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  المستخمص:
تحرص دولة الكويت عمى سن التشريعات لممعاقين عمى اختالف فئاتيم لتحفظ حقيم  

حتياجاتيم وطموحاىم وتطمعاتيم في مؤسسات الدولة ليكونوا في الحياة الكريمة وتمبي حقوقيم وا
رافدا في مؤشرات التنمية. ولذلك ىدفت الدراسة الي الوقوف عمى الخدمات المكتبية المتوفرة 
لذوي اإلعاقة الحركية في المكتبات االكاديمية، والصعوبات والتحديات التي تواجو فئة ذوي 

تبات الجامعية في المؤسسات التعميمية الجامعية، من وجية اإلعاقة الحركية عند ارتيادىم المك
ومن المالحظ أن الدراسات التي أعدت -نظر أمناء المكتبات من خالل دراسة وصفية مسحية 

 .في مجال فئة المعوقين حركيا اقل من فئات اإلعاقة األخرى
نة من ثالثة أقسام وصممت أداة الدراسة من استبانة عمى مقياس التقدير الثالثي مكو         

رئيسية شممت ثالثة محاور رئيسية. وبعد اجراء عمميات الصدق والثبات لالستبانة، وزعت 
الكترونيا عمى أمناء المكتبات باختالف مناصبيم بمؤسسات التعميم العالي، شممت مكتبات 

( أمين مكتبة. 09كميات الييئة العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت، وبمغت العينة )
 .SPSS Version 25تم تحميل البيانات احصائيا بواسطة برنامج 

وخمصت الدراسة الى أن المكتبات االكاديمية لذوي اإلعاقة الحركية بمؤسسات التعميم  
العالي بدولة الكويت ال تتمتع بمميزات تساعد الطمبة من ذوي اإلعاقة الحركية عمى سيولة 

يما غير المناسب، ال تتميز ىذه المكتبات بوجود متخصصين لمتعامل االستخدام والتحرك لتصمي
ال توجد فروق ذات داللة احصائية لقيم )ت( أظيرت النتائج أيضا أنو  مع ذوي اإلعاقة الحركية.

بالنسبة إلى المتغيرات الديموغرافية بوجو عام، ولكن دلت النتائج باستثناء المحور االول الخاص 
 والتي أتت لصالح حممة الدكتوراه من أمناء المكتبات. بالخدمات المكتبية 
 –ذوي االحتياجات الخاصة  –المكتبة االكاديمية  –اإلعاقة الحركية  الكممات المفتاحية:

 الكويت.
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Abstract: 
     The State of Kuwait is keen on making laws for different categories 
of people with disabilities in order to preserve their rights to a decent life 
and meet their rights, needs and aspirations in public institutions so that 
they may become a tributary of development indicators. Therefore, the 
present study aimed at identifying the library services available to 
people with motor disabilities at academic libraries, and also the 
difficulties and challenges facing those with motor disabilities when they 
visit academic libraries at their educational institutions from the point of 
view of librarians through a descriptive survey study. It is noticed that 
the studies conducted on people with motor disabilities are fewer than 
those conducted on other categories of disabled people. 
     The tool designed for this study was a three-point questionnaire 
which consisted of three main sections which included three main axes. 
After establishing its validity and reliability, the questionnaire was 
electronically administered to librarians of different positions at higher 
education institutions. The sample involved 90 librarians drawn from the 
libraries of Public Authority for Applied Education and Training and 
Kuwait University. The data collected were then statistically analyzed 
using SPSS Version 25. 
     The results of the study indicate that the academic libraries for 
people with motor disabilities at higher education institutions in Kuwait 
do not have facilities that help persons with motor disabilities to use and 
move in them due to their inappropriate design. These libraries do not 
have specialized staff to deal with persons with motor disabilities. The 
results of the study also indicate that there are no statistically significant 
differences in T-values for the demographic variables in general, except 
for the first section on library services in which the differences were in 
favor of librarian holding a Ph.D. degree. 
Keywords: Motor disability – Academic library – People with special 
needs – Kuwait. 
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 المقدمة:
دفعت الثورة التكنولوجية التي يعيشيا العالم الى التطوير في استخدام الوسائل والوسائط       

المعرفية، وتبادل المعمومات واالتصاالت بين مختمف الثقافات والمجتمعات. فقد أصبح من 
الضروري ادخال ذلك التطوير في مجال خدمة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، لتسييل 
عممية المتابعة ومواكبة التطورات ولجعل ىؤالء االفراد أكثر قدرة عمى المشاركة الفعالة والعممية، 
في رقي وتقدم المجتمع الذي يعيشون فيو، وبالتالي التأثير اإليجابي عمى جوانب متعددة من 

 حياتيم لدمجيم مع باقي افراد المجتمع.

يد من المؤتمرات والندوات والمبادرات ، حول أجريت العديد من الدراسات وعقدت العد       
احتياجات الفئات الخاصة، كان من ابرزىا القمة العالمية لمجتمع المعمومات االولي والثانية 

ونظميا االتحاد الدولي لالتصاالت،  3992وتونس  3992والتي عقدت في كل من جنيف 
تصاالت في خدمة ذوي االعاقات وكذلك المؤتمر العالمي الثاني لتكنولوجيا المعمومات واال

 3992مايو  39-90وصعوبات التعمم تحت شعار "التكنولوجيا افاق وحمول" خالل الفترة من 
ونظمة المركز اإلقميمي لتطوير البرمجيات التعميمية بالتعاون مع مركز تعميم وتقويم الطفل بدولة 

مومات لتمكين األشخاص ذوي الكويت ، والمؤتمر الدولي السابع لالتصاالت وتكنولوجيا المع
تحت شعار " دمج ، تمكين ، مشاركة  3992مايو  2،0، خالل يومي 3992اإلعاقة 

"المعمومات والذي يقام كل سنويا .كما خصصت منظمة اليونسكو جائزة باسم األمير الراحل 
 ( .3992  جابر األحمد الجابر الصباح من اجل التمكين الرقمي لممعوقين ) الدىشان،

ابرزت التكنولوجيا بأنيا البديل اآلمن الفاعل لبعض القصور في حواس ذوي االحتياجات      
الخاصة ولذلك البد من تدريب ذوي االحتياجات الخاصة عمى االستفادة من التكنولوجيا 
وتوظيفيا في استخداماتو ومساعدتو في الحصول عمى وظائف وفرص عمل ووظائف جديدة من 

وقد حققت الكويت تقدما واضحًا وممموسًا في مؤشرات  م التكنولوجيا.خالل تمكنو من استخدا
التنمية والتشريعات لممعاقين عن اختالف فئاتيم لتحفظ حقيم في الحياة الكريمة وتمبي حقوقيم 

 واحتياجاتيم وطموحيم وتطمعاتيم في مؤسسات الدولة. 
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 :مشكمة الدراسة وتساؤالتيا
دولة الكويت منذ فترة ليست بالبعيدة باالىتمام باألشخاص  بدأت المكتبات الجامعية في      

من ذوي االعاقة عمي اختالف أنواع االعاقات التي لدييم ، ونبع ىذا االىتمام من خالل اىتمام 
وسائل االعالم والمنظمات المجتمعية بتناول قضايا المعاقين في مختمف المنابر االعالمية 

الداعمة ليم مما فرض عمي الكميات والمعاىد االىتمام بذوي  والمجتمعية واألكاديمية والحركات
االعاقة عند تجييز المباني والمنشآت الجامعية عمي اختالفيا، ولما كان العديد من المعاقين 
خصوصا ذوي االعاقة الحركية الذين يحتاجون الي األخذ في االعتبار نوعية إعاقتيم عند 

المكانات التي يجب أن تتوفر لتمك المنشآت والوحدات فأنو تجييز المباني والمنشآت الجامعية وا
من الضروري أيضا االخذ باالعتبار الخدمات المكتبية المتطورة التي تخدم فئة المعاقين حركيا و 

 الميارات التي يجب أن تتوفر لدي أمين المكتبة لمتعامل مع ذوي االعاقة الحركية.
  التساؤل االول:

كتبية المتوفرة لخدمة ذوي اإلعاقة الحركية في المكتبات االكاديمية بدولة ما الخدمات الم       
 الكويت؟

 التساؤل الثاني: 
 ما ىي ميارات أمناء المكتبات االكاديمية لمتعامل مع ذوي اإلعاقة الحركية؟      

 التساؤل الثالث:
ة الحركية عند ارتيادىم ما التحديات الحالية التي تواجو الطمبة الجامعيين من ذوي اإلعاق       

 المكتبات الجامعية؟
 التساؤل الرابع:

لمتغيرات الدراسة  (p<0.05) ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      
 الديموغرافية؟

 أىداف الدراسة:
تيدف ىذه الدراسة الي الوقوف عمى الخدمات المكتبية المتوفرة في المكتبات االكاديمية وما      
نت تفي بمتطمبات وحاجات ذوي االحتياجات الخاصة )اإلعاقة الحركية( لبيان أىمية إذا كا

وجودىا في المكتبات لتمكنيم من االستفادة من الخدمات المقدمة التي تمبي احتياجاتيم ومطالبيم 
داخل الحرم الجامعي من وجية نظر أمناء المكتبات، كما تيدف ىذه الدراسة التعرف عمى 

المكتبات لمتعامل مع ذوي اإلعاقة الحركية و معرفة الصعوبات والتحديات التي ميارات أمناء 
تواجو فئة ذوي اإلعاقة الحركية عند ارتيادىم المكتبات الجامعية في المؤسسات التعميمية 

 الجامعية. 
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 أىميــة الدراسة:
في عممية دفع  تنطمق أىمية ىذه الدراسة بمدى رعاية الدولة بفئة المعوقين عموما لتشارك     

التنمية في البالد، ومن المالحظ ان الدراسات التي اعدت في مجال فئة المعوقين حركيا اقل من 
فئات المعوقين األخرى، ولذلك تيتم ىذه الدراسة بفئة المعوقين حركيا في المرحمة الجامعية 

 نفسية.لتحقيق الكفاءات العممية ليذه الفئة التي تحتاج الي االىتمام بالجوانب ال

ظيرت كثير من المنظمات في البمدان المختمفة تساعد عمي تحسين أوضاع فئة        
المعاقين، وتمبي احتياجاتيم في مختمف النواحي، وعمى رأس ىذه الييئات ىيئة األمم المتحدة 

-منظمة اليونيسيف  –منظمة األغذية والزراعة  –والمنظمات المتفرعة منيا: كمنظمة اليونسكو 
ة العمل الدولية، وجميع ىذه المنظمات تحاول تذليل العقبات لدمج ىذه الفئة في المجتمع منظم

اتفاقية حقوق الطفل،  –مبادئ الميثاق العالمي لألطفال  –فأصدرت الئحة حقوق الطفل العالمية 
 وكميا تيدف الي مساعدة المعوقين عمى مشاركتيم الكاممة في المجتمع ودمجيم فيو.

لمنظمة العربية لممعاقين عمى وجوب تغيير نظرة المجتمع السمبية نحو اإلعاقة وأكدت ا     
وتغيير نظرة المعاق لنفسو، وتوفير االعتمادات الالزمة لو ومنح المعاقين ومرافقييم تخفيضات، 
وتفعيل اصدار قوانين وطنية تكفل التحاق األشخاص المعاقين بالعمل في المؤسسات الحكومية 

 (.3992 ،)الصفدي والقطاع الخاص

والندماج فئة المعاقين حركيا مع المجتمع فان ىذه الدراسة تعتبر األولى من نوعيا والتي      
تتناول الخدمة المكتبية المتوفرة لذوي اإلعاقة الحركية في المكتبات االكاديمية بدولة الكويت 

ستساىم في نتائج وتوصيات  والتي ستثري الجانب المعرفي بالمغة العربية في ىذا المجال. وأيضا
 في تحسين الخدمات المكتبية لذوي اإلعاقة الحركية.

 مصطمحات الدراسة:
 اإلعاقة: 

اإلعاقة ىي حالة قصور أو خمل عضوي أو وظيفي نتيجة لعامل وراثي أو مكتسب أدي      
فراد األصحاء الي خمل في نمو وقدرة الفرد عمى التعميم أو أداء دوره بالصورة التي تتساوي مع األ

 (.39، ص 3992)بيكمان: 
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 المعاقين حركيًا: 
( المعاق حركيًا بأنو "الشخص الذي يعاني من Marshner 2007 ,يعرف مارشنر )      

ضعف أو تمف في إحدى وظائفو البدنية أو الجسمية، سواء ارتبط ذلك بعيب خمقي أو بسبب 
(. وتعرف Marshner، 2007 :pp 46الحوادث واالصابات التي يتعرض ليا االنسان )

اإلعاقة الحركية أيضا بأنيا " الحاالت التي يعاني أصحابيا من مشكالت في الحركة ناتجة عن 
خمل في األداء الوظيفي لبعض أجيزة الجسم والتي قد تصل في بعض األحيان إلى أن يكون ليا 

  (.20، ص 3999تأثير واضح عمى حركتو وانتاجيتو )زين العابدين 
من يطمق   9002( "نقال عن القذافى:  92ص :3992من جانب اخر يقسم الصفدي )      

 (3( المعاقون بسبب الكوارث الطبيعية.)9عمييم "معوقين حركيا "الي أربعة أنواع ىي: ")
( المعاقون نتيجة اصابتيم بالشمل الدماغي. 2المعاقون نتيجة اصابتيم باضطرابات في النمو.)

 صابتيم بمرض شمل األطفال".  ( المعاقون نتيجة ا2)
 ذوي االحتياجات الخاصة: 

ىي فئة من فئات المجتمع تعاني من نوع واحد أو أكثر من أنواع اإلعاقة كاإلعاقة البصرية      
 (.20: ص3992 ،اإلعاقة السمعية اإلعاقة النطقية اإلعاقة الجسدية اإلعاقة العقمية )أصيل

 األكاديمية: المكتبات
ة تربوية تعميمية وعممية تعمل عمى خدمة الطمبة واالساتذة الذين يترددون عمييا مؤسس ىي     

الدراسات  في يحتاجونيا التي بالمعمومات وذلك بيدف تزويدىم من الجامعة أو من الخارج،
من خالل عممية منظمة تعمل  احتياجاتيم، تمبي التي توفير مصادر المعرفة خالل من والبحوث

 (.32: ص3992 ،وتكشيف لممحتويات )حسنعمى فيرسة وتصنيف 
 الدراسات السابقة:

الى معرفة الميارات األساسية المتخصصة في  Saunders (2020) ىدفت دراسة     
في التدريس  LIS المكتبات االكاديمية، حيث استكشفت الدراسة المعرفة والميارات والقدرات

رفي المعمومات وأعضاء ىيئة التدريس، ألمناء المكتبات االكاديمية من خالل مسح وطني لمحت
ومقارنتيا بالنتائج المتوقعة من متخصص المعمومات. أظيرت النتائج تركيزا قويا عمى ميارات 
التعامل مع اآلخرين، والتواصل في مجاالت معينة. كما اشارت النتائج ايضًا الي بعض 

رنة بخبرة المعمومات ألمناء االختالفات الميمة بين توقعات أمناء المكتبات االكاديمية مقا
 المكتبات والمعمومات بالتعميم العالي. 
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حول اثر خدمات اإلعاقة عمي التحصيل االكاديمي   (  Chiu ,et al, 2019في دراسة )      
بين الطالب ذوي اإلعاقة ، حيث توجد مكاتب خدمات ليذه الفئة داخل المؤسسات التعميمية لما 

( لطالب ذوي  SWDده بوسائل الراحة المعقولة لتسييل المساواة في )بعد المرحمة الثانوية مزو 
اإلعاقة لتعزز االندماج مع الطمبة العاديين ، وىذه المكاتب تقدم مساىمات في النجاح االكاديمي 
ولكن تنقصيا الدعايات الخاصة بمياميا ، وتتبع ىذه الكميات التصنيف الدولي لموظيفة واالعاقة 

لتشخيص الخدمات المقدمة لمطالب، والعوامل المؤثرة عمييا وعمي  والصحة كإطار عمل
ودلت النتائج أن التحصيل الدراسي يمكن ان يتنبأ بو من خالل  (، ICFالتحصيل الدراسي )

                                     والوقت الذي يسجل فيو الطالب في مكاتب المتغيرات كالجنس ، والتخصص، والجنسية،
 اإلعاقة.   ذوي 

حول واقع الخدمات التي تقدميا إدارتي جامعة فمسطين  Al-Qsem (2019)  في بحث       
التقنية )قدوري( وجامعة القدس المفتوحة لمطالب ذوي اإلعاقة من وجية نظرىم، ىدفت ىذه 
الدراسة الكشف عن واقع الخدمات المقدمة. ولتحقيق ىدف الدراسة صمم الباحث استبانة مكونة 

الخدمات -( فقرة وىي تتألف من ثالث مجاالت رئيسية وىي الخدمات االكاديمية 22من )
( طالبًا من ذوي اإلعاقة في الجامعات 999المرافق والتنقل وتم توزعيا عمى عدد ) –اإلدارية 
واظيرت النتائج ان الخدمات االكاديمية جاءت في المقدمة تمييا الخدمات اإلدارية  –المختارة 

مرافق والتنقل فجاءت في المرتبة األخيرة، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية لممرافق اما ال
والتنقل من حيث الجنس، واسم الجامعة، والمستوي التعميمي، ونوع اإلعاقة. بينما توجد فروق 

 ذات داللة إحصائية لمخدمات االكاديمية والخدمات اإلدارية والحاصل الكمي.

التي أجريت عمى ذوي اإلعاقة البصرية )المكفوفين(  Mulliken ((2019في دراسة       
( فردًا دراسة نوعية يدرسون في مواقع مكتبات اكاديمية أمريكية، وتم اجراء 92وعددىم )

المقابالت الياتفية في جميع أنحاء الواليات المتحدة حول تجاربيم في استخدام مكتبتيم وموقعيا 
وكان محور التساؤل ىو التنقل بين صفحات الويب التي  .مينااللكتروني لتوضيح رؤى المستخد

عدم تحديد قواعد البيانات عمى  تستغرق وقتا طويال، ومن أبرز المشكالت التي برزت ىي
الصفحة الرئيسية، ومربعات البحث المشفرة التي يمكن الوصول الييا، وىيكمة العناوين، وأثيرت 

 ة المستخدمين في قراءة الشاشة. أيضًا اختالفات في االحتياجات حسب خبر 
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 Qud (2019وحول العوائق التي تواجو أمناء المكتبات األكاديمية ذوي اإلعاقة أجرى )       
دراسة نوعية اعتمدت عمى المقابالت الشخصية مع عشرة من أمناء المكتبات األكاديمية من 

نت وجية نظرىم حول تجاربيم ذوي اإلعاقة في كندا، وىي تعتبر من الدراسات القميمة التي تضم
واىتماماتيم في مكان العمل، وأظيرت النتائج ان أىم العوائق التي تواجييم ىي نقص الوعي 

 بقضايا اإلعاقة والصور النمطية الثقافية السمبية من اإلعاقة.

( دراسة لمتعرف عمى كيفية اإلمكانات التي تنتجيا تكنولوجيا 3992أجرى الدىشان )      
ات واالتصاالت في تعميم ذوي االحتياجات الخاصة وتقويم الخدمات التعميمية التي المعموم

تناسب احتياجاتيم وظروفيم الخاصة، ومعرفة معوقات توظيف التكنولوجيا لذوي االحتياجات 
 ( دراسة تحميمية et al, 2017  Bashir Rukhsanaالخاصة. و من جانب اخر في دراسة )

والتي ىدفت الدراسة الي تحديد مصادر المكتبة  الحتياجات الخاصة.كمية لمصادر مكتبة ذوي ا
المتاحة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في مكتبات جامعات القطاعين العام والخاص في 

( أمين مكتبة يعممون في مكتبات األقسام 32مقاطعة البنجاب بالىور. اشتممت عينة البحث )
لت نتائج البحث عن توفر ساللم ومصاعد وعالمات اتجاىات المختمفة ثم اختبارىم عشوائيًا، ود

وتحويل ارقام مكالمات الكتب الي طريقة برايل لمطالب المكفوفين، وأوصت الدراسة ان تتبع 
المكتبات االكاديمية تصميمًا عالميا لمتعمم، يتطمب صياغة سياسية حول توفير خدمات المكتبة 

ء المباني الصديقة لإلعاقة وتزويدىا بالتكنولوجيا الخاصة أو تخصيص ميزانيات كافية لبنا
 المساعدة من اجل ذوي االحتياجات الخاصة.

( ىدفت Chaputula & Mapulanga, 2016في دراسة أقيمت في جميورية ماالوي )      
الى معرفة مدى توفر خدمات المعمومات لألفراد من ذوي االعاقة في مكتبات مختمفة النوع 

ي. وقد استخدم الباحثين مزيج من االساليب البحثية الكمية والنوعية الموجية بجميورية ماالو 
ألمناء المكتبات ولذوي االحتياجات الخاصة. وقد كشفت الدراسة عن نقص المعدات واالجيزة 
الالزمة لدعم وصول ذوي االحتياجات الخاصة لممكتبات ومصادر المعمومات وأظيرت الدراسة 

تقدم دورات تعريفية وتسويقية لمخدمات التي توفرىا والتي يمكن أن تمبي  أن غالبية المكتبات ال
أوصت الدراسة بشراء االجيزة الضرورية مثل كتب برايل  احتياجات ذوي االحتياجات الخاصة.

 واتخاذ خطوات لمتصدي لمتحديات التي يواجيا ذوي االعاقة.
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مكتبات االكاديمية في نيجيريا في دراسة مسحية استخدمت فييا أداة االستبانة في ال    
((Akolade et al., 2015  لمعرفة مدى رضا الطالب الجامعيين الذين يعانون من عوائق

 حركية عن الخدمات المكتبات والمعمومات في مؤسسات التعميم العالي الحكومية في والية كوارا. 
من عوائق حركية في كشفت النتائج تطابق االحتياجات المعموماتية لمطالب الذين يعانون 

مختمف المؤسسات العميا.  وبناء عمى ىذه النتائج، فقد أوصت الدراسة بتدريب موظفي المكتبة 
شراك ىذه المجموعة الخاصة من  عمى تمبية احتياجات الطالب من ذوي االعاقة البدنية وا 

 المستخدمين في عممية صنع القرار في المكتبة فيما يتعمق بتطوير مجموعاتيم.
( التي ىدفت باإللمام بواقع خدمات المعمومات المقدمة لفئة 3992في دراسة الشويعر )     

ذوي االحتياجات الخاصة والوقوف عمى الوضع الراىن لمكتبة األمير سممان المركزية بجامعة 
الممك سعود في الرياض. تم استخدام المنيج الوصفي عمى فئات االعاقة السمعية والجسدية 

ت النتائج عمى أن المكتبة ال تراعي تعيين المتخصصين والمؤىمين في تطبيقات والبصرية. دل
تقنية المعمومات الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة باإلضافة الى أن أمناء المكتبات ال يتمقون 
دورات في تقديم خدمات المعمومات وميارات التعامل مع ىذه الفئة. من جانب آخر وجدت 

دة لموظفي المكتبة في تقديم خدمات متقدمة لذوي االحتياجات الخاصة عن الباحثة الرغبة الشدي
طريق التدريب والتعميم الشخصي. أوصت الدراسة عمى ضرورة اقامة دورات تدريبية ألمناء 
المكتبات لمحصول عمى الميارات الالزمة لتأىيميم وتطويرىم لخدمة ىذه الفئة باإلضافة الى 

عمومات والشبكات وتطوير مباني المكتبة الجامعية مع المواصفات الحرص عمى توفير تقنيات الم
والمعايير العالمية المتبعة مع تخطيط مساحة المبنى وظيفيا مما يشجع فئة االحتياجات الخاصة 

 عمى ارتياد المكتبة بصفة دائمة. 
( والتي 3992في دراسة أخرى في جامعة الجزيرة بالسودان قامت بيا الباحثة زينب بابكر )     

ىدفت الى الوقوف عمى آراء المستفيدين من ذوي االحتياجات الخاصة ومدى االستفادة من 
المكتبات الجامعية في استخدام اساليب حديثة وتقنيات متطورة ومعرفة المشاكل التي تحول دون 

قابمة تقديم خدمات مميزة ليذه الفئة. تم استخدام المنيج الوصفي باستخدام أداة االستبانة والم
الشخصية والمالحظة. ودلت أىم النتائج عمى عدم مراعاة مكتبات جامعة الجزيرة في الجانب 
االنشائي والفني لذوي االحتياجات الخاصة باإلضافة الى عدم توفر التجييزات في جميع مكتبات 
جامعة الجزيرة مع غياب التصور الواضح لسياسة الدمج الشامل ليذه الفئة في المجتمع 

رفي. وأوصت الدراسة عمى ضرورة مراعاة المواصفات االنشائية واليندسية لذوي االحتياجات المع
الخاصة مع اقامة دورات تدريبية ألمناء المكتبات عن آلية تقديم خدمة مكتبية متطورة لذوي 

 االحتياجات الخاصة. 
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داة االستبانة تم استخدام أ) (Majinge & Stilwell, 2013في دراسة مسحية في تنزانيا      
والمالحظة لجمع المعمومات عن خدمات المكتبات المتوفرة لألفراد الذين يعانون من إعاقات 
بصرية وعمى الكراسي المتحركة في المكتبات األكاديمية والبحث عن إمكانية الوصول إلى موارد 

نتائج المعمومات المتاحة وتخطيط مباني المكتبات في الخمس جامعات تحت الدراسة. دلت 
الدراسة عمى أن المكتبات األكاديمية تقدم خدمات لألفراد ذوي اإلعاقات البصرية والكراسي 
المتحركة، ولكن ىذه الخدمات ليست شاممة أو عالمية. وأوصت الدراسة إلى تقديم خدمات شاممة 
لجميع المستخدمين بمن فييم األشخاص ذوي اإلعاقة. ولتحقيق ىذا الوصول الشامل، يتطمب 

ضع سياسة بشأن توفير خدمات المكتبات لممعوقين. وتوفير ميزانيات كافية وتدريب الموظفين. و 
وباإلضافة إلى ذلك، ىناك حاجة إلى تدابير عممية مثل تشييد مباني المكتبات ذات المنحدرات 
وصيانة مصاعد العمل، والحصول عمى موارد كبيرة من المعمومات المتعمقة ببرايل والطباعة، 

 عن توفير معدات مساعدة. فضال
( التي ىدفت الي تقييم واقع الخدمات المكتبية المقدمة 3992في دراسة الزبون والحديدي )     

لفئة الطمبة ذوي اإلعاقة البصرية في األردن ومقارنتيا بالمعايير الدولية. وتكونت عينة الدراسة 
العامة. دلت نتائج الدراسة الي أن  ( مكتبة تابعة لمجامعات الرسمية والخاصة والمكتبات23من )

مستوى التوافر ضعيف جدًا لممعايير الدولية لمخدمات المكتبية لذوي االعاقة البصرية، وأن 
خمسة أبعاد كان مستوى التوافر ضعيف جدا وىي: خدمات رواد المكتبة، والموارد البشرية، 

كنولوجيا الحديثة. وقد أوصت والعالقة العامة، ومصادر المعمومات، واألدوات والمعدات والت
الدراسة الى اصدار تشريعات وقوانين خاصة بالخدمات المكتبية المقدمة الى األشخاص من ذوي 
االعاقة البصرية وضرورة تبني المسؤولين المعايير الدولية لمخدمات المقدمة لذوي االعاقة 

 ليذه الفئة. البصرية مع عقد ندوات ومؤتمرات عممية لمناقشة الخدمات المكتبية 
( و التي ىدفت الي تقييم   Hill ,2012 في دراسة أقيمت في الواليات المتحدة األمريكية )     

 تقدير خالل من اإلعاقة الخدمات المكتبية المتوافرة في المدارس  بوالية نيويورك لمطمبة ذوي
 والمصادر التي ،اإلعاقة ذوي الطمبة بخدمة المتعمقة لممعمومات لمستوى امتالكيم المكتبين
 922من العينة وتكونت ليم، والتعديالت المالئمة التكيفات توافر ومدى لخدمتيم، المكتبة توفرىا
 من المعرفة مقبول مستوى امتالكيم إلى أشاروا العينة أفراد معظم النتائج أن وبينت، مكتبة أمين

%  99 و متوسط، ستوىم إلى امتالكيم%  32 أشار بينما اإلعاقة، ذوي الطمبة مع لمتعامل
غير % 02المتوافرة المعمومات مصادر معظم أن كما مستوى مرتفع،%  0و متدن، مستوى
 كافية غير تعديالت المكتبة يشمل مبنى أن إلى منيم% 22 وأشار اإلعاقة،  ذوي لمطمبة مالئمة
 .اإلعاقة ذوي لألفراد الحركة بحرية لمسماح
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ىدفت الى التعرف بواقع الخدمات المرجعية والتسييالت ( والتي 3993في دراسة الزىيمي )     
التي تقدميا المكتبات العامة واألكاديمية والمتخصصة بسمطنة عمان لذوي االحتياجات الخاصة 
بمختمف فئاتيم. ولتحقيق ىدف الدراسة فقد تم استخدام االستبانة. والتي دلت نتائجيا الى عدم 

نشائي والفني لذوي االحتياجات الخاصة وعدم توافر مراعاة المكتبات العمانية لمجانب اال
المصادر العممية واالدوات المساعدة لتصفحيا. وقد أوصى الباحث لوضع خطط شاممة لمدمج 
الشامل لذوي االحتياجات الخاصة في مكتبات السمطنة باإلضافة الى اقامة دورات تدريبية ألمناء 

 ة لذوي االحتياجات الخاصة. المكتبات في آلية تقديم خدمة مكتبية متقدم

(  والتي  تناولت تقييم خدمات الدعم المساندة لمطالب  3999في دراسة سحر الخشرمي )      
من ذوي االحتياجات الخاصة  بجامعة الممك سعود، وتشير نتائج الدراسة إلى أن ما يقارب 

مييأة الحتياجاتيم  نصف عينة الطالب المعاقين بالجامعة ال يتفقون عمى أن مباني الجامعة
وكان اتجاه آراء الذكور أكثر إيجابية من اإلناث حول مدى مالئمة التسييالت المكانية  كما 
توصمت الدراسة بأن التفاعل االجتماعي بين الطالب من ذوي اإلعاقة والطالب من غير 

في الجامعة  المعاقين إيجابية إلى حد كبير، كذلك العالقة بأعضاء ىيئة التدريس، واإلداريين 
نحوىم تميل إلى اإليجابية، وىو مؤشر إيجابي لمدمج االجتماعي الفعال، وفيما يتعمق بخدمات 
مراكز االحتياجات الخاصة بالجامعة فقد أشارت النتائج إلى توجيات وانطباعات سمبية عن دور 

اعات القمراكز االحتياجات الخاصة في توفير الوسائل واألجيزة المعينة عمى التعمم داخل 
(  عمى ضرورة القيام 3999قد أوصت الخشرمي ) و  الدراسية والمكتبات ومعامل الحاسب ،.

العالي لمتعرف عمى  بمزيد من الدراسات حول دمج الطالب ذوي االحتياجات الخاصة بالتعميم
المشاكل المصاحبة لدمجيم مع ضرورة تأسيس مراكز خدمات لالحتياجات الخاصة احتياجاتيم و 

الطالبات من ذوي ة المستمزمات لنجاح دمج الطالب و تزويدىا بكافالكميات والجامعات و بكافة 
 االحتياجات الخاصة.
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( دراسة تناولت المشكالت التي تواجو الطمبة ذوي االحتياجات 3999أجري العايد وآخرون )     

قة حركية، ( يعانون إعا2( طالب وطالبة منيم )92الخاصة في جامعة الطائف. شممت الدراسة )

( يعانون إعاقة بصرية اختيرت العينة من ثالث كميات 0( يعانون إعاقة سمعية، وعدد )2عدد )

والتي تم تطبيقيا من خالل أداة االستبانة. ودلت النتائج أن أكثر المشكالت تركزت في 

رجة المشكالت االقتصادية، وال تختمف المشكالت طبقا لشدة اإلعاقة، وبوجو عام الذكور أعمي د

 بالمشكالت التي يواجيونيا مقارنة باإلناث.

 مسح إجراء إلى ىدفت ) (Gilson et al., 2007 في دراسة أجراىا جيمسون وآخرون       

 من اإلعاقة البصرية ذوي الجامعات طمبة نظر وجية من المكتبية الخدمات تقييم لتعّرف وطني

 طالًبا 990 من الدراسة عينة ك، وتكّونتومعيقات ذل الكتب، إلى الوصول لسيولة تقييميم خالل

% من الطمبة ينجحون في الوصول الي الكتب 32من ذوي االعاقة البصرية، وبينت النتائج أن 

% منيم ينجحون  22% منيم نجاحيم معتدل في الوصول الي الكتب ، و 39بصورة قوية، وأن 

احيم في الوصول الي الكتب % منيم أشاروا الي عدم نج 2أحيانا في الوصول الي الكتب ، و 

 الجامعيين الطمبة وصول معيقات أن إلى النتائج % الي الفشل لدرجة كبيرة ، كما أشارت 9، و

 وعدم المكتبة، في المعدلة المتوافرة الكتب وِقدم بالوقت، تتعمق معيقات في تتمثل إلى المعمومات

 .حاجاتيم ئمتال معمومات إعداد مصادر أو معيم التعامل في الكادر إعداد

( دراسة ىدفت الى رصد واقع تقنيات المعمومات الموجية لذوي 3992أجرت السميمي )      

، والتعرف عمى مدى العربية السعودية االحتياجات الخاصة بالمكتبات موضوع الدراسة بالمممكة

حاسب استخداميا لتقنية المعمومات، وتوصمت الدراسة الي أن معظم المكتبات ال تمتمك أجيزة 

آلي، أما المكتبات التي تمتمك أجيزة الحاسب فأغمبيا ال يسمح لذوي االحتياجات الخاصة 

 باستخداميا، كما أن جميع المكتبات موضوع الدراسة غير مرتبطة بشبكة االنترنت. 
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
الجامعيين ذوي الفئات  تناولت الدراسات العربية واألجنبية االحتياجات ومتطمبات الطمبة     

الخاصة من اإلعاقة التي تتمثل في اإلعاقة البصرية والسمعية والحركية وركزت الدراسة الحالية 
عمى فئة ذوي اإلعاقة الحركية لمطمبة الجامعيين ومدى استخداميم لممكتبات األكاديمية عن 

المكتبات في التعامل مع طريق معرفة الخدمات المتوفرة لذوي اإلعاقة الحركية وميارات أمناء 
 ىذه الفئة والتحديات التي تواجو ذوي اإلعاقة الحركية.  

كما تناولت الدراسات السابقة الصعوبات والتحديات التي تواجو كل من فئة الطمبة ذوي      
االحتياجات الخاصة وكذلك أمناء المكتبات المتخصصين، وتناولت ايضًا اتجاىاتيم نحو إعداد 

ن خدمات المكتبات لذوي الفئات الخاصة. وأظيرت الدراسات السابقة أيضا قمة في ىذا النوع م
الدراسات التي تضمنت وجيات نظر أمناء المكتبات من ذوي اإلعاقة في المكتبات االكاديمية. 
باإلضافة الى أن أغمب الدراسات السابقة اتفقت في استخدام المنيج الوصفي واالستبانة لجمع 

اسة الخدمات المكتبية لذوي االحتياجات الخاصة والتي تتفق مع منيج وأداة البيانات في در 
 الدراسة الحالية.

وحممت بعض الدراسات احتياجات التعمم ليذه الفئة ودمج المعرفة ببرنامج التطوير الميني      
ير المستمر لمميارات اليومية لما ليا من أىمية في التحصيل األكاديمي بين الطالب، وكشفت كث

من الدراسات العربية الخدمات االكاديمية لنوع اإلعاقة البصرية والسمعية  ومن المالحظ ان 
اغمب الدراسات ركزت عمي الطمبة ذوي اإلعاقة البصرية  من اجل تطوير الوسائل التكنولوجية 

ريس وممارسة النقد الذاتي لتنفيذ متطمبات التعميم الشامل ليذه الفئة، وضرورة التكيف في التد
لتالئم إعاقة الطالب الفردية والثقافية وىي معتمدة عمى احتياجات نظم المعمومات و سيولة 

 االستخدام لمبحث عن المعمومات. 

كما ركزت أغمب توصيات الدراسات السابقة عمى ضرورة توفير األجيزة والتكنولوجيا      
               يب موظفي المكتبةالمساعدة لذوي اإلعاقة في المكتبات األكاديمية مع ضرورة تدر 

لمعرفة كيفية التعامل ومتطمبات ذوي اإلعاقة داخل المكتبة األكاديمية لدمجيم مع المجتمع 
 ; 3992الشويعر،  ; 3992التعميمي الجامعي وترغيبيم في استخدام المكتبات )بابكر، 

Akolade et al , 2015.) 
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 منيجية الدراسة:
الوصفي التحميمي، وىو يعتبر من أكثر مناىج البحث استخدامًا  أتبعت الدراسة المنيج     

وانتشارًا. فحممت وفسرت األبعاد الواقعية لمخدمات المكتبية لذوي االعاقة الحركية من وجية نظر 
استخدم  األسموب اإلحصائي التالي:وقد تم استخدام أمناء المكتبات األكاديمية في دولة الكويت. 

 ( لحساب ما يمي:(SPSS Virgin 22. 0ئية برنامج الرزم اإلحصا

 .Alpha Cronbach'sمعامل الثبات الفا كرونباخ -
 التكرارات)ت(، النسبة المئوية )%(، والمتوسطات الحسابية )م(، االنحرافات المعيارية)ن(.  -
  One-Way ANOVA (p<0.05تحميل التباين األحادي لحساب قيم )ف( عند مستوى ) -
 .Scheffee   Procedureاتجاه الفروقات اختبار شافيو لمعرفة  -
 لحساب الدالالت اإلحصائية لمفروق بين لممتوسطات الحسابية. T -testاختبار )ت(  -

 الخطوات االجرائية لمدراسة:
 أداة الدراسة:

            بعد االطالع عمى أدبيات البحث والمقاييس المستخدمة العربية واألجنبية في ىذا    
. Rating Scale -يم آداه الدراسة " استبانة " عمى مقياس ليكرت الثالثي المجال، تم تصم

 ال أدرى( من ثالثة أقسام رئيسية كما يمي:  –موافق الى حد ما  -)موافق

                   بيانات عامة تتضمن متغيرات الدراسة: القسم االول من االستبانة
 لخبرة الوظيفية(.ا –المؤىل الدراسي  -الجنس –الجنسية –)العمر 

 عبارة عن اسئمة مغمقو تتكون من ثالثة محاور رئيسية ىي:  القسم الثاني من االستبانة:

لخدمات المكتبية المتوفرة لخدمة ذوي اإلعاقة الحركية في المكتبات خاص باالمحور االول: 
 (.92برقم ) ( وتنتيي2( بنود تبدأ برقم )99االكاديمية بدولة الكويت ويتكون ىذا المحور من )

: خاص بميارات أمناء المكتبات االكاديمية لمتعامل مع ذوي اإلعاقة الحركية المحور الثاني
 (.32( وتنتيي برقم )92( بند يبدأ برقم )99ويتكون من )

بالتحديات الحالية التي تواجو المستخدمين من ذوي اإلعاقة الحركية عند  المحور الثالث: خاص
 (.29( وتنتيي برقم )32( بند يبدأ برقم )92)92معية ويتكون من ارتيادىم المكتبات الجا
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( ترك مفتوحا إذا كانت لدييم أي مالحظات 29البند رقم ): القسم الثالث من االستبانة
بشأن الصعوبات التي يواجيا المستخدمين من ذوي اإلعاقة الحركية )من واقع خبراتيم( الستخدام 

 المكتبة يذكروىا.
 العينة

 ( يبين توصيف العينة1جدول )

 النسبة المئوية )%( العدد )ت( العناصر األساسية المتغيرات م

 العمر 9
 3.3 3 سنة 32أقل من 

 32.0 32 سنة 22سنة الى  32من 
 22.0 23 سنة 22فوق 

 الجنسية 3
 09.9 23 كويتي

 2.0 2 غير كويتي

 النوع 2
 92.0 92 ذكر
 29.9 22 أنثى

 المؤىل 2

 3.3 3 مدبمو 
 22.2 22 بكالوريوس
 2.0 2 ماجستير
 3.3 3 دكتوراه

الخبرة  2
 الوظيفية

 2.2 2 أقل من خمس سنوات
 39.9 92 سنوات99-2من 

 22.2 22 أ كثر من عشر سنوات
 %999 09 المجموع الكمي 

زيع عدد ( توصيف العينة حسب متغيراتيا الديمغرافية حيث تم تو 9يبين جدول رقم )      
( استبانة الكترونيا عمى كل أمناء وأمينات المكتبات خالل الفصل الدراسي االول والثاني 992)

             ( استبانة، أي أن09م، استجاب عمى االستبانات عدد )3939/3939العام الدراسى
          ( يبين توصيف لمعينو9% وفيما يمي جدول رقم )02.32نسبة االستجابة الكمية بمغت 

 طبقًا لمتغيراتيا: 
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 العمر:  -9
والفئة  -سنة(  32قسمت فئات العمر في العينة الى ثالث فئات: الفئة االولى )أقل من 

سنة(. وتركزت أعمار العينة في  22الفئة الثالثة )فوق  -سنة(  22سنة الى  32الثانية )من 
 %.32.0والفئة الثانية  %، 3.3بينما الفئة االولى %،22.0الفئة الثالثة بنسبة مئوية بمغت 

 الجنسية: -3
%، والغير كويتيين 09.9بمغت النسبة المئوية لعدد الكويتيين في العينة المسحية 

 %، وىي مؤشر جيد إليجابية سياسة االحالل بالعمالة الوطنية.2.0

 النوع: -2
%، بينما عدد االناث بمغت 92.0بمغت النسبة المئوية لعدد الذكر في العينة المسحية  

 %.29.9سبتيم المئوية ن

 المؤىل: -2
%، وحممة الدكتوراه 2.0%، وحممة الماجستير3.3بمغت النسبة المئوية لحممة الدبموم       
 .%22.2بينما تركزت مؤىالت العينة لحاممي مؤىل البكالوريوس بنسبة مئوية بمغت  %،3.3

 الخبرة الوظيفية: -2
أقل من خمس سنوات( االولى )قسمت فئات الخبرة الوظيفية الى ثالث فئات، الفئة 

%، بينما 39.9سنوات( ونسبتيم المئوية 99-2%، والفئة الثانية من )من 2.2ونسبتيم المئوية 
 %.22.2تركزت الخبرة الوظيفية في الفئة الثالثة )أ كثر من عشر سنوات( بنسبة مئوية بمغت 

 ثبات األداة
 لالستبانة ومحاورىا Alpha Cronbach’s( يبين معامالت الثبات الفاكرونباخ 2جدول )

 معامل الثبات عدد البنود محاور البحث

 9،222 99 المحور األول
 9،222 99 المحور الثاني
 9،222 92 المحور الثالث
 9،092 22 االستبانة ككل
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( معامل الثبات لمحاور االستبانة باستخدام معادلة الفاكرونباخ 3يبين جدول رقم )      
Alpha Cranach’s( 99، ومنو يتضح أن معامل الثبات لممحور األول الذي بمغ عدد بنوده )

لممحور 9،222( بند بمغ معامل الثبات لو 92والمحور الثاني الذى بمغ عدد بنوده ) 9،222بنود 
 . 9،222( بنود معامل ثباتو 92الثالث وعدد بنوده )

ت عالية ومقبولة وىي كميا معامال 9،092أما معامل الثبات لالستبانة ككل فبمغ  
 إحصائيًا ويدل عمى الثبات الذي تتمتع بو االستبانة "اداة "الدراسة.

 صدق االداة:
تم عرض األداة عمى اعضاء ىيئة التدريس بقسم المكتبات بالييئة العامة لمتعميم            

 التطبيقي والتدريب، وجامعة الكويت، وبعض رؤساء المكتبات من ذوي الخبرة، وكذلك من
تخصص لغة عربية. وبناء عمى مقترحاتيم تم تعديل بعض البنود، وادماج بعض البنود ذات 
المضمون الواحد وتسييل بعض صياغة البنود لسيولة فيميا، واالجابة عمييا، كما اختصرت 

( بند مراعاة لوقت المستجيب، وحولت الكترونيا نظرا لظروف 22بنود االستبانة الى عدد )
 ( وقت تطبيق االستبانة.90-وفيد جائحة كورونا )ك

 مجتمع الدراسة:
أمين –يتكون من أمناء وأمينات المكتبات االكاديمية باختالف مناصبيم )رئيس مكتبة     

مكتبة( في كميات الييئة العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب، والكميات الجامعية التابعة لجامعة دولة 
 الكويت.

 حدود الدراسة:
 م.3939/3939الفصل الدراسي االول والثاني العام الدراسىية: الحدود الزمن -
المكتبات األكاديمية في كل من كميات الييئة العامة لمتعميم التطبيقي  الحدود المكانية: -

 والتدريب، وجامعة الكويت.  
قدرة المكتبات االكاديمية لموفاء بخدمات الطمبة من ذوي االعاقة  الحدود الموضوعية: -

القاء الضوء عمى الصعوبات والتحديات التي تواجو أمناء المكتبات من خالل الحركية، و 
 عمميم ليذه الفئة.
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 عرض النتائج ومناقشتيا:
ما الخدمات المكتبية المتوفرة لخدمة ذوي اإلعاقة الحركية في المكتبات  التساؤل االول:

 االكاديمية بدولة الكويت؟
ىذا التساؤل تم استخراج التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية  لإلجابة عمى     

( بند، وىي تبدأ برقم 99ورتبت ترتيبا تنازليا مع انحرافيا المعيارية لممحور االول عدد بنوده )
 ( التالي يبين ذلك:2( والجدول رقم )92( وتنتيي برقم )2)

ابية مع انحرافاتيا المعيارية مرتبة ترتيبا ( يبين النسب المئوية والمتوسطات الحس3جدول )
 تنازليا لمخدمات المكتبية المتوفرة لخدمة ذوي اإلعاقة الحركية

المتوسط  مدى االجابة البند م
الحسابي 

مرتب ترتيبا 
 تنازليا

 
االنحراف 
 المعياري

 
الترتيب 
 ال أدري الى حد ما موافق التنازلي

 % التكرار % التكرار % التكرار
تمكين  7

المستخدمين من 
التعرف عمى 

لمتوفرة األجيزة ا
لذوي االحتياجات 

 الخاصة.

68 75.6 14 15.6 8 8.9 1.33 0.64 8 

يقوم أمين  8
المكتبة بتدريب 
ذوي االحتياجات 
الخاصة عمى 

استخدام األجيزة 
والبرامج 

المساعدة في 
 المكتبات.

66 73.2 16 17.8 8 8.9 1.36 0.64 7 

احة المكانية المس 9
بالمكتبة تتسع 
لجميع فئات 

 اإلعاقة.
 م8 0.67 1.33 11.1 10 11.1 10 77.8 70

وسائل االتصال  10
االجتماعية 

متوفرة بصورة 
دائمة ومستمرة 

طوال اليوم 
الدراسي مع فئات 
 اإلعاقة الحركية.

50 55.6 25 27.8 15 16.7 1.61 0.76 6 
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المتوسط  مدى االجابة البند م
الحسابي 

مرتب ترتيبا 
 تنازليا

 
االنحراف 
 المعياري

 
الترتيب 
 ال أدري الى حد ما موافق التنازلي

 % التكرار % التكرار % التكرار
مساعدة  11

المستخدمين من 
 ذوي اإلعاقة

الحركية لمتغمب 
عمى الحواجز 
التي يوجيونيا 

 بالمكتبة.

 10 0.34 1.3 ـــــــ ــــــ 13.3 12 86.7 78

يتوفر لدينا منسق  12
لخدمة ذوي 

 اإلعاقة
 الثالث 0.80 2 32.2 29 35.6 32 32.2 29

لدي أمين مكتبة  13
متخصص 
لتسجيل 

المستخدمين 
لمخدمات المتوفرة 

 لذوي اإلعاقة.

 االول 0.71 2.12 32.2 29 47.8 43 20 18

أتابع المؤتمرات  14
الدولية لذوي 
االحتياجات 

الخاصة لتزويد 
المكتبة الخاصة 
 بنا بكل جديد.

 الثاني 0.80 2.02 32.2 29 37.8 34 30 27

يقوم أمين  15
المكتبة بتسجيل 

التوصيات 
والخدمات التي 
تمبي احتياجات 
المستخدمين من 

 ذوي اإلعاقة.

50 55.6 18 20 22 24.4 1.69 0.84 4 

تصميم المكتبات  16
الجامعية مناسب 
لذوي اإلعاقة 

 الحركية

50 55.6 18 20 22 24.4 1.69 0.84 5 

 0.47مع انحراف معيارى     1.62المتوسط الحسابي العام لممحور االول       
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 رررر

مع  9.23ول بمغ اال ( المتوسط الحسابي العام لممحور99بمغ عدد بنود المحور األول )      
وىو في مستوي عدم المناسبة أي ان الخدمات المكتبية المقدمة لذوي  9.22انحراف معياري 

            اإلعاقة الحركية من الطمبة الجامعيين في المكتبات االكاديمية بدولة الكويت ليست عمى
 مستوى المناسبة. 

عاقة المرتبة االولي ( الخاص بوجود متخصص لخدمات ذوي اإل92نال البند رقم ) 
ونسبة مئوية لمموافقة  9.29مع انحراف معياري  3.3ليذا المحور حيث بمغ المتوسط الحسابي 

( الخاص بمتابعة المؤتمرات الدولية لذوي 92% اما البند رقم )22.2% والي حد ما 39
ف معياري مع انحرا 3.3االحتياجات الخاصة فنال المرتبة الثانية حيث بمغ المتوسط الحسابي 

( 93% ويتوافق مع ىذه اإلجابة البند رقم )22.2% والي حد ما 29ونسبة مئوية لمموافقة  9.2
في المرتبة الثالثة. اما بالنسبة لمساعدة المستخدمين من ذوي اإلعاقة الحركية لمتغمب عمى 

لبنود، وحقق ( قد نال المرتبة األخيرة من بين ا99الحوافز التي يواجيونيا بالمكتبة البند رقم )
والبند  9.22مع انحراف معياري  9.2أدني متوسط حسابي من بين بنود المحور األول. فبمغ 

مع انحراف معياري  9.22( أيضًا نال المرتبة الثامنة لتدنى المتوسط الحسابي الذي بمغ 2رقم )
خاص ( ال0لعدم توفر مستخدمين لمساعدة الطمبة من ذوي اإلعاقة. وكذلك البند رقم )9.22

بالمساحة المكانية بالمكتبة وعدم مناسبتيا لفئات المعاقين بمغ المرتبة الثامنة مكرر بمتوسط 
          وتتفق نتائج ىذه وىو أيضا دون المناسبة.  9.22مع انحراف معياري  9.22حسابي 

( 3992وبابكر ) Chaputula & Mapulanga( 2016: )الدراسة مع دراسة كل من
والتي كشفت نتائجيم عن نقص وعدم توفر  Hill (2012)و  Majinge & Stilwell( (2013و

( في نتائجيا 3999األجيزة الالزمة التي تخدم ذوي االحتياجات الخاصة.  وأضافت الخشرمي )
أن ىناك انطباعات سمبية ليست فقط في توفير الوسائل واألجيزة في المكتبات، ولكن أيضا عمى 

لتعمم داخل القاعات الدراسية ومعامل الحاسب في الجامعة. مما يؤكد توفر األجيزة المعينة عمى ا
أىمية وجود استراتيجيات واضحة عند بناء المكتبات االكاديمية لكي تخدم ذوي اإلعاقة بشكل 

 متكامل من الجانب االنشائي والفني.  
عاقة ىي ميارات أمناء المكتبات االكاديمية لمتعامل مع ذوي اإل ما التساؤل الثاني:

 الحركية؟
لإلجابة عمى ىذا التساؤل تم استخراج التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية    

مع انحرافاتيا المعيارية مرتبة ترتيبًا تنازليا حسب متوسطاتيا لممحور الثاني من االستبانة، وىي 
( التحميل 2)(، وفيما يمي جدول رقم 99( وعدد بنوده )32( وتنتيي برقم )92تبدأ رقم )

 االحصائي لنتائج المحور الثاني.
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( يبين النسب المئوية والمتوسطات الحسابية مع انحرافاتيا المعيارية مرتبة ترتيبا  4جدول ) 
 تنازليا لميارات أمناء المكتبات االكاديمية لمتعامل مع ذوي اإلعاقة الحركية

 
 م

 
 البند

المتوسط  مدى االجابة
الحسابي 

مرتب ترتيبا 
 نازليات

 
االنحراف 
 المعياري

 
الترتيب 
 التصاعدي

 ال أدري الى حد ما موافق

 % التكرار % التكرار % التكرار

17 

دراستي 
التخصصية 

أىمتني لمتعامل 
مع ذوي 
اإلعاقة 
 الحركية.

 الثاني 0.82 2.36 57.8 52 20 18 22.2 20

18 

لدي الخبرة في 
ميارات التعامل 

مع ذوي 
اإلعاقة 
 الحركية.

34 37.8 20 22.2 36 40 2.02 0.88 6 

19 

لدي الخبرة في 
التعامل مع 
اإلعاقات 
الحركية 
 المختمفة.

31 34.4 25 27.8 34 37.8 2.03 0.85 5 

20 

اكتسبت خبرة 
فن التعامل مع 
ذوي اإلعاقة 

الحركية 
بالممارسة 

 العممية.

54 60 18 20 18 20 1.60 0.80 8 

21 

لدي المعمومات 
فية التي الكا

تؤىمني لمتعامل 
مع مت طمبات 
ذوي اإلعاقة 

 الحركية.

21 23.3 41 45.6 28 31.1 2.08 0.73 4 

22 

تدربت عمى 
التعامل مع فئة 
اإلعاقة الحركية 

في مكتبات 
 أكاديمية مناظرة

 األول 0.75 2.49 64.4 58 20 18 15.6 14
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حصائية لممحور الثاني حول ميارات أمناء المكتبات ( النتائج اال2يبين جدول رقم )    
وىي  9.22مع انحراف معياري  9.29األكاديمية، وبمغ المتوسط الحسابي العام لممحور الثاني 

 أيضا دون المناسبة بميارات أمناء المكتبات لمتعامل مع ذوي اإلعاقة الحركية. 

 
 م

 
 البند

المتوسط  مدى االجابة
الحسابي 

مرتب ترتيبا 
 تنازليا

 
االنحراف 
 المعياري

 
الترتيب 
 التصاعدي

 ال أدري الى حد ما موافق

 % التكرار % التكرار % التكرار

23 

أحرص عمى 
تبادل الخبرة 
مع المكتبات 
األكاديمية 
العالمية من 
خالل الزيارات 

 الرسمية.

39 43.3 31 34.4 20 22.2 1.79 0.78 7 

24 

أحتاج الى 
 دورات مكثفة
في ميارة 
التعامل مع 
الجميور من 
 ذوي اإلعاقة.

80 88.9 8 8.3 2 2.2 1.13 0.40 10 

25 

الدورات 
التدريبية في 
مجال التعامل 

مع ذوي 
اإلعاقة الحركية 
نادرة في ىذا 

 المجال.

 9 0.34 1.13 ــــــ ـــــ 13.3 12 86.7 78

26 

أجد سعادة في 
خدمة فئة 

اإلعاقة الحركية 
لكونيا خدمة 

 نسانية.ا

86 95.6 2 2.2 2 2.2 1.07 0.32 11 

27 

لدينا أمناء 
متخصصون 
فقط لمتعامل 
مع الفئات 

المختمفة من 
 ذوي اإلعاقة.

 الثالث 0.67 2.23 36.7 33 50 45 13.3 12

 0.46مع انحراف معياري        1.81المتوسط الحسابي العام لممحور االول   
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من بين بنود المحور الثاني بالنسبة  ( في المرتبة االولي33جاء ىذا البند رقم )           
لمتدريب عمي التعامل مع فئة اإلعاقة الحركية في المكتبات االكاديمية مناظرة ليا في دول 

وبمغت النسبة المئوية لإلجابة  9.22مع انحراف معياري  3.20اخرى، وبمغ المتوسط الحسابي 
لمكتبات التخصصية لمتعامل مع ( الخاص بدراسة أمناء ا92%، والبند رقم )22.2"ال ارادي" 

مع انحراف معياري  3.22ىذه لفئة نال المرتبة الثانية بين بنود المحور وبمغ المتوسط الحسابي 
% 22والنسبة المئوية لمدي اإلعاقة، واعمى نسبة مئوية كانت لإلجابة "ال ادرى" فبمغت   9.23

المرتبة الثالثة حول وجود أمناء (،حيث  احتل 32( البند رقم )92. وتؤكد نتائج البند رقم )
مكتبات متخصصون لمتعامل مع الفئات المختمفة من ذوي اإلعاقة ،فبمغ المتوسط الحسابي لمبند 

 %.29بموافقة مئوية لإلجابة " الي حدما" 9.22مع انحراف معياري  3.32
اني ( من بين بنود المحور الث99( المرتبة األخيرة رقم )32بينما احتل البند رقم )  

% أي ان 02.2بموافقة بمغت  9.23مع انحراف معياري  9.2حيث بمغ المتوسط الحسابي 
أمناء المكتبات يجدون سعادة بكونيا خدمة إنسانية ولكن غير متوفرة ظروف ممارستيا ،ويؤكد 

( عمي أنيم يحتاجون الي دورات 99( الذي احتل المرتبة قبل األخير )32عمى ىذا  البند رقم )
مع 9.92مياره التعامل مع الجميور من ذوي اإلعاقة حيث بمغ المتوسط الحسابي  مكثفة في

% ،وايضًا في 22.0أي ان ىذا البند غير محقق بموافقة مئوية بمغت  9.2انحراف معياري 
% .وأظيرت 22.2مجال الدورات التدريبية لمتعامل مع ذوي اإلعاقة الحركية نادرة بموافقة مئوية 

( ندرة الدورات التدريبية التخصصية في مجال االعاقة الحركية  بمتوسط 32نتائج البند رقم )
واحتمت مرتبة متأخرة من الترتيب التنازلي لممتوسطات  9.22مع انحراف معياري  9.92حسابي 

( 2015) :وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة كل منالحسابية من  بين بنود المحور الثاني . 
Akolade et al., ( و3992ويعر )والشMajinge & Stilwell (2013) ( 3993والزىيمي) 

حيث دلت نتائجيم الى نقص في تدريب المتخصصين وموظفي المكتبة عمى تمبية احتياجات 
 طالب ذوي اإلعاقة وميارات التعامل معيم. 

ما التحديات الحالية التي تواجو الطمبة الجامعيين من ذوي اإلعاقة التساؤل الثالث: 
 ية عند ارتيادىم المكتبات الجامعية؟الحرك

( بند، 92لإلجابة عمى ىذا التساؤل تم تصميم المحور الثالث لالستبانة ويتكون من )        
( وبنوده عبارة مقترحات لمتحديات التي تواجو الطمبة الجامعيين 29وينتيي برقم ) 32يبدأ برقم 

( يوضح نتائج 2امعية. والجدول التالي رقم )من ذوي اإلعاقة الحركية عند ارتيادىم المكتبات الج
 التحميل اإلحصائي لممحور الثالث:
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( يبين النسب المئوية والمتوسطات الحسابية مع انحرافاتيا المعيارية مرتبة ترتيبا  5جدول ) 
 تنازلي لمتحديات الحالية التي تواجو الطمبة الجامعيين من ذوي اإلعاقة الحركية

  م
 البند

المتوسط  مدى االجابة
الحسابي 

مرتب ترتيبا 
 تنازليا

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
 التصاعدي

 ال أدري الى حد ما موافق

 % التكرار % التكرار % التكرار

28 

موقع المكتبة 
مناسب لموصول 
ليا بسيولة من 

قبل ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة.

76 84.4 8 8.9 8 6.7 1.22 0.55 13 

29 

تنا تتميز مكتب
األكاديمية بموقع 
إنشائي يساعد 
الطمبة عمى 

االطالع والتحرك 
 في سيولة ويسر.

74 82.2 6 6.7 10 11.1 1.29 0.66 12 

30 

إمكانيات المكتبة 
الحالية تسمح 
لذوي اإلعاقة 

الحركية باستخدام 
مرفقاتيا بسيولة 

من دون 
 مساعدة.

59 65.6 13 14.4 18 20 1.54 0.81 11 

31 

خدمات المرافق وال
العامة لممكتبة ال 

تصمح لذوي 
 اإلعاقة الحركة.

20 22.2 36 40 34 37.8 2.16 0.76 7 

32 
لدينا قاعات 

خاصة بالمكتبة 
 لذوي اإلعاقة.

34 37.8 16 17.8 40 44.4 2.07 0.90 8 

33 

المساحة المكانية 
لممكتبة ضيقة ال 
تسمح بحركة 

 الكراسي الحركية.

26 28.6 22 24.4 42 46.7 2.18 0.86 6 

34 
لدينا مقاعد 
خاصة لذوي 

 اإلعاقة.
20 22.2 14 15.6 56 62.2 2.40 0.83 4 
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  م
 البند

المتوسط  مدى االجابة
الحسابي 

مرتب ترتيبا 
 تنازليا

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
 التصاعدي

 ال أدري الى حد ما موافق

 % التكرار % التكرار % التكرار

35 

طاولة االستقبال 
في المكتبة 

يتناسب ارتفاعيا 
مع ارتفاع الكرسي 

 المتحرك.

49 54.4 20 22.2 21 23.3 1.69 0.83 9 

36 

ارتفاعات األرفف 
في المكتبة 
تتناسب مع 

استخدامات ذوي 
 كية.اإلعاقة الحر 

 الثالث 0.86 2.40 64.4 58 11.1 10 24.4 22

37 
تتوفر آالت 

تصوير خاصة 
 لفئة ذوي اإلعاقة.

24 26.7 20 22.2 46 51.1 2.24 0.85 5 

38 

الفيارس 
المخصصة 

باألوامر الصوتية 
لفئة المعاقين غير 

 متوفرة.

49 54.4 20 22.2 21 23.3 1.69 0.83 10 

39 

لدينا األجيزة 
عدة الخاصة المسا

لفئة الشمل 
الدماغي داخل 

 المكتبة.

 االول 0.60 2.64 71.1 64 22.2 20 6.7 6

40 

يوجد لدينا 
متخصصون 

مؤىمون لمتعامل 
مع متطمبات 

الحاالت الخاصة 
من ذوي اإلعاقة 

 الحركية.

 الثاني 0.70 2.49 60 54 28.9 26 11.1 10

 0.38معياري  مع انحراف    2المتوسط الحسابي العام لممحور االول     

( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية مع انحرافاتيا المعيارية 2يبين جدول رقم )    
مع انحراف  3مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب متوسطاتيا بمغ المتوسط الحسابي العام لممحور الثاني 

 اإلعاقة الحركية. وىو يعتبر في مستوى المناسبة لمتحديات المقترحة لذوي 9.22معياري 
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الشمل ( الخاص بمدى توفر األجيزة الخاصة المساعدة لفئة 20حصل البند رقم ) 
مع  3.22المرتبة االولي من بين بنود المحور، وبمغ المتوسط الحسابي  الدماغي داخل المكتبة.

قم % ،كما احتل البند ر  29.9وبمغت النسبة المئوية لإلجابة "ال ادري " 9.2انحراف معياري 
والنسبة المئوية لمموافقة  9.2مع انحراف معياري  3.20( المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 29)

% ويعتبر ىذا التحدي وىو عدم وجود متخصصون مؤىمين لمتعامل مع متطمبات 29"ال ادري" 
( الذي احتل المرتبة 22الحاالت الخاصة من ذوي اإلعاقة الحركية ،كما يؤيد ذلك البند رقم )

أي ان ارتفاعات االرفف المكتبية  ال  9.22مع انحراف معياري  3.2نية بمتوسط حسابي الثا
% 22.2تتناسب مع استخدامات ذوي اإلعاقة الحركية بنسبة مئوية لإلجابة  "ال ادري" بمغت 

.اما موقع المكتبة فيو غير مناسب فقد احتل المرتبة األخيرة من عدم المناسبة بمتوسط حسابي 
%، ويؤيد ىذا البند رقم 22.2وبموافقة مئوية في اإلجابة  9.22حراف معياري مع ان 9.33

 9.22مع انحراف معياري  9.30( بمتوسط حسابي 93( الذي احتل المرتبة قبل األخيرة )30)
% .ولعل  ما تميز المكتبة االكاديمية بالتصميم اإلنشائي الذى يساعد الطمبة 23.3وبموافقة 

مع  9.22( بمتوسط حسابي 99( الذي احتل المرتبة )29بند رقم )عمي التحرك بسيولة وال
 يؤكد عمى تواضع إمكانيات المكتبة الحالية لذوي اإلعاقة الحركية. 9.29انحراف معياري 

 النتائج العامة لمقسم الثاني من االستبانة:

 ( الترتيب التنازلي لمتوسطات الحسابية العامة لممحاور االستبانة6جدول )

 الترتيب التنازلي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور

 الثالث 9.22 9.23 االول

 الثاني 9.22 9.29 الثاني

 االول 9.20 3.990 الثالث

 9.22مع انحراف معياري  9.22المتوسط الحسابي العام لالستبانة 
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توسط ( المتوسط الحسابي العام لمحاور االستبانة ككل فبمغ الم2يبين جدول رقم ) 
، ونال المحور الثالث اعمي متوسط حسابي 9.22مع انحراف معياري  9.22الحسابي العام  

الخاص بالتحديات والصعوبات المقترحة التي  9.20مع انحراف معياري  3.990حيث بمغ 
تعين استخدام الطمبة ذوي اإلعاقة الحركية .أما المحور الثاني من األداة وىو خاص بميارات 

مع  9.29بات لمتعامل مع الطمبة ذوي اإلعاقة الحركية بمغ المتوسط الحسابي أمناء المكت
بينما نال  المحور األول الخاص بالخدمات المكتبية لذوي اإلعاقة  9.22انحراف معياري 

مع انحراف  9.23الحركية المرتبة األخيرة )الثالث( من بين جدول االستبانة بمتوسط حسابي 
 9.22معياري 

النتائج العامة ليا القسم بأن المكتبات االكاديمية لذوي اإلعاقة الحركية بمؤسسات  وتخمص      
التعميم العالي بدولة الكويت ال تتمتع بمميزات تساعد الطمبة من ذوي اإلعاقة الحركية عمى 
سيولة االستخدام والتحرك لتصمييما غير المناسب، ال تتميز ىذه المكتبات بوجود متخصصين 

( 3992: بابكر )وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة كل منذوي اإلعاقة الحركية.  لمتعامل مع
( والتي دلت نتائجيم عمى عدم توافر التجييزات المكتبية مع عدم مراعاة 3993 (والزىيمي

 الجانب االنشائي الذي يناسب متطمبات ذوي االحتياجات الخاصة.

( لمتغيرات p<0.05ائية عند مستوى )ىل ىناك فروق ذات داللة إحص التساؤل الرابع:
 الدراسة الديمغرافية؟

                 لإلجابة عمى ىذا التساؤل تم اجراء اختبار تحميل التباين األحادي )ف(       
Way ANOVA-One ( 0.05عند مستوى داللة<p وباستخدام اختبار شافيو )-  لمعرفة   
لمكشف عن الفروق  T-TESTء اختبار)ت( . واجراScheffe Procedureاتجاه الفروقات 

          (، 2(، وجدول رقم )p>0.05بين المتوسطات الحسابية لمتغيرين عند مستوى داللة )
 يبن النتائج االحصائية التالية: 2وجدول رقم )
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والخبرة  –والمؤىل الدراسي –( يبين تحميل التباين األحادي لمتغير العمر 7جدول رقم )
المكتبات االكاديمية لذوي اإلعاقة الحركية من وجية نظر امناء المكتبات  الوظيفية لمخدمات

 ألمناء المكتبات بدولة الكويت

 

البيان اإلحصائي  المحاور المتغير
 مصدر التباين

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

 ف(قيمة )
 الداللة القيمة

 
 
 
 
 العمر

 
 األول

 3 9.22 9.22 بين المجموعات
 22 9.33 90.3 داخل المجموعات غير دالة 9.90

ــ 90.02 المجموع  20 ــــــــــــــــــــــ

 
 الثاني

 3 9.29 9.92 بين المجموعات
 22 9.39 92.23 داخل المجموعات غير دالة 9.92

ــ 92.22 عالمجمو   20 ـــــــــــــــــــــــ

 
 الثالث

 3 9.99 9.32 بين المجموعات
 22 9.92 92.32 داخل المجموعات عير دالة 9.22

ــ 92.22 المجموع  20 ــــــــــــــــــــــ

االستبانة 
 ككل

 3 9.39 9.23 بين المجموعات
 22 9.92 93.32 داخل المجموعات غير دالة 9.33

ــ 93.22 المجموع  20 ـــــــــــــــــــــ

المؤىل 
 الدراسي

 
 األول
 

 2 9.23 9.22 بين المجموعات
 22 9.39 92.22 داخل المجموعات غير دالو 9.922

ــ 90.0 المجموع ــــ  20 ـــــــــــــــــــــــ

 
 الثاني

 2 9.22 3.39 بين المجموعات
 22 9.90 92.22 لمجموعاتداخل ا دالو 9.993

ــ 92.22 المجموع  20 ــــــــــــــــــــ

 الثالث
 2 9.39 9.292 بين المجموعات

 22 9.92 93.22 داخل المجموعات غير دالو 9.32
ــ 92.22 المجموع  20 ــــــــــــــــــــــــ

االستبانة 
 ككل

 2 9.22 9.92 بين المجموعات
 22 9.92 99.22 داخل المجموعات دالة 9.922

ــ 93.22 المجموع  20 ـــــــــــــــــــــــــــــــ



 ميا محمد عقيل سيد عمي /د    خدمات المكتبات األكاديمية لذوي اإلعاقة الحركية
 محمد عمي العجمي/ د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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روق اإلحصائية لقيم )ف( عند ( تحميل التباين األحادي إليجاد الف2يبين جدول رقم )      
الخبرة الوظيفية، ويتضمن -المؤىل الدراسي –( بالنسبة إلى متغير العمر P<0.05مستوى )

 الجول ما يمي:
 اوال: متغير العمر:  
( بالنسبة لمحاور P<0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية لقيم )ف( عند مستوى ) -

ىذا الى ان متوسط اعمار العينة يقع فى المدى  الدراسة بالنبة الى متغير العمر، وقد يرجع
 سنة. 22% فوق 23%، وبنسبة 32سنة بنسبة مئوية بمغت  22-32من 

 ثانيا: متغير المؤىل الدراسي 
( لالستبانة ككل، P<0.05توجد فروق ذات داللة احصائية لقيم )ف( عند مستوى )  -

وىى لصالح  3.92 ساوىوجد ان معامل الفا ي Schefie-testوبإجراء اختبار شافيو 
حممة الدكتوراه من امناء المكتبات ، المحور الثاني ايضا من الدراسة الخاص بالميارات 

.أما المحور االول والثالث فال توجد .2.02ومعامل الفا  لصالح حممة الدكتوراه ايضا،
 فروق ذات داللة احصائية لقيم ) ف ( . 

البيان اإلحصائي  المحاور المتغير
 مصدر التباين

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 قيمة )ف( درجة الحرية
 الداللة القيمة

الخبرة 
 الوظيفية

 األول
 

 93 9.02 9.02 بين المجموعات
 22 9.39 92.92 داخل المجموعات دالة 9.993

ــ 90.02 المجموع ـــــــ  20 ـــــــــــــــــــــــ

 الثاني
 3 9.29 9.992 بين المجموعات

 22 9.39 92.22 داخل المجموعات غير دالو 9.922
ــ 92.22 المجموع  20 ـــــــــــــــــــــــ

 الثالث
 3 9.20 9.22 بين المجموعات

 22 9.20 93.92 داخل المجموعات غير دالة 9.990
ــ 92.22 المجموع  20 ــــــــــــــــــــــــــ

االستبانة 
 ككل

 3 9.22 9.30 بين المجموعات
 22 9.92 9.20 داخل المجموعات غير دالة 9.990

ــ 93.22 المجموع  20 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رررر

 ثالثا: الخبرة الوظيفية 
( بالنسبة لمحاور P>0.05ت داللة احصائية لقيم )ف( عند مستوى )ال توجد فروق ذا -

الدراسة بالنسبة الى متغير الخبرة الوظيفية، باستثناء المحور االول الخاص بالخدمات 
وىي  3.92وجد ان معامل الفا يساوى  Schefie-testالمكتبية وبإجراء اختبار شافيو 

 لصالح حممة الدكتوراه من امناء المكتبات.

( اختبار )ت( إليجاد الفروقات بين المتوسطات الحسابية لمتغير الجنسية والنوع 8دول )ج
 المكتبات االكاديمية لذوي اإلعاقة الحركية وجية نظر امناء المكتبات بدولة الكويت لمخدمات

( بالنسبة إلى متغير الجنسية، والنوع       P>0.05يبين جدول التالي قيم )ت( عند مستوى )       

نظر امناء المكتبات بدولة المكتبات االكاديمية لذوي اإلعاقة الحركية من وجية  لمخدمات

 ( ما يمي:2، وتبين نتائج الجدول التالي رقم )الكويت

 البيان اإلحصائي/ المتغيرات
المتوسط  العدد محاور البحث

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 حصائيةالداللة اإل
 الداللة قيمة )ت(

 
 الجنسية

 9.222 9.29 2 غير كويتي غير دالة 9.22 9.222 9.22 23 كويتي المحور األول

 9.22 9.290 2 غير كويتي غير دالة 9.929 9.29 9.22 23 كويتي المحور الثاني

 9.22 9.20 2 غير كويتي غير دالة 9.929 9.22 2.929 23 كويتي المحور الثالث

 9.92 9.22 9.22 2 غير دالة 9.902 9.22 9.22 9.22 23 االستبانة ككل

 النوع

 9.22 922 22 انثى غير دالة 9.39 9.22 9.22 92 ذكر المحور األول

 9.22 9.22 22 انثى غير دالة 9.22 9.29 9.23 92 ذكر المحور الثاني
 المحور الثالث

 
 9.29 3.99 22 انثي دالة 9.922 9.32 9.02 92 ذكر

 9.22 9.22 22 انثى دالة 9.29 9.23 9.22 92 ذكر االستبانة ككل



 ميا محمد عقيل سيد عمي /د    خدمات المكتبات األكاديمية لذوي اإلعاقة الحركية
 محمد عمي العجمي/ د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بالنسبة ال توجد فروق ذات داللة احصائية لقيم )ت( بالنسبة الى متغير الجنسية:  -
 إلى متغير الجنسية بوجو عام.

 بالنسبة الى متغير النوع:  -
غير النوع بوجو عام باستثناء بالنسبة إلى متتوجد فروق ذات داللة احصائية لقيم )ت(  

 9.02المحور االول والثاني من االستبانة، وبمغ المتوسط الحسابي في المحور الثالث لمذكور 
ولالناث بمغ 9.22اما المتوسط الحسابي لالستبانة ككل فبمغ في الذكور –3.99ولالناث
%، 92.9المئوية  ويفسر ذلك الى قمة عدد الذكور من أمناء المكتبات حيث بمغت نسبتيم9.22

 %. 29.9بالمقارنة الى نسبة االناث التي بمغت 
 القسم الثالث:

 : إذا كانت لديك أي مالحظات بشأن الصعوبات التي يواجييا المستخدم من ذوي اإلعاقة41
 ذكرىا: الحركية )من خبرتك( الستخدام المكتبة أرجو

( سؤال مفتوح لإلدالء بخبرتيم 29قم )في القسم الثالث من اداة االستبانة ترك البند ر          
حول وجود أي مالحظات بشأن الصعوبات التي يواجييا المستخدم من ذوي اإلعاقة الحركية 
الستخدام المكتبة االكاديمية غير مذكورة باالستبانة، وتركزت اىم مالحظاتيم حول الصعوبات 

 تبعا لنسبيا المئوية.( وىي مرتبو ترتيبا تنازليا 0في البنود المدرجة بجدول رقم )
( مالحظات أمناء المكتبات حول الصعوبات التي يواجييا المستخدم في المكتبة 9جدول )

 االكاديمية.

 % ت المالحظة م

 22.22 29 تصميم المكتبات االكاديمية لم تمب احتياجات ذوي االعاقات المتنوعة 9

3 
حركية في المكتبات األثاث والمساحات المكتبة غير مالئمة لذوي اإلعاقة ال

 األكاديمية
90 39.99 

 33.33 39 ارتفاع طول الكراسي والطاوالت وأرفف الكتب غير مالئم لذوي اإلعاقة الحركية 2
 92.22 92 عدم كفاية توفير أجيزة صوتية تساعدىم الي الوصول لمفيارس الكتابية بسيولة 2
 32.2 32 لذوي اإلعاقة الحركية عدم وجود متخصص لفئة االعاقات لتمبية مطالبيم خاصة 2
 99.99 99 ال يوجد 2



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رررر

( نجد ان اىم مالحظات أمناء المكتبات من واقع خبراتيم لمتعامل مع 0من جدول رقم )       

ىو تصميم المكتبة من حيث المساحة -اإلعاقة الحركية  –فئة ذوي االحتياجات الخاصة 

ركة المستخدمين من فئة اإلعاقة الحركية، ويري المكانية واالثاث وارتفاع طول الطاوالت تعيق ح

امناء المكتبات ال بد من وجود متخصص من ذوي االعاقات يعمل كمنسق بين ذوي االعاقات 

 المتنوعة ويكون في مرافقتيم بصفة مستمرة لتمبية احتياجاتيم من المكتبة.

 النتائج العامة لمدراسة:

تمت صياغتيا في ضوء األىداف العامة  بشكل عام وبناء عمى تساؤالت الدراسة التي 

فقد حققت تمك األىداف وأجيب عن تساؤالت الدراسة بصورة عممية والتي بينتيا النتائج 

اإلحصائية. و كان من الواضح أن المكتبات األكاديمية ال تخدم فئة الطمبة ذوي اإلعاقة الحركية 

ال تتميز بمواصفات خاصة  بمؤسسات التعميم العالي بدولة الكويت بشكل صحيح و أنيا 

تتناسب مع نوع اإلعاقة من حيث السعة المكانية وسيولة الحركة، وارتفاعات األرفف لمالئمة 

تناول الكتب ، وكذلك غير مزوده بمتخصصين مدربين أو مرافقين لممستخدمين و المستفيدين 

ة لنوع اإلعاقة من ذوي اإلعاقة الحركية بوجو خاص، وتواضع  األجيزة واالمكانيات التقني

الحركية ليذه الفئة من الطمبة الجامعيين، وتعتبر اإلمكانات المادية والموارد البشرية من أىم 

المعوقات ليذه الفئة من اإلعاقة الحركية .ودلت النتائج النيائية لمدراسة بالنسبة لممتغيرات 

 الديموغرافية عمى ما يمى:

ذات داللة احصائية لقيم )ت( بالنسبة إلى  بالنسبة الى متغير الجنسية: ال توجد فروق -

 متغير الجنسية بوجو عام.

بالنسبة إلى متغير فروق ذات داللة احصائية لقيم )ت( بالنسبة الى متغير النوع: توجد  -

 النوع بوجو عام



 ميا محمد عقيل سيد عمي /د    خدمات المكتبات األكاديمية لذوي اإلعاقة الحركية
 محمد عمي العجمي/ د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بالنسبة الى متغير العمر: ال توجد فروق ذات داللة احصائية لقيم )ف( عند مستوى  -

(0.05<P بالنسبة لمحاو ).ر الدراسة بالنبة الى متغير العمر 

بالنسبة الى متغير المؤىل الدراسي: توجد فروق ذات داللة احصائية لقيم )ف( عند - -

وجد انيا  test-Schefie( لالستبانة ككل وبأجراء اختبار شافيو P>0.05مستوى ))

 لصالح حممة الدكتوراه من امناء المكتبات .

ة: ال توجد فروق ذات داللة احصائية لقيم )ف( عند بالنسبة الى متغير الخبرة الوظيفي -

( بالنسبة لمحاور الدراسة بالنسبة الى متغير الخبرة الوظيفية، باستثناء P>0.05مستوى )

 المحور االول الخاص بالخدمات المكتبية لصالح حممة الدكتوراه من امناء المكتبات.
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 المقترحات والتوصيات: 
كتبية لذوي اإلعاقة الحركية من الطمبة الجامعيين حتى تكون االرتقاء بمستوي الخدمات الم -

 متناسبة ومالئمة لمتطورات التكنولوجية الجارية والحديثة. 
مراعات التصميمات الخاصة والمواصفات االنشائية واليندسية لممبني وموقعة لذوي اإلعاقات  -

 خاصة الحركية ليتمكنوا من استخدام المكتبة في سيولة ويسر.
لمزيد من الدورات التدريبة المتخصصة ألمناء المكتبات المتعاممين مع ذوي اإلعاقة عمل ا -

 الحركية وتكون بشكل دوري إلكسابيم الميارات الالزمة لفئة اإلعاقة الحركية. 
تخصيص موظفين منسقين لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة بشكل مباشر عند دخوليم  -

 لممكتبة األكاديمية. 
رشادات والتصميمات لخدمات ذوي االحتياجات وضع استراتيجية  - واضحة تتضمن أدلة وا 

 الخاصة ويتم فييا وضع المعايير الدولية لتطوير خدمات المكتبات بشكل صحيح. 
توظيف أمناء مكتبات أو أخصائيين معمومات من ذوي اإلعاقة الحركية لخبرتيم بمتطمبات   -

 ىذه الفئة من المجتمع. 

 الدراسات المقترحة:
اجة الى دراسات يتم فييا أخذ رأي الطالب الجامعيين من ذوي اإلعاقة الحركية بمختمف الح -

أنواعيا لمعرفة المتطمبات والتحديات التي تواجييم بشكل أعمق وأدق عند ارتيادىم لممكتبة 
 الجامعية حتى يتم وضع خطط واستراتيجيات بناء عمى متطمبات ىذه الفئة. 
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 المراجع العربية:
(. خدمات المكتبات والمعمومات لذوي االحتياجات الخاصة: مراجعة أدب 3992ادة )غ ،أصيل

االتجاىات الحديثة في . 3992الى 9009الموضوع لمفترة الزمنية من 
 .29 -29ص -32عدد  -93مج المكتبات والمعمومات. 

ياجات دور المكتبات الجامعية في تقديم خدمات المعمومات لذوي االحت(. 3992زينب )، بابكر
رسالة  م. 3992-3992الخاصة: دراسة حالة مكتبات جامعة الجزيرة 

 ماجستير، جامعة الجزيرة.
ترجمة، عبد العزيز  ،استراتيجيات العمل مع أسر ذوي اإلعاقة(. 3992بيكمان، بايوال )

 السرطاوي، أيمن خشان، وائل أبو جودة. دبي: دار القمم.
مي حول تبادل الخبرات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المؤتمر اإلقمي( 3992الجزائري، حسين )

منظمة الصحة  المعمومات واالتصاالت لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقات.
 العالمية إلقميم شرق المتوسط.

.apps.who.int/iris/handle/10665/125222  //https:  
عمان: دار الفكر لمنشر  الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة،(. 3992جيروان، فتحي وآخرون ) 

 والتوزيع.
 الفكر . القاىرة: دارالتعميمي االجتماعي، الثقافي، وأثرىا المكتبات  (.3992حسن، سعيد )

 العربي.
(. تقييم خدمات الدعم المساندة لمطالب من ذوي االحتياجات الخاصة 3999الخشرمي، سحر )

( العموم التربوية 32د، مجمة جامعة الممك سعود )بجامعة الممك سعو 
 .922-00(، ص 9والدراسات االسالمية )

https//jes.ksu.edu.sa/ar/node/4559  
(. توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في رعاية وتعمم ذوي 3992الدىشان، جمال )

رقة ، و المعوقات -االحتياجات الخاصة )المبررات( المجاالت المتطمبات 
 ، جامعة المنوفية.عمل مقدمة لممؤتمر العممي الدولي الرابع كمية التربية

(. الخدمة المكتبية لذوي االحتياجات الخاصة في سمطنة عمان 3993صالح )، الزىيمي
الممتقى الثاني عشر لمجمعية )المكتبات العامة واالكاديمية: دراسة حالة(. 

 مايو(.  2-2سمطة عمان مسقط ) الخميجية لإلعاقة.
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(. تقييم الخدمات المكتبية المقدمة إلى ألشخاص ذوي 3992الزبون، إيمان والحديدي، منى. )
المجمة االردنية اإلعاقة البصرية في األردن في ضوء المعايير الدولية. 

 .  222-222، ص 2( 0) في العموم التربوية
في خدمة الفرد لتعديل  برنامج عمل باستخدام االتجاه العقل(. 3999) زين العابدين، عمى

مجمة بحوث كمية االتجاىات السمبية لموالدين نحو أبنائيم المعاقين حركيًا، 
 ، جامعة المنوفية.اآلداب

، سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة الخصائص والسمات(. 3999سميمان، عبد الرحمن )
 مكتبة زىراء الشرق.القاىرة: 

لذوي  الموجية المعمومات ومراكز المكتبات في موماتالمع تقنيات واقع(. 3992السميمي، نيمة )
ماجستير، قسم المكتبات  رسالة الرياض. مدينة في الخاصة االحتياجات

 والمعمومات، كمية العموم االجتماعية، جامعة االمام محمد بن سعود.
(. خدمات المعمومات المتاحة لذوي االحتياجات الخاصة في المكتبات 3992خولة ) ،الشويعر

لجامعية بالمممكة العربية السعودية: مكتبة األمير سممان المركزية ا
 مجمة مكتبة الممك فيد الوطنيةبجامعة الممك سعود بالرياض أنموذجا. 

.( 3939فبراير 9تم الدخول .  )192-140. ص9( 39)
https://kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/DocLib/

21_1/140_192.pdf 
 . عمان: دار البازوري العممية.االعاقة الحركية والشمل الدماغي(. 3992الصفدي، عصام )

(. المشكالت التي تواجو الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في 3999العايد، وليد وآخرون )
، واالجتماعية اإلنسانية العموم جمة دراسات،مجامعة الطائف، السعودية. 

(22) 2. 
 

https://kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/DocLib/21_1/140_192.pdf
https://kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/EMagazine/DocLib/21_1/140_192.pdf
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On-Line: Retrieved From: Jan2021, 

ات وصعوبات المؤتمر العالمي الثاني لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في خدمة ذوي اإلعاق
  دولة الكويت -التعمم 

https://www.redsoft.org/icdd2014/Recomendation.html 
  متطمبات ذوي االحتياجات الخاصة

http://www.feedo.net/Society/SocialInfluences/DisabilityAndSociety/Spec
ialNeedsDemands.htm 
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