرية للطلبة ذوي اإلعاقة دوناً عن
الطلبة اآلخرين يعتبر ممارسة غير عادلة .وعلى عكس المجموعة األولى من األساتذة الجامعيين ،ركز األساتذة اآلخرين على
الطرائق التي ي مكن من خاللها مساعدة الطلبة ذوي اإلعاقة فقد أكدوا على أهمية دورهم في تقديم الدعم الالزم لتلبية حاجات هؤالء
الطلبة ،ومن األمثلة على المساعدات التي يستطيعوا تقديمها :التأكد من فهمهم للمفاهيم ،تقليل المحتوى إلى أجزاء صغيرة ،عمل
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اختبارات شفهية ،ترتيب مجموعات دعم من خالل الزمالء ،مقابلة الطلبة بشكل فردي.
كما أجرى زانق وآخرون ( Zhang et al.)2010دراسة مسحية لمعرفة العوامل التي تؤثر في نوعية الخدمات التربوية للطلبة
ذوي اإلعاقة .قام الباحثون بمراسلة ( )206عضو هيئة تدريس في تسع مؤسسات تعليم عالي من خالل البريد االلكتروني .أظهرت
النتائج أن المشاركين في الدراسة كان لديهم فهم للمسؤوليات القانونية الملقاة على عاتقهم من حيث ضرورة تزويد الخدمات التربوية
المناسبة للطلبة ذوي اإلعاقة إال أنهم يفتقرون إلى كثير من المعلومات المتعلقة بتطبيق القانون .كما أشارت النتائج إلى تلقي أكثر
من نصف األساتذة الجامعيين في هذه الدراسة دعماً معلوماتي ًا بخصوص تفهم حاجات الطلبة ذوي اإلعاقة من المؤسسات
عب روا عن حاجتهم لدعم متخصص أكثر عن هذه الفئة من الطلبة من حيث قدراتهم وما
التعليمية التي يعملون بها ،وبنفس الوقت ّ
أن ممارسات العديد من أعضاء هيئة
يمكن أن يصلوا إليه والفروق الجوهرية بينهم وبين الطلبة العاديين .وأظهرت النتائج أيضاً ّ
التدريس لم تكن وفقاً للمتطلبات والتوصيات القانونية ،أما بالنسبة للمتغيرات الديموغرافية كالجنس والرتبة األكاديمية والتخصص فلم
يكن لها أي تأثير على ممارسات الكادر األكاديمي.
إما أن تقود إلى تقبل هذه الفئة
ولعل ما سبق يؤكد أن وعي الجامعات واتجاهاتها نحو الطلبة ذوي اإلعاقة يعمل على بناء بيئة ّ
من قبل الطلبة اآلخرين أو ربما تقود إلى العكس .ولعل ذلك يفسر ما أشارت إليه نتائج الدراسات المتعلقة بانسحاب الطلبة ذوي
اإلعاقة من البرامج الجامعية المدرجين فيها أو التأخر في إكمالها .وفي هذا السياق أجرى بريدر ومارجو (Bruder and 2014
(  Mogro-Wilsonدراسة هدفت إلى معرفة اتجاهات ومعتقدات ومعلومات الطلبة والعاملين في جامعة نورثيسترين ( Northeastern
 )Universityاألمريكية عن األمور المتعلقة باإلعاقة والطلبة ذوي اإلعاقة .بشكل عام ،وجد الباحثان أنه لدى الطلبة والعاملين
اتجاهات إيجابية نحو الطلبة ذوي اإلعاقة والتعامل معهمّ ،إال ّأنه كان هنالك تفاعل بسيط ومحدود مع الطلبة ذوي اإلعاقة .وكذلك
أفاد العاملون في الكلية والطلبة بأنهم يشعرون بالحرج والصعوبة والشفقة عندما يتعاملون مع الطلبة ذوي اإلعاقة في الجامعة،
إضافة إلى أن العاملين في الجامعة لديهم معرفة قليلة عن حاجات وحقوق الطلبة ذوي اإلعاقة الموجودون في الكلية.
ومؤخ اًر ،أجرى جيرلي وسا ار وكيركم ونيرن ( Girli, Sari, Kirkim, and Narin )2015دراسة هدفت إلى تقصي اتجاهات طلبة
إحدى الجامعات التركية نحو زمالؤهم ذوي اإلعاقة ،حيث قام الباحثون ببناء مقياس تمت اإلجابة عليه من قبل ( )1766طالباً
وطالبة يدرسون في كليتي التربية والصحة .أشارت النتائج إلى أن غالبية الطلبة من غير ذوي اإلعاقة متفقين على أن الطلبة ذوي
اإلعاقة يواجهون التمييز في القانون التركي إال إنه ق ّل اآلن عما كان عليه قبل عشر سنوات .كما أن الغالبية العظمى من الطلبة
ليس لديهم معلومات عن القوانين والتشريعات واألنظمة الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة ،كما أنهم غير مدركين أن التحيز ضد
ذوي اإلعاقة يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون التركي .ومقابل ذلك أظهرت النتائج امتالك طلبة البيئات القروية وذوي الدخل
المنخفض اتجاهات إيجابية أعلى من غيرهم من الطلبة.
صرار ( )2014دراسة هدفت التعرف إلى مستوى معرفة مديري ومعلمي المدارس التي توفر
وعلى الصعيد المحلي ،أجرت ّ
فيها غرف المصادر في محافظة عمان ومحافظة مأدبا بحقوق الطلبة ذوي اإلعاقة ،إضافة إلى معرفة أثر متغيرات :المؤهل
العلمي ،سنوات الخبرة ،متغير الوظيفة ،وأخذ مساق من مساقات التربية الخاصة وخضوعهم لدورات تدريبية .تكونت عينة الدراسة
من ( )400من المدراء والمعلمين .طورت الباحثة أداة موزعة على خمسة أبعاد هي :الحقوق الصحية وحقوق السالمة الشخصية،
والحقوق االجتماعية ،والحقوق المدنية والسياسية ،والحقوق التعليمية .أظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لمستوى معرفة مديري
ومعلمي المدارس بحقوق الطلبة ذوي اإلعاقة جاءت بنسبة ( )%46أي بدرجة متوسطة ،وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية
في المتوسطات الحسابية تبعاً للمؤهل العلمي واألعلى في بعد الحقوق االجتماعية والحقوق المدنية والسياسية ،بينما ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية في األبعاد األخرى ،وأشارت النتائج أيضاً إلى وجود فروق تبعا لمتغير سنوات الخبرة في بعد الحقوق
االجتماعية ،بينما ال توجد فروق تبعاً له في األبعاد األخرى .كما أظهرت النتائج وجود فروق في مستوى المعرفة في األبعاد
(حقوق السالمة الشخصية ،والحقوق االجتماعية ،والحقوق المدنية والسياسية ،والحقوق التعليمية ،والدرجة الكلية لحقوق الطلبة ذوي
اإلعاقة ) تبعاً ل متغير أخذ مساقات في التربية الخاصة ،وعدم وجود فروق في بعد الحقوق الصحية .وأيضا بينت النتائج وجود
فروق تبعا لمتغير أخذ دورات تدريبية في األبعاد التالية (الحقوق الصحية ،وحقوق السالمة الشخصية ،والحقوق التعليمية ،والدرجة
الكلية لحقوق الطلبة ذوي اإلعاقة) وجاءت جميعها لصالح المديرين والمعلمين الذين أخذوا دورات في التربية الخاصة ،وعدم وجود
فروق في بعدي الحقوق االجتماعية والحقوق المدنية والسياسية.
التعقيب على الدراسات السابقة:
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مما سبق يالحظ إن غالبية األدب المتعلق بالتعليم العالي لذوي اإلعاقة قد ناقش بشكل مكثف الصعوبات التي تواجه الطالب
ذوي اإلعاقة في الكليات والجامعات ،وطريقة التفاعل والتواصل ما بين ذوي اإلعاقة وزمالئهم اآلخرين والعاملين بتلك المؤسسات
وبناء على نتائج الدراسات الغربية التي خرجت من بيانات جمعت من الطلبة ذوي اإلعاقة أنفسهم يتضح أن طلبة
التعليمية.
ً
الجامعات والعاملين فيها ينقصهم المعرفة بخصائص الطلبة ذوي اإلعاقة وحاجاتهم ،وهذا يتطلب بذل المزيد من الجهود لزيادة
الوعي عن اإلعاقة مما يقود نهاية إلى بناء عالقة ايجابية وتفاعل إيجابي بين الطلبة ذوي اإلعاقة وزمالئهم الذين ال يعانون من
اإلعاقة .لذا؛ جاءت هذه الدراسة إلثراء األدب العالمي الحالي الخاص بوضع الطلبة ذوي اإلعاقة بالجامعات ،واضافة نوعية في
هذا المجال من خالل مناقشة وعي طلبة الجامعة الهاشمية بحقوق زمالؤهم ذوي اإلعاقة في مكان تختلف فيه الثقافة والتشريعات
عن دول العالم الذي أجريت فيه الدراسات السابقة.
أسئلة الدراسة
سعت الدراسة الحالية لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 -1ما مستوى معرفة طلبة الجامعة الهاشمية غير المعاقين بحقوق زمالئهم ذوي اإلعاقة؟
 -2هل هناك فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05 =αفي مستوى معرفة طلبة الجامعة الهاشمية بحقوق زمالئهم ذوي اإلعاقة
تعزى لمتغيرات الجنس والسنة الدراسية وحقل التخصص ودراسة أحد مساقات تخصص التربية الخاصة؟
 -3ما درجة تمتع الطلبة ذوي اإلعاقة في الجامعة الهاشمية بحقوقهم من وجهة نظر زمالئهم غير المعاقين؟
 -4هل هناك فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05 =αفي درجة تمتع الطلبة ذوي اإلعاقة في الجامعة الهاشمية بحقوقهم من
وجهة نظر زمالئهم غير المعاقين تعزى لمتغيرات الجنس والسنة الدراسية وحقل التخصص ودراسة أحد مساقات تخصص التربية
الخاصة؟
أهمية الدراسة
تأتي أهمية الدراسة الحالية من قلة الدراسات التي تناولت قضية حقوق الطلبة ذوي اإلعاقة بشكل عام وعلى مستوى التعليم
العالي بشكل خاص في المملكة األردنية الهاشمية حيث تعتبر الدراسة الحالية من الدراسات األوائل -في حدود علم الباحثين-
التي تلقي الضوء حول هذه القضية ،وفي ضوء ذلك تنبع أهمية الدراسة من:
 االطالع على واقع المعرفة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة خاصة في ميادين التعليم العالي.
 تقييم درجة تمتع الطلبة ذوي اإلعاقة بحقوقهم من وجهة نظر زمالئهم غير المعاقين وذلك بوصفهم شركاء في الحياة
الجامعية.
 تأكيد حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأهمية إلقاء الضوء حولها علما وتطبيقاً.
 إثراء األطر النظرية الخاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومضامين القوانين الخاصة بها خاصة في إطار التحاق
األشخاص ذوي اإلعاقة في الجامعات.
 توفير أداة لقياس مستوى المعرفة بحقوق الطلبة ذوي اإلعاقة ودرجة تمتعهم بها.
أهداف الدراسة
هدفت الدراسة الحالية إلى وصف وتحليل مستوى معرفة طلبة الجامعة الهاشمية بحقوق زمالئهم ذوي اإلعاقة ودرجة تمتعهم
بها ،من خالل تحقيق اآلتي:
 توفير معلومات حول مستوى معرفة طلبة الجامعة الهاشمية بحقوق زمالئهم ذوي اإلعاقة.
 توفير معلومات حول درجة تمتع الطلبة ذوي اإلعاقة في الجامعة الهاشمية بحقوقهم.
 دراسة أثر مساقات تخصص التربية الخاصة خاصة ما يندرج منها تحت إطار متطلبات الجامعة االختيارية في توعية
طلبة الجامعة بحقوق الطلبة ذوي اإلعاقة.
 توفير معلومات للجهات ذات العالقة باألشخاص ذوي اإلعاقة حول الجوانب المدركة وغير المدركة لحقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة بشكل عام والملتحقين بقطاع التعليم العالي بشكل خاص.
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مصطلحات الدراسة
طلبة الجامعة الهاشمية :كل طالب مسجل في الفصل الدراسي األول في الجامعة الهاشمية لدراسة أحد التخصصات المتوافرة
في البرامج األكاديمية المختلفة بغض النظر عن سنته الدراسية أو مستواه األكاديمي.
الطالب ذو اإلعاقة :كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية
أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية التعلم أو التأهيل أو العمل بحيث ال يستطيع تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف
أمثاله من غير المعوقين (قانون حقوق األشخاص المعوقين .)2007 ،ويعرف الطالب ذو اإلعاقة في هذه الدراسة إجرائيا بأنه كل
طالب يعاني من القصور الحسي أو الجسمي بصورة كلية أو جزئية ملتحق بالجامعة الهاشمية لدراسة أحد التخصصات المتوافرة
في البرامج األكاديمية (الدبلوم أو البكالوريوس أو الدراسات العليا).
حقوق الطلبة ذوي اإلعاقة :مجمل ما ورد من حقوق وامتيازات نص عليها قانون األشخاص المعوقين رقم  31لعام 2007
الخاص بالمملكة األردنية الهاشمية والصادر عن المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين والمعلن عنه في الجريدة الرسمية
للدولة رقم ( )4823تاريخ 2007/5/1م والمتضمن حق األشخاص ذوي اإلعاقة بالتمتع بكل الحقوق األساسية التي يتمتع بها
األفراد العاديين دون تمييز .وتعرف حقوق الطلبة ذوي اإلعاقة في هذه الدراسة إجرائيا بأنها كل ما يعتبر حقاً أو امتيا از منحه
قانون األشخاص المعوقين ونص عليه صراحة أو ضمناً في األطر التعليمية أو الحياتية المختلفة كالحقوق المدنية والسياسية ،أو
التعليمية ،أو االجتماعية ،أو الصحية و السالمة الشخصية ،أو التسهيالت البيئية وتقديم الخدمة ،التي يجب توافرها في إطار
التعليم الجامعي.
حدود الدراسة:
تتحدد هذه الدراسة بما يلي:
 -1الحدود الزمانية المتمثلة بتاريخ إجراء الدراسة والمحدد في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2015/2014م.
 -2الحدود المكانية والمتمثلة في الجامعة الهاشمية.
 -3الحدود البشرية والمتمثلة بعينة الدراسة من طلبة الجامعة الهاشمية
محددات الدراسة:
تتلخص محددات الدراسة بما يأتي:
 -1أداة الدراسة وما توافر لها من دالالت صدق وثبات.
 -2حجم العينة وخصائصها وطريقة اختيارها ومدى موضوعيتها في االستجابة إلى فقرات األداة.
 -3منهجية الدراسة المستخدمة في تطبيق أداة الدراسة واستخالص نتائجها.
الطريقة واجراءات الدراسة
المجتمع والعينة:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الجامعة الهاشمية الملتحقين في الدراسة بأحد تخصصات البرامج األكاديمية المختلفة
والبالغ عددهم حتى تاريخ إجراء الدراسة ( )28000طالباً وطالبة .أما عينة الدراسة فقد تكونت من ( )662طالباً وطالبة ،الذين تم
اختيارهم بطريقة عشوائية وفقاً اللتحاقهم في مواد متطلبات الجامعة التي استهدفت الدراسة أفرادها .والجدول ( )1يوضح توزيع
عينة الدراسة حسب متغيراتها.
الجدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات :الجنس ،السنة الدراسية ،التخصص ،دراسة مساق في التربية الخاصة

الرقم

المتغير

1

الجنس

2

التخصص

المجموع

الفئة
ذكر
أنثى

إنساني
علمي
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المجموع
3

4

دراسة مساق في التربية الخاصة
المجموع
السنة الدراسية
المجموع

نعم
ال
أولى
ثانية
ثالثة
رابعة

662

100.0

198

29.9

464

70.1

662

100.0

58

8.8

228

34.4

193

29.2

183

27.6

662

100.0

أداة الدراسة:
من أ جل تحقيق هدف الدراسة قام الباحثون بتطوير مقياس للتعرف إلى مستوى معرفة طلبة الجامعة الهاشمية بحقوق زمالئهم
ذوي اإلعاقة ودرجة التمتع بتلك الحقوق ،تكون المقياس بصورته األولية من ( )38فقرة ،تم توزيعها على سلمي إجابة ،األول
متدرج من ( )1-0ويقيس درجة المعرفة على نحو( :أعرف) و(ال أعرف) ،أما السلم الثاني فمتدرج من ( )4-0درجات بحسب
تدرج ليكرت ( )likertالخماسي على نحو ( :كبيرة جداً وأعطيت الرقم ( ،)4تنطبق بدرجة كبيرة وأعطيت الرقم ( ،)3تنطبق بدرجة
متوسطة وأعطيت الرقم ( ،)2تنطبق بدرجة ضعيفة وأعطيت الرقم ( ،)1ضعيفة جداً وأعطيت الرقم ( .)0وقد جاءت الفقرات
لتغطي خمسة مجاالت رئيسة للحقوق هي :الحقوق المدنية والسياسية وتمثله الفقرات من ( ،)8-1الحقوق االجتماعية وتمثله
الفقرات ( ،)13-9الحقوق الصحية والسالمة الشخصية وتمثله الفقرات ( ،)20-14الحقوق التعليمية وتمثله الفقرات (،)28-21
التسهيالت البيئية وتقديم الخدمة وتمثله الفقرات ( .)34-29وتنبغي اإلشارة إلى أن بناء فقرات هذه األدوات تم بعد الرجوع إلى
األدب التربوي المتعلق بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وقانون األشخاص المعوقين رقم  31لعام 2007م .فضالً إلى االطالع
صرار ( )2014الذي تناول حقوق الطلبة ذوي اإلعاقة في المدارس المتوافر فيها غرف المصادر.
على المقياس الذي أعدته ّ
صدق األداة:
بعد تطوير أداة الدراسة بصورتها األولية تحقق الباحثون من صدقها بطريقتين هما :صدق المحتوى وصدق البناء ،وتم التحقق
من دالالت صدق المحتوى بإتباع أسلوب مراجعة المحكمين حيث طُلب إلى عدد من المحكمين بلغ عددهم ( )11عضواً من
أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية والجامعة األردنية مراجعة فقرات األدوات وذلك لغايات تحكيمها ولمعرفة مدى
مناسبة أدوات الدراسة ألهدافها ،ومدى وضوح الفقرات وانتمائها لألبعاد التي تندرج تحتها ،ليتحقق بذلك صدق المحتوى وصدق
البناء لألدوات .وقد أجمع المحكمون على انتماء الفقرات لألبعاد التي تنتمي إليها ،وأظهرت مالحظاتهم بعد استرجاع أدوات
الدراسة اتفاق المحكمين بنسبة ( )%90على بقاء غالبية فقرات أداة الدراسة .وفي ضوء ذلك قام الباحثون بإجراء تعديالت على
أدوات الدراسة بصورتها األولية ،حيث تم إعادة صياغة بعض الفقرات مثل الفقرات ( ،)34 ،32 ،13،18 ،9باإلضافة إلى دمج
بعض الفقرات ونقل بعضها إلى أبعاد أخرى غير تلك التي انضوت تحتها وذلك استجابة القتراحات المحكمين ليصبح عدد فقرات
أداة الدراسة بصورتها النهائية ( )34فقرة.
ثبات األداة:
ولحساب ثبات أدوات الدراسة استخدم الباحثون طريقتي معادلة كرونباخ ألفا وطريقة الثبات باإلعادة ،حيث أظهرت نتائج
التحليل درجات مرتفعة من الثبات ألدوات الدراسة ،إذ بلغت درجة ثبات صورة مقياس مستوى معرفة طلبة الجامعة الهاشمية
بحقوق زمالئهم من ذوي اإلعاقة ودرجة تمتعهم بها ( )0.84درجة ،وذلك تبعاً ألداء الطلبة على أداة الدراسة .أما ثبات أداة
الدراسة بطريقة اإلعادة فقد طبق الباحثون أداة الدراسة على طلبة أحدى شعب مادة الطالب والجامعة (عينة الثبات) الذي بلغ
عددهم ( )48طالباً وطالبة – من غير الطلبة الذين شملتهم عينة الدراسة -وجرى إعادة التطبيق بعد مرور أربعة أسابيع على
التطبيق األول ،وقد أظهرت نتائج إعادة التطبيق ثبات استجابات الطلبة بنسبة .%90
إجراءات الدراسة
لتحقيق هدف الدراسة ،قام الباحثون بعد تطويرهم ألداة الدراسة بما يأتي:
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 التعرف إلى مواد متطلب ات الجامعة اإلجبارية واالختيارية التي يكثر تسجيل الطلبة فيها من جميع التخصصات والمستوياتالدراسية من مثل مواد التربية الوطنية والطالب والجامعة والعلوم العسكرية.
 تم تحديد الشعب الدراسية المراد تطبيق أداة الدراسة على الطلبة المسجلين فيها وشملت الشعب :شعبتين لمادة العلومالعسكرية ،وشعبة لمادة تربية وطنية وشعبة لمادة الطالب والجامعة.
 قام الباحثون باستئذان مدرسي المواد التي سيجري تطبيق أداة الدراسة على الطلبة المسجلين فيها وايضاح الهدف منالدراسة الحالية.
 تم لقاء الطلبة (عينة الدراسة) في قاعاتهم الدراسية وايضاح أهمية الدراسة والغايات التي تسعى إليها باإلضافة إلى إيضاحطريقة االستجابة على األداة.
 تم تخصيص  20دقيقة من زمن المحاضرات لالجابة على فقرات أداة الدراسة. جمع نسخ أداة الدراسة التي جرى توزيعها على عينة الدراسة. إجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة واستخراج النتائج.منهجية الدراسة وأسلوب تحليل البيانات:
الدراسة الحالية هي دراسة وصفية هدفت إلى وصف مستوى معرفة طلبة الجامعة الهاشمية بحقوق زمالئهم ذوي اإلعاقة
ودرجة التمتع بتلك الحقوق كما هي مدركة في الواقع وصفاً دقيقاً والتعبير عنها تعبي ار كمياً ،ألجل الوصول إلى نتائج تسهم في
التعرف إلى مستوى معرفة طلبة الجامعة الهاشمية بحقوق زمالئهم ذوي اإلعاقة وادراكاتهم لدرجة التمتع بتلك الحقوق ،فضال إلى
التعرف إلى طرائق تنمية تلك المعارف وتوفير تلك الحقوق.
المعالجة اإلحصائية:
لإلجابة على أسئلة الدراسة ،فقد استخدم الباحثون لإلجابة عن السؤال األول للدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية لألداء على فقرات أداة الدراسة .ولإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة استخدم الباحثون اختبار تحليل التباين األحادي
( )ANOVAواختبار شيفيه للمقارنات البعدية لمعرفة إن كانت هناك فروقات في مستوى معرفة طلبة الجامعة الهاشمية بحقوق
زمالئهم ذوي اإلعاقة تعزى لمتغيرات الجنس والسنة الدراسية وحقل التخصص ودراسة أحد مساقات تخصص التربية الخاصة .أما
لإلجابة عن السؤال الثالث فقد تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة درجة تمتع الطلبة ذوي اإلعاقة
بحقوقهم من وجهة نظر زمالئهم الطلبة في الجامعة ،ولإلجابة عن السؤال الرابع فقد استخدم الباحثون اختبار تحليل التباين
األحادي ( ) ANOVAواختبار شيفيه للمقارنات البعدية لمعرفة إن كانت هناك فروقات في درجة تمتع الطلبة ذوي اإلعاقة في
الجامعة الهاشمية بحقوقهم من وجهة نظر زمالئهم العاديين تعزى لمتغيرات الجنس والسنة الدراسية وحقل التخصص ودراسة أحد
مساقات تخصص التربية الخاصة.
متغيرات الدراسة:
تشتمل الدراسة على نوعين من المتغيرات هي:
 المتغيرات المستقلة :وتتمثل في الدراسة بمتغير واحد هو طلبة الجامعة الهاشمية. المتغيرات التابعة :وتتمثل بمتغيري: حقوق الطلبة ذوي اإلعاقة بأبعادها الخمسة اآلتية( :الحقوق المدنية والسياسية ،الحقوق االجتماعية ،الحقوق الصحيةوالسالمة الشخصية ،الحقوق التعليمية ،التسهيالت البيئية وتقديم الخدمة).
 درجة التمتع بالحقوق.نتائج الدراسة ومناقشتها
 -1إجابة السؤال األول الذي نص على :ما مستوى معرفة طلبة الجامعة الهاشمية بحقوق زمالئهم ذوي اإلعاقة؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أف ارد عينة الدراسة لألبعاد
مجتمعة وعلى المقياس ككل ،كما يوضح في الجدول (:)2
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الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة
على أبعاد مقياس مستوى معرفة طلبة الجامعة الهاشمية بحقوق زمالئهم ذوي اإلعاقة
رقم البعد

البعد (االستراتيجية)

1
2
3
4
5

البعد األول :الحقوق المدنية والسياسية
البعد الثاني :الحقوق االجتماعية
البعد الثالث :الحقوق الصحية والسالمة الشخصية
البعد الرابع :الحقوق التعليمية
البعد الخامس :التسهيالت البيئية وتقديم الخدمة
المقياس ككل

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

رتبة
البعد

1.25

.317

5

1.34

.470

3

1.30

.407

4

1.39

.481

2

1.46

.542

1

1.35

.351

درجة المعرفة
بدرجة قليلة
بدرجة متوسطة
بدرجة قليلة
بدرجة متوسطة
بدرجة متوسطة
بدرجة متوسطة

يالحظ من الجدول ( )2أن البعد الخامس :التسهيالت البيئية وتقديم الخدمة ،قد حصل على أعلى استجابة بمتوسط حسابي
وقدره ( )1,46ويشير إلى درجة متوسطة في معرفة طلبة الجامعة الهاشمية بحقوق زمالئهم ذوي اإلعاقة وانحراف معياري وقدره
( ،) 0,54في حين تاله البعد الرابع :الحقوق التعليمية ،وحصلت على الدرجة الثانية من حيث معرفة الطلبة بها إذ بلغ متوسطه
الحسابي ( )1,39وانحرافه المعياري ( ،)0,48ويشير إلى درجة متوسطة أيضاً في مستوى المعرفة ،ثم تاله البعد الثاني :الحقوق
االجتماعية بمتوسط حسابي وقدره ( )1,34ويشير إلى درجة متوسطة كذلك األمر في مستوى المعرفة وانحراف معياري وقدره
( ،)0,47وجاء في المرتبة الرابعة البعد الثالث :الحقوق الصحية والسالمة الشخصية بمتوسط حسابي وقدره ( )1.30وانحراف
معياري وقدره ( ،) 0.40ويشير إلى درجة منخفضة .ويعزو الباحثون ارتفاع المعرفة ببعد التسهيالت البيئية وتقديم الخدمة إلى
طبيعة اإلعالم الموجهة في هذا المجال فضالً إلى طبيعة المشاهدات المرئية لواقع التسهيالت المتوفرة وطرائق تقديمها وهذا
اإلعالم يعكس مستوى االهتمام حيث أخذت بعض المؤسسات على عاتقها تطبيق أبعاد قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم
( )31لعام 2007م في األردن والمتعلقة بضرورة توفير التسهيالت البيئية وتقديم الخدمة ،إضافة لذلك فقد عكفت بعض المؤسسات
الرائدة بخدمة األفراد ذوي اإلعاقة في األردن كالمجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين وهو هيئة شبه حكومية مسؤولة عن
تنظيم السياسات الخاصة بخدمة األفراد ذوي اإلعاقة أخذ على عاتقه إطالق بعض المبادرات الهادفة لتمكين األفراد ذوي اإلعاقة
في المجتمع من خالل إطالق شعارات مرتبطة بذلك والعمل على تنفيذها ومن تلك الشعارات شعار (مكانكم بيننا) حيث استهدف
هذا الشعار المؤسسات الخاصة والحكومية والجامعة الهاشمية جزء منها ،كما كان لدور طلبة الجامعة الهاشمية دور في ترجمة
وغير) الهادفة
هذا الشعار على أرض الواقع بإطالق العديد من المبادرات من أهمها :مبادرة (همتنا بجمعتنا) ومبادرة (تغير ّ
لتحسين االتجاهات نحو األفراد ذوي اإلعاقة ومبادرة (تفكيرنا غير) الهادفة لتحسين واقع الخدمة المقدمة لذوي اإلعاقة في الجامعة
من مثل إنشاء منحدرات لمستخدمي الكراسي المتحركة من ذوي اإلعاقة الحركية في الممرات واألرصفة وتخصيص مواقف
االصطفاف لمركبات العاملين والطلبة من ذوي اإلعاقة .أما مجيء وبالعودة إلى نتيجة التساؤل يتضح للباحثين اتفاقها مع نتيجة
دراسة صرار ( )2014التي أظهرت نتائجها أن الدرجة الكلية لمستوى معرفة مديري ومعلمي المدارس التي يتوفر فيها غرف
المصادر بحقوق الطلبة ذوي اإلعاقة جاءت بنسبة ( )%46أي بدرجة متوسطة ،في حين تتعارض نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة
دراسة ) Bruder and Mogro-Wilson (2014التي أشارت إلى أن العاملين في جامعة نورثيسترين األمريكية لديهم معرفة قليلة عن
حاجات وحقوق الطالب ذوي اإلعاقة الموجودون في الكلية.
وبالعودة إلى نتيجة االجابة عن السؤال األول يتبين أن البعد األول :الحقوق المدنية والسياسية قد جاء في المرتبة األخيرة
بمتوسط حسابي وقدره ( )1.25وانحراف معياري وقدره ( )0.31ويشير إلى درجة منخفضة في مستوى معرفة طلبة الجامعة
الهاشمية بحقوق زمالئه م ذوي اإلعاقة لدى أفراد عينة الدراسة كما يظهر في الجدول .ويعزو الباحثون ذلك إلى ضعف المشاركة
السياسية لألفراد ذوي اإلعاقة في الحياة السياسية كالمشاركة في األحزاب والترشح للبرلمانات النيابية األمر الذي قد يضعف النظرة
اإليجابية لفرص مشا ركتهم المستقبلية ،باإلضافة إلى قلة إقامة الندوات والمؤتمرات التي من شأنها دعم األفراد ذوي اإلعاقة في
المجتمع للقيام بدور أكثر في الحياة السياسية ،وهذا من شأنه أيضاً أن يضعف مستوى المعرفة بحقوق هؤالء األفراد في النواحي
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المدنية السياسية .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) Bruder and Mogro-Wilson (2014التي بينت أن العاملين في الجامعة
لديهم معرفة قليلة عن حاجات وحقوق الطلبة ذوي اإلعاقة الموجودون في الكلية ،كما تتفق هذه النتيجة أيضاً مع نتيجة Girli,
) Sari, Kirkim, and Narin (2015التي أظهرت نتائجها أن الغالبية العظمى من طلبة إحدى الجامعات التركية ليس لديهم
معلومات عن القوانين والتشريعات واألنظمة الخاصة بزمالئهم ذوي اإلعاقة ،في حين تتعارض هذه النتيجة مع ما آلت إليه دراسة
) Zhang et al. (2010التي أشارت إلى أن المشاركين في الدراسة كان لديهم فهم للمسؤوليات القانونية الملقاة على عاتقهم من حيث
ضرورة تزويد الطلبة ذوي اإلعاقة بالخدمات التربوية المناسبة لهم.
 .2إجابة السؤال الثاني الذي نص على :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية ( )α = 0.05في مستوى معرفة طلبة الجامعة
الهاشمية بحقوق زمالئهم ذوي اإلعاقة تعزى لمتغيرات الجنس والسنة الدراسية وحقل التخصص ودراسة أحد مساقات تخصص
التربية الخاصة؟
ولفحص الفروق التي تعزى ألثر المتغيرات المستقلة على الدرجة الكلية لمعرفة طلبة الجامعة الهاشمية بحقوق زمالئهم ذوي
اإلعاقة فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين المتعدد ( )MANOVAألثر تلك المتغيرات (الجنس ،السنة الدراسية ،حقل التخصص،
دراسة أحد مساقات التربية الخاصة) على الدرجة الكلية الستجابات أفراد عينة الدراسة باستخدام اختبار وليكس المبدا ’(Wilks
) Lambdaجزء من اختبار تحليل التباين المتعدد ،من خالل فحص أثر كل متغير من تلك المتغيرات ،كما يظهر في الجدول
اآلتي:
الجدول ()3
نتائج اختبار وليكس المبدا ) (Wilks' Lambdaألثر الجنس ،السنة الدراسية ،حقل التخصص،
دراسة أحد مساقات التربية الخاصة على مستوى معرفة طلبة الجامعة الهاشمية بحقوق زمالئهم ذوي اإلعاقة

المتغير
الجنس
السنة الدراسية
التخصص
دراسة مساق في التربية الخاصة

القيمة

اختبار ف

درجات الحرية  /البسط

درجات الحرية /المقام

الداللة اإلحصائية

.990

1.275b

5.000

614.000

0.273

.945

2.325

15.000

1695.385

* 0.003

.995

.659b

5.000

648.000

0.655

.997

.450b

5.000

648.000

0.814

إحصائيا عند مستوى الداللة 0.05 = α
*قيم دالة
ً

يتضح من الجدول ( ) 3وجود فروق ذات داللة إحصائية على المقياس الكلي لمستوى معرفة الطلبة في الجامعة الهاشمية
بحقوق زمالئهم ذوي اإلعاقة تعزى إلى متغير السنة الدراسية ،كما يالحظ أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في معرفة
الطلبة في الجامعة الهاشمية بحقوق زمالئهم ذوي اإلعاقة تعزى إلى متغير الجنس والتخصص ودراسة مساق في التربية الخاصة.
إليجاد الفروق التي تعزى للسنة الدراسية في مستوى معرفة طلبة الجامعة الهاشمية بحقوق زمالئهم ذوي اإلعاقة ،تم فحص الفروق
الستجابات أفراد عينة الدراسة على المقياس ككل من خالل أثر السنة الدراسية بمستوياتها األربعة (أولى ،ثانية ،ثالثة ،رابعة)،
ويبين الجدول اآلتي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر متغير السنة الدراسية في مستوى معرفة الطلبة بحقوق
زمالئهم:
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر متغير السنة الدراسية في مستوى معرفة الطلبة بحقوق زمالئهم

الرقم

البعد

1

الحقوق المدنية
والسياسية

2

الحقوق االجتماعية

السنة
أولى
ثانية
ثالثة
رابعة
أولى

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

56

1.32

0.315

226

1.26

0.364

189

1.23

0.264

183

1.24

0.310

654

1.25

0.319
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3

الحقوق الصحية

4

الحقوق التعليمية

5

التسهيالت البيئية

6

المقياس ككل

ثانية
ثالثة
رابعة
أولى
ثانية
ثالثة
رابعة
أولى
ثانية
ثالثة
رابعة
أولى
ثانية
ثالثة
رابعة
أولى
ثانية
ثالثة
رابعة

56

1.41

0.536

226

1.36

0.519

189

1.28

0.401

183

1.35

0.455

654

1.34

0.472

56

1.31

0.301

226

1.33

0.422

189

1.27

0.391

183

1.29

0.398

654

1.30

0.397

56

1.38

0.366

226

1.37

0.430

189

1.41

0.536

183

1.37

0.502

654

1.38

0.478

56

1.39

0.359

226

1.38

0.467

189

1.59

0.683

183

1.43

0.449

تبعا إلى متغير السنة الدراسية ،وللكشف عن أثر متغير السنة
يشير الجدول ( )4إلى وجود فروق ظاهرية في المتوسطات ً
الدراسية في كل بعد من أبعاد المقياس تم استخدام تحليل التباين متعدد المتغيرات ) (MANOVAوالجدول ( )5يوضح ذلك.

مصدر
التباين
السنة
الدراسية

الخطأ

الكلي
المعدل

الجدول ()5
نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد ألثر متغير السنة
الدراسية في مستوى معرفة طلبة الجامعة الهاشمية بحقوق زمالئهم ذوي اإلعاقة
الرقم

المتغيرات التابعة

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

الحقوق المدنية والسياسية
الحقوق االجتماعية
الحقوق الصحية والسالمة الشخصية
الحقوق التعليمية
التسهيالت البيئية وتقديم الخدمة
الحقوق المدنية والسياسية
الحقوق االجتماعية
الحقوق الصحية والسالمة الشخصية
الحقوق التعليمية
التسهيالت البيئية وتقديم الخدمة
الحقوق المدنية والسياسية
الحقوق االجتماعية
الحقوق الصحية والسالمة الشخصية
الحقوق التعليمية
التسهيالت البيئية وتقديم الخدمة

الداللة
االحصائية

حجم األثر

مجموع
المربعات

درجات متوسطات
الحرية المربعات

.439

3

.146

1.439

0.230

0.007

1.020

3

.340

1.527

0.206

0.007

.354

3

.118

.745

0.525

0.003

.197

3

.066

.286

0.836

0.001

5.368

3

1.789

6.430

*0.000

0.029

66.116

650

.102

144.687

650

.223

102.904

650

.158

149.147

650

.229

180.874

650

.278

66.556

653

145.707

653

103.258

653

149.344

653

186.242

653

اختبار
ف

تشير نتائج الجدول ( )5إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد التسهيالت البيئية وتقديم الخدمات تعزى لمتغير السنة
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الدراسية ،ولمعرفة مصدر تلك الفروق تم إجراء اختبار شيفيه ) (Scheffeللمقارنات البعدية ،كما يبين الجدول (:)6
الجدول ()6
المقارنات البعدية بطريقة شيفيه  Scheffeألثر
السنة الدراسية على مستوى معرفة الطلبة بحقوق زمالئهم من حيث التسهيالت البيئية وتقديم الخدمة

الرقم

المجموعة

1

طلبة السنة األولى

2

طلبة السنة الثانية

3

طلبة السنة الثالثة

المجموعات األخرى
طلبة السنة الثانية
طلبة السنة الثالثة
طلبة السنة الرابعة
طلبة السنة الثالثة
طلبة السنة الرابعة
طلبة السنة الرابعة

قيمة الفرق الحرج

الداللة اإلحصائية

0.0106

0.999

-0.2050-

0.090

-0.0377-

0.974

** -0.2156-

*0.001

-.0483-

0.838

*.1673

0.026

إحصائيا عند مستوى الداللة .0.05 = α
* قيم دالة
ً

تشير نتائج الجدول ( )6إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد التسهيالت البيئية وتقديم الخدمة تبعاً لمتغير السنة
الدراسية ،وبالنظر إلى الداللة اإلحصائية يتبين أن الفروق بين متوسطات استجابات الطلبة من السنة الدراسية الثالثة قد تفوقوا
على زمالئهم من طلبة السنة الدراسية الثانية ،وأن الطلبة من السنة الرابعة قد تفوقوا على زمالئهم من السنة الثالثة.
ويفسر الباحثون ذلك بمرور الطلبة في السنوات الدراسية األخيرة بكثير من المعارف والتجارب التي من شأنها أن تزيد معرفتهم
بأهمية حقوق زمالئهم األفراد ذوي اإلعاقة وضرورة توفيرها لهم لضمان تمتعهم بها ،ومن تلك الخبرات حضورهم الندوات
والمؤتمرات الخاصة بذوي اإلعاقة ومشاركتهم بها ،أما انخفاض مستوى معرفة طلبة السنوات األولى فيفسره الباحثون إلى انشغال
طلبة السنوات األولى بالحياة الجامعية وعدم اهتمامهم بسماع أو حضور أو متابعة ما يتصل بذوي اإلعاقة ،وهذه النتيجة تتفق مع
نتيجة دراسة صرار ( )2014التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدراسة ( )0.05 = αفي مستوى
المعرفة في األبعاد (حقوق السالمة الشخصية ،والحقوق االجتماعية ،والحقوق المدنية والسياسية ،والحقوق التعليمية ،والدرجة الكلية
لحقوق الطلبة ذوي اإلعاقة) تبعا لمتغيرات سنوات الخبرة للمعلمين.
وبالعودة إلى نتائج التساؤل ُيالحظ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في معرفة الطلبة في الجامعة الهاشمية بحقوق
زمالئهم ذوي اإلعاقة تعزى إلى متغير الجنس والتخصص ودراسة مساق في التربية الخاصة ،وهذه النتيجة تتعارض مع نتيجة
دراسة ) Murray, Wren, and Keys (2008التي درست اتجاهات واعتقادات وممارسات كليات الجامعات نحو الطلبة ذوي اإلعاقة
وأظهرت نتائجها أن المدرسات اإلناث مقارنة بالذكور كن أكثر رغبة في التعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة ودعمهم ولديهن معلومات
أكثر عن اإلعاقة ،وهن أكثر ميال إلعطاء من وقتهن الشخصي لهذه الفئة .وفيما يتعلق بمتغير دراسة مساقات في التربية الخاصة
يظهر هناك تعارضاً في النتيجة الحالية مع نتيجة دراسة صرار ( )2014التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في
مستوى معرفة المديرين والمعلمين بحقوق الطلبة ذوي اإلعاقة تبعاً لمتغير دراسة مساقات في التربية الخاصة
 .3إجابة السؤال الثالث الذي نص على :ما درجة تمتع طلبة الجامعة الهاشمية ذوي اإلعاقة بحقوقهم من وجهة نظر
زمالئهم العاديين؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة الذين بلغ
عددهم ( )592طالباً وطالبة ،حيث تم استبعاد ( ) 70طالب وطالبة من العينة الكلية وهم الذين لم يظهر لديهم معرفة بحق من
حقوق الطلبة ذوي اإلعاقة أو أكثر .والجدول ( )7يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألبعاد مجتمعة وعلى
المقياس ككل:
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الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة
على أبعاد مقياس مستوى درجة تمتع طلبة الجامعة الهاشمية ذوي اإلعاقة بحقوقهم من وجهة نظر زمالئهم العاديين
رقم البعد

البعد (االستراتيجية)

1
2
3
4
5

البعد األول :الحقوق المدنية والسياسية
البعد الثاني :الحقوق االجتماعية
البعد الثالث :الحقوق الصحية والسالمة الشخصية
البعد الرابع :الحقوق التعليمية
البعد الخامس :التسهيالت البيئية وتقديم الخدمة
المقياس ككل

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

رتبة
البعد

2.49

.798

4

2.67

.904

2

2.47

.833

5

2.66

.897

3

2.96

1.123

1

2.66

.752

درجة االستخدام
بدرجة
بدرجة
بدرجة
بدرجة
بدرجة
بدرجة

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يالحظ من الجدول ( ) 7أن البعد الخامس :التسهيالت البيئية وتقديم الخدمة ،قد حصل على أعلى استجابة بمتوسط حسابي
وقدره ( )2,96وانحراف معياري وقدره ( ،)1,12ويشير ذلك إلى درجة متوسطة من حيث تمتع الطلبة ذوي اإلعاقة في الجامعة
الهاشمية بحقوقهم ،في حين تاله البعد الثاني :الحقوق االجتماعية وحصلت على الدرجة الثانية من حيث معرفة الطلبة بها
بمتوسط حسابي وقدره ( ،)2,67ويشير إلى درجة متوسطة أيضاً من حيث تمتع الطلبة ذوي اإلعاقة بحقوقهم وانحراف معياري
وقدره ( ،)0,90ثم تاله البعد الرابع :الحقوق التعليمية بمتوسط حسابي وقدره ( )2,66ويشير إلى درجة متوسطة وانحراف معياري
وقدره ( ،)0,89وجاء في المرتبة الرابعة البعد األول :الحقوق المدنية والسياسية بمتوسط حسابي وقدره ( )2.49وانحراف معياري
وقدره ( ،)0.79ويشير إلى درجة متوسطة أيضاً وجاء في المرتبة األخيرة البعد الثالث :الحقوق الصحية والسالمة الشخصية
بمتوسط حسابي وقدره ( )2.47وانحراف معياري وقدره ( )0.83ويشير إلى درجة متوسطة في درجة تمتع طلبة الجامعة الهاشمية
ذوي اإلعاقة بحقوقهم من وجهة نظر زمالئهم العاديين من أفراد عينة الدراسة كما يظهر في الجدول ،وقد كان متوسط االستجابة
ألفراد عينة الدراسة على المقياس ككل بمتوسط مقداره ( )2,66وهي درجة متوسطة من حيث تمتع طلبة الجامعة الهاشمية ذوي
اإلعاقة بحقوقهم من وجهة نظر زمالئهم العاديين وبانحراف معياري وقدره (.)0,75
ويعزو الباحثون هذه النتائج إلى تدني مستوى المعرفة بالحقوق الالزمة لألفراد ذوي اإلعاقة فمن ال يمتلك المعرفة بالحقوق قد
يتعذر عليه قياس درجة التمتع بها ،وتتعارض هذه النتيجة في تصدر أبعاد التسهيالت البيئية وتقديم الخدمة وبعد الحقوق
االجتماعية وبعد الحقوق التعليمية قائمة الحقوق المتمتع بها مع نتيجة دراسة ) Girli, Sari, Kirkim, and Narin (2015التي
أظهرت نتائجها أن الغالبية العظمى من طلبة إحدى الجامعات التركية ليس لديهم معلومات عن القوانين والتشريعات واألنظمة
الخاصة بزمالئهم ذوي اإلعاقة ،في حين تتفق هذه النتيجة بتأخر التمتع ببعدي الحقوق المدنية والسياسية وبعد الحقوق الصحية
والسالمة الشخصية مع نتيجة دراسة ) Girli, Sari, Kirkim, and Narin (2015التي أظهرت نتائجها أن الغالبية العظمى من طلبة
إحدى الجامعات التركية ليس لديهم معلومات عن القوانين والتشريعات واألنظمة الخاصة بزمالئهم ذوي اإلعاقة.
 .4إجابة السؤال الرابع الذي نص على :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05 =αفي درجة تمتع طلبة الجامعة
الهاشمية ذوي اإلعاقة بحقوقهم من وجهة نظر زمالئهم العاديين تعزى لمتغيرات الجنس والسنة الدراسية وحقل التخصص ودراسة
أحد مساقات تخصص التربية الخاصة؟
ولفحص الفروق التي تعزى ألثر المتغيرات المستقلة على الدرجة الكلية لتمتع طلبة الجامعة الهاشمية ذوي اإلعاقة بحقوقهم من
وجهة نظر زمالئهم العاديين ،فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين المتعدد ( )MANOVAألثر تلك المتغيرات (الجنس ،السنة
الدراسية ،حقل التخصص ،دراسة أحد مساقات التربية الخاصة) على الدرجة الكلية الستجابات أفراد عينة الدراسة على الدرجة
الكلية باستخدام اختبار وليكس المبدا جزء من اختبار تحليل التباين المتعدد ،من خالل فحص أثر كل متغير من تلك المتغيرات،
كما يظهر في الجدول (:)8
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الجدول ()8
نتائج اختبار وليكس المبدا ) (Wilks' Lambdaألثر الجنس ،السنة الدراسية ،حقل التخصص،
دراسة أحد مساقات التربية الخاصة على درجة تمتع طلبة الجامعة الهاشمية ذوي اإلعاقة بحقوقهم من وجهة نظر زمالئهم العاديين
المتغير
الجنس
السنة الدراسية
التخصص
دراسة مساق في التربية الخاصة

القيمة

اختبار ف

درجات الحرية  /البسط

درجات الحرية /المقام

الداللة اإلحصائية

.997

.425b

5.000

619.000

.831

.984

2.065b

5.000

619.000

.068

.947

2.251

15.000

1709.188

.004

.992

.967b

5.000

619.000

.437

إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05 =α
*قيم دالة
ً

يتضح من الجدول ( )8وجود فروق ذات داللة إحصائية على المقياس الكلي لدرجة تمتع طلبة الجامعة الهاشمية ذوي اإلعاقة
بحقوقهم من وجهة نظر زمالئهم العاديين تعزى إلى التخصص ،كما يالحظ أيضاً عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة
تمتع طلبة الجامعة الهاشمية ذوي اإلعاقة بحقوقهم من وجهة نظر زمالئهم العاديين تعزى إلى متغير الجنس ،والسنة الدراسية
ودراسة مساق في التربية الخاصة.
وإليجاد الفروق التي تعزى لمتغير التخصص في مستوى معرفة طلبة الجامعة الهاشمية بحقوق زمالئهم ذوي اإلعاقة ،تم
فحص الفروق الستجابات أفراد عينة الدراسة على المقياس ككل من خالل أثر التخصص بمستوييه (تخصصات علمية،
تخصصات إنسانية) ،ويبين الجدول اآلتي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعاً لفئات متغير التخصص:
الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص
ألثره في درجة تمتع طلبة الجامعة الهاشمية ذوي اإلعاقة بحقوقهم من وجهة نظر زمالئهم العاديين
البعد

الحقوق المدنية والسياسية

العدد
300
354
654

الحقوق االجتماعية

300
354
654

الحقوق الصحية

300
354
654

الحقوق التعليمية

300
354
654

التسهيالت البيئية

300
354
654

المقياس ككل

300
354
654

البعد (الفئة)
إنساني
علمي
المجموع
إنساني
علمي
إنساني
علمي
إنساني
علمي
إنساني
علمي
إنساني
علمي
إنساني
علمي
إنساني
علمي
إنساني

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

2.39

.806

2.58

.783

2.49

.798

2.52

.902

2.81

.880

2.67

.901

2.33

.827

2.60

.816

2.48

.831

2.54

.886

2.78

.886

2.67

.893

2.86

1.107

3.07

1.117

2.97

1.117

2.53

.758

2.77

.731

2.66

.752

تبعا إلى متغير التخصص ،وللكشف عن أثر متغير التخصص في
يشير الجدول ( )9إلى وجود فروق ظاهرية في المتوسطات ً
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كل بعد من أبعاد المقياس تم استخدام تحليل التباين متعدد المتغيرات ) (MANOVAوالجدول ( )10يوضح ذلك.

مصدر
التباين
التخصص

الخطأ

الكلي المعدل

الجدول ()10
نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد( )MANOVAألثر التخصص
في درجة تمتع طلبة الجامعة الهاشمية ذوي اإلعاقة بحقوقهم من وجهة نظر زمالئهم العاديين:
الرقم

المتغيرات التابعة

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

الحقوق المدنية والسياسية
الحقوق االجتماعية
الحقوق الصحية والسالمة الشخصية
الحقوق التعليمية
التسهيالت البيئية وتقديم الخدمة
الحقوق المدنية والسياسية
الحقوق االجتماعية
الحقوق الصحية والسالمة الشخصية
الحقوق التعليمية
التسهيالت البيئية وتقديم الخدمة
الحقوق المدنية والسياسية
الحقوق االجتماعية
الحقوق الصحية والسالمة الشخصية
الحقوق التعليمية
التسهيالت البيئية وتقديم الخدمة

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسطات
المربعات

اختبار ف

الداللة
االحصائية

حجم
األثر

5.666

1

5.666

8.988

* 0.003

.014

13.640

1

13.640

17.208

* 0.000

.026

11.775

1

11.775

17.448

* 0.000

.026

8.718

1

8.718

11.095

* 0.001

.017

7.028

1

7.028

5.672

* 0.018

.009

411.037

652

.630

516.823

652

.793

439.998

652

.675

512.270

652

.786

807.868

652

1.239

416.703

653

530.463

653

451.772

653

520.988

653

814.896

653

*دالة إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.05 = α

تشير نتائج الجدول ( ) 10إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد درجة تمتع طلبة الجامعة الهاشمية ذوي
اإلعاقة بحقوقهم من وجهة نظر زمالئهم العاديين ،وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية في جدول المتوسطات يالحظ تفوق الطلبة
من الكليات العلمية على أقرانهم من الكليات اإلنسانية .ويفسر الباحثون هذه النتيجة غير المتوقعة بالنسبة إليهم إلى عدد طلبة
الكليات العلمية الذي استجابوا ألداة الدراسة الذي فاق عدد طلبة الكليات اإلنسانية ،فضالُ إلى كون طلبة الكليات العلمية أكثر
معرفة بطبيعة تأثيرات العجز والقصور واالعتالل على األفراد ،السيما من يدرس منهم في كليات تتناول موادها الدراسية مواضيع
التشريح والنظرة اإليجابية لذوي القصور واإلعاقة ككليات الطب والعلوم الطبية المساندة والتمريض ،فضالً لطلبة كليات الهندسة
الذين يتعاملون مع كودات البناء الخاص بمؤسسات خدمة األفراد ذوي اإلعاقة ،كما يعود عدم توقع الباحثين لهذه النتيجة إلى أن
هناك متطلباً دراسياً إجبارياً لطلبة كلية الملكة رانيا للطفولة الذين استهدفتهم عينة الدراسة يعنى بحقوق وقوانين في التربية الخاصة
وهذا المتطلب اختياري لبعض الكليات كذلك ،حيث يفترض الباحثون أن يكون لهذا المتطلب انعكاساته اإليجابية بالنظرة لألفراد
ذوي اإلعاقة ومعرفة حقوقهم الخاصة بهم .وتتعارض نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة ) Zhang et al. (2010التي أفادت أن
ممارسة أعضاء الهيئة التدريسية في تسع جامعات لم تكن وفقاً للمتطلبات والتوصيات القانونية ،ولم يكن لمتغير التخصص أي
تأثير في واقع ممارسات الكادر األكاديمي الذي يعكس مستوى معرفتهم.
التوصيات:
وعلى صعيد ما خلصت إليه الدراسة من نتائج يوصي الباحثون في اإلطار البحثي إلى ضرورة تمكين حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة في اإلطار البحثي كضرورة العمل على إجراء المزيد من الدراسات للتعرف إلى واقع حقوق الطلبة ذوي اإلعاقة ومدى
نفاذها في مؤسسات التعليم العالي األخرى على اختالفها وذلك بالتعرف إليها في ضوء متغيرات الدراسة الحالية أو متغيرات
أخرى.
كما يوصي الباحثون في اإلطار التطبيقي إلى ضرورة العمل على تمكين حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في المؤسسات
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... مستوى معرفة طلبة الجامعة الهاشمية

ٍ التعليمية ومؤسسات المجتمع بشكل عام وعلى
 باإلضافة إلى تطوير برامج تدريبية من شأنها العمل على تعديل،نحو تطبيقي
االتجاهات نحو األشخاص ذوي اإلعاقة والتعريف بحقوقهم كأن يتم تخصيص عدد من الساعات المعتمدة في التعليم الجامعي
 فضالً إلى ضرورة عقد ندوات،لعرض القضايا ذات الصلة بذوي اإلعاقة كمتطلبات جامعة إجبارية أو اختيارية على أقل تقدير
وورش عمل خاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واستثمار إذاعات الجامعات وتعزيز دور الجامعات في توفير التسهيالت
.البيئية واللوجستية المناسبة لتعليم الطلبة ذوي اإلعاقة
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Hashemite University Students' Knowledge
of their Colleagues with Disabilities' Rights and their Enjoyment Degree of these Rights
Hisham A. Almakan,in Mizyed A. Hyassat, Najati A. Younes *

ABSTRACT
This study aimed at investigating the level of HashemiteUniversity students' knowledge of their
colleagues with disabilities' rights, and the enjoyment degree of these rights. A questionnaire was
developed to achieve the study aim consisted of (34) items, covering five dimensions i.e., civil and
political, social, health, education, and environmental facilities rights. The study sample was (662)
male and female students.
The results revealed that from the perception of Hashemite University students, they have a moderate
level of knowledge about the students with disabilities' rights, and the enjoyment of students of
disabilities of theses rights was moderate too. Significant statistical differences between the level of
knowledge according to the students' gender, major, and completing a module in special education
were not found. On the other hand, there were significant differences according to the academic year in
favour of fourth-year and this was only in the environmental facilities dimension, and there were no
differences in other dimensions. Additionally, the results found difference in the degree of enjoyment
according to major in favour of scientific students, and there were no differences attributed to gender,
academic year, and completing a module in special education.
Keywords: Rights of students with disabilities, Students with disabilities, Hashemite University.
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