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 الممخص: 
ىدؼ البحث إلى تقديـ تصكر مقترح لتمكيف ذكل االحتياجات الخاصة بالمجتمع السعكدل       

( عضك ىيئة تدريس بقسـ التربية الخاصة 35مف منظكر إسالمى، كتككنت عينة البحث مف )
ا لذكم االحتياجات الخاصة بمحافظة الطائؼ، كأعد ( معممن 35بجامعتي الطائؼ كأـ القرل، ك)

الباحثكف مقياس تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة في المجتمع السعكدم مف منظكر إسالمي، 
كلمعالجة النتائج تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاختبار "ت"، كتكصمت النتائج إلى أف عينة 

كم االحتياجات الخاصة بالمجتمع السعكدم البحث تتكافؽ عمى معايير التصكر المقترح لتمكيف ذ
مف منظكر إسالمي بدرجة كبيرة، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات 
العينة ككؿ تبعنا لعدد سنكات الخبرة في الدرجة الكمية لممقياس كاألبعاد، كعدـ كجكد فركؽ بيف 

ة الكمية لممقياس كاألبعاد، كتـ تفسير متكسطي درجات أعضاء ىيئة التدريس كالمعمميف في الدرج
 النتائج، كصياغة التصكر المقترح، كالبحكث المقترحة.

المنظكر  -المجتمع السعكدم –ذكم االحتياجات الخاصة  –التمكيف  الكممات المفتاحية:
 اإلسالمي. 
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Abstract: 

 The  study aimed to present a proposed vision for empowering 

people with special needs in the Saudi society from an Islamic 

perspective, and the study sample consisted of (53) faculty members in 

the Department of Special Education at Taif and Umm Al-Qura 

Universities, and (50) teachers for people with special needs in Taif 

Governorate, and the researchers prepared a scale Empowering people 

with special needs in the Saudi society from an Islamic perspective, and 

to treat the results, the arithmetic mean and the "T" test were used, and 

the results concluded that the study sample conforms to the criteria of the 

proposed vision to enable people with special needs in the Saudi society 

from an Islamic perspective to a large extent, and there are no significant 

differences a statistic between the mean scores of the sample as a whole 

according to the number of years of experience in the total score of the 

scale and dimensions, and there were no differences between the mean 

scores of the faculty and teachers in the total score of the scale and 

dimensions, and the results were interpreted, the proposed vision was 

formulated, and the proposed study.  

KeyWords: Empowerment - People with Special Needs - Saudi Society - 

Islamic Perspective. 
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 مقدمة:
ا كبيران بتعميـ كتأىيؿ الفئات ذكم االحتياجات الخاص  ة، كقد شيدت السنكات األخيرة اىتمامن

سنت الدكؿ العديد مف القكانيف كالقرارات التى تحفظ ليـ حقكقيـ، كنادل الكثير مف المفكريف 
              بضركرة استخداـ كتطكير طرائؽ تدريس كأساليب تتناسب مع حاجاتيـ كقدراتيـ العقمية

 (. 772، 7502)تكفيؽ، 
ة ذكم االحتياجات الخاصة ( أف الدكؿ يمكف أف تسيـ في رعاي75، 7555كيذكر الحاج )

مف خالؿ جعؿ أفراد المجتمع كجماعاتو كمؤسساتو يتعاطفكف مع ىذه الفئة، كينحازكف ليا، مف 
خالؿ تبصرييـ بالكاجب الشرعي نحكىـ، كالثكاب عند اهلل، كتخصيص بعض الخدمات مثؿ 

غير ذلؾ مف اإلعفاء جزئينا مف رسـك االنتقاؿ في المكاصالت العامة، كتخصيص مقاعد ليـ، ك 
 الخدمات، كذلؾ لتخفيؼ الصعكبات كالتيميش الذيف يتعرضكف لو في المجتمع.

إلى أنو يمكف التغمب عمى الصعكبات التى تكاجو ذكم  Wiliams (2014,12)كيشير 
االحتياجات الخاصة مف خالؿ تمكينيـ كالحاقيـ بالكظائؼ فى تيسير حياتيـ، ليصبحكا مستقميف 

 ، كيتمكنكف مف المحافظة عمى أسرىـ.كُيديركف شئكف حياتيـ
فإف جميع فئات ذكم االحتياجات الخاصة Eleweke and Soje (2016,122) ككفقنا لػ 

يعانكف مف تيميش المجتمع ليـ، كيحصمكف عمى الخدمات المجتمعية بصعكبة؛ كيرجع ذلؾ إلى 
سيـ في دمجيـ كجكد حكاجز تفصميـ عف المجتمع، كعدـ كجكد برامج التأىيؿ المينى التي ت

 كتمكينيـ في المجتمع. 
أف تمكيف ذكم االحتياجات  Mohamed and Nurazzura (2017,86)كيرل كؿ مف 

الخاصة يكاجو مشكالت عديدة، كالبد مف البحث عف حمكؿ ليا، مثؿ العمؿ عمى تشجيع أفراد 
صة؛ كذلؾ المجتمع كأرباب العمؿ في القطاع العاـ كالخاص عمى تكظيؼ ذكم االحتياجات الخا

 لممساىمة فى تمكينيـ بالمشاركة في تطكير األكطاف. 
إلى أف تمكيف ذكم االحتياجات  Osman and Diah (2017, 88)كيشير كؿ مف 

الخاصة يتـ مف خالؿ تنمية قدراتيـ كميارتيـ ليعيشكا بشكؿ مستقؿ كبكرامة، كيستطيعكف 
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ف االعتمادية بشكؿ كامؿ عمى المشاركة بفعالية في بناء الكطف، ككذلؾ تتحكؿ حياتيـ م
 المحيطيف إلى أف يصبحكا أشخاصا إيجابييف يستطيعكف خدمة أنفسيـ كالمحيطيف.

( أف الشريعة اإلسالمية السمحاء تنادم بتكافؤ الفرص بيف 0، 7557كيذكر بشندم )
ا األفراد العادييف كذكم االحتياجات الخاصة، كأنو إذا كانت أنصبة أفراد المجتمع مف المزاي

اإلنسانية تختمؼ بيف العادييف كذكم االحتياجات الخاصة، فإنيـ جميعنا في إطار الشريعة 
 اإلسالمية يتساككف في القيمة البشرية.

( أف اإلسالـ يتعامؿ مع األفراد ذكم االحتياجات الخاصة عمى 5، 7552كيذكر بكرقيبو )
األمر بمقتضى العقيدة أنيـ أشخاص تعرضكا البتالء مف اهلل عز كجؿ، كيجب تقبؿ ىذا 

 اإلسالمية عمى أنو مكتكب مف األزؿ كال راد لقضاء اهلل.

( أف فئة ذكم االحتياجات الخاصة يعيشكف تحت مظمة 72، 7502كيرل الياشمي )
اإلسالـ عمى أنيـ فئة يجب العناية بيا كحمايتيـ، كالكقكؼ بجكارىـ كمساعدتيـ، حيث نيى 

ة إصالح الجانب النفسي لممعاؽ؛ ليجتث منو الشعكر اإلسالـ عف االستيزاء بيـ، كضركر 
 بالنقص نتيجة اإلعاقة التي لديو، كضركرة أف يحؿ محميا الرضى كالثقة بالنفس كالسعادة.

يتضح مما سبؽ أف الشريعة اإلسالمية تسعى إلى عدـ التفريؽ بيف الناس إال بالتقكل 
ألف ىذه الفئة يمكف أف تساىـ في بناء  كالعمؿ الصالح، كتمكيف ذكم االحتياجات الخاصة، نظرنا

الكطف كفؽ استطاعتيـ، كما أف تمكينيـ مف العمؿ قد يساعدىـ عمى تغيير مجرل حياتيـ، 
 كيتيح ليـ فرص خدمة أنفسيـ كالمحيطيف بيـ بدالن مف االعتمادية عمى األىؿ كالمجتمع ككؿ. 

 مشكمة البحث:
مكيف ذكم االحتياجات الخاصة أف أكضحت نتائج العديد مف البحكث التي تناكلت ت

قد اىتـ بيذه الفئة، كأكجب ضركرة مساعدتيـ عمى الخركج مف مرحمة االعتمادية عمى اإلسالـ 
المحيطيف إلى مرحمة االستقاللية، كاالستفادة منيـ في تحقيؽ رفاىية المجتمع إذا ما تـ تمكينيـ 

عدادىـ كمنحيـ حقكقيـ التي شرعيا اهلل تبارؾ كتعالى  كسنيا الحبيب المصطفى صمى اهلل كا 
 عميو كسمـ، كتبعو فييا الخمفاء الراشديف كالسمؼ الصالح. 
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( أف اإلسالـ أمرنا بالتعامؿ مع ذكم االحتياجات الخاصة 750، 7553كيرل حجار )
كرعايتيـ، كتخفيؼ التكاليؼ الشرعية عنيـ، فيؤدكف منيا عمى قدر استطاعتيـ، كأنو يجب 

 ستقميف، كذلؾ أىـ حقكقيـ عمى أىميـ كذكييـ أك القائميف عمى أمكرىـ.مساعدتيـ ليصبحكا م
( أنو يمكف دمج ذكم االحتياجات الخاصة في المجتمع، 57، 7505كيذكر صبير )

كتكجيو قدراتيـ لإلسياـ في كؿ مجاالت الحياة، كيجب عدـ االستيزاء أك السخرية منيـ أك جرح 
شعارىـ بأنيـ عبء ثقيؿ عمى   المحيطيف، بؿ يجب االستفادة منيـ في بناء المجتمع.شعكرىـ، كا 

كقد أكصى المؤتمر العممي السابع بالتعاكف مع مؤسسة التربية الخاصة كالتأىيؿ بضركرة 
كضع االستراتيجيات لإلسياـ في الحد مف مشكالت دمج كتمكيف ذكم االحتياجات الخاصة في 

التربكية كالمجتمعية لتسييؿ دمجيـ كتمكينيـ المجتمع، كالتأكيد عمى دكر الشراكة بيف المؤسسات 
 (772، 7502في التعميـ كالمجتمع )تكفيؽ، 

كفي مجاؿ البحكث التي فحصت الكاقع الفعمي لتمكيف ذكم االحتياجات الخاصة في 
( انخفاض مستكل التمكيف كالمساندة النفسية 7557المجتمع، فقد كجد بحث القصاص )

جتمع لذكم االحتياجات الخاصة، كعدـ تمكينيـ مف الحصكؿ كاالجتماعية في دكر مؤسسات الم
 عمى أعماؿ مناسبة ليـ. 

إلى  Stancliffe, Bigby, Balandin, Wilson and Craig (2014) كتكصؿ بحث
أف األفراد ذكم االحتياجات الخاصة يشعركف بالعجز، كعدـ القدرة عمى التكاصؿ مع اآلخريف، 

في األنشطة االجتماعية، كأف ذلؾ يرجع إلى االفتقار لمتدريب كأنيـ غير قادريف عمى المشاركة 
 الميني كالتقني الذم مف المفترض أف يقدـ ليذه الفئة.

( أف ذكم اإلعاقة الذىنية ال يتمكنكف مف الحصكؿ عمى فرص 7507ككجد الكىيبي )
مع  العمؿ؛ كيرجع ذلؾ لعدـ كجكد مراكز كافية كمتخصصة لمتدريب الميني ليـ، كيتفؽ ذلؾ

( الذم تكصؿ إلى ضعؼ مستكل إسياـ مراكز 7503بحث العتيبي كالزغبي كبني عبد الرحمف )
التأىيؿ المكمفة ببرامج التمكيف التربكم كالميني كاالجتماعي كاالقتصادم لذكم االحتياجات 

 الخاصة في منطقة نجراف بالمممكة العربية السعكدية.
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لمبذكلة لتمكيف األشخاص ذكم أف الجيكد ا Osman and Diah (2017)كيضيؼ 
اإلعاقة في قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ضعيفة المستكل، كأف األشخاص ذكم 
اإلعاقة في ماليزيا يكاجيكف مشاكؿ مالية كاجتماعية كبيئية تمنعيـ مف الكصكؿ إلى مصادر 

 في سكؽ العمؿ.تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، مما أسيـ في إضعاؼ قدراتيـ التنافسية 

إلى كجكد فجكة كبيرة في تنفيذ القكانيف كالقرارات  Yousef (2019)كأشارت نتائج بحث 
 الخاصة بدمج كتمكيف ذكم االحتياجات الخاصة في المجتمع بالمممكة العربية السعكدية.

كمف ىنا تظير مشكمة البحث الحالى في ضعؼ تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة في 
 –في حدكد ما تـ االطالع عميو  –عامة كالمجتمع السعكدم بصفة خاصة  المجتمعات بصفة

كمف ثـ يحاكؿ البحث تقديـ تصكر مقترح لتمكيف ذكم االحتياجات الخاصة بالمجتمع السعكدم 
ما التصور المقترح مف كجية نظر إسالمية، كىذا ما حدد مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيس: 

، كيتفرع منو  بالمجتمع السعودي من منظور إسالمي؟لتمكين ذوي االحتياجات الخاصة 
 األسئمة اآلتية: 

 ما معايير تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة بالمجتمع السعكدم مف منظكر إسالمي؟  -

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المستجيبيف ذكم عدد سنكات  -
تمكيف ذكم معايير األقؿ عمى مقياس  الخبرة األعمى كالمستجيبيف ذكم عدد سنكات الخبرة

 االحتياجات الخاصة بالمجتمع السعكدم مف منظكر إسالمي؟

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أعضاء ىيئة التدريس كالمعمميف عمى   -
 ؟مقياس تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة بالمجتمع السعكدم مف منظكر إسالمي

 ىدف البحث:
 حالي إلى:ييدف البحث ال

كضع قائمة بمعايير تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة بالمجتمع السعكدم مف منظكر   -
 إسالمي.

التعرؼ عمى أراء عينة البحث حكؿ معايير تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة بالمجتمع   -
 السعكدم مف منظكر إسالمي.



 رياض محمد البيومي سعد/ د
 محمد أحمد اهلل الحاج طيفور د/ 

  عبد اهلل عمي محمود بنياند/        ين ذوي االحتياجات الخاصةتصور مقترح لتمك
 محمد أحمد أحمد عيسى  د/    
  تغريد محمد محمود الضمع      د/         
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عمى كالمستجيبيف التعرؼ عمى الفركؽ بيف درجات المستجيبيف ذكم عدد سنكات الخبرة األ  -
 ذكم عدد سنكات الخبرة األقؿ عمى مقياس معايير تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة بالمجتمع

 السعكدم مف منظكر إسالمي.

التعرؼ عمى الفركؽ بيف استجابات أعضاء ىيئة التدريس كالمعمميف عمى مقياس معايير   -
 .الميتمكيف ذكم االحتياجات الخاصة بالمجتمع السعكدم مف منظكر إس

 أىمية البحث:
 تتضح أىمية البحث من خالل:

التعرؼ عمى آراء أعضاء ىيئة التدريس بأقساـ التربية الخاصة، ككذلؾ معممي ذكم   -
االحتياجات الخاصة حكؿ العكامؿ كالمتغيرات التي تسيـ في تمكيف ذكم االحتياجات 

 الخاصة في المجتمع مف منظكر إسالمي.
مى اتخاذ القرارات بالتصكر المقترح لتمكيف ذكم االحتياجات تزكيد المشرعيف كالقائميف ع -

 الخاصة بالمجتمع، مما يساعدىـ عمى اتخاذ قرارات ميمة تفيد ذكم االحتياجات الخاصة.
تكجيو نظر متخذم القرار إلى ضركرة عقد ندكات كمؤتمرات لبحث مشكمة تمكيف ذكم  -

كمة تيميش المجتمع ليذه الفئة، االحتياجات الخاصة في المجتمع، كالبحث عف حمكؿ لمش
كالتعرؼ عمى أكجو القصكر في الكاقع الفعمي كالتي تعرقؿ تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة 

 بالمجتمع.

 المفاىيم اإلجرائية لمصطمحات البحث:
 Empowering People With Special Needs ذوي االحتياجات الخاصة:تمكين  -

خاصة بمجمكعة مف الميارات كالمعارؼ ليصبحكا ىك تزكيد األشخاص ذكم االحتياجات ال
مشاركيف بإيجابية في جكانب الحياة اإلنسانية إلى أقصى حد متاح ليـ كفؽ إمكانياتيـ كقدراتيـ 

التي يحصؿ عمييا عضك ىيئة  كيعرؼ إجرائيان بالدرجة الكميةفي كؿ مؤسسات المجتمع. 
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كيف ذكم االحتياجات الخاصة في في مقياس تم التدريس أك معمـ ذكم االحتياجات الخاصة
  المجتمع السعكدم مف منظكر إسالمي )إعداد: الباحثكف(.

 People With Special Needs ذوي االحتياجات الخاصة: -

ىـ اشخاص يعانكف مف عجز جزئي أك كمي في قدراتيـ العقمية أك الجسمية أك التعميمية أك 
دييف أك المتكسطيف، كيحتاجكف إلى تقديـ المغكية، كيظيركف بمستكل منخفض عف أقرانيـ العا

       خدمات ليتمكنكا مف التعايش كاكتساب الخبرات.
 محددات البحث:

 ىػ.0777/ 0770طبؽ المقياس في العاـ الجامعي  الحدود الزمانية:
اقتصر البحث عمى استطالع آراء عينة مف أعضاء ىيئة التدريس بقسمي  الحدود البشرية:

امعتي الطائؼ كأـ القرل، كعينة مف معممي ذكم االحتياجات الخاصة التربية الخاصة بج
 بمدارس محافظة الطائؼ.

كجية النظر  -المجتمع السعكدم  -ذكم االحتياجات الخاصة  -التمكيف الحدود الموضوعية: 
 اإلسالمية. 

 اإلطار النظري:
 ( التمكين:1)

رد كزيادة ثقتو في نفسو ليصبح ( التمكيف بأنو تنمية قدرات الف01، 7507يعرؼ اليماني )
قادرنا عمى المشاركة الفعالة في تدعيـ التنمية البشرية كاالستفادة منيا، كاتخاذ القرارات المناسبة 

  .بشأنيا كالتحكـ في المكارد مف خالؿ االعتماد عمى ذاتو
التمكيف بأنو تعزيز قدرات األفراد أك  Eleweke and Soje (2016,122)ككصؼ 
ليككنكا قادريف عمى اتخاذ القرارات، كاختيار الخيارات المناسبة، كتحكيؿ تمؾ  المجمكعات

 االختيارات إلى إجراءات كنتائج مرغكبة. 
أف التمكيف ىك تعزيز قدرات الفئات الضعيفة  Osman and Diah (2017, 88)كيرل 

ة المرافؽ في المجتمع مف أجؿ تحقيؽ االستقرار كتكفير سبؿ عيشيـ كأسمكب حياتيـ، كاتاح
 كالفرص لمعيش الكريـ؛ لممساىمة في تحكيميـ إلى أشخاص فعاليف في المجتمع. 
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( أف التمكيف ىك اكتساب األفراد لممعارؼ كالميارات كالقيـ 050، 7575كيذكر المجالي )
كاالتجاىات التي تساعدىـ عمى المشاركة الفعالة في األنشطة المختمفة كجكانب الحياة اإلنسانية 

مكانياتيـ، كتغيير ثقافة التيميش ليـ.إلى أق  صى حد تبعنا لقدراتيـ كا 
يتضح مما سبؽ أف التمكيف ىك تحسيف قدرات األفراد؛ لجعميـ قادريف عمى االستقالؿ في 
التفكير كاتخاذ القرارات، كتقرير المصير، كتحسيف كفاءتيـ؛ ليتمكنكا مف تحقيؽ أىدافيـ التي 

 يسعكف إلييا، كاالكتفاء الذاتي.
 
 

 ( مجاالت التمكين:2)
التمكيف النفسي: ىك إعطاء األفراد الحرية التامة لمعمؿ كتحمؿ مسؤكلية األنشطة التي  -

يقكمكف بيا؛ مما يحرر مكاىبيـ كالقدرات الكامنة لدييـ، كيشجعيـ عمى االبتكار كاإلبداع، 
، 7502بة )لعكر، كينمي لدييـ الثقة بالنفس كالقناعة، كيساعدىـ عمى اتخاذ القرارات المناس

720.) 
                    التمكيف االقتصادم: تحسيف قدرات األفراد؛ ليتمكنكا مف الحصكؿ عمى -

الدخؿ الكافي الذم يكفييـ لمعيش في حياة كريمة، كيمبي احتياجاتيـ األساسية 
(Anderson, Wilson, Mwansan and Osei-Hweide ,1994,71)  

لطالب بفرص لزيادة المعرفة كالقدرات ككفاءة التعمـ مدل الحياة، التمكيف التربكم: ىك تزكيدا -
كالمشاركة في عمميات صنع القرار التي تتعمؽ بأدائيـ الحالي كالمستقبمي كالتحكـ في حياتيـ 

 (.(Juceviciene and Vizgirdaite ,2012, 41الشخصية 
تو كحقكؽ المجتمع، التمكيف االجتماعي: ىك مساعدة الفرد عمى معرفة حقكقو كحقكؽ أسر  -

كتعزيز اإلحساس بالمسؤكلية االجتماعية نحك األسرة، كالمجتمع كالقدرة عمى اتخاذ القرار؛ 
ليتمكف مف االستقاللية كاالعتماد عمى الذات، كممارسة صالحياتو لبناء الثقافة االجتماعية، 

 (.00، 7502كالمساىمة في التنمية المستدامة )الزىراني، 
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: ىك إشراؾ المكظفيف في أسمكب القيادة كاتخاذ القرارات كتحديد سياسات التمكيف الكظيفي -
 (.0، 7502المؤسسة، ككضع الخطط االستراتيجية لممؤسسة التي يعممكف بيا )الطريس، 

              التمكيف الشرعي: ىك تزكيد األفراد بالتشريعات كاألحكاـ كالمثؿ كالقيـ، كحثيـ  -
           ر النية لنشر ديف اإلسالـ في األرض كالفالح في اآلخرةعمى الزىد في الدنيا، كتكف

 (.027، 7507)عثماف، 
التمكيف الصحي: ىك زيادة كعي األفراد بالسمككيات الصحية، كتغيير اتجاىاتيـ النفسية نحك  -

المشكالت الصحية المنتشرة في المجتمع، ككيفية الرعاية الصحية، كذلؾ لمكصكؿ إلى 
 (.(Shearer ,2007, 38 مستكل صحي أفضؿ

مما سبؽ يتضح أف التمكيف في جميع المجاالت يتضمف االىتماـ بالعنصر البشرم مف 
خالؿ تزكيد األفراد بالعديد مف الميارات كالمعارؼ التي تجعميـ مؤىميف لممارسة العديد مف 

بحث الحالي المياـ، كيشارككف في اتخاذ القرارات كحؿ المشكالت المكجكدة في المجتمع، كفي ال
فقد تـ اختيار التمكيف الشرعي كالتربكم كاالجتماعي كالطبي كاالقتصادم؛ ألنيا جكانب مناسبة 

 تسيـ في رفع كفاءة األفراد ذكم االحتياجات الخاصة بما يعكد بالنفع عمييـ كعمى مجتمعيـ.

 ( ذوو االحتياجات الخاصة:3)
مح االحتياجات الخاصة أف مصطKailes and Enders (2007, 230) يذكر كؿ مف 

يشير إلى مجمكعة كاسعة مف األشخاص متمثميف في األفراد ذكم اإلعاقة، أك الذيف يعانكف مف 
أمراض عقمية خطيرة، أك مجمكعات األقميات في الدكؿ، أك غير الناطقيف بالمغة المحمية، أك 

 األطفاؿ، أك كبار السف. 

               خاصة بأنيـ أفراد لدييـ ( ذكم االحتياجات ال0773، 7505كيعرؼ السكاح )
                 إعاقة ترجع ألسباب كراثية أك بيئية، كيمكف أف يككف لدييـ إعاقات جسدية مثؿ 
)العقمية أك الجسمية أك البصرية أك السمعية( أك إعاقات اجتماعية مثؿ )سياسية، كاقتصادية، 

 لمكىكبيف كالمبدعيف.كثقافية، كقانكنية، كاجتماعية( كيضاؼ إلييـ ا

( أف ىناؾ العديد مف الفئات يمكف أف يطمؽ عمييـ ذكم 051، 7575كيذكر المجالي )
االحتياجات الخاصة، مثؿ األفراد ذكم اإلعاقة االجتماعية، كذكم صعكبات التعمـ النمائية 

عالية، كذكم كاألكاديمية، كبطيئي التعمـ، كالمتأخريف دراسينا، كذكم االضطرابات السمككية كاالنف
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اإلعاقة البدنية، كاإلعاقة الذىنية، كاإلعاقة البصرية أك السمعية أك المغكية، باإلضافة إلى ذكم 
 المكىبة كاإلبداع كالتفكؽ العقمي.

يتضح مما سبؽ أف األشخاص ذكم االحتياجات الخاصة ىـ أفراد لدييـ قصكر في جانب 
الجتماعية أك التعميمية، كتمنعيـ عف المشاركة مف الجكانب الجسمية أك النفسية أك العقمية أك ا

الفعالة في المجتمع، أك أشخاص ينفردكف ببعض الخصائص كالمكىكبيف، كىـ يشعركف أف 
لدييـ طاقات ال يتـ استخداميا، كأنيـ غير قادريف عمى التكيؼ مع المحيطيف، كيجعؿ ذلؾ 

رعايتيـ مف المحيطيف، كأنيـ  جميع الفئات تشعر بالعجز عف ممارسة حياتيـ بشكؿ طبيعي دكف
 يحتاجكف لتقديـ خدمات أكثر بالمقارنة بأقرانيـ في نفس المرحمة العمرية.

 ( الحاجات األساسية لذوي االحتياجات الخاصة: 4)
( أف ىناؾ حاجات أساسية لذكم االحتياجات الخاصة تتمثؿ 07، 7502يرل عبدالسالـ )

تكفير بيئة صحية مناسبة آمنة يستطيعكف العيش في تكفير الحقكؽ الصحية ليـ، كتتمثؿ في 
فييا دكف التعرض لإلصابة باألمراض، كالعالجات الطبية، كالكشؼ الدكرم لمكقاية مف 
األمراض، كزيادة الكعي الصحي، كاالىتماـ بالصحة البدنية، كالنظافة الشخصية، كمعرفة 

 حقكقيـ الصحية.

اسية لذكم االحتياجات الخاصة تتمثؿ ( أف الحاجات األس015، 7575كيذكر خميفانى )
في تقدير كتحقيؽ الذات كالثقة بالنفس، كاالستقاللية، كالشعكر باألمف النفسي، كالتعميـ، كالعناية 
الصحية، كاالىتماـ المجتمعي، كالشعكر باالنتماء لممجتمع، كمحبة المحيطيف، كتككيف عالقات 

الدخؿ المادم المناسب، كشغؿ أكقات الفراغ،  اجتماعية مع المحيطيف، كالعمؿ في مكاف يكفر لو
 كتنمية القدرات كالميارات كالمعارؼ.

إلى أنو ينبغي تمبية الحاجات  Guambe, Ige, and Tshabalala (2017,130)كيشير 
األساسية لذكم االحتياجات الخاصة؛ ألنيا كسيمة لتمكيف الفئات المحركمة كالميمشة كالمعاقيف 
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يتحقؽ مف خالؿ مشاركة المؤسسات المجتمعية في تكفير التدريب ليذه  في المجتمع، كأف ذلؾ
الفئة عمى الميارات كالفنيات الالزمة ليتـ دمجيـ بيف فئات المجتمع، حتى يمكف االستفادة منيـ 

 في بناء الكطف.

( أَف األفراد ذكم االحتياجات الخاصة يعانكف 32، 7575كيرل عبد كىراطو كعبد األمير )
فسية كمعنكية سيئة ناتجة عف شعكرىـ الدائـ بأنيـ عالة عمى المحيطيف، كأف ىناؾ مف حالة ن

شئ ينقصيـ، كذلؾ الشئ مكجكد لدل اآلخريف، كيدفعيـ إلى العزلة االجتماعية كاالنسحاب بعيدنا 
 عف اآلخريف.

يتضح مما سبؽ أف تكفير االحتياجات األساسية لذكم االحتياجات الخاصة يمكف أف يتـ 
ؿ تخصيص مسؤكؿ في كؿ مؤسسة حككمية ليككف مسؤكالن عف تسييؿ الخدمات المقدمة مف خال

لذكم االحتياجات الخاصة، كتككيف مجمس استشارم في كؿ دكلة يتضمف أصحاب الشركات 
الصناعية كالتجارية المختمفة، كممثميف عف الجامعات لتحديد الميارات الالـز تكافرىا لدل ذكم 

عادة التأىيؿ بعد االحتياجات الخاصة لي تـ دمجيـ في الميف المختمفة، كتكفير الرعاية الصحية كا 
الحكادث، كتكجيو مراكز البحكث بالجامعات لمبحث عف طرؽ لمكقاية مف األمراض الكراثية 
المسببة لإلعاقات المختمفة، كتكفير تعميـ ميني إلكساب األشخاص ذكم االحتياجات الخاصة 

المؤسسات الحككمية كالخاصة، كتكفير قكاعد بيانات تتضمف جميع  الميارات الالزمة لمعمؿ في
البيانات المتعمقة بيذه الفئة ليسيؿ التكاصؿ معيـ، كتحديد احتياجاتيـ كتمبيتيا، كدمجيـ في 

 األنشطة الرياضية كاالجتماعية كالثقافية لمقضاء عمى العزلة كاالنسحاب االجتماعي.

 ( تمكين ذوي االحتياجات الخاصة:5)
أنو لكي يتحقؽ االستقرار السياسي كاالستقالؿ االقتصادم  Kehinde (2010, 60)يرل 

في المجتمع، يجب تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة، حتى ال تككف ىذه الفئة عالة عمى 
 المحيطيف، كيتـ االستفادة منيـ في تنمية المجتمع. 

م االحتياجات الخاصة ( أف التمكيف االقتصادم لذك 520، 7503كيذكر الشمرم كعمي )
مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعكدية يتحقؽ مف خالؿ زيادة دكر الكميات 
الجامعية ذات الصمة بتزكيد ىذه الفئة بالميارات كالفنيات الالزمة لاللتحاؽ باألعماؿ، كأف تقـك 

كؿ مؤسسة، كعقد  مؤسسات التكظيؼ الحككمية كاألىمية بتخصيص نسب محددة منيـ لمعمؿ في
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دكرات تدريبية لذكم االحتياجات الخاصة لتزكيدىـ بالميارات الالزمة لاللتحاؽ بالكظائؼ، كزيادة 
 الدكر التكعكم لممؤسسات اإلعالمية لتكعية أفراد المجتمع بضركة االستفادة مف ىذه الفئة.

مرنا إلى أف تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة يعد أAkinyemi (2016, 28) كيشير 
ضركرينا ليـ ليستطيعكا االستفادة مف المرافؽ االجتماعية التي يتمتع بيا االشخاص العادييف، 
كفي ذات الكقت فالمجتمع يحتاج إلييـ لممساىمة في التنمية االقتصادية؛ لذا يجب أف يساعدىـ 

ريف عمى المجتمع عمى اكتساب الميارة المناسبة لنكع اإلعاقة التي يعانكف منيا، ليككنكا قاد
العمؿ في األنشطة التجارية كالصناعية كالميارية؛ حيث يكفر ليـ ذلؾ الدخؿ الذم يمكنيـ مف 

 االستقاللية المادية عف المحيطيف.  
ككجدت العديد مف البحكث التي درست تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة، فمثالن ىدؼ بحث  

Osman and Diah (2017, 88)  لكجيا المعمكمات كاالتصاالت إلى تحديد مدل إسياـ تكنك
في تمكيف ذكم اإلعاقة الماليزييف مف المنافسة في سكؽ العمؿ كالحصكؿ عمى كظائؼ، كتككنت 

( مستجيبنا مف ذكم اإلعاقة الذيف يعممكف في كظائؼ تتعمؽ بتكنكلكجيا 75العينة مف )
عقد المقابالت المعمكمات كاالتصاالت كيمثمكف المؤسسات في القطاعيف العاـ كالخاص، كتـ 

كجينا لكجو لمحصكؿ عمى المعمكمات، ككشفت النتائج أف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت 
 تمعب دكرنا رئيسنا في تمكيف األشخاص ذكم اإلعاقة في التكظيؼ. 

( قياس مستكل تمكيف الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة 7501كاستيدؼ بحث العطكل )
( طالبنا مف ذكم اإلعاقات الممتحقيف 55كنت العينة مف )مف ميارة تقرير المصير، حيث تك

ببرنامج البكالكريكس بجامعة تبكؾ، كأشارت النتائج إلى أَف مستكل انطباؽ المؤشرات النكعية 
لميارات تقرير المصير كانت أعمى بالنسبة لبيئة المؤسسة كالجك العاـ كالمباني كالتجييزات 

ية، كالتقييـ الذاتي، كاالستراتيجية التدريسية، كالخطة الدراسية المادية، أما أبعاد األنشطة الطالب
 فكاف االنطباؽ فييا متدٍف.  

إلى  Castaneda, Chiappetta, Guerrero and Hernandez (2019)كسعى بحث 
التحقؽ مف أىمية التكظيؼ في تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة، حيث تـ تطبيؽ المقياس عمى 

، ك)( 12عينة مككنة مف ) ( طالب بجامعة تكساس، كتكصمت النتائج إلى أف التكظيؼ 1عامالن
يسيـ في زيادة الكفاءة الذاتية، كتقدير الذات، كالنمك الشخصي، كتنمية الشعكر باالنتماء 
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لممجتمع، كالشعكر بالكرامة، كأف التمكيف المكتسب مف خالؿ العمؿ لو فكائد تتمثؿ في زيادة 
 كالتكاصؿ االجتماعي. الكعي كالتفاعؿ مع المجتمع

إلى التعرؼ عمى كجية نظر المعاقيف في    Musleh and Shanah (2019)كىدؼ بحث
دكلة فمسطيف عف دكر األندية الرياضية في دمج كتمكيف ذكم اإلعاقات المختمفة، كتككنت العينة 

ة كالبرامج ( العبنا لدييـ إعاقة، كأظيرت نتائج الدراسة أف األندية الرياضية "األنشط775مف )
الرياضية" تكلي اىتمامنا كبيرنا بالجكانب االجتماعية كالنفسية كالسمككية كالبدنية كالصحية، نظرنا 
لما ليا مف تأثير إيجابي عمى حياة ذكم االحتياجات الخاصة، ألنيا المكاف الكحيد لممارسة 

 األنشطة الرياضية كتفريغ الطاقات كالميارات. 

بالتحقؽ مف أثر تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة مف  (7575كقاـ بحث المجالي )
( عامالن مف العامميف بقطاع تعميـ 55تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات، لعينة مككنة مف )

كرعاية ذكم االحتياجات الخاصة، كأظيرت النتائج كجكد أثر إيجابي المتالؾ ذكم االحتياجات 
ـ تكنكلجيا المعمكمات كاالتصاالت، كعدـ كجكد الخاصة لمدافعية كالتدريب في إمكانية استخدا

فركؽ ترجع لمجنس أك العمر أك المؤىؿ الدراسي في مستكل تصكرات المبحكثيف لتمكيف ذكم 
 االحتياجات الخاصة.

 ( تمكين ذوي االحتياجات الخاصة من منظور إسالمي:6)
ع الحرج عف ( أف الشريعة اإلسالمية تقـك عمى اليسر، كرف772، 7553يذكر الرفاعي )

ذكم االحتياجات الخاصة في أداء بعض العبادات، فيسمح ليـ بالقياـ بيا كفؽ استطاعتيـ، 
 ككفؽ الضكابط الشرعية. 

( أف الشريعة اإلسالمية اىتمت برعاية ذكم االحتياجات 23، 7503كيرل راشد كأحمد )
إلسالـ ليـ تمثمت في الخاصة، كىي بذلؾ سبقت الحضارات المختمفة في ىذا األمر، كأف رعاية ا

رعاية ذكل اإلعاقات الحركية كالبصرية كالسمعية كالعقمية، كدعـ الجانب النفسي ليـ مثؿ عدـ 
 السخرية منيـ، كتكجو أفراد المجتمع إلى ضركرة تقبميـ كالتعامؿ معيـ.

( إلى أف رسكلنا الكريـ أمرنا بالعمؿ عمى رعاية ذكم 723، 7502كيشير القحطاني )
ت الخاصة تربكيان كنفسيان، كعدـ تجاىميـ، كالعمؿ عمى تأىيميـ لمتكافؽ مع الحياة االحتياجا

االجتماعية، كما أىتـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بمراعاة اإلعاقات التي يعانكف منيا فخفؼ 
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عنيـ بعض التكاليؼ، كأعطي ليـ الثقة في أنفسيـ حتى يستطيعكا التغمب عمى المشكالت 
 نكا مف االنخراط في المجتمع، كتقبؿ إعاقتيـ محتسبيف األجر كالثكاب عند اهلل. الحياتية، كيتمك

يتضح مما سبؽ أف اإلسالـ قد اىتـ بتمكيف ذكم االحتياجات الخاصة؛ كذلؾ لألخذ بيدىـ 
إلى حياة كريمة، كليتحكلكا إلى أشخاص منتجيف في المجتمع المسمـ، كأتضح ذلؾ مف خالؿ 

ير المعاؽ لو األكلكية في الحصكؿ عمى الذكاة، كيمكف أف يتـ ذلؾ مف تكجيو الشريعة بأف الفق
خالؿ تخصيص جزء مف حصيمة الذكاة لعمؿ مشركعات استثمارية لمفقراء ذكم االحتياجات 

 الخاصة، ألنيـ فئة ال يستطيعكف الضرب في األرض.

 إجراءات البحث:
 المنيج المستخدم في البحث: 
يج الكصفي، كذلؾ لمالئمتو لطبيعة البحث كاألىداؼ التي ينتمي البحث الحالي إلى المن

 يسعى إلييا. 

تككف مجتمع البحث مف جميع أعضاء ىيئة التدريس بقسمي التربية الخاصة  مجتمع البحث:
بجامعتي الطائؼ كأـ القرل بالمممكة العربية السعكدية، كمعممي ذكم االحتياجات الخاصة 

 بمحافظة الطائؼ.

( عضك ىيئة تدريس بقسمي التربية 00تـ اختيار عينة مككنة مف ) ية:العينة االستطالع
ا لذكم االحتياجات الخاصة بمحافظة الطائؼ 02الخاصة بجامعتي الطائؼ كأـ القرل، ك) ( معممن

 ق لمتحقؽ مف الخصائص السيككمترية لممقياس. 0770/0777في العاـ الدراسي 

 العينة األساسية:

عضك ىيئة التدريس بقسمي التربية الخاصة بجامعتي ( 35تككنت عينة البحث مف )
ا لذكم االحتياجات الخاصة بمحافظة 35الطائؼ كأـ القرل بالمممكة العربية السعكدية، ك) ( معممن

 ( يكضح خصائص العينة:0) رقـ ق، كالجدكؿ 0770/0777الطائؼ في العاـ الدراسي 
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 ( خصائص عينة البحث1)رقم  جدول

 جممة ت الخبرةسنكا مقر العمؿ الجنس

 سنكات 05أكثر مف  سنكات05أقؿ مف التربية كالتعميـ الجامعة

 75 70 77 01 73 ذكر

 25 01 77 57 71 أنثى

 055 52 27 35 35 جممة

 أداة البحث:
مقياس معايير تمكين ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع السعودي من منظور إسالمي      

 )إعداد: الباحثون(

لباحثكف المقياس نظرنا لمناسبتو لتحقيؽ أىداؼ البحث الحالي، كإلعداد المقياس تـ استخدـ ا
( عف التمكيف الشرعي لذكم االحتياجات الخاصة، كبحث 7502االطالع عمى بحث الشباطات )

إعداد: السامرائي  -( عف التمكيف التعميمي، كمقياس الكعي الصحي 7503بالغماس )
 –(، مقياس التمكيف االقتصادم 7503إعداد عمر ) –جتماعي (، كمقياس التمكيف اال7502)

( عبارة تقريرية تكضح كيفية تمكيف ذكم 20(، كتككف المقياس مف )7502إعداد أبك لحية )
االحتياجات الخاصة في المجتمع السعكدم مف منظكر إسالمي، كمقسمة إلى خمسة أبعاد، 

(، 03-0ت الخاصة، كممثؿ في العبارات )حيث البعد األكؿ: التمكيف الشرعي لذكم االحتياجا
(، 72-02كالبعد الثاني: التمكيف التربكم لذكم االحتياجات الخاصة، كممثؿ في العبارات )

(، كالبعد الرابع: التمكيف 75 -71كالبعد الثالث: التمكيف االجتماعي، كممثؿ في العبارات )
(، كالبعد الخامس: التمكيف 30-77الطبي لذكم االحتياجات الخاصة، كممثؿ في العبارات )

(، كأماـ كؿ عبارة ثالثة 20-37االقتصادم لذكم االحتياجات الخاصة، كممثؿ في العبارات )
( عمى الترتيب، كبذلؾ تككف 0-7-5ضعيفة( كمقدرة بالدرجات ) –متكسطة  –اختيارات )كبيرة 
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( عمى الترتيب، 015، 55، 77، 71، 52، 73النياية العظمي لألبعاد كالدرجة الكمية ىي )
 ( عمى الترتيب.20، 05، 1، 02، 07، 03كالنياية الصغرل لألبعاد كالدرجة الكمية ىي )

 صدق وثبات المقياس:
 الصدق: (1)

( محكمنا مف أعضاء ىيئة التدريس بقسـ 07صدؽ المحكميف: تـ عرض المقياس عمى )
، اآلداب بجامعة الطائؼ التربية الخاصة بكمية التربية بجامعة الطائؼ، كقسـ عمـ النفس بكمية

 كالجدكؿ التالي يكضح النسب المئكية التفاؽ المحكميف عمى عبارات المقياس.

 ( النسب المئوية لالتفاق عمى عبارات مقياس معايير تمكين ذوي2)رقم جدول 

 االحتياجات الخاصة في المجتمع السعودي من منظور إسالمي

 سبةالن ـ النسبة ـ النسبة ـ النسبة ـ النسبة ـ

0 27.13% 07 13.20% 72 055% 75 055% 35 27.13% 

7 055% 03 055% 71 055% 70 055% 37 055% 
5 13.20% 02 055% 72 055% 77 13.20% 33 055% 

7 055% 02 27.13% 55 27.13% 75 055% 32 055% 

3 055% 01 055% 50 055% 77 055% 32 27.13% 

2 055% 02 055% 57 055% 73  27.13% 31 055% 

2 055% 75 27.13% 55 055% 72 055% 32 055% 

1 055% 70 055% 57 055% 72 055% 25 055% 

2 055% 77 055% 53 055% 71 055% 20 055% 
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05 055% 75 055% 52 13.20% 72 13.20%   

00 055% 77 13.20% 52 055% 35 055%   

07 055% 73 13.20% 51 055% 30 055%   
05 27.13% 72 055% 52 055% 37 055%   

( أف نسب اإلتفاؽ لممحكميف عمى عبارات المقياس تراكحت بيف 7)رقـ يتضح مف الجدكؿ 

، كتـ إجراء جميع التعديالت التي أشاركا إلييا، كعرضت عمييـ كاتفقكا عمى %( 13,20-055)

 صالحية المقياس كعباراتو، كأبعاده لمعايير تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة بالمجتمع السعكدم.

 الثبات: (2)

( في التحقؽ مف الثبات بطريقتي ألفاكركنباخ 71ـ استخداـ العينة االستطالعية )ف=ت

عادة التطبيؽ بفاصؿ زمني قدره خمسة أسابيع، كجدكؿ   ( يكضح ذلؾ:5)رقـ كا 

 ( قيم معامالت الثبات لمقياس معايير تمكين ذوي االحتياجات الخاصة3)رقم جدول 

 يقتي إعادة التطبيق وألفاكرونباخفي المجتمع السعودي من منظور إسالمي بطر 

 ألفاكركنباخ إعادة التطبيؽ  األبعاد 

 5.25 5.22 التمكيف الشرعي

 5.22 5.21 التمكيف التربكم

 5.20 5.27 التمكيف االجتماعي

 5.25 5.21 التمكيف الطبي

 5.23 5.22 التمكيف االقتصادم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 5.22 5.10 الدرجة الكمية

مقياس يتسـ بدرجة مرتفعة مف الثبات، كىك ما ظير خالؿ ( أف ال5)رقـ يتضح مف جدكؿ 

 فحص جميع قيـ معامالت الثبات، مما يشير إلى إمكانية الثقة في النتائج.

 االتساق الداخمي:   (3)

تـ حساب قيـ معامالت االرتباط بيرسكف بيف درجات كؿ عبارة مف عبارات المقياس كدرجة 

 ( يكضح ذلؾ:7)رقـ (، كجدكؿ 71العية )ف=البعد الذم تنتمي إليو عمى العينة االستط
 ( قيم معامالت ارتباط كل عبارة من عبارات المقياس بالبعد الذي تنتمي إليو4)رقم جدول 

 في مقياس معايير تمكين ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع السعودي من منظور إسالمي

 الخامسالبعد  البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األكؿ

 ر ـ ر ـ ر ـ ر ـ ر ـ

0 5.27 02 5.21 71 5.27 77 5.27 37 5.31 
7 5.21 02 5.32 72 5.27 73 5.27 35 5.32 
5 5.32 01 5.25 55 5.22 72 5.20 37 5.25 
7 5.27 02 5.27 50 5.22 72 5.21 33 5.20 
3 5.25 75 5.23 57 5.32 71 5.22 32 5.27 
2 5.22 70 5.22 55 5.37 72 5.25 32 5.21 
2 5.25 77 5.32 57 5.21 35 5.20 31 5.21 
1 5.27 75 5.32 53 5.27 30 5.25 32 5.22 
2 5.31 77 5.25 52 5.25   25 5.27 
05 5.32 73 5.20 52 5.22   20 5.25 
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 رررر

00 5.20 72 5.27 51 5.22     
07 5.25 72 5.21 52 5.27     
05 5.27   75 5.25     
07 5.27   70 5.21     

03 5.22   77 5.27     
    75 5.27     

( أف قيـ معامالت االرتباط بيف عبارات مقياس تمكيف ذكم 7)رقـ يتضح مف الجدكؿ      
االحتياجات الخاصة في المجتمع السعكدم مف منظكر إسالمي، كالدرجة الكمية لمبعد الذم 

(، كما تـ حساب قيـ معامالت االرتباط 5.50) مستكلىي قيـ دالة إحصائينا عند  تنتمي إليو
لدرجة االقتصادم(، كا -الطبي -االجتماعي -التربكم –لخمسة )الشرعي بيف درجات األبعاد ا

(، كىي دالة عند مستكل 5.22، 5.20، 5.25، 5.23، 5.20) أنياالكمية لممقياس، ككجد 
(5.50.) 

 إجراءات تطبيق البحث: 
إعداد مقياس معايير تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة في المجتمع السعكدم مف منظكر  -0

 اب الخصائص السيككمترية لو.إسالمي، كحس

تـ الحصكؿ عمى مكافقة لجنة أخالقيات البحث العممي بجامعة الطائؼ لمتطبيؽ عمى  -7
أعضاء ىيئة التدريس بأقساـ التربية الخاصة بالمممكة العربية السعكدية، كمعممي ذكم 

 االحتياجات الخاصة بمحافظة الطائؼ.

 ؿ نظرنا النتشار جائحة ككركنا.تـ تطبيؽ المقياس بكاسطة رابط عمى نماذج جكج -5

تـ جمع نتائج تطبيؽ مقياس معايير تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة في المجتمع السعكدم  -7
 .SPSS)مف منظكر إسالمي، كالتحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج )

تـ تفسير نتائج البحث في ضكء األطر النظرية كنتائج البحكث السابقة، كالخركج  -3
 كث المقترحة.بالتكصيات كالبح

 نتائج البحث:
 نتيجة السؤال األول وتفسيرىا:



 رياض محمد البيومي سعد/ د
 محمد أحمد اهلل الحاج طيفور د/ 

  عبد اهلل عمي محمود بنياند/        ين ذوي االحتياجات الخاصةتصور مقترح لتمك
 محمد أحمد أحمد عيسى  د/    
  تغريد محمد محمود الضمع      د/         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ما معايير تمكين ذوي االحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسالمي؟ -

كلإلجابة عف السؤاؿ تـ استخداـ متكسطات استجابات عينة البحث عمى عبارات كأبعاد      
 –متكسطة  –ياس إلى ثالث فئات )كبيرة المقياس، كتـ تقسيـ مكافقة العينة عمى عبارات المق
 ضعيفة(، كعميو تككف حدكد الفئات الثالث كالتالي:

  = 7=0-5مدل الفقرة  

  كعميو تككف الفئات: 5,22=  5  ÷ 7بقسمة الناتج عمى التقدير األعمى ، 

 ( 0,22( إلى )0متكفر بدرجة ضعيفة تبدأ مف.) 

 ( 7,55( إلى )0,22متكفر بدرجة متكسطة تبدأ مف). 

 ( 5( إلى )7,57متكفر بدرجة كبيرة تبدأ مف.) 

 ( يكضح النتائج.3)رقـ كالجدكؿ 
 ( متوسطات استجابة عينة البحث عمى معايير البعد األول:5)رقم جدول 

 )التمكين الشرعي( لممقياس، ودرجة الموافقة عمى تمك المعايير

 العبارات ـ
متكسط 
استجابة 
 العينة

 درجة المكافقة 
 عمى المعيار

   البعد األكؿ: معايير التمكيف الشرعي لذكم االحتياجات الخاصة:  
 كبيرة 7.70 األخذ بمبدأ الرخص في العبادات كالمعامالت. 0
 كبيرة 7.15 الحفاظ عمى خصكصية ذكم االحتياجات الخاصة. 7
حؽ ذكم االحتياجات الخاصة في التقاضي لمحصكؿ عمى حقكقيـ كالدفاع  5

 كبيرة 7.22 عنيا.

تكضيح دكر ذكم االحتياجات الخاصة في نشر التراث اإلسالمي كالحفاظ  7
 كبيرة 7.72 عميو.

 كبيرة 7.22 تكضيح دكر الشريعة اإلسالمية في التمكيف لذكم االحتياجات الخاصة. 3
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 رررر

 العبارات ـ
متكسط 
استجابة 
 العينة

 درجة المكافقة 
 عمى المعيار

االقتداء بسنة الرسكؿ الكريـ كالخمفاء الراشديف في التعامؿ مع ذكم  2
 كبيرة 7.15 االحتياجات الخاصة.

 كبيرة 7.73 النظر إلى اإلعاقة عمى أنيا اختبار كابتالء مف اهلل تعالى. 2
 كبيرة 7.22 تكفير الرعاية كالحياة الكريمة لكؿ معاؽ كفؽ طبيعة كدرجة إعاقتو. 1
تكضيح قدرات ذكم االحتياجات الخاصة التي تمكنيـ مف النجاح في جميع  2

 كبيرة 7.22 مجاالت الحياة.

 كبيرة 7.12 االحتياجات الخاصة مف التعرض لمسخرية كاالستيزاء.حماية ذكم  05
الحفاظ عمى حؽ ذكم االحتياجات الخاصة في الحياة كسالمة الجسـ  00

 كبيرة 7.15 كالعقؿ.

 كبيرة 7.25 مساعدة ذكم االحتياجات الخاصة في قضاء حاجاتيـ األساسية. 07
 كبيرة 7.32 ارتيـ كالدعاء ليـ.تكريـ ذكم االحتياجات الخاصة كمكاساتيـ كزي 05
 كبيرة 7.17 تكعية ذكم االحتياجات الخاصة بحقكقيـ ككاجباتيـ. 07
 كبيرة 7.25 تبني مشركع كطني لتمكيف ذكم االحتياجات الخاصة مف منظكر إسالمي. 03
 كبيرة 7.22 متكسط البعد األكؿ 

البعد األكؿ بدرجة كبيرة، ( مكافقة عينة البحث عمى جميع معايير 3)رقـ يتضح مف جدكؿ 
كيشير ذلؾ إلى ضركرة تفعيؿ نظرة الشريعة اإلسالمية لذكم االحتياجات الخاصة مف منطمؽ أنو 
ال فرؽ بيف عباد اهلل إال بالتقكل كالعمؿ الصالح، كأنو ال فرؽ بينيـ كبيف العادييف، كضركرة رفع 

فئة تعرضكا لالبتالء، كأنو يجب عدـ الحرج عف تمؾ الفئة، ككذلؾ نظرة اإلسالـ إلييـ عمى أنيـ 
السخرية منيـ كالعناية بيـ ككضعيـ في المكانة االجتماعية المناسبة؛ بتمكينيـ ليقكمكا بالدكر 

 كاألنشطة الحياتية في كؿ مياديف الحياة، كيحققكا االندماج في المجتمع مثؿ باقي أفراد الكطف.
ذم تكصؿ إلى أف الشريعة اإلسالمية ( ال7552كتتفؽ ىذه النتيجة مع بحث عبدالرحيـ )

اىتمت بتمكيف األفراد ذكم االحتياجات الخاصة، كنيت عف إيذاء مشاعرىـ، كضركة االىتماـ 
 بيذه الفئة، كااللتفات إلى حقكقيـ عمى المجتمع كعمى عائالتيـ.

 ( متوسطات استجابة عينة البحث عمى معايير6)رقم جدول 
 ( لممقياس، ودرجة الموافقة عمى تمك المعاييرالبعد الثاني: )التمكين التربوي

 متكسط البعد الثاني: معايير التمكيف التربكم لذكم االحتياجات الخاصة: 
 استجابة

 درجة
 المكافقة



 رياض محمد البيومي سعد/ د
 محمد أحمد اهلل الحاج طيفور د/ 

  عبد اهلل عمي محمود بنياند/        ين ذوي االحتياجات الخاصةتصور مقترح لتمك
 محمد أحمد أحمد عيسى  د/    
  تغريد محمد محمود الضمع      د/         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عمى المعيار العينة
ضماف حؽ التعميـ بدكف قيكد )في إطار سياسة الدمج( كفؽ ما تسمح بو قدرات كؿ فرد مف  02

 كبيرة 7.27 .ذكم االحتياجات الخاصة

التعامؿ مع كؿ شخص مف ذكم االحتياجات الخاصة كحالة فريدة تختمؼ عف غيرىا مف  02
 كبيرة 7.25 الحاالت.

تييئة الظركؼ التربكية التي تمكف ذكم االحتياجات الخاصة مف إظيار قدراتيـ كتنمية  01
 كبيرة 7.22 مكاىبيـ.

حتياجات الخاصة مف الحصكؿ عمى أفضؿ تفعيؿ التكنكلكجيا المساندة لتمكيف ذكم اال 02
 كبيرة 7.21 الخدمات التربكية.

 كبيرة 7.27 التكسع في إجراء كتطبيؽ البحكث التربكية التي تسيـ في تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة. 75
التكسع في برامج التدخؿ المبكر التي تجنب األطفاؿ اإلعاقة، أك التي تسيـ في تخفيؼ  70

 كبيرة 7.25 ة.آثارىا السمبي

 كبيرة 7.20 تقدير قدرات كمكاىب ذكم االحتياجات الخاصة. 77
تكفير المتطمبات التربكية مف مقررات كككادر كبيئة مدرسية؛ لتمكيف ذكم االحتياجات  75

 كبيرة 7.27 الخاصة في المدارس كالبرامج التربكية.

ات الخاصة كفؽ ما تسمح بو إتاحة التعميـ الجامعي كما بعد الجامعي لذكم االحتياج 77
 كبيرة 7.20 قدراتيـ.

 كبيرة 7.20 التكسع في إجراء البحكث النكعية في مجاؿ التربية الخاصة. 73
 كبيرة 7.27 استحداث مجاالت تعميمية مينية تتناسب كقدرات ذكم االحتياجات الخاصة. 72
ذكم االحتياجات الخاصة  التعاكف بيف المؤسسات التربكية كغيرىا مف المؤسسات؛ لتمكيف 72

 كبيرة 7.27 في جميع مجاالت الحياة.

 كبيرة 7.22 متكسط البعد الثاني 

             ( مكافقة عينة البحث عمى جميع معايير البعد الثاني بدرجة 2)رقـ يتضح مف جدكؿ 

              كبيرة، كيشير ذلؾ إلى أف اإلسالـ قد اىتـ بتعميـ ذكم االحتياجات الخاصة مف مبدأ 

           المساكاة بيف األفراد، كذلؾ يعد إشارة إلى ضركرة ضماف حقيـ في التعمـ كالحصكؿ 

عمى الشيادات العممية كالمينية التي يسعكف إلييا سكاء بالتعميـ المباشر أك التعميـ عف بعد، 
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جيزة االلكتركنية التي ككذلؾ اتاحة الفرصة ليـ بتسييؿ دخكليـ إلى المباني التعميمية، كتكفير األ

 تسيؿ تعمميـ.

( كىك أف 7502كمما يؤكد ضركرة التمكيف التربكم مع ما تكصؿ إليو بحث بكعيشة )

اإلدارة الجامعية ال تساعد الطالب عمى التمكيف التربكم؛ حيث ال تراعي ظركؼ الطمبة ذكم 

صعكبات تتعمؽ  االحتياجات الخاصة كخاصة في تكفير قاعات االختبارات المناسبة، ككجكد

 بأستاذ المقرر.

         ( مف ارتفاع مستكل تمكيف 7501كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصؿ إليو العطكل )

          ذكم االحتياجات الخاصة فيما يتعمؽ بميارة تقرير المصير ببعدييا: بيئة المؤسسة، كالجك 

            كصؿ إلى أف التمكيف( الذم ت7575العاـ، كما تتفؽ ىذه النتيجة مع بحث المجالي )

لمطالب ذكم االحتياجات الخاصة يؤثر ايجابينا في مستكل تكنكلكجيا المعمكمات  التربكم

 كاالتصاالت لدييـ.
 ( متوسطات استجابة عينة البحث عمى معايير7)رقم جدول 

 البعد الثالث: )التمكين االجتماعي( لممقياس، ودرجة الموافقة عمى تمك المعايير

 لبعد الثالث: معايير التمكيف االجتماعي لذكم االحتياجات الخاصة: ا 
  

متكسط 
استجابة 
 العينة

درجة 
المكافقة عمى 

 كبيرة 7.15 تعزيز تقبؿ األسر كالمجتمع لذكم االحتياجات الخاصة. 71 المعيار
تخصيص نسبة عادلة لمشاركة ذكم االحتياجات الخاصة في جميع المجاالت  72

 كبيرة 7.22 االجتماعية.

التدريب المبكر لذكم االحتياجات الخاصة عمى الميارات االجتماعية التي تمكنيـ  55
 كبيرة 7.22 مف االندماج في المجتمع.



 رياض محمد البيومي سعد/ د
 محمد أحمد اهلل الحاج طيفور د/ 

  عبد اهلل عمي محمود بنياند/        ين ذوي االحتياجات الخاصةتصور مقترح لتمك
 محمد أحمد أحمد عيسى  د/    
  تغريد محمد محمود الضمع      د/         
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 لبعد الثالث: معايير التمكيف االجتماعي لذكم االحتياجات الخاصة: ا 
  

متكسط 
استجابة 
 العينة

درجة 
المكافقة عمى 

 كبيرة 7.72 ضماف حؽ ذكم االحتياجات الخاصة في تكلي الكظائؼ العامة. 50 المعيار
ماعية كالثقافية تسييؿ انضماـ ذكم االحتياجات الخاصة لمجمعيات كاألندية االجت 57

 كبيرة 7.22 كالخيرية.

ضماف حؽ ذكم االحتياجات الخاصة في التمتع باأللعاب الرياضية ككسائؿ  55
 كبيرة 7.25 الترفيو.

 تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة مف عرض قضاياىـ بكسائؿ اإلعالـ.  57
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ببببكاإلعالماإلعالـ.

 كبيرة 7.27

 كبيرة 7.22 لخاصة عمى حقكؽ التكافؿ االجتماعي.حصكؿ ذكم االحتياجات ا 53

ضماف حؽ ذكم االحتياجات الخاصة في الزكاج كتككيف أسرة ما لـ يكف ىناؾ  52
 كبيرة 7.27 مانع شرعي أك طبي.

 كبيرة 7.20 تقديـ التأىيؿ االجتماعي لذكم االحتياجات الخاصة كالتأىيؿ الزكاجي كاألسرم. 52
 كبيرة 7.20 ياجات الخاصة مف الحصكؿ عمى خدمات الرعاية كالتأىيؿ.تمكيف أسر ذكم االحت 51
تكفير قاعدة بيانات لمخدمات االجتماعية المقدمة كالخدمات التي تحتاجيا كؿ فئة  52

 كبيرة 7.20 مف ذكم االحتياجات الخاصة.

 كبيرة 7.27 تكفير خدمات دعـ األسرة بالمنزؿ. 75
اعية كقت األزمات كالطكارئ لذكم االحتياجات تكفير خدمات المساندة االجتم 70

 كبيرة 7.25 الخاصة كأسرىـ.

 كبيرة 7.37 تكفير البرامج االنتقالية كبرامج االنتقاؿ لمعمؿ أك برامج التأىيؿ الزكاجي. 77
التكسع في إنشاء المؤسسات كالخدمات لرعاية ذكم االحتياجات الخاصة في القرل  75

 بيرةك 7.77 كالنجكع كالبادية.

 كبيرة 7.25 متكسط البعد الثالث 

( مكافقة عينة البحث عمى جميع معايير البعد الثالث بدرجة كبيرة، 2)رقـ يتضح مف جدكؿ 

كيشير ذلؾ إلى أف اإلسالـ قد اىتـ بتمكيف ذكم االحتياجات الخاصة بعدـ استبعادىـ عف 
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ع كفؽ قدراتيـ، كضماف المشاركة المجتمعية، بؿ ضركرة إشراكيـ في جميع أنشطة المجتم

حقكقيـ المجتمعية كتكفير أماكف مخصصة ليـ بالمكاصالت العامة، كتكفير المدارس المناسبة 

ليـ، كعدـ تكميفيـ باألعماؿ التي ليس باستطاعتيـ القياـ بيا، حتى يشعركا أنيـ مكاطنيف ليـ 

 حقكؽ مثؿ العادييف.

جات الخاصة ما تكصمت إلية نتائج كمما يؤكد أىمية التمكيف االجتماعي لذكم االحتيا

( مف أف المعاقيف ال يحصمكف عمى الكثير مف الحقكؽ كالخدمات، كعدـ 7557بحث القصاص )

تكافر فرص عمؿ كافية ليـ، كالذم يتسبب في حدكث العجز المادم مما يزيد مف معاناتيـ 

لى العزلة كأسرىـ، كيؤدم ذلؾ عمى ضعؼ مشاركتيـ في الجانب االجتماعي، كيؤدم بيـ إ

 االجتماعية.

( الذم تكصؿ إلى أف اإلخصائيف 7502كتتفؽ ىذه النتيجة مع بحث الناصر كحجازم )

االجتماعيف يمارسكف أنشطة عديدة لتمكيف ذكم االحتياجات الخاصة في المجتمع السعكدم، 

ا كأف أكثر مستكيات التمكيف شيكعنا ىي التمكيف المجتمعي، يميو األسرم، يميو الشخصي. كم

( كىك أنو ينبغي لتمكيف ذكم 7551تتفؽ ىذه النتيجة مع ما أكصى بو بحث عبدكف )

االحتياجات الخاصة تكفير التأىيؿ الميارم، كفرص العمؿ المناسبة ليـ؛ كذلؾ لمساعدة ىذه 

الفئة عمى االستمرار في العمؿ كالتكيؼ مع المجتمع، كاالستفادة مف القدرات التي يمتمككنياىا 

 ؿ عف المحيطيف. في االستقال

 ( متوسطات استجابة عينة البحث عمى معايير8)رقم جدول 
 البعد الرابع: )التمكين الطبي( لممقياس، ودرجة الموافقة عمى تمك المعايير

 البعد الرابع: معايير التمكيف الطبي لذكم االحتياجات الخاصة:  
 

متكسط 
استجابة 
 العينة

 درجة المكافقة 
 عمى المعيار



 رياض محمد البيومي سعد/ د
 محمد أحمد اهلل الحاج طيفور د/ 

  عبد اهلل عمي محمود بنياند/        ين ذوي االحتياجات الخاصةتصور مقترح لتمك
 محمد أحمد أحمد عيسى  د/    
  تغريد محمد محمود الضمع      د/         
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 كبيرة 7.25 ير تأميف صحي مجاني كامؿ لذكم االحتياجات الخاصة.تكف 77
 كبيرة 7.27 الكشؼ الطبي الدكرم الكامؿ عمى ذكم االحتياجات الخاصة. 73
تخصيص مكظفيف لمساعدة ذكم االحتياجات الخاصة في الحصكؿ عمى  72

 كبيرة 7.35 الخدمات الطبية.

التدخؿ العالجي المبكر بما يجنب األفراد اإلعاقة أك يقمؿ مف آثارىا  72
 كبيرة 7.22 السمبية.

 كبيرة 7.22 تكفير األجيزة الطبية كالتعكيضية لذكم االحتياجات الخاصة مجانا. 71
إعفاء ذكم االحتياجات الخاصة مف الدكر )تحديد المكعد( عند طمبيـ  72

 ةكبير  7.72 الخدمات الطبية.   

 كبيرة 7.22 تقديـ التكعية بأسباب اإلعاقة، كطرؽ تجنبيا، أك التقميؿ مف آثارىا السمبية. 35
تعاكف المؤسسات الطبية مع باقي مؤسسات المجتمع لتكفير الرعاية الطبية  30

 كبيرة 7.22 مف تكعية ككشؼ كعالج كأجيزة تعكيضية كغيرىا.

 كبيرة 7.27 متكسط البعد الرابع 

( مكافقة عينة البحث عمى جميع معايير البعد الرابع بدرجة كبيرة، 1)رقـ جدكؿ يتضح مف 
كيشير ذلؾ إلى أف اإلسالـ يرل أف ذكم االحتياجات الخاصة أشخاص لدييـ مستكل متدني مف 
الصحة مقارنة بالعادييف، كأف التمكيف الصحي يعمؿ عمى تحسيف قدراتيـ الصحية بما يمكنيـ 

تمع كاالستفادة مف طاقاتيـ؛ لذا فاف اإلسالـ ييتـ بتحقيؽ ذلؾ مف خالؿ مف المشاركة في المج
 التراحـ كالتعاطؼ كالتعاكف بتكفير الرعاية الصحية المناسبة لذكم االحتياجات الخاصة.

( الذم أكضح أف اإلسالـ قد سبؽ الغرب في 7507كتتفؽ ىذه النتيجة مع بحث بأسعد )
 لخاصة، مف خالؿ إرساء مبدأ لكؿ داء دكاء.االىتماـ بالفئات ذكم االحتياجات ا

( مف أف اىتماـ الدكلة بذكم االحتياجات 7502كيتفؽ ىذا مع ما أكضحو بحث بمغمي )
عادة  الخاصة يككف مف خالؿ تكفير خدمات ذات جكدة عالية لتحقيؽ مبدأ الكقاية كالتكافؿ كا 

ييز اآلخريف عنيـ، كتكافؤ التأىيؿ الصحي، كيعتمد ذلؾ عمى مبدأ احتراـ كرامتيـ، كعدـ تم
 الفرص بيف المكاطنيف، كذلؾ لتعزيز مشاركتيـ في الحياة العامة بسيكلة كيسر.

 ( متوسطات استجابة عينة البحث عمى معايير9) رقم جدول
 البعد الخامس: )التمكين االقتصادي( لممقياس، ودرجة الموافقة عمى تمك المعايير
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متكسط  تصادم لذكم االحتياجات الخاصة: البعد الخامس: معايير التمكيف االق
استجابة 
 العينة

درجة المكافقة 
 عمى المعيار

سف القكانيف التي تضمف حصكؿ ذكم االحتياجات الخاصة عمى حقكقيـ  37
 كبيرة 7.21 االقتصادية.

 كبيرة 7.33 ضماف حؽ ذكم االحتياجات الخاصة في التنقؿ كالمكاصالت العامة مجاننا. 35
قكؽ الممكية الخاصة كالذمة المالية المستقمة لذكم االحتياجات ضماف ح 37

 كبيرة 7.25 الخاصة.

 كبيرة 7.25 ضماف حصكؿ ذكم االحتياجات الخاصة عمى حقيـ في الميراث. 33
تكفير فرص العمؿ المناسبة لمقدرات المينية كالجسدية كالعقمية لكؿ شخص  32

 كبيرة 7.32 مف ذكم االحتياجات الخاصة.

تقديـ الدعـ الحككمي لممؤسسات التي تقدـ خدماتيا لذكم االحتياجات  32
 كبيرة 7.25 الخاصة.

تحديد نسبة مف الكظائؼ كالخدمات تتناسب مع نسبة ذكم االحتياجات  31
 كبيرة 7.20 الخاصة في المجتمع.

تفعيؿ برامج اإلرشاد كالتكجيو كالتأىيؿ الميني بما يمكف ذكم االحتياجات  32
 كبيرة 7.27 صة مف المنافسة عمى الكظائؼ.الخا

تعديؿ كتييئة بيئة العمؿ بما يتناسب كاحتياجات كؿ شخص مف ذكم  25
 كبيرة 7.35 االحتياجات الخاصة.

ضماف حصكؿ كؿ فرد مف ذكم االحتياجات الخاصة عمى بدالت اإلعاقة  20
 كبيرة 7.20 كفؽ طبيعة كدرجة إعاقتو.

 كبيرة 7.27 متكسط البعد الخامس 

( مكافقة عينة البحث عمى جميع معايير البعد الخامس بدرجة 2) رقـ يتضح مف جدكؿ
كبيرة، كيشير ذلؾ إلى أف اإلسالـ قد اىتـ بذكم االحتياجات الخاصة مف خالؿ تأىيميـ 
فساح المجاؿ ليـ في العمؿ ليتـ تكفير العيش الكريـ ليـ، كعدـ  بتجييزىـ لممشاكة في المجتمع كا 

لمفقر أك الحاجة، ككذلؾ السعي لرفع كفاءتيـ المينية خالؿ العمؿ عف طريؽ التدريب،  تعرضيـ
 كتكميفيـ باألعماؿ المناسبة لقدراتيـ.

         ( كالذم تكصؿ إلى أف7575كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج بحث مرزكؽ )
          ئة لتمكيف ذكمالممارسات اإلدارية، كالمؤسسات االجتماعية، كالمجتمع ككؿ يمكنيـ تككيف بي

 االحتياجات الخاصة.

 نتيجة السؤال الثاني وتفسيرىا:



 رياض محمد البيومي سعد/ د
 محمد أحمد اهلل الحاج طيفور د/ 

  عبد اهلل عمي محمود بنياند/        ين ذوي االحتياجات الخاصةتصور مقترح لتمك
 محمد أحمد أحمد عيسى  د/    
  تغريد محمد محمود الضمع      د/         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المستجيبيف ذكم عدد سنكات      
الخبرة األعمى كالمستجيبيف ذكم عدد سنكات الخبرة األقؿ عمى مقياس معايير تمكيف ذكم 

السعكدم مف منظكر إسالمي؟، كلإلجابة عف السؤاؿ تـ استخداـ  االحتياجات الخاصة بالمجتمع
 ( يكضح ذلؾ:05اختبار "ت" لمعينات المستقمة، كالجدكؿ )

( قيمة "ت" وداللة الفروق بين متوسطي درجات المستجيبين ذوي عدد 10جدول )
سنوات الخبرة األعمى والمستجيبين ذوي عدد سنوات الخبرة األقل عمى مقياس 

 كين ذوي االحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسالميمعايير تم

المتكسط  العدد  البعد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الداللة قيمة ت

التمكيف 
 الشرعي

 5.23 75.71 27 الخبرة األقؿ
5.311 

غير 
 5.55 75.53 52 الخبرة األعمى دالة

التمكيف 
 التربكم

 7.72 57.50 27 الخبرة األقؿ
0.525 

غير 
 7.27 50.55 52 الخبرة األعمى دالة

التمكيف 
 االجتماعي

 3.27 77.21 27 الخبرة األقؿ
0.025 

غير 
 2.20 70.02 52 الخبرة األعمى دالة

التمكيف 
 الطبي

 5.77 70.52 27 الخبرة األقؿ
0.273 

غير 
 7.57 75.02 52 الخبرة األعمى دالة

التمكيف 
 االقتصادم

 5.13 72.50 27 قؿالخبرة األ
5.011 

غير 
 5.23 72.72 52 الخبرة األعمى دالة

الدرجة 
 الكمية

 02.07 025.0 27 الخبرة األقؿ
5.212 

غير 
 75.25 032.7 52 الخبرة األعمى دالة



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المفحكصيف 05يتضح مف جدكؿ )

يف ذكم الخبرة األقؿ عمى المقياس في الدرجة الكمية كاألبعاد؛ أم ذكم الخبرة األعمى كالمفحكص

أف ىناؾ اتفاؽ مف جميع أفراد عينة البحث عمى أىمية معايير تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة 

في جميع األبعاد؛ مما يؤكد صالحية االعتماد عمى معايير األبعاد الخمسة في كضع التصكر 

ت الخاصة بالمجتمع السعكدم مف منظكر إسالمي، كتتفؽ ىذه المقترح لتمكيف ذكم االحتياجا

( التي أظيرت أف عدد سنكات الخبرة تعد عامالن مؤثرنا 7507النتيجة مع نتائج بحث القحطاني )

في مستكل التمكيف كفقنا ألداء المستجيبيف عمى مقياس تمكيف قيادات الصؼ الثاني بديكاف كزارة 

( الذم تكصؿ 7502نكات الخبرة األعمى، كبحث النكاجحة )العدؿ لصالح األفراد ذكم عدد س

إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل التمكيف النفسي تبعنا لمتغير سنكات الخبرة 

( الذم تكصؿ إلى كجكد 7501سنة فأعمى(؛ ككذلؾ بحث عبدالغاني ) 00لصالح ذكم الخبرة )

يف بمصنع األسمنت ترجع إلى مدة الخبرة فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل تمكيف العامم

( الذم تكصؿ إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ترجع 7502بالمصنع؛ كبحث الحراحشة )

 إلى عدد سنكات الخبرة في مجاؿ التمكيف اإلدارم.

 نتيجة السؤال الثالث وتفسيرىا:

س كالمعمميف عمى ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أعضاء ىيئة التدري     

مقياس تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة بالمجتمع السعكدم مف منظكر إسالمي؟، كلإلجابة عمى 

 ( يكضح ذلؾ:00السؤاؿ تـ استخداـ اختبار "ت" لمعينات المستقمة، كالجدكؿ )

( قيمة "ت" وداللة الفروق بين أعضاء ىيئة التدريس والمعممين في االستجابات 11جدول )

 س معايير تمكين ذوي االحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسالميعمى مقيا



 رياض محمد البيومي سعد/ د
 محمد أحمد اهلل الحاج طيفور د/ 

  عبد اهلل عمي محمود بنياند/        ين ذوي االحتياجات الخاصةتصور مقترح لتمك
 محمد أحمد أحمد عيسى  د/    
  تغريد محمد محمود الضمع      د/         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المتكسط  العدد  البعد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الداللة قيمة ت

التمكيف 
 الشرعي

 غير دالة 5.373 5.52 75.35 35 أعضاء ىيئة تدريس
 5.11 75.07 35 معمميف

التمكيف 
 التربكم

 غير دالة 5.172 7.50 57.55 35 أعضاء ىيئة تدريس
 7.33 50.32 35 معمميف

التمكيف 
 االجتماعي

 غير دالة 5.370 2.52 77.75 35 أعضاء ىيئة تدريس
 2.57 70.21 35 معمميف

التمكيف 
 الطبي

 غير دالة 5.527 5.12 75.25 35 أعضاء ىيئة تدريس
 5.35 75.22 35 معمميف

التمكيف 
 االقتصادم

 غير دالة 5.112 5.17 72.22 35 تدريس أعضاء ىيئة
 5.27 72.57 35 معمميف

الدرجة 
 الكمية

 غير دالة 5.203 02.25 027.1 35 أعضاء ىيئة تدريس
 02.17 025.7 35 معمميف

( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أعضاء 00يتضح مف جدكؿ )
ية كاألبعاد؛ أم أف ىناؾ اتفاؽ مف جميع أفراد عينة ىيئة التدريس كالمعمميف في الدرجة الكم

البحث عمى أىمية معايير تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة في جميع األبعاد؛ مما يؤكد 
صالحية االعتماد عمى معايير األبعاد الخمسة في كضع التصكر المقترح لتمكيف ذكم 

فؽ ىذه النتيجة مع الجرايدة االحتياجات الخاصة بالمجتمع السعكدم مف منظكر إسالمي، كتت
( كالذم تكصؿ إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراد 7507كالمنكرم )

العينة لمجاالت التمكيف اإلدارم تعزل لممؤىؿ العممي، كما تتفؽ مع ما تكصؿ إليو الزغبي 
تمع عمى جميع ( كىك عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراد المج7503)

مجاالت تطبيؽ اإلدارة االلكتركنية في المدارس الحككمية التابعة لمديرات التربية كالتعميـ في 
( الذم تكصؿ إلى عدـ 7505محافظة إربد، كتتفؽ النتيجة مع ما تكصؿ إليو بحث بكسالـ )

 دراسي.كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مستكل إدارؾ العامميف لمتمكيف تعزم لممؤىؿ ال
 التصور المقترح:



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، كفي ضكء خبرات الباحثيف العممية كالعممية في ضكء نتائج الدراسة النظرية كالميدانية
فإف التصكر المقترح لتمكيف ذكم االحتياجات الخاصة بالمجتمع السعكدم مف منظكر إسالمي 

 سكؼ يتضمف العناصر التالية:
 منطمقات التصكر المقترح. - 
 لمقترح.أىمية التصكر ا - 
 ىدؼ التصكر المقترح. - 
 أبعاد التصكر المقترح. - 
 إجراءات تطبيؽ التصكر المقترح. - 

 منطمقات التصور المقترح:
 يعد تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة مبدأ إسالمينا يقره القرآف الكريـ، كتقره السنة النبكية، -0

 كسيرة الخمفاء الراشديف. 
اجات الخاصة قضية إنسانية بالدرجة األكلى؛ حيث تحظى تعد قضية تمكيف ذكم االحتي -7

 باىتماـ الكثير مف المنظمات العالمية كاألمـ المتحدة كمنظمة اليكنسكك كغيرىا.
اىتماـ المممكة العربية السعكدية بدعـ كتمكيف ذكم اإلعاقة مف خالؿ برنامج الكصكؿ  -5

ز الممؾ سمماف ألبحاث اإلعاقة، كأقرىا الشامؿ كأحد البرامج الكطنية الميمة التي أنجزىا مرك
مجمس الكزراء، كالذم ييدؼ إلى إيجاد بيئة خالية مف العكائؽ، كتمكيف األشخاص ذكم 

 اإلعاقة مف التكاصؿ، كاستخداـ المرافؽ، كالتقنية الحديثة.
أف تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة يعد تحقيقنا لمبدأ تكافؤ الفرص بينيـ كبيف غيرىـ مف  -7 

 لعادييف، فضال عف ككنيا استثمارنا بشرينا يعكد بالنفع عمييـ كعمى المجتمع.ا
أف االىتماـ بتربية كرعاية ذكم االحتياجات الخاصة تمثؿ أحد المعايير الحضارية التي  -3

 يقاس بيا تقدـ المجتمعات كرقييا.
يـ بحرمانيـ مف أف األشخاص ذكم االحتياجات الخاصة ال ينبغي أف يعاقبكا مف جراء إعاقت -2

 الخدمات المناسبة لقدراتيـ، كالتي تمكنيـ مف االستقاللية كاالعتماد عمى الذات.
أف تربية ذكم االحتياجات الخاصة كتمكينيـ يعد استثمارنا بشرينا كاقتصادينا كاجتماعينا؛ حيث  -2

يتحكلكف مف أشخاص يعتمدكف عمى غيرىـ إلى أشخاص مستقميف، كمف أشخاص مستيمكيف 
ستحقكف الرعاية كبدالت اإلعاقة إلى أشخاص عامميف منتجيف مساىميف في رفع مستكل ي

 االقتصاد الكطني.



 رياض محمد البيومي سعد/ د
 محمد أحمد اهلل الحاج طيفور د/ 
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 أىمية التصور المقترح:
 تتمثل أىمية التصور المقترح فيما يمي:

 القائمة عمى القرآف كالسنة لتمكيف ذكم االحتياجات الخاصة.  تكضيح المرجعية اإلسالمية -0
 تربكية لتمكيف ذكم االحتياجات الخاصة.تكضيح المرجعية ال -7
 تكضيح معايير تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة اجتماعيا. -5
 تكضيح معايير تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة طبينا. -7
 تكضيح معايير تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة اقتصادينا. -3
ف رعاية ذكم االحتياجات تكفير مرجعية عممية يمكف أف تستفيد منيا الجيات المسؤكلة ع -2

الخاصة؛ لمتنسيؽ فيما بينيا، كاالرتقاء بالخدمات المقدمة لذكم االحتياجات الخاصة؛ بما يحقؽ 
 التمكيف الشامؿ.

 ىدف التصور المقترح:
تقديـ رؤية عممية يمكف أف تسيـ في كضع  إلى –في مجممو  –ييدؼ التصكر المقترح        

م االحتياجات الخاصة بالمجتمع السعكدم مف منظكر نظاـ مجتمعي متكامؿ لتمكيف ذك 
إسالمي، باإلضافة إلي كضع اإلجراءات كاآلليات التي ينبغي عمي الجيات المعنية بالقضية 

 إتباعيا لتنفيذ التصكر المقترح، كالتي مف شأنيا المساىمة في تفعيؿ التصكر المقترح.
 أبعاد التصور المقترح: 
 اجات الخاصة.فمسفة تمكين ذوي االحتي -1

تنطمؽ فمسفة تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة بالتصكر الحالي مف المبادئ الشرعية التي      
تكفؿ لذكم االحتياجات الخاصة حؽ التمكيف كالكصكؿ الشامؿ، كما تعتمد فمسفة التمكيف عمى 

صرار مكنتيـ مف تحقيؽ نج احات قد ما يمتمكو ذكم اليمـ العالية مف قدرات كمكاىب كعزيمة كا 
تفكؽ نجاحات الكثير مف أقرانيـ مف العادييف في المجاالت التربكية كالرياضية كاالقتصادية 

؛ 7575كبرنامج التحكؿ الكطني  7555كغيرىا، فضالن عف رؤية المممكة العربية السعكدية 
حيث أكدا عمى أىمية تمكيف  ذكم االحتياجات الخاصة؛ كذلؾ مف خالؿ تنفيذ مخرجات 

 يجية الكطنية لذكم االحتياجات الخاصة كالتي تتبناىا كزارة العمؿ كالتنمية االجتماعية.االسترات
 النتائج المتوقعة لتنفيذ التصور المقترح لتمكين ذوي االحتياجات الخاصة. -2
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بالنظر إلى قضية تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة كقضية إسالمية، أخالقية، اجتماعية،      
 إنو مف المتكقع أف يحقؽ التصكر المقترح العديد مف النتائج اإليجابية كمنيا:تربكية، اقتصادية ف

تقديـ الدعـ كالمساندة لذكم االحتياجات الخاصة كأسرىـ كفؽ أسس عممية، كفي كافة  -أ
 المجاالت التربكية، كالطبية، كاالقتصادية، كاالجتماعية.

 كمكاىبيـ. رفع كفاءة ذكم االحتياجات الخاصة، كتنمية قدراتيـ -ب
%( مف أبنائو، كاالستفادة 05بناء نيضة المجتمع كتقدمو؛ ببناء قدرات فئة ال تقؿ عف ) -ج

 منيـ في بناء نيضة المجتمع كتقدمو كرقيو.
تنمية االتجاىات اإليجابية نحك ذكم االحتياجات الخاصة؛ بالنظر إلييـ عمى أنيـ أشخاص  -د

 .ذكم كفاءة منتجيف مساىميف في بناء الكطف
زيادة ثقة ذكم االحتياجات الخاصة في أنفسيـ كقدراتيـ؛ مما يشجعيـ عمى المشاركة  -ق

 كالتطكير كاإلبداع في كافة مجاالت الحياة.
تنمية شعكر ذكم االحتياجات الخاصة بالتقدير كالراحة كالطمأنينة، كبالتالي تزداد لدييـ قيـ  -ك

 الكالء كاالنتماء لكطنيـ.
االحتياجات الخاصة كما أسفرت عنيا نتائج الدراسة  معايير تمكين ذوي -3

         النظرية والميدانية، والتي تتمثل في:
البعد األول: معايير التمكين الشرعي لذوي االحتياجات الخاصة، وقد جاءت  -أ

 بنوده وفق الترتيب التالي من وجية نظر عينة الدراسة:
 سخرية كاالستيزاء.حماية ذكم االحتياجات الخاصة مف التعرض لم -
 تكعية ذكم االحتياجات الخاصة بحقكقيـ ككاجباتيـ. -
 االقتداء بسنة الرسكؿ الكريـ كالخمفاء الراشديف في التعامؿ مع ذكم االحتياجات الخاصة. -
 الحفاظ عمى خصكصية ذكم االحتياجات الخاصة. -
 كالعقؿ.الحفاظ عمى حؽ ذكم االحتياجات الخاصة في الحياة كسالمة الجسـ  -
 حؽ ذكم االحتياجات الخاصة في التقاضي لمحصكؿ عمى حقكقيـ كالدفاع عنيا. -
 تكضيح دكر الشريعة اإلسالمية في التمكيف لذكم االحتياجات الخاصة. -
 تكضيح قدرات ذكم االحتياجات الخاصة التي تمكنيـ مف النجاح في جميع مجاالت الحياة. -
 ي قضاء حاجاتيـ األساسية.مساعدة ذكم االحتياجات الخاصة ف -
 تكفير الرعاية كالحياة الكريمة لكؿ معاؽ كفؽ طبيعة كدرجة إعاقتو. -
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 تبني مشركع كطني لتمكيف ذكم االحتياجات الخاصة مف منظكر إسالمي. -
 تكريـ ذكم االحتياجات الخاصة كمكاساتيـ كزيارتيـ كالدعاء ليـ. -
 التراث اإلسالمي كالحفاظ عميو. تكضيح دكر ذكم االحتياجات الخاصة في نشر -
 النظر إلى اإلعاقة عمى أنيا اختبار كابتالء مف اهلل تعالى. -
 األخذ بمبدأ الرخص في العبادات كالمعامالت. -
البعد الثاني: معايير التمكين التربوي لذوي االحتياجات الخاصة، وقد جاءت  -ب

 :بنوده وفق الترتيب التالي من وجية نظر عينة الدراسة
تييئة الظركؼ التربكية التي تمكف ذكم االحتياجات الخاصة مف إظيار قدراتيـ كتنمية  -

 مكاىبيـ.
ضماف حؽ التعميـ بدكف قيكد )في إطار سياسة الدمج( كفؽ ما تسمح بو قدرات كؿ فرد مف  -

 ذكم االحتياجات الخاصة.
 تقدير قدرات كمكاىب ذكم االحتياجات الخاصة. -
التدخؿ المبكر التي تجنب األطفاؿ اإلعاقة أك التي تسيـ في تخفيؼ آثارىا  التكسع في برامج -

 السمبية.
تفعيؿ التكنكلكجيا المساندة لتمكيف ذكم االحتياجات الخاصة مف الحصكؿ عمى أفضؿ  -

 الخدمات التربكية.
 التعاكف بيف المؤسسات التربكية كغيرىا مف المؤسسات لتمكيف ذكم االحتياجات الخاصة في -

 جميع مجاالت الحياة.
تكفير المتطمبات التربكية مف مقررات كككادر كبيئة مدرسية لتمكيف ذكم االحتياجات الخاصة  -

 في المدارس كالبرامج التربكية.
 التكسع في إجراء كتطبيؽ البحكث التربكية التي تسيـ في تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة. -
 ب كقدرات ذكم االحتياجات الخاصة.استحداث مجاالت تعميمية مينية تتناس -
 إتاحة التعميـ الجامعي كما بعد الجامعي لذكم االحتياجات الخاصة كفؽ ما تسمح بو قدراتيـ. -
 التكسع في إجراء البحكث النكعية في مجاؿ التربية الخاصة. -
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التعامؿ مع كؿ شخص مف ذكم االحتياجات الخاصة كحالة فريدة تختمؼ عف غيرىا مف  -
 ت.الحاال

البعد الثالث: معايير التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة، وقد  -ج
 جاءت بنوده وفق الترتيب التالي من وجية نظر عينة الدراسة:

 تعزيز تقبؿ األسر كالمجتمع لذكم االحتياجات الخاصة. -
 تمكيف أسر ذكم االحتياجات الخاصة مف الحصكؿ عمى خدمات الرعاية كالتأىيؿ. -
تكفير قاعدة بيانات لمخدمات االجتماعية المقدمة كالخدمات التي تحتاجيا كؿ فئة مف ذكم  -

 االحتياجات الخاصة.
 تخصيص نسبة عادلة لمشاركة ذكم االحتياجات الخاصة في جميع المجاالت االجتماعية. -
 الخيرية.تسييؿ انضماـ ذكم االحتياجات الخاصة لمجمعيات كاألندية االجتماعية كالثقافية ك  -
 حصكؿ ذكم االحتياجات الخاصة عمى حقكؽ التكافؿ االجتماعي. -
التدريب المبكر لذكم االحتياجات الخاصة عمى الميارات االجتماعية التي تمكنيـ مف  -

 االندماج في المجتمع.
 تكفير خدمات دعـ األسرة بالمنزؿ. -
لـ يكف ىناؾ مانع شرعي  ضماف حؽ ذكم االحتياجات الخاصة في الزكاج كتككيف أسرة ما -

 أك طبي.
 تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة مف عرض قضاياىـ بكسائؿ اإلعالـ.  -
 ضماف حؽ ذكم االحتياجات الخاصة في التمتع باأللعاب الرياضية ككسائؿ الترفيو. -
تكفير خدمات المساندة االجتماعية كقت األزمات كالطكارئ لذكم االحتياجات الخاصة  -

 كأسرىـ.
 تقديـ التأىيؿ االجتماعي لذكم االحتياجات الخاصة كالتأىيؿ الزكاجي كاألسرم. -
 تكفير البرامج االنتقالية كبرامج االنتقاؿ لمعمؿ أك برامج التأىيؿ الزكاجي. -
 ضماف حؽ ذكم االحتياجات الخاصة في تكلي الكظائؼ العامة. -
تياجات الخاصة في القرل كالنجكع التكسع في إنشاء المؤسسات كالخدمات لرعاية ذكم االح -

 كالبادية.
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البعد الرابع: معايير التمكين الطبي لذوي االحتياجات الخاصة، وقد جاءت  -د
 بنوده وفق الترتيب التالي من وجية نظر عينة الدراسة:

 تكفير األجيزة الطبية كالتعكيضية لذكم االحتياجات الخاصة مجانا. -
 جنب األفراد اإلعاقة أك يقمؿ مف آثارىا السمبية.التدخؿ العالجي المبكر بما ي -
 تقديـ التكعية بأسباب اإلعاقة، كطرؽ تجنبيا، أك التقميؿ مف آثارىا السمبية. -
تعاكف المؤسسات الطبية مع باقي مؤسسات المجتمع لتكفير الرعاية الطبية مف تكعية ككشؼ  -

 كعالج كأجيزة تعكيضية كغيرىا.
 لكامؿ عمى ذكم االحتياجات الخاصة.الكشؼ الطبي الدكرم ا -
 تكفير تأميف صحي مجاني كامؿ لذكم االحتياجات الخاصة. -
 تخصيص مكظفيف لمساعدة ذكم االحتياجات الخاصة في الحصكؿ عمى الخدمات الطبية. -
 إعفاء ذكم االحتياجات الخاصة مف الدكر )تحديد المكعد( عند طمبيـ الخدمات الطبية.    -
امس: معايير التمكين االقتصادي لذوي االحتياجات الخاصة، وقد البعد الخ -ه

 جاءت بنوده وفق الترتيب التالي من وجية نظر عينة الدراسة:
 ضماف حصكؿ ذكم االحتياجات الخاصة عمى حقيـ في الميراث. -
ضماف حصكؿ كؿ فرد مف ذكم االحتياجات الخاصة عمى بدالت اإلعاقة كفؽ طبيعة كدرجة  -

 إعاقتو.
 تقديـ الدعـ الحككمي لممؤسسات التي تقدـ خدماتيا لذكم االحتياجات الخاصة. -
 ضماف حقكؽ الممكية الخاصة كالذمة المالية المستقمة لذكم االحتياجات الخاصة. -
 سف القكانيف التي تضمف حصكؿ ذكم االحتياجات الخاصة عمى حقكقيـ االقتصادية. -
أىيؿ الميني بما يمكف ذكم االحتياجات الخاصة مف تفعيؿ برامج اإلرشاد كالتكجيو كالت -

 المنافسة عمى الكظائؼ.
 تحديد نسبة مف الكظائؼ كالخدمات تتناسب مع نسبة ذكم االحتياجات الخاصة في المجتمع. -
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تكفير فرص العمؿ المناسبة لمقدرات المينية كالجسدية كالعقمية لكؿ شخص مف ذكم  -
 االحتياجات الخاصة.

 كم االحتياجات الخاصة في التنقؿ كالمكاصالت العامة مجاننا.ضماف حؽ ذ -
 تعديؿ كتييئة بيئة العمؿ بما يتناسب كاحتياجات كؿ شخص مف ذكم االحتياجات الخاصة. -

 إجراءات تطبيق التصور المقترح:
 إجراءات عمى المستوي القومي، وتتمثل في: -1
نيا؛ بما يكفؿ التمكيف كالكصكؿ الشامؿ لذكم إصدار القكانيف كالتشريعات، أك تعديؿ القائـ م -أ

 االحتياجات الخاصة.
إصدار القكانيف كاألكامر السامية إلنشاء ىيئة قكمية ترعى تنسيؽ كتكامؿ جيكد كافة  -ب

 الكزارات كالييئات، كتراقب أدائيا؛ لتمكيف ذكم االحتياجات الخاصة.
التصكر المقترح عمى مستكم جميع  رصد الميزانيات كالمخصصات المالية الالزمة لتنفيذ -ج

 الكزارات كالجيات ذات الصمة.
 إجراءات عمى مستوي وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد: - 2

كتتضمف تبني برنامج متكامؿ؛ لتكضيح المبادئ الشرعية لتمكيف ذكم االحتياجات      
 الخاصة، كذلؾ مف خالؿ:

 المساجد.خطبة الجمعة، كالدركس األسبكعية ب -أ
 تقديـ التكعية الدينية بكسائؿ اإلعالـ المقركءة كالمسمكعة كالمرئية. -ب
تقديـ التكعية الدينية لمكزارات كالمؤسسات كالييئات المعنية برعاية ذكم االحتياجات  -ج

 الخاصة.
تكسيع االستعانة بالقدرات كالكفاءات مف ذكم االحتياجات الخاصة في العمؿ الدعكم؛ فيـ  -د

 ر عمى التعبير عف قضاياىـ كاحتياجاتيـ.أقد
االستعانة بالخبراء مف الطبييف كالتربكييف؛ لتكضيح قضايا ذكم االحتياجات الخاصة لألئمة  -ق

كالخطباء كالدعاة مف زاكية عممية؛ لتحقيؽ التكامؿ بيف الرأم الشرعي كالعممي؛ بما يمكنيـ 
  مف عرضيا عرضا شرعيا عمميا متكازنا.

 لميزانيات كالدعـ المالي الالـز لتنفيذ التصكر المقترح.تكفير ا -ك
 إجراءات عمى المستوي التربوي )وزارة التعميم(، وتتمثل في: - 3



 رياض محمد البيومي سعد/ د
 محمد أحمد اهلل الحاج طيفور د/ 

  عبد اهلل عمي محمود بنياند/        ين ذوي االحتياجات الخاصةتصور مقترح لتمك
 محمد أحمد أحمد عيسى  د/    
  تغريد محمد محمود الضمع      د/         
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إجراء مسح شامؿ لذكم االحتياجات الخاصة بالتعميـ العاـ كالجامعي، تمييدا لتكفير البرامج  -أ
 التي تمبي احتياجاتيـ.

ياجات الخاصة بجميع مراحؿ التعميـ، تتضمف المعمكمات تصميـ قاعدة بيانات لذكم االحت -ب
الشخصية كاألسرية كاالجتماعية كالطبية كالتربكية لكؿ فرد، كما تتضمف جميع البيانات 

مكانياتيا البشرية كالمادية.  الخاصة بالبرامج كا 
ا، كفي االستفادة مف الخبرات األجنبية في مجاؿ إعداد معمـ التربية الخاصة، كتنميتو ميني -ج

 مجاؿ إعداد كتصميـ البرامج.
 تكفير احتياجات البرامج مف الخدمات المساندة، سكاء ككادر بشرية، أك أجيزة كتقنيات. -د
 تكفير بيئة مدرسية آمنة، كجاذبة لذكم االحتياجات الخاصة. -ق
طالب تحفيز البيئة التربكية باألنشطة كالمسابقات كالجكائز العممية، عمى أف يشمؿ ذلؾ ال -ك

 كالككادر الفنية كاإلدارية ببرامج التربية الخاصة.
تشجيع التعاكف كالعمؿ بركح الفريؽ عمى أف يشمؿ ذلؾ الطالب العادييف كذكم االحتياجات  -ز

 الخاصة، كأكلياء أمكرىـ، كجميع الككادر البشرية بالبرامج التربكية.
االحتياجات الخاصة عمى المستكل تطكير التكصيؼ الميني لجميع الككادر العاممة مع ذكم  -ح

دارات المدارس، كالمعمميف كاألخصائييف كاإلدارييف؛  الكزارم، كمستكل اإلدارات التعميمية، كا 
 بما يضمف تنسيؽ الجيكد كتكامميا. 

تطكير اإلدارات المساندة ذات العالقة ببرامج التربية الخاصة، كمف أىميا إدارة تشخيص  -ط
دارات غرؼ المصادر. ذكم االحتياجات الخاصة،  كاإلدارات الطبية، كا 

اعتماد نظاـ تربكم لمرقابة كالمحاسبة؛ لضماف جكدة البرامج التربكية لذكم االحتياجات  -م
 الخاصة، كاستمرار تطكيرىا.

 ضركرة االعتماد األكاديمي لبرامج ذكم االحتياجات الخاصة بجميع برامج التعميـ. -ؾ
ع جميع مؤسسات المجتمع؛ بيدؼ دعـ ذكم االحتياجات بناء الشراكات المجتمعية م -ؿ

 الخاصة بالتعميـ، كفي جميع المؤسسات.
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المساىمة في تكعية المجتمع بقضايا ذكم االحتياجات الخاصة، كدعميا عمى المستكل  -ـ
 الكطني.

 تكفير كمراقبة الميزانيات المالية لبرامج التربية الخاصة؛ بما يحقؽ أقصى استفادة منيا. -ف
 إجراءات عمى المستوى االجتماعي، وتتمثل في: - 4
 تكفير خط ساخف لإلبالغ عف العنؼ كالتمييز ضد ذكم االحتياجات الخاصة. -أ
 تشجيع إنشاء األندية الخاصة بذكم االحتياجات الخاصة كأسرىـ. -ب
لثقافية تكفير االحتياجات كاألنشطة الالزمة لذكم االحتياجات الخاصة بالنكادم الرياضية كا -ج

 كاالجتماعية، كغيرىا مف مؤسسات المجتمع.
تكفير الككادر البشرية المدربة كالمؤىمة لمتعامؿ مع ذكم االحتياجات الخاصة بجميع  -د

 مؤسسات المجتمع.
تحفيز مؤسسات المجتمع لالرتقاء بالخدمات المقدمة لذكم االحتياجات الخاصة، كتمثيميـ  -ق

 ت.تمثيال عادال داخؿ تمؾ المؤسسا
اعتماد برنامج كطني شامؿ لمتكعية بأسباب اإلعاقة، كطرؽ تجنبيا أك التخفيؼ مف آثارىا  -ك

 السمبية، كالتعريؼ بذكم االحتياجات الخاصة، كقدراتيـ، كاحتياجاتيـ.
 التكسع في إنشاء جمعيات رعاية ذكم االحتياجات الخاصة، كأسرىـ. -ز
 ربية الخاصة.تشجيع مبادرات خدمة المجتمع في مجاؿ الت -ح
 إنشاء مؤسسة قكمية لتقديـ خدمات دعـ ذكم االحتياجات الخاصة، كأسرىـ. -ط
 تشجيع كسائؿ اإلعالـ لتبني قضايا ذكم االحتياجات الخاصة، كتغطيتيا إعالميا. -م
تكريـ المؤسسات كالشخصيات ذات الجيكد المتميزة في مجاؿ خدمة ذكم االحتياجات  -ؾ

 الخاصة.
 الحتياجات الخاصة ممف يسيمكف في خدمة المجتمع.تكريـ ذكم ا -ؿ
 إجراءات عمى المستوى الطبي، وتتمثل في: - 5
تكفير منظكمة تكعكية طبية بالتعاكف مع كسائؿ اإلعالـ كالمؤسسات التربكية، كجميع  -أ

مؤسسات المجتمع، بيدؼ تقميؿ نسب اإلعاقة، كالتقميؿ مف آثارىا السمبية، كالتكعية بسبؿ 
 الطبية المناسبة. الرعاية
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بناء قاعدة معرفية تتضمف أعداد ذكم االحتياجات الخاصة، كطبيعة كدرجة إعاقتيـ،  -ب
 كاحتياجاتيـ الطبية مف الككادر كاألجيزة كاألدكية، كالكشؼ الدكرم.

التكسع في إنشاء التخصصات الطبية ذات العالقة باإلعاقة، كتخصص األجيزة التعكيضية  -ج
أىيؿ السمعي، كاضطرابات النطؽ كالكالـ، كالعالج الكظيفي، كالعالج كالمساندة، كالت

 الطبيعي، كالتشخيص الطبي لإلعاقات المختمفة.
تكفير خدمات التشخيص كالتدخؿ المبكر في األقساـ كالكحدات الطبية ذات العالقة  -د

اية الحرجة، بتشخيص حاالت اإلعاقة، كأقساـ النساء كالكالدة، كأقساـ الطكارئ، كأقساـ الرع
 كاألطفاؿ.

االستفادة مف الخبرات األجنبية في مجاؿ إعداد كتدريب الككادر الطبية، مف أطباء،  -ق
 كتمريض، كفنييف.

تكفير الككادر اإلدارية المؤىمة كالمدربة لمتعامؿ مع ذكم االحتياجات الخاصة، كتسييؿ  -ك
 إجراءات حصكليـ عمى الخدمات الطبية.

            كادر الطبية المتميزة في مجاؿ تشخيص كرعاية ذكم االحتياجات تقدير كتكريـ الك -ز
 الخاصة طبينا.

 دعـ المؤسسات الطبية التي تقدـ خدماتيا لذكم االحتياجات الخاصة. -ح
كجكد نظاـ صاـر لضماف جكدة الخدمات الطبية المقدمة لذكم االحتياجات الخاصة،  -ط

 ب في حدكث اإلعاقة.كلتقميؿ األخطاء الطبية التي تتسب
؛ بما يضمف جكدة الخدمات الطبية المقدمة لذكم االحتياجات  -م تكفير الدعـ المالي الالـز

 الخاصة.
 كجكد خط ساخف لتمقي الشكاكل الطبية مف ذكم االحتياجات الخاصة. -ؾ
 إجراءات عمى المستوى االقتصادي، وتتمثل في: - 6
 اجات الخاصة االقتصادية.التكعية المجتمعية بحقكؽ ذكم االحتي -أ
 رفع مستكل كفاءة ذكم االحتياجات الخاصة مينيا؛ بما يمكنيـ مف المنافسة عمى الكظائؼ. -ب
تشكيؿ لجنة كزارية لضماف حؽ ذكم االحتياجات الخاصة في الكظائؼ المناسبة لقدراتيـ  -ج

 بالقطاعيف العاـ كالخاص.
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ت القطاع الخاص المتميزة في مجاؿ تكظيؼ تقديـ الدعـ المالي كالفني الحككمي لمؤسسا -د
ذكم االحتياجات الخاصة، أك التي تقدـ خدمات مدعمة ليـ، بإعفاء تمؾ المؤسسات مف 

 الضرائب، أك بشراء المؤسسات الحككمية لمنتجاتيا.
تشجيع كتسييؿ االستثمارات الخاصة لذكم االحتياجات الخاصة، بتقديـ الدعـ المالي  -ق

ض الميسرة، أك اإلعفاء مف الضرائب، كبتكفير الدعـ الفني مف خبراء الكامؿ، أك القرك 
 كفنييف.

تشكيؿ لجنة قكمية عمى مستكل كزارتي العدؿ كالعمؿ؛ لتمقي شكاكل ذكم االحتياجات  -ك
 الخاصة االقتصادية كالمالية، كسرعة البت فييا.

 كالمشاريع الناجحة.تكريـ الشخصيات المتميزة اقتصاديا مف ذكم االحتياجات الخاصة،  -ز
كضع آلية لضماف تمتع األشخاص ذكم االحتياجات الخاصة بالمرافؽ كالخدمات العامة  -ح

 مجاننا.
كجكد خط ساخف لإلبالغ عف حاالت العنؼ كالتمييز االقتصادم ضد ذكم االحتياجات  -ط

 الخاصة.
 البحوث المقترحة:

لبحكث السابقة يمكف اقتراح البحكث مف خالؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا كنتائج ا     
 المستقبمية اآلتية:

تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة كأثره عمى النمك االقتصادم لممؤسسات التجارية خالؿ عشر -
 سنكات متتالية.

 الكعي المعمكماتي كالميارم كعالقتو بتمكيف ذكم االحتياجات الخاصة في محافظة الطائؼ. -
 ف خالؿ تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة بالمممكة العربية السعكدية.التنبؤ باألمف النفسي م -
متطمبات تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة في المممكة العربية السعكدية مف كجية نظر أرباب  -

 العمؿ.



 رياض محمد البيومي سعد/ د
 محمد أحمد اهلل الحاج طيفور د/ 

  عبد اهلل عمي محمود بنياند/        ين ذوي االحتياجات الخاصةتصور مقترح لتمك
 محمد أحمد أحمد عيسى  د/    
  تغريد محمد محمود الضمع      د/         
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 قائمة المراجع 
 المراجع العربية: (1)

قتصادم دكر المشاريع الصغيرة في تحقيؽ التمكيف اال(. 7502أبك لحية، إسراء جمعة )
. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية كاالجتماعي لذكم اإلعاقة في فمسطيف

 التجارة، الجامعة اإلسالمية.
مجمة مركز (. المنيج النبكم في دعـ ذكم االحتياجات الخاصة. 7507بأسعد، نكاؿ عمر )

 .701-523(، 71) 1، البحكث كالدراسات اإلسالمية بجامعة القاىرة
(. دكر الدكلة في رعاية ذكم االحتياجات الخاصة في 7557د )بشندم، مصطفى محمك 

، المؤتمر العممي الرابع: رعاية اإلسالـ لذكم االحتياجات الخاصةاإلسالـ. 
 كمية الشريعة، جامعة جرش.

(. االتجاه نحك التمكيف التعميمي مف خالؿ تطبيؽ نظاـ ؿ ـ د: 7503بالغماس، بركة محمد )
مجمة التربية بشرية ذات كفاءة كفاعمية. ضركرة ممحة ليندسة مكارد 

 .75-0(، 1، )كاالبستيمكلكجيا
(. السياسات االجتماعية لالشخاص ذكم االحتياجات 7502بمغمي، عبد الغني محمد )
 .17-21(، 21، )مجمة الفقو كالقانكفالخاصة. 

، دراسات(. أسس معاممة ذكم االحتياجات الخاصة في اإلسالـ. 7552بكرقيبو، داكد ابراىيـ )
(3 ،)5-05. 

. رسالة ماجستير غير يف في الكالء التنظيميالعاممتمكيف  رأث(. 7505بكسالـ، أبك بكر محمد )
 منشكرة، كمية أدارة األعماؿ، جامعة آؿ البيت.

(. صعكبات تعميمية المكاد لدل الطالب الجامعي مف ذكم 7502بكعيشة، آماؿ محمد )
جية نظرىـ: دراسة ميدانية عمى اإلحتياجات الخاصة في الجامعة مف ك 

مجمة عينة مف ذكم االحتياجات الخاصة بجامعة قاصدم مرباح كرقمة. 
-552(، 71، )العمـك اإلنسانية بجامعة محمد خضير بسكرة بالجزائر

570. 
جامعة  -(. تقرير عف المؤتمر العممي السابع لكمية التربية 7502تكفيؽ، صالح الديف محمد )

( بعنكاف "دمج SEROمؤسسة التربية الخاصة كالتأىيؿ )بنيا بالتعاكف مع 
كتمكيف األشخاص ذكم االحتياجات الخاصة في التعميـ كالمجتمع: 

بقاعة  7502يكليك  00إلى  05الممارسات كالتحديات" خالؿ الفترة مف 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م0202مارس  – الثالثالعذد  – 73المجلذ  822

 رررر

 71جامعة بنيا،  –مجمة كمية التربية المؤتمرات الكبرل جامعة بنيا. 
(052 ،)722 - 357 . 

(. كاقع التمكيف اإلدارم لدل مديرم 7507رايدة، محمد محمد؛ المنكرم، أحمد عبدالعزيز )الج
مدارس التعميـ ما بعد األساسي في محافظة الباطنة شماؿ بسمطنة عماف. 

 .13-70(، 0)75، المنارة
(. دكر الدكلة في رعاية ذكم االحتياجات الخاصة في اإلسالـ. 7555الحاج، إسماعيؿ محمد )

 .22-75(، 0، )الشريعة كالقانكف بجامعة افريقيا العالميةمجمة 
(. التكاليؼ كالحقكؽ الشرعية لممعكقيف مف ذكم الحاجات 7553حجار، طارؽ عبداهلل )

الجامعة اإلسالمية  -مجمة الجامعة اإلسالمية لمعمـك الشرعية الخاصة. 
 .727 – 750(، 055) 51، بالمدينة المنكرة

(. درجة ممارسة التمكيف اإلدارم كعالقتو بإدارة المكاىب لدل 7502الحراحشة، محمد عبكد )
رؤساء األقساـ األكاديمية مف كجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة 

 .772 -010(، 57، )مؤتة لمبحكث كالدراساتآؿ البيت. 
(. دكر المرافقة االجتماعية في التمكيف االجتماعي لذكل 7575خميفانى، الجكزم كىيبة )

 –االحتياجات الخاصة في المجتمع الجزائرم: )مقاربة سكسيك 
المجمة العممية لمتربية الخاصة، المؤسسة العممية لمعمـك أنثركبكلكجية(. 

 .023-020(، 7)7، التربكية كالتكنكلكجية كالتربية الخاصة
(. رعاية ذكم االحتياجات الخاصة مف 7503راشد، أنكر أحمد؛ أحمد، إسماعيؿ عثماف )

جامعة أـ درماف  -مجمة كمية التنمية البشرية منظكر اإلسالمي. ال
 .001 – 23، 0 اإلسالمية،

عمـك  -مجمة دراسات (. عبادات ذكم االحتياجات الخاصة. 7553الرفاعي، جميمة محمد )
(، 7) 57عمادة البحث العممي،  -الشريعة كالقانكف، الجامعة األردنية 

772 – 727. 
(. مستكل تطبيؽ اإلدارة اإللكتركنية في المدارس الحككمية 7503الزغبي، ميسكف محمد )

التابعة لمديرية التربية كالتعميـ في محافظة إربد مف كجية نظر مديرم 
 . 73-0(، 7)70، المنارةالمدارس. 
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 محمد أحمد اهلل الحاج طيفور د/ 

  عبد اهلل عمي محمود بنياند/        ين ذوي االحتياجات الخاصةتصور مقترح لتمك
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التمكيف االجتماعي كاالقتصادم لممراة كأثره عمى المستكل (. 7502الزىراني، نجكد رجب )
ية عمى عينة مف النساء السعكديات المنتجات المعيشي: دراسة كصف

. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة الممؾ لمشاريع صغيرة
 عبد العزيز.

درجة الكعي الصحي لدل معممي العمـك في مدارس محافظة (. 7502السامرائي، أحمد رحيـ )
ـك . رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية العمصالح الديف في العراؽ
 التربكية، جامعة آؿ البيت.

(. التمكيف االجتماعي لممعاقيف فكريان كرعايتيـ في ضكء 7505السكاح، صالح عبدالمقصكد )
التعميـ كآفاؽ متطمبات الحياة المعاصرة. المؤتمر العممي العربي السادس: 

ما بعد ثكرات الربيع العربي، الجمعية المصرية ألصكؿ التربية بالتعاكف 
 . 0755-0770 ،5ربية ببنيا، ككمية الت
. المؤيدات الشرعية في تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة(. 7502الشباطات، سياـ ابراىيـ )

 رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الدراسات العميا، جامعة مؤتو.
(. التمكيف االقتصادم لذكم اإلعاقة مف 7503الشمرم، غربي مرجي؛ عمي، أحمد فتحي )

ء ىيئة التدريس في بعض الجامعات السعكدية: دراسة كجية نظر أعضا
 – 520(، 025) 0، كمية التربية بجامعة األزىر -مجمة التربية  ميدانية.
525 . 
دراسات (. ذكك االحتياجات الخاصة في التراث اإلسالمي. 7505صبير، عبدالمنعـ عثماف )
 .15 – 57(، 77) 00، المركز القكمي لممناىج كالبحث التربكم -تربكية 
(. أثر التمكيف الكظيفي عمى التطكير اإلدارم بالجامعات 7502الطريس، محمد عكاض )

المجمة دراسة تطبيقية عمى جامعة شقراءالتمكيف الييكمي.  : السعكدية
 .35-0(، 5) 1، العممية لمدراسات التجارية كالبيئية بجامعة قناة السكيس

(. أىـ المشكالت 7575مير، فاطمة الزىراء )عبد، عمار سميـ؛ ىراطو، ىشاـ عادؿ؛ عبد األ
دراسة نظرية  -التي تكاجو ذكم االحتياجات الخاصة كالرؤية المستقبمية

 . 22-32(، 0)71، مجمة بابؿ لمعمـك اإلنسانيةتحميمية. 
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. رسالة ماجستير غير أحكاـ ذكم االحتياجات الخاصة(. 7552عبدالرحيـ، غادة محمد )
 ـ، جامعة المنيا.منشكرة، كمية دار العمك 

مجمة الجامعة (. الحقكؽ الصحية لذكم االحتياجات الخاصة. 7502عبدالسالـ، جعفر محمد )
 .52 – 07(، 35، )رابطة الجامعات اإلسالمية -اإلسالمية 

. تمكيف العامميف كدكره في تحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة(. 7501عبدالغاني، مكلدم محمد )
منشكرة، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك رسالة ماجستير غير 

 التسيير، جامعة أحمد دراية أدرار بالجزائر.
(. رعاية ذكم االحتياجات الخاصة بيف الشريعة كالقانكف كأثر ذلؾ 7551عبدكف، ىاشـ فارس )

تأىيؿ ذكم االحتياجات  -في الجانب التربكم. المؤتمر الدكلي السادس
المقاـ في معيد الدراسات التربكية  ستشراؽ المستقبؿالخاصة: رصد الكاقع كا

 .003-27، 0بجامعة القاىرة،
(. 7503العتيبي، منصكر نايؼ؛ الزغبي، سييؿ محمكد؛ بني عبد الرحمف، مجدكليف سمطاف )

دكر مركز التأىيؿ الشامؿ في تمكيف األفراد ذكم اإلعاقة في منطقة 
 .071-075(، 05) 7 ،المجمة الدكلية التربكية المتخصصةنجراف. 

مجمة كمية الدعكة (. خصائص التمكيف كقيمو في اإلسالـ. 7507عثماف، سامية تكفيؽ )
-027(، 7، )كإلعالـ بجامعة القرآف الكريـ كالعمـك اإلسالمية بالخرطـك

755. 
(. المؤشرات النكعية لمدل تمكيف الطمبة ذكم االحتياجات 7501العطكل، ركيدا محمد )

تبكؾ مف ميارات تقرير المصير في التربية الخاصة. الخاصة بجامعة 
(، 7)مجمة جامعة تبكؾ لمعمـك اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة تبكؾ، 

010-751. 
التمكيف االجتماعي لمفقراء كمدخؿ لتنمية رأس الماؿ االجتماعي: (. 7503عمر، سناء محمد )

راه غير . رسالة دكتك دراسة مطبقة عمى قرية الزاكية بمحافظة أسيكط
 منشكرة، كمية الخدمة االجتماعية، جامعة أسيكط.

دكر التمكيف في إعدادات قيادات الصؼ الثاني بديكاف كزارة (. 7507القحطاني، سعيد ظافر )
. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية العمـك االجتماعية كاالدارية، العدؿ

 جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية.
(. رحمة النبي صمى اهلل عميو كسمـ بذكم االحتياجات الخاصة. 7502عث )القحطاني، منيرة مد

 -، جامعة الممؾ سعكد الرحمة في اإلسالـبحكث المؤتمر الدكلي األكؿ: 
 .722 – 723(، 2قسـ الدراسات اإلسالمية، ) -كمية التربية 
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سة (. التمكيف االجتماعي لذكم االحتياجات الخاصة: درا7557القصاص، ميدم محمد )
اإلعاقة الذىنية بيف التجنب ميدانية. المؤتمر العربي الثاني بعنكاف" 

 /ديسمبر. 03-07". جامعة أسيكط مف كالرعاية
(. التمكيف النفسي كعالقتو بالتميير التنظيمي. 7502لعكر، عاشكر محمد؛ معافة، رقية محمد )

 .721-720(، 2، )مجمة العمـك اإلنسانية بجامعة العربي بف مييدم
(. أثر تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة مف تكنكلكجية االتصاالت 7575لمجالي، سميح زيد )ا

المجمة العربية كالمعمكمات بتكفيرىا بشكؿ عادؿ في المجتمع األردني. 
 .031-050(، 07، )لمتربية كالعمـك كاآلداب

ذكم (. أىـ الممارسات لتحقيؽ تمكيف المكارد البشرية مف 7575مرزكؽ، سارة محمد )
مجمة الميداف لمدراسات الرياضية االحتياجات الخاصة داخؿ بيئة العمؿ. 

 .525-535(، 2)5، كاالجتماعية كاإلنسانية بجامعة عاشكر زياف الخمفة
(. نحك تصكر مقترح لتفعيؿ إسيامات 7502الناصر، ركاف إبراىيـ؛ حجازم، ىدل محمكد )

لممعاقيف بالمجتمع  االختصاصي االجتماعي في ممارسة مستكيات التمكيف
 . 717-772(، 05، )مجمة االجتماعيةالسعكدم. 
(. التمكيف النفسي كالتكجو الحياتي لدل عينة مف معممي 7502النكاجحة، زىير عبدالحميد )

مجمة جامعة القدس المفتكحة لألبحاث كالدراسات المرحمة األساسية. 
 .715-502(، 03) 7، التربكية كالنفسية

(. أىمية دراسة ذكم االحتياجات الخاصة بعد مجئ اإلسالـ. 7502زت )الياشمي، جياد ع
 .32 -72(، 51)00، مجمة الدراسات التاريخية كالحضارية

برنامج تمكيف الكظيفي كاالجتماعي لممعاقيف فكريان التجربة الرائدة (. 7507الكىيبي، فيد محمد )
، الممتقى الرابع لجمعية عنيزة لمخدمات اإلنساني في تكظيؼ المعاقيف فكريان 

ـ، 02/7/7507-07عشر لمجمعية الخميجية لإلعاقة، خالؿ الفترة مف 
 اإلمارات العربية المتحدة.  -دبي
(. دكر مؤسسات تعميـ الكبار في تمكيف ذكم االحتياجات الخاصة 7507اليماني، رحاب أحمد )

(، 072، )مجمة القراءة كالمعرفةالسمعية مف تمبية احتياجاتيـ المجتمعية. 
01 – 72. 
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