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 سبل تحقيق الصحة النفسية لطلبة الجامعة من ذوي االحتياجات الخاصة 

 
 

سبؿ تحقيؽ الصحة النفسية لطمبة الجامعة مف ذوي االحتياجات  ييدؼ البحث الى التعرؼ عمىالممخص : 
بمتغير الصحة النفسية و كذلؾ ذوي اىتمت التي السابقة والدراسات  والمصادر ، مف خبلؿ االدبياتالخاصة

المشاركة الكاممة لذوي و  تحقيؽ الصحة النفسيةتحديد ىذه السبؿ البلزمة في ، مف اجؿ  االحتياجات الخاصة
بعدد مف و خرج البحث ،  المجتمع دوف تمييز واالندماح في مجاالت الحياة مختمؼاالحتياجات الخاصة في 
 التوصيات و المقترحات.
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Abstract:                

               The aim of the research is to identify ways of achieving mental health for 

university students with special needs through literature, sources and previous studies that 

focused on the mental health variable as well as people with special needs in order to 

identify these ways in achieving mental health and full participation of people with 

special needs In various spheres of life, the expansion of society without discrimination, 

and the research came out with a number of recommendations and proposals. 
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الوسط الجامعي تعتبر مف المشكبلت المشتركة لدى طمبة الجامعة ، يتولد اف مشكمة االندماج في  البحث: مشكمة
لدى الطمبة الجدد الخوؼ وخاصة لدى طمبة مف ذوي االحتياجات الخاصة ، ويصاحب ىذا الخوؼ نوع مف القمؽ 

معة ىو يمثؿ والمعاناة النفسية نتيجة رغبة الطالب في المحاولة لمتغمب عمى ىذه المشكمة . اف التحاؽ الطمبة بالجا
يقوؿ باؿ وىثزر  مرحمة جديدة في حياتيـ تختمؼ عف المرحمة الدراسية التي سبقتيا ، حيث تقـو فكرة الجامعة كما

أو جامعة واحدة مف أجؿ توسيع المدارؾ  عمى تجميع الطمبة واألساتذة مف كافة التخصصات في معيد واحد
  .والمساعدة في فيـ القيـ المتبادلة

 اإلغريؽ، أياـ يقتموف االعاقة ذوو كاف حيف ففي كبيراً  تغيراً  االعاقة لذوي المجتمعات نظرة تغّيرت الزمف مرورب  
 المسيحية ظيور بعد بدأت حمايتيـ أف ونجد والمشوىيف، العجزة مف يخمو مجتمع إقامة بضرورة أفبلطوف نادى حيث

و الكريـ رسول يوصي وجؿ، عز المولى فنجد ، إعاقتو عف النظر بغض إنسانيتو إنساف لكؿ ليعطي اإلسبلـ جاء ثـ ،
 ازداد ، الحديث العصر وفي.  ) 798، ص 7891) الشخص ، والبصير األعمى بيف المساواة بضرورة )ص(

 ، إنسانية مشكمة تكوف إف قبؿ واقتصادية اجتماعية مشكمة بوصفيا ، كافة العالـ دوؿ في المعاقيف بمشكمة االىتماـ
 ، البلزمة الوقائية الطرؽ حوؿ والبحوث الدراسات تتابعت ، والمجتمع األسرة مف كؿ عمى وتأثيرىا المشكمة ىذه ولكبر
 الخطط ضعو  كيفية و ، االعاقة ذوي مشكبلت حوؿ أجريت التي والبحوث الدراسات عمى عبلوة ، حجميا مف لمتقميؿ
 (.71، ص 1989، الشحومي)  وقابمياتيـ إمكاناتيـ الستغبلؿ لقدراتيـ المبلئمة والتأىيمية التربوية

 ما إذا ، المنتج العمؿ عمى المعاقيف قدرة ، اإلعاقة ميداف في أجريت التي العممية و النظرية الدراسات أثبتت وقد    
 المعاؽ، سموؾ عمى كبيراً  تأثيراً  لئلعاقة إف ذلؾ معنى و ، وقدراتيـ إلمكاناتيـ وفقاً  ، الخاصة العناية إلييـ وجيت
 اإلصابة أثر مف تضمحؿ ما كثيراً  المعاقيف ىؤالء إرادة ألف ، المختمفة االجتماعية المواقؼ خبلؿ مف ذلؾ ويتضح
 (.  71، ص 2000 ، الخطيب)  العبلجية القيود وتنفيذ نفسو مراقبة عف عجزه في ذلؾ ويبدو ، الذات ضعؼ بسبب

تكوف الحاجة ممحة الى خدمات التوجية واالرشاد اذا عممنا بوجود طمبة مف ذوي االحتياجات الخاصة في جامعاتنا ،  
و في اطار توجو وزارة التعميـ العالي والبحث العممي لدمج ىذه الفئة مف الطمبة مع الطمبة العادييف ، فاف ذلؾ يترتب 

ر لدى منتسبي الجامعة لمتعامؿ مع تمؾ الفئة ، وذلؾ بيدؼ تحقيؽ عميو مجيود اكبر وتوفر ميارات وامكانات اكث
ايجابي اتجاه وتنمية مفيـو ، الصحة النفسية مف خبلؿ التوافؽ التاـ لذوي االحتياجات الخاصة مف كافة الجوانب 

واستعدادات الى ما لدييـ مف قدرات وامكانات ، ذواتيـ وامكاناتيـ وقدراتيـ واستعداداتيـ مع االستفادة في استغبلؿ 
  ، موقع االنترنيت(.1171أقصى درجة ممكنة لتحقيؽ النمو السوي ليـ )اطفاؿ الخميج ذوي االحتياجات الخاصة،

االحتياجات الخاصة بعناية صحية طبيعية كغيرىـ مف البشر لممارسة حياتيـ الطبيعية، لكنيـ  ييجب أف يحظى ذو 
إلى متابعة حثيثة مف ذوييـ، باإلضافة إلى إرشادىـ لكيفية أكثر عرضًة لمخطر مف غيرىـ، لذلؾ فيـ بحاجة 

معاناة أحد أفراد العائمة مف إعاقة معينة قد يؤدي إلى إرباؾ العائمة ف.  التصرؼ في حاؿ تعرضيـ لمذعر واألذى
نفسي وعصبي وأحيانًا مادي كبير، لذلؾ ينصح بتمقي اإلرشادات مف المختصيف،  بأكمميا ووضعيا تحت ضغط
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ود بمصادر لمعرفة كيفية التعامؿ مع الحالة، وتوقع القادـ والتخطيط لممستقبؿ، مما يساىـ بشكؿ كبير في والتز 
 ، االنترنت(.1171)سفياف ،تحسيف نمط الحياة

 التي التعمـ ومواقؼ المناسب الجو تييئة بؿ , لبلمتحانات واإلعداد المعمومات تمقيف عدي لـة اليـو الجامعدور اف 
 اإلنسانية العبلقات وتنمية النمو ىذا يعطؿ ما وتجنب المختمفة المراحؿ في الطمبة لشخصية السميـ النمو تضمف
 التوجيو إلى ماسة حاجة اليـو ىناؾ وأصبحت(  71، ص1172سالـ،) والتعاوف والمودة التسامح عمى القائمة السمسة
 لفئات المجتمع كافة. النفسية الصحة لدعـ مجتمعنا وفي اإلنتاجية مؤسساتنا وفي أسرنا وفي جامعاتنا في واإلرشاد

اف اىمية الصحة النفسية لدى الطمبة تعتبر مف االمور االساسية ، التي تمكف العمؿ التربوي الجامعي مف االستمرارية 
 و،  و االرتقاء نحو جودة االداء ، وذلؾ حينما تتكامؿ جيوده مع الجيود التي تتشكؿ منيا طبيعة الدراسة الجامعية

  منيا : باألمور الجامعيصحة النفسية لمطالب ال ميةىأ ىتتجم
 مساعدة،  المستقبؿ إلى الواعية البعيدة النظرة،  أجزائيا تناسؽ مدى ودراسة،  والتربوية التعميمية األوضاع تشخيص) 

 التعامؿ وأساليب الطمبة لحاجات أكثر فيـ عمى التدريسييف مساعدة،  الجامعية لؤلجواء السميـ التكيؼ عمى الطمبة
 استثمارىا بيدؼ بقدراتيـ الطمبة تعريؼ،  منيا يعانوف التي المشكبلت تحديد و الطمبة حاجات عمى تعرؼال،  معيـ
 1172( ) الشيباني، ...الخليا الطمبة وتقبؿ ، والتعميمات القرارات تنفيذ في الجامعية الجيات مساعدة، امثؿ بشكؿ
 (. 71،ص

، برعاية وتأىيؿ ودمج الطمبة ذوي االحتياجات  قانوف رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصةومف اجؿ العمؿ وفؽ  
   :اآلتي السؤاؿ في الحالي االجابة يحاوؿ البحث،  الخاصة

 ؟الصحة النفسية لطمبة الجامعة مف ذوي االحتياجات الخاصة سبؿ تحقيؽ ىيما
ودورىـ في المجتمع ،  الصحة النفسية وذوي االحتياجات الخاصةالبحث مف اىمية ا ىذ أىمية البحث:   تبرز أىمية

ليـ الدور الكبير والميـ في تحقيؽ  ذوي االحتياجات الخاصةدراسات السابقة الى اف فئة الحيث توصمت جميع 
 اىداؼ المجتمع . 

 
بقة واستنتاجات متعددة ، اضافًة الى مف اطار نظري و دراسات سا يقدمووتكمف اىمية البحث الحالي ، بما س  

،  لتحقيؽ الصحة النفسية في المؤسسات التعميمية رعاية وتأىيؿ ودمج الطمبة ذوي االحتياجات الخاصةلالتوصيات 
حاالت االحباط والفشؿ  ـتمكينيـ مف مواجية ضغوط الحياة وتعزيز قدراتيـ في حؿ مشكبلتيـ ، مما يجنبيمف خبلؿ 

مدىـ  باالمؿ والتصميـ عمى مواصمة الحياة ، وسيمكف البحث جميع العامميف في المؤسسات التعميمية مف ي كما، 
 .معيـالتعامؿ  و سبؿواجباتيـ في تحقيؽ الصحة النفسية لدى ىوالء الطمبة عمى التعرؼ 
االحتياجات  الصحة النفسية لطمبة الجامعة مف ذوي سبؿ تحقيؽ ىذا البحث التعرؼ عمى ييدؼ : البحثىدؼ 
 .الخاصة
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الصحة النفسية اقتصار البحث عمى االدبيات والمصادر والدراسات العممية السابقة التي اىتمت ب  البحث:  حدود
بيذه الفئة الميمة مف فئات أساليب االىتماـ والرعاية ، مف اجؿ تسميط الضوء عمى ابرز حتياجات الخاصة ذوي االو 

 المجتمع
 :  تحديد المصطمحات

 التالية : المصطمحات عمى البحث ىذا مؿاشت 
 اواًل . ذوي االحتياجات الخاصة: 

عرفت ىيئة األمـ المتحدة ذوي االحتياجات الخاصة بأنيـ األشخاص الذيف يعانوف حالة دائمة مف االعتبلؿ الفيزيائي 
المشاركة الكاممة والفعالة في ، مما يمنعيـ مف  البيئات الحواجز و ؼ المعوقات ومأو العقمي في التعامؿ مع مخت

كما ذكرت منظمة الصحة العالمية في موقعيا أف  المجتمع بالشكؿ الذي يضعيـ عمى قدـ المساواة مع اآلخريف.
اإلعاقة ىي مصطمح جامع يضـ تحت مظمتو األشكاؿ المختمفة لبلعتبلالت أو االختبلالت العضوية، ومحدودية 

 ، االنترنت(. 1171) سفياف ،  شاركة الفاعمةد مف المحالقيود التي ت ، و النشاط
   : . الصحة النفسيةنياً ثا

ىي حالة دائمة نسبيا يكوف الفرد فييا متوافقا نفسيا )شخصيا وانفعاليا واجتماعيا مع نفسة وبيئتو ( ويشعر بالسعادة 
ادرا عمى مواجية مطالب مع نفسو ومع اآلخريف وقادرا عمى تحقيؽ ذاتو واستغبلؿ قدراتو القصى حد ممكف ويكوف ق

 .(8،ص1112الحياة وتكوف شخصيتو متكاممة سوية ويكوف سموكو عاديا )زىراف،
 

 في العديد مف النشاطاتتقـو ب التي ثقافيةالجتماعية المينية االكاديمية العممية االمؤسسة الىي   الجامعة:ثالثاً . 
مجاؿ البحث العممي بزيادة في و  التدريس و التدريب ، مف خبلؿبنقؿ المعرفة لمطمبة والمياري المجاؿ المعرفي 

واخيرًا  والمجتمع،المجاؿ االجتماعي مف خبلؿ دورىا االيجابي في تمبية حاجات الطمبة  كذلؾو  وتحديثيا،المعرفة 
 واالجتماعي. الدراسي لمتوافؽتوفير االجواء النفسية المناسبة بالنفسي  المجاؿ

 االطار النظري:
 :حتياجات الخاصةاال يذو اواًل . 

ية والمفيـو لذوي االحتياجات الخاصة عند األطباء عنو عند التربوييف أو حتى عند مقدمي الخدمة ؤ تختمؼ الر 
المجتمعية، حيث ينظر كؿ منيـ لمموضوع مف ناحية تخصصية ، لكف ىناؾ اتفاؽ عاـ عمى أف ىذا المصطمح 

ممارسة حياتيـ بشكؿ طبيعي دوف تقديـ رعاية خاصة ليـ استخدـ كتسمية لمجموعة األشخاص الذيف ال يستطيعوف 
، باإلضافة  وجود قصور فكري، أو عصبي، أو حسي، أو مادي، أو مزيج مف ىذه الحاالت كميا بشكؿ دائـ نتيجة  

ؽ الخدمة المقدمة ألقرانيـ مف نفس العمر، ويفضؿ استخداـ ىذا المصطمح كبديؿ لمصطمح و إلى حاجتيـ لخدمة تف
  .المعاقيف

وجود مشاكؿ في وىناؾ مجموعة مف الصفات في الفرد كي يطمؽ عمية بانو مف ذوي االحتياجات الخاصة منيا ) 
تحوؿ دوف المشاركة  ، باإلضافة إلى وجود عوائؽ القياـ باألنشطة الييكؿ، وصعوبة الحركة و وظائؼ الجسـ و
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الخاصة نتيجة  وجود اضطرابات تقسـ إلى عدة ؽ عمى الشخص بأّنو مف ذوي االحتياجات مط. ي الطبيّعة في الحياة
أنواع: اضطرابات جسدية، أو حسية، أو نفسية، أو عصبية وفكرية. أكثر أنواع اإلعاقات انتشارًا ىي اإلعاقة الجسدية 

 .، االنترنت(1171)سفياف، يمييا في المقاـ الثاني اإلعاقة الذىنية والحسية
 :الخاصةالتعامؿ مع ذوي االحتياجات ثانيًا . 

مراعاتيا عند التعامؿ مع ذوي االحتياجات الخاصة، منيا: عدـ افتراض أو تخميف  يتطمبىناؾ عدة أمور 
احتياجاتيـ أو مشاعرىـ والتصرؼ نيابة عنيـ، في حاؿ الجيؿ بطريقة تقديـ الخدمة أو المساعدة يجب سؤاؿ صاحب 

،  وعدـ الشعور باالستياء في حاؿ تـ رفض المساعدة ، وتجنب تقديـ المساعدة قسرًا دوف طمب مف صاحبيا، الحالة
، باإلضافة إلى وجوب التعامؿ  فبعض ذوي االحتياجات الخاصة يرغبوف بخدمة أنفسيـ دوف تدخؿ أشخاص آخريف

حساسيـ بأنيـ غير طبيعييف )  بشكؿ طبيعي معيـ دوف رفع الصوت والتحدث ببطء مما يتسبب في جرح مشاعرىـ وا 
 االنترنت (. ،  1171سفياف ، 

مما تـ تقديمو فمف حؽ كافة طمبة ذوي االحتياجات الخاصة االىتماـ والرعاية وحقيـ في التعميـ والعمؿ مساواًة مع 
اقرانيـ الطمبة االخريف ، فنحاوؿ مف خبلؿ البحث الحالي تحديد سبؿ االىتماـ والرعاية ليذه الفئة مف اجؿ تحقيؽ 

 معي السميـ .الصحة النفسية ليـ واالندماج الجا
  رعاية وتأىيؿ ودمج الطمبة ذوي االعاقة:ثالثًا: 

حيث بيف القانوف  1171( لسنة 19مف اجؿ رعاية و تأىيؿ و دمج ذوي االعاقة تـ تشريع قانوف خاص بذلؾ برقـ )
 لو وىي: االسباب الموجبة

 تأىيميـ لدمجيـ في المجتمع . رعاية ىذه الفئة و -
 الوقاية منو . نشر التوعية بالعوؽ و -
 المساىمة في توفير أسباب الحياة الكريمة ليـ. -
  (. 11، ص1171) الوقائع العراقية ،تنسيؽ العمؿ بيف الوزارات ذوات العبلقة بما يحقؽ ذلؾ -
 صحة النفسية:الرابعًا. 

مستويات الحياة  يقاس تقدـ المجتمعات واالمـ عمى مستوى معيشة افراد ذلؾ المجتمع وتوفير االجواء المناسبة وتوفير
بكافة جوانبيا االجتماعية واالقتصادية والنفسية وذلؾ يتـ مف خبلؿ موضوع الصحة النفسية الذي تتمحور حولو حياة 
الفرد والمجتمع مف خبلؿ التاثيرات السمبية وااليجابية التي يعيشيا الفرد . اف عالـ اليـو مميء بالضغوط النفسية 

تمرة والتي قد تؤثر عمى صحة االنساف  سواء الجسدية او النفسية كما اصبح التحوؿ واالجتماعية واالنفعاالت المس
الحضاري وتغيير انماط الحياة ووسائؿ االعبلـ الخارجية مف العوامؿ التي تساعد عمى احداث التغييرات في السموؾ 

 .االجتماعي والنفسي لمشخص
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حالة مف العافية التي يدرؾ االفراد فييا قدراتيـ  ية بانياالصحة النفس (1111عرفت منظمة الصحة العالمية )لقد و   
ويستطيعوف التصدي لممجموعة العادية في الحياة ويعمموف بصورة منتجو ومثمرة ويقدموف اسيامات الى مجتمعاتيـ 

 .( 1، 1111)منظمة الصحة العالمية ،
 خامسًا. معايير الصحة النفسية:

 
النفسية لدى قياسيا واحصائيا وفقًا لمتوزيع االعتدالي ، والذي المعيار االحصائي: تعني اف الظاىرة  .7

يعني اف غالبية العينة االحصائية تحصؿ عمى درجات متوسطة ، في حيف تحصؿ فئتاف متناظرتاف 
عمى درجات مرتفعة ودرجات منخفضة ، وبذلؾ يصبح السواء ىو المتوسط الحسابي لمظاىرة ، ويشير 

 الى البلسواء. االنحراؼ الحد طرفي المنحنى
المعيار المثالي: يمثؿ حالة الكماؿ لمجموعة مف الشروط الواجبة المستقمة عف الواقع والزمف التي يعتبر  .1

 الوصوؿ الييا امرًا جديرًا بالطموح .
المعيار الوظيفي: يعتمد تقييـ السموؾ بانو سوي او مضطرب مف خبلؿ معرفة اليدؼ الكامف خمؼ ىذا  .1

 السموؾ .
تفاعمي: يشير الى اف المعايير السابقة ليست منعزلة عف بعضيا البعض وانما ترتبط مع المعيار ال .4

 (.772، ص 1177بعضيا بطريقة تفاعمية) بشير ، 
   :سادسًا. نظريات الصحة النفسية

 ىناؾ عدد مف النظريات التي فسرت مفيـو الصحة النفسية ومنيا:            
حسب ىذه النظرية ىي القدرة عمى مواجية الدوافع البيولوجية  المدرسة التحميمية: الصحة النفسية .7

 والغريزية والسيطرة عمييا في ضوء متطمبات الواقع االجتماعي .
المدرسة االنسانية: تاكد ىذه النظرية عمى النظرة المتفائمة لبلنساف وحياتو ومستقبمو ، ومف بيف  .1

 معتقداتيا اف:
 ية السيئة تنشأ بفعؿ الظروؼ البيئية.االنساف خير بطبيعتو والمظاىر السموك 
 .االنساف حر في حدود معينة فيو حر في اتخاذ القرارات،ولكف ىناؾ مواقؼ تحد مف حريتو 
 .التأكيد عمى السبلمة والصحة النفسية 
المدرسة المعرفية: الصحة النفسية تشير الى القدرة عمى تفسير الخبرات بطريقة منطقية تمكف الفرد مف  .1

مى االمؿ واستخداـ ميارات معرفية مناسبة لمواجية االزمات وحؿ المشكبلت ، وبالتالي المحافظة ع
، 1174)بشير، يصبح قادرًا عمى استخداـ استراتيجيات معرفية مناسبة لمتخمص مف الضغوط النفسية

 : (71،ص1174( ) احمد ، 772ص
 : االحتياجات الخاصةلطمبة ذوي  صحة النفسيةتحقيؽ السابعًا. 
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قاـ الباحثوف باالطبلع عمى العديد مف المصادر والدراسات السابقة ، فقد تـ تحديد واجبات االرشاد التربوي          
عمى تحويؿ  والعمؿ، رعاية وتأىيؿ ودمج الطمبة مف ذوي االحتياجات الخاصة مع بقية طمبة الجامعة الجامعي في 

الصحة النفسية فييا اعمى درجات  االحتياجات الخاصةذوي مف  بةمالبيئة الجامعية الى بيئة اقؿ تقييدًا يحقؽ لمط
 التالية:الواجبات . وذلؾ مف خبلؿ (التكيؼ والتوافؽ الجامعي)

 يشمؿ ذلؾ: االحياجات الخاصةتقديـ الدعـ النفسي لطمبة ذوي  .7
  مسػػاعػدتيـ عمى تقبؿ ذواتيـ. . أ

 لدييـ.الذات  تعزيز مفيـو الذات اإليجابي لدييـ، ورفع تقدير . ب
 يـ باعتمادىـ عمى انفسيـ ورعايتيـ.عج. تشجي

دارة الضغط النفسي لدييـ: .1  تطوير ميارات التواصؿ وا 
 التحصيؿ األكاديمي.  االجتماعي، و أ . تمكينيـ مف التكيؼ النفسي، و     
 حاجاتو. ب. عقد دورات تمكنيـ مف بناء الميارات كؿ حسب مجالو و     
 بحاجاتيـ، وخصائصيـ داخؿ الحـر الجامعي.ج . زيادة الوعي      
 العمؿ عمى حميا. د . دراسة مشكبلت ىؤالء الطمبة و      

 :االحتياجاتالخدمات الواجب تقديميا لمطمبة ذوي . 1
تعريفيـ بالمرافؽ اليامة في الكمية والمعيد مثؿ : النادي،المكتبة،  وذوي االحتياجات الخاصة استقباؿ الطمبة  . أ

 تشجيع ميارات التواصؿ االجتماعي لدييـ. لية، الوحدة الرياضية، والشؤوف الما
    (.  المختبرات القاعات لدراسية ، تعريؼ ىؤالء الطمبة بأماكف محاضراتيـ ) . ب
 مساعدة الطمبة في تسجيؿ الجدوؿ الدراسي. ج.     
 توفير خدمات ترفييية وأنشطة ثقافية تتضمف: .  4
 نشرات االرشاد التربوي .نشر مواضيع مختمفة في . أ    
 المشاركة في احتفاالت التخرج.. ب  
 تشجيع إبداعاتيـ مف خبلؿ دعـ مجمة دورية خاصة بيـ.. جػ   
 المشاركة في المعارض المختمفة.. د   
 المشاركة في االحتفاالت والمناسبات الدينية والوطنية.. ىػ   
 .واالجتماعية، والعمؿ عمى حميادراسة مشكبلتيـ الدراسية ، التكيفية،  .2
 توفير المواد الدراسية بطريقة تتناسب وحاجات فئات الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة المختمفة، بحيث يتـ توفير:. 1
 ضعاؼ البصر. تسجيؿ المواد بطريقة سمعية لمطمبة المكفوفيف و . أ

 " برايؿ" لمطمبة المكفوفيف. توفير نسخ مطبوعة بطريقة . ب
 مف الطمبة المتطوعيف لقراءة المواد لممكفوفيف بشكؿ مباشر. توفير مجموعة . ج
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 ضعاؼ البصر. توفير برامج حاسوبية ناطقة لممكفوفيف و . 9
 األقساـ العممية لحؿ مشكبلتيـ . التواصؿ مع العمادة و. 8

  التواصؿ المستمر مع أولياء أمور الطمبة لتسييؿ عممية دمج أبنائيـ مف ذوي االحتياجات الخاصة.71
 في الكمية او المعيد  .     
 حيث تتـ ىذه العممية في مراحؿ  تعديؿ البيئة الفيزيائية لمكمية لتسييؿ عممية حركتيـ وتنقميـ ، .77

 تشتمؿ عمى:      
 تأسيس ممرات خاصة عند المداخؿ واالبنية.أ.     
 ذوي الكراسي المتحركة أو العكازات.حركة تعديؿ األرصفة لتسييؿ ب.    
 بناء ممرات في الطوابؽ األولى لتسييؿ الوصوؿ لمقاعات التدريسيةج.    
 .تأىيؿ المرافؽ الصحية لتسييؿ استخداميا مف جانب ىؤالء الطمبةد.     
 

 ميارات الحاسوب لمطمبة الصـ . تدريب ذوي االعاقات البصرية عمى ميارات الحاسوب الناطؽ و  .71
  .االعاقةدعـ اإلبداعات الفردية والجماعية لمطمبة ذوي   .71
 ترجمة المحاضرات لمطمبة الصـ مف قبؿ مدرس و مترجـ لغة اإلشارة الذي يتواجد باستمرار أماـ   .74

 الطمبة الصـ.       
 ترجمة االمتحانات لمطمبة الصـ بمغة اإلشارة . .72
 لمفاىيـ بمغة اإلشارة.مراجعة المواد الدراسية لمطمبة الصـ وا .71
 الترجمة الفورية بمغة اإلشارة لؤلنشطة والفعاليات التي يشاركوف بيا الطمبة الصـ .  .71
 مرافقة الطمبة الصـ بمقاءاتيـ مع الكادر التدريسي او االداري.  .79
 تحويؿ قاعات الطمبة ذوي التحديات الحركية لمطوابؽ األرضية .  .78
عممية الغنى  مف ادوات تحقيؽ الصحة النفسية داخؿ الحـر الجامعي ىو االرشاد التربوي الجامعي الذي يمثؿ    

فيي احد الركائز االساسية التي تستند عمييا العممية التعميمية التعممية . وىي ، في الحياة الجامعية  عنيا اطبلقاً 
فيـ فمسفتيا الحقيقية بصورة  و، دة منيا في الحياة الجامعية االستفا و بحاجة الى اعادة النظر في اساليب تنفيذىا

كونيا مف ابرز مياـ االستاذ الجامعي مع التأكيد عمى اىمية ، التعامؿ معيا عمى ىذا االساس  دقيقة و صحيحة و
قة لكي تساىـ متابعة تنفيذىا بصورة دقي التأكيد عمييا و و، اىتماـ الجامعة بيذه العممية وتوفير مستمزمات انجاحيا 

او المواقؼ التي  الستيعاب الطالب لمواده الدراسية وتعاممو االيجابي مع مختمؼ القضايا، في خمؽ الظروؼ االفضؿ 
والذي ، المؤثرة في المجتمع  وضع الحموؿ السميمة ليا لممساىمة في بناء شخصيتو الفاعمة و و، تصادفو في حياتو 

يساىـ في وضع لبنات البناء ليذا المجتمع لبلرتقاء بو الى مصاؼ الدوؿ  حاً صال ينتظر منو الكثير ليكوف مواطناً 
 ،  موقع االنترنيت(.1171) الحسناوي ،  المتقدمة
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وعمى ىذا االساس يجب عمى المؤسسات التعميمية اف تيتـ بالجوانب التربوية والنفسية واالجتماعية ومساعدة        
الطمبة عمى التوافؽ ذلؾ الف الخبرات والميارات التربوية التي يحصؿ عمييا الطمبة داخؿ الحـر الجامعي تعد مصدرا 

بة مع بيئتيـ الجامعية يتطمب منيـ تعديبل في اساليبيـ ميما في توافقيـ مع الحياة . وفي الواقع اف توافؽ الطم
 واستراتيجيتيـ ومياراتيـ مف اجؿ النجاح واالنجاز . 

 لمتوجيو واإلرشاد في المجتمع الجامعي : األىداؼ العامةثامنًا. 
 

  لكيالمينية  التربوية و األخبلقية و االجتماعية و في جميع النواحي النفسية و إرشاده توجيو الطالب و .7
  .ليحيا حياة مطمئنة راضية يصبح عضوا صالحا في بناء المجتمع و

العمؿ  تربوية و التي يواجييا الطالب أثناء الدراسة سواء كانت شخصية أو اجتماعية أو بحث المشكبلت .1
 توفر لو الصحة النفسية. سيرًا حسنًا و عمى إيجاد الحموؿ المناسبة التي تكفؿ أف يسير الطالب في الدراسة

 و منيما مكمبلً  القسـ العممي لكي يصبح كبلً  التعاوف بيف اسرة الطالب و العمؿ عمى توثيؽ الروابط و .1
 لمطالب لكي يواصؿ دراستو. لآلخر لتييئة الجو المحيط المشجع امتداداً 

ميوؿ الطمبة المتفوقيف أو غير المتفوقيف عمى حد سواء والعمؿ عمى  قدرات و العمؿ عمى اكتشاؼ مواىب و .4
المجتمع بشكؿ  الميوؿ فيما يعود بالنفع عمى الطالب خاصة و القدرات و و توجيو واستثمار تمؾ المواىب

 . عاـ
مساعدتيـ قدر  تبصيرىـ بنظاـ الحـر الجامعي و و ةمساعدة الطمبة عمى التكيؼ مع البيئة الجامعي .2

 المذاكرة. و ى افضؿ الطرؽ لمدراسةإرشادىـ إل القصوى مف برامج التعميـ المتاحة ليـ و المستطاع لبلستفادة
 ميوليـ و قدراتيـ و مواىبيـ و المينة التي تتناسب مع مساعدة الطمبة عمى اختيار القسـ العممي و .1

 تزويدىـ بالمعمومات .    المينية المتوفرة و و احتياجات المجتمع وكذلؾ تبصيرىـ بالفرص التعميمية
تدني  شكبلت التعميـ عمى سبيؿ المثاؿ مشكمة كثرة الغيابات واإلسياـ في إجراء البحوث والدراسات حوؿ م .1

 الغش االمتحاني  ... الخ. نسب النجاح و
) المرحمة الجامعيةفي ودوره  التربوي توعية المجتمع الجامعي بشكؿ عاـ بأىداؼ ومياـ التوجيو واإلرشاد .9

 (.72، ص1171الساعدي والشمري ، 
 :الدراسات السابقة تاسعًا . 

(: ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف العبلقة بيف مستويات الصحة النفسية وابعاد التوجو 1111دراسة بني يونس )* 
( طالبا وطالبة مف طمبة الجامعة االردنية واستخدـ الباحث مقياس غولبيرغ ووليامف 779الزمني وتالفت العينة مف )

وتوصمت الدراسة الى وجود مستوى متوسط مف  ،منيومقياس الفتبلوي لقياس التوجو الز ، لقياس الصحة النفسية 
 .(72ص ،1111الصحة النفسية لدى طمبة الجامعة االردنية )بني يونس ،
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( : ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى اىمية الصحة النفسية لدى طمبة جامعة تممساف وتالفت 1111دراسة العيد )* 
الى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذكور واالناث  توصمت الدراسة، ( طالبا وطالبة 141عينة البحث مف )

 (.111،ص1111فيما يخص درجاتيـ عمى ابعاد الصحة النفسية )العيد ، 
ىدفت الدراسة الى تشخيص العوامؿ المؤثرة عمى الصحة النفسية لمفرد في  (:1119دراسة محيميد وصالح )* 

، وتوصمت الدراسة الى  ف اساتذة وطمبة الجامعة المستنصرية( م171الجامعة المستنصرية ،تالفت عينة البحث مف )
 (.712، ص1174)محيميد وصالح ، اف نسبة كبيرة مف افراد العينة لدييـ انخفاض في مستوى الصحة النفسية

مف خبلؿ عرض الدراسات السابقة واالطبلع المصادر العممية ، لـ نعثر عمى دراسة عممية تناولت الصحة         
ة لدى طمبة الجامعة مف ذوي االحتياجات الخاصة ، بؿ تناولت طمبة الجامعة العادييف ، مما ميز البحث النفسي

 الحالي عف بقية الدراسات السابقة بدراسة سبؿ الصحة النفسية ليذة الفئة مف طمبة الجامعة. 
 االستنتاجات:

 

اف تحقيؽ الصحة النفسية لطمبة الجامعة مف ذوي االحتياجات الخاصة ، تتطمب مجيودًا كبيرًا مف قبؿ المؤسسات   
التعميمية ، كوف اندماج ىذه الفئة مف الطمبة في الوسط الجامعي يعتبر مشكمة مف مشكبلتيـ الرئيسية لما تسببو ليـ 

دراسة الجامعية يمثؿ مرحمة جديدة تختمؼ عف المراحؿ الدراسية مف معاناة نفسية عديدة . اف التحاؽ ىذه الفئة بال
التي سبقتيا ، وفي اطار توجو وزارة التعميـ العالي والبحث العممي لدمج طمبة ذوي االحتياجات الخاصة مع الطمبة 

بييا ، العادييف ، فاف ذلؾ يتطمب مف المؤسسات التعميمية مجيود اكبر وتوفر ميارات وامكانات اكثر لدى منتس
لمتعامؿ معيـ مف اجؿ تحقيؽ الصحة النفسية ، وىذا ال يتـ اال مف خبلؿ اعتماد سبؿ التوافؽ التاـ ليـ  مف كافة 

 الجوانب ، فيـ بحاجة الى المتابعة المستمرة والى التوجيو واالرشاد .
النمو السميـ لشخصية الطالب  اف دور الجامعة اليـو ىو يتمثؿ بتييئة الجو المناسب والمواقؼ التعميمية التي تضمف 

، وتجنب كؿ ما يعطؿ ىذا النمو، الى جانب العمؿ عمى تنمية العبلقات االنسانية القائمة عمى التسامح والمودة 
 والتعاوف داخؿ الحـر الجامعي . 

كامؿ جيود اف الصحة النفسية تمكف العمؿ التربوي الجامعي مف االستمرارية والجودة العالية في االداء مف خبلؿ ت 
 جميع منتسبي الجامعة. واف لذوي االحتياجات الخاصة ليـ الدور الكبير في تحقيؽ اىداؼ المجتمع .

عمى تحويؿ البيئة اواًل ومف اجؿ تحقيؽ الصحة النفسية لطمبة الجامعة مف ذوي االحتياجات الخاصة ، فبلبد العمؿ  
جبات التي تـ ذكرىا في البحث الحالي في الفقرة السابعة كسبؿ في الجامعية الى بيئة اقؿ تعقيدًا ، وثانيًا اعتماد الوا
 تحقيؽ الصحة النفسية ليذه الفئة مف الطمبة .  
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