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 _واقع اخلدمات انتعهيمية ادلقدمة نروي االحتياجات اخلاصة يف ظم جائحة كوزونا"

 "فهسطني امنوذجا   
 الباحثة النا شماسنة    الدكتور دمحم أبو زايد   الدكتور أيمن إلياس الزرو

 كمية الحقوق واإلدارة العامة/ دائرة اإلدارة العامة

 جامعة بيرزيت

0000 

 الفرل األول

 (اإلطار العام لمدراسة)

 ممخص الدراسة

ىجف البحث إلى التعخف عمى واقع الخجمات التعميسية السقجمة لحوي اإلحتياجات الخاصة في ضل جائحة 
كػرونا_ فمدصيغ انسػذجًا، ففي الػقت الحي يعاني فيو ذوي اإلحتياجات الخاصة في األوقات الصبيعية مغ 

رف بالعالع ألقت بسخاوف كبيخة التيسير وعجم اإلىتسام خاصة في البمجان العخبية، فإن أزمة كػرونا التي تع
في نفػس ىحه الفئة الكبيخة في كل أنحاء العالع وخاصة في السشصقة العخبية التي تتدايج فييا حاالت 
األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة، بفعل ما تذيجه مغ حخوب شاحشة في عجة مشاشق عمى مجى الدشػات 

تيا الجائحة أال وىي قخارات اإلغالق الذامل التي شالت الساضية، ومغ أىع تمظ السخاوف والعكبات التي سبب
السخاكد التأىيمية والتعميسية الخاصة بيع وما تختب عمييا مغ انقصاع الخجمات العامة عغ ذوي اإلحتياجات 
الخاصة، وانقصاع اإلترال السباشخ معيع ال سيسا مع حاالت اإلعاقة الحىشية التي يرعب التعامل معيا 

الخعاية والتعميع ليا عغ ُبعج، وبالتالي فإن ىحه العكبات شكمت التحجي األكبخ أمام األىالي وتػفيخ خجمات 
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والسخاكد والسؤسدات التأىيمية في إيرال الخجمات العامة، والخجمات التعميسية عمى وجو الخرػص بالذكل 
تعج شخيحة ذوي السصمػب لحوي اإلحتياجات الخاصة والسداىسة في مداعجتيع عمى الشيػض والتعمع، و 

اإلحتياجات الخاصة مغ أكثخ شخائح السجتسع تزخرًا بدبب ىحه الجائحة، األمخ الحي يتصمب وضع آليات 
لمتجخل وقت األزمات والصػارئ مغ أجل حسايتيع وحفظ حقػقيع وباألخز الحق في التعميع، ويأتي ذلظ بشاءًا 

تدّمع الجول * التعميع_ "24عاقة في _السادة عمى ما نرت عميو بشػد اإلتفاقية الجولية لألشخاص ذوي اإل
وإلعسال ىحا الحق دون تسييد وعمى أساس تكافؤ الفخص،  ،األشخاف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعميع

"، وغيخ ذلظ مسا نرت مجى الحياة عمى جسيع السدتػيات وتعمساً  جامعاً  تعميسياً  تكفل الجول األشخاف نطاماً 
متو لزسان حق التعميع، والتأىيل، والتجريب لحوي اإلحتياجات الخاصة عمى اختالف عميو بشػد السادة وكف

خرػصياتيع، واختالف البيئات والتقشيات السدتخجمة لزسان ىحا الحق، وانصالقًا مغ مبجأ تكافؤ الفخص 
جولية لحقػق والسداواة بيغ جسيع أفخاد السجتسع السكّخس في اإلعالن العالسي لحقػق اإلندان، واإلتفاقية ال

األشخاص ذوي اإلعاقة، يجب التأكيج عمى جسيع الدمصات السعشية بحل الجيػد الكافية لتقجيع البخامج 
والخجمات الزخورية لحوي اإلحتياجات الخاصة بالتػازي مع باقي أفخاد السجتسع وإتاحة الفخصة ليع، 

سا يتشاسب مع قجراتيع وضخوفيع، وكحلظ حقيع وإعصائيع السداحة الكافية لتمقي بخامجيع التعميسية والتأىيمية ب
في الحرػل عمى السعمػمات والتػعية اإلجتساعية والرحية فيسا يتعمق بالتعامل مع جائحة كػرونا، وفي 

 مغ% 2.1 ندبتو ما أي فخداً  927710دولة فمدصيغ التي تبمغ فييا ندبة األفخاد ذوي اإلحتياجات الخاصة 
م، تدداد الحاجة إلى رعاية ىحه الفئة الكبيخة ندبيًا في 2017ئيات عام مجسل الدكان وفق تعجاد وإحرا

السجتسع الفمدصيشي واإلىتسام بيا، وعمى الخغع مغ وجػد جيػد ومبادرات فمدصيشية لجعع ىحه الفئة في ضل 
جائحة كػرونا وما أفخزتو مغ صعػبات عمييع فاقت الرعػبات التي يعاني مشيا الذخز العادي، إال أنشا 
بحاجة إلى تكثيف الجيػد الحكػمية، وجيػد مؤسدات السجتسع السجني، والقصاع الخاص بذكل أكبخ 

، والسداعجة، والجعع الحي يحتاجػنو -ونخز ىشا الخجمات التعميسية-لسداعجتيع عمى تمقي كافة الخجمات 
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يادية كسا في الطخوف لزسان حقػقيع السكفػلة وتحقيق العير الكخيع في أوقات األزمات والطخوف الغيخ اعت
 الصبيعية.

  المقدمة

يعتبخ التعميع حق مغ حقػق اإلندان األساسية، التي كفمتيا جسيع السػاثيق والسعاىجات الجولية      
واإلقميسية، وقج وردت في ذلظ عجة مػاد في اإلعالن العالسي لحقػق اإلندان، والعيج الجولي لمحقػق 

والثقافية، واتفاقية حقػق الصفل، واتفاقية القزاء عمى جسيع أشكال التسييد ضج اإلقترادية واإلجتساعية 
السخأة، وغيخىا مغ مرادر القانػن الجولي وقانػن حقػق اإلندان. باإلضافة إلى كػنو أحج السبادئ األساسية 

دتجامة المحيغ ، واليجف الخابع مغ أىجاف التشسية الس2030التي يقػم عمييا ججول أعسال التعميع حتى عام 
مغ أىجاف التشسية السدتجامة عمى الحقػق وُيعشى بزسان التستع  4اعتسجىسا السجتسع الجولي، ويختكد اليجف 

  1الكامل بحق التعميع باعتباره عاماًل أساسيًا لتحقيق التشسية السدتجامة.

لكياس حزارة األمع ومجى ويسثل مدتػى العشاية والخعاية بحوي اإلحتياجات الخاصة معيارًا أساسيًا      
تصػرىا، وتذكل رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة إحجى أولػيات الجول والسشطسات السعاصخة، والتي تشبثق مغ 
مذخوعية حق ذوي اإلحتياجات الخاصة في فخص متكافئة مع غيخىع في كافة مجاالت الحياة، وفي العير 

جات الخاصة ودمجيع في السجتسع ىي تػفيخ كافة بكخامة وحخية. ومغ أىع متصمبات تسكيغ ذوي اإلحتيا
أشكال السدانجة اإلجتساعية والخجمات التعميسية والرحية لحوي اإلحتياجات الخاصة وأسخىع لخفس مدتػيات 

  2الزغػط الشفدية الػاقعة عمى ىحه األسخ.

                                                           
1
 2م، ص2020 عمى التعميع، COVID19مؤسدة الزسيخ لحقػق االندان، ورقة بحثية بعشػان أثخ جائحة   

2
، 4، العجدمركز بررة لمبحوث واالستذارات والخدمات التعمميةمعشرخ، مدعػدة، رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة،   

 32-29صم، 2018
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 176ر مشو نحػ أكبخ انقصاع في نطع التعميع في التاريخ، وىػ ما تزخ  19 -أوججت جائحة كػفيج      
السجارس وغيخىا مغ  غالقعسميات إ  وفي جسيع القارات. وأثخت بمجا 190العمع في أكثخ مغ  بميػن مغ شالبي

في السائة في  99إلى  ب في العالع، وىي ندبة تختفع لترلالفي السائة مغ الص 94عمى ع أماكغ التعم
ع األزمة الفػارق التعميسية القائسة فاق  وتُ  .الذخيحة الجنياالستػسصة الجخل مغ  البمجان السشخفزة الجخل والبمجان

 – السشتسيغ إلى أشج الفئات ضعفاً  والذباب والبالغيغ األشفالالحج مغ فخص الكثيخ مغ  عغ شخيقاًل أص
 -اً والسذخدون قدخ  إلعاقةذوو اواألشخاص الالجئػن و والفتيات  مشاشق فقيخة أو ريفية أولئظ الحيغ يعيذػن في

  1ػاصمة تعمسيع.في م

وبعج انتذار جائحة كػرونا وامتجادىا إلى فمدصيغ، أعمشت دولة فمدصيغ حالة الصػارئ في عسػم      
فمدصيغ لسػاجية انتذار فايخوس كػرونا، وما تبعو ذلظ مغ قخارات اإلغالق التي شالت جسيع مشاحي الحياة 

أخخ وتجىػر األوضاع ومغ ضسشيا السؤسدات التعميسية كالسجارس والجامعات وغيخىا، مسا أدى إلى ت
 التعميسية في دولة فمدصيغ.

واتزح أن إلغالق السجارس والجامعات آثار سمبية كبيخة عمى األسخ مشخفزة الجخل التي تكػن      
فخصتيا أقل في الػصػل إلى التكشػلػجيا، واإلنتخنت، واألغحية، وخجمات رعاية األشفال، باإلضافة إلى 

وتعج شخيحة ذوي اإلحتياجات الخاصة وكبار الدغ ىع مغ أكثخ شخائح السجتسع  2الصالب ذوي اإلعاقة.
تزخرًا بدبب ىحه الجائحة بحدب التقاريخ الجولية األمخ الحي يتصمب وضع آليات لمتجخل مع الذخيحتيغ 

  3وقت األزمات والصػارئ مغ أجل حسايتيع.

                                                           
1
وما بعجىا،  19التعميع أثشاء جائحة كػفيج ، مػجد سياساتي،األمع الستحجة  

-_education_during_covid-https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_
19_and_beyond_arabic.pdf. 

2
 .6، مخجع سابق، صمؤسدة الزسيخ لحقػق االندان 
 

3
 https://felesteen.ps/post/63344/ 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf
https://felesteen.ps/post/63344/
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 أهمية الدراسة

  األهمية العممية

تيسير وخاصة ملذخيحة تعج مغ أىع شخائح السجتسع الفمدصيشي، وأكثخىا تعخضًا ل اتشاولي مغ الجراسة_ تشبع أىسية 
 في أوقات األزمات.

معيارًا أساسيًا لكياس حزارة األمع ومجى يعتبخ مدتػى العشاية والخعاية بحوي اإلحتياجات الخاصة _ كػن أن 
 .تصػرىا

الحي كفمتو السػاثيق والتذخيعات الجولية  وىػ الحق في التعميع_ كػنيا تتشاول أحج أىع الحقػق اإلندانية األساسية 
 والسحمية لحوي االحتياجات الخاصة.

_ انصالقًا مغ التغييخات الجحرية التي أحجثتيا جائحة كػرونا في كافة مجاالت وجػانب الحياة، والتي شالت شخيحة 
 مكانيات الستاحة لحلظ.واإلحداسة كحوي اإلحتياجات الخاصة وما تعّمق بسدتقبل تعميسيع 

  األهمية العممية

إضيار دور السؤسدات التعميسية في مدانجة الصمبة ذوي االحتياجات الخاصة وتػفيخ الجعع الالزم ليع خالل _ 
 تقجيع الخجمة التعميسية في ضل جائحة كػرونا. 

 جخاء جائحة كػرونا._ محاولة تقري اآلثار الدمبية التي يتعخض ليا تعميع ذوي االحتياجات الخاصة 

_ ستداعج ىحه الجراسة السؤسدات التعميسية والػزارات ذات العالقة عمى الػقػف عمى الرعػبات والتحجيات التي 
تجاوزىا أو  والبحث في ُسبلتػاجو الصمبة ذوي االحتياجات الخاصة في تمقييع لخجمة التعميع خالل الجائحة، 

 التقميل مشيا.

 الخجمات التعميسية السقجمة لحوي االحتياجات الخاصة في ضل جائحة كػرونا.                      _ تدميط الزػء عمى واقع 



 

 

 

 

 

 

400 
 

 احباث ادلؤمتس انعهمي اندويل انسابع ادلشرتك انثاني 
 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

)اجملهد انثانج (  2020كانون االول  16-17  

 

 فرضيات الدراسة

_ تعسل السؤسدات التعميسية عمى تػفيخ خجمات تعميسية لمصمبة ذوي االحتياجات الخاصة في ضل جائحة كػرونا 
 بجرجة متػسصة.

ذوي االحتياجات الخاصة عمى ضسان تمقييع لمخجمات التعميسية في ضل _ يؤثخ تػافخ الخجمات الجاعسة لمصمبة 
 .جائحة كػرونا بجرجة متػسصة

_ تؤثخ مذاركة األسخة في ضسان تمقي أبشائيع الصمبة مغ ذوي االحتياجات الخاصة لمخجمات التعميسية في ضل 
 جائحة كػرونا بجرجة متػسصة.

تمقي الصمبة ذوي االحتياجات  عمى االكاديسية( وتصػيخ البشية التحتيةبشاء قجرات العامميغ ) الكػادر  _ يؤثخ
 الخاصة لمخجمات التعميسية في ضل جائحة كػرونا بجرجة متػسصة.

_ تؤثخ الستابعة والتقييع السدتسخ آلداء الصمبة ذوي االحتياجات الخاصة عمى استسخارية وضسان تمقييع لمخجمات 
 جرجة متػسصة.التعميسية في ضل جائحة كػرونا ب

 التحجيات التي تػاجو ذوي االحتياجات الخاصة وأسخىع في تمقي الخجمات التعميسية في ضل جائحة كػرونا_ تؤثخ 
 بجرجة متػسصة.

التحجيات التي تػاجو السؤسدات التعميسية بكػادرىا األكاديسية في تقجيع الخجمات التعميسية لحوي _ تؤثخ 
 بجرجة متػسصة. كػرونااالحتياجات الخاصة في ضل جائحة 

  أهداف الدراسة

_ التعخف عمى جيػد، خصط، وسياسات السؤسدات التعميسية لزسان تػفيخ تقجيع الخجمات التعميسية لمصمبة ذوي 
 االحتياجات الخاصة في ضل جائحة كػرونا.
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تمقييع  _ الػقػف عمى مجى تػافخ الخجمات الجاعسة لمصمبة ذوي االحتياجات الخاصة ودور ذلظ في ضسان
 لمخجمات التعميسية في ضل جائحة كػرونا.

تدميط الزػء عمى دور مذاركة األسخة ودعسيع في ضسان تمقي أبشائيع الصمبة مغ ذوي االحتياجات الخاصة _ 
 لمخجمات التعميسية في ضل جائحة كػرونا.

عمى تمقي الصمبة ذوي االحتياجات  بشاء قجرات العامميغ ) الكػادر االكاديسية( وتصػيخ البشية التحتية_ معخفة أثخ 
 الخاصة لمخجمات التعميسية في ضل جائحة كػرونا.

_ الػقػف عمى أثخ الستابعة والتقييع السدتسخ آلداء الصمبة ذوي االحتياجات الخاصة عمى استسخارية وضسان 
 تمقييع لمخجمات التعميسية في ضل جائحة كػرونا.

ذوي االحتياجات الخاصة وأسخىع في تمقي الخجمات التعميسية في ضل التحجيات التي تػاجو _ التعخف عمى أثخ 
 .جائحة كػرونا

التحجيات التي تػاجو السؤسدات التعميسية بكػادرىا األكاديسية في تقجيع الخجمات التعميسية _ التعخف عمى أثخ 
 .لحوي االحتياجات الخاصة في ضل جائحة

  منهجية الدراسة

 الطاىخة دراسة عمى يقػم الحي التحميمي الػصفي لكيفي مغ خالل استخجام األسمػبالسشيج ا يتبع الباحثػن  سػف
 وتفديخ وربط بتحميل يقػم كسا كسيًا، أو كيفياً  عشيا ويعبخ دقيقًا، وصفاً  بػصفيا بحيث ييتع الػاقع، في تػجج كسا
 . مشيا الشتائج واستخالص وترشيفيا البيانات ىحه

 أساسيين لجمع المعمومات:مردرين وقج تع اإلعتساد عمى 
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: تتسثل في مخاجعة واستقراء أدبيات الجراسة الستسثمة في الكتب، والسخاجع ذات البيانات الثانويةأوال: 
العالقة والتقاريخ، والخسائل العمسية، واألبحاث والجراسات الدابقة التي تشاولت مػضػع الجراسة، والبحث 

 والسصالعة في مػاقع اإلنتخنت.

: لسعالجة الجػانب التحميمية لسػضػع البحث تع جسع البيانات األولية مغ خالل إجخاء المرادر األوليةثانيًا: 
، باإلضافة تعميع ذوي االحتياجات الخاصة وتأىيميع مجال في اإلختراص ذوي  مقابالت مع عجد مغ األفخاد

ذوي الصمبة يسية في تعميع سياسات السؤسدات التعمإلى استخجام أسمػب تحميل السحتػى مغ خالل مخاجعة 
 االحتياجات الخاصة.

  متغيرات الدراسة

 الخدمات التعميمية المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة. المتغير التابع األساسي:*

 جائحة كورونا. المتغير المدتقل األساسي:*

 مجتمع الدراسة

وبحلظ فإن مجتسع الجراسة ىػ جسيع ، يجرسيا الباحثػن يعخف مجتسع الجراسة بأنو جسيع مفخدات الطاىخة التي 
األفخاد الحيغ يكػنػا مػضػع مذكمة الجراسة، والقادريغ عمى اإلجابة عمى أسئمة الجراسة، وبشاءًا عمى مذكمة الجراسة 

مؤسدات التعميع العالي  فيجسيع األشخاف ذات العالقة مغ السدؤوليغ  مغ وأىجافيا فإن مجتسع الجراسة يتكػن 
والصمبة ذوي االحتياجات  ،عغ ضسان تقجيع الخجمات التعميسية لمصمبة ذوي االحتياجات الخاصةة والػزارات السعشي

 . في مؤسدات التعميع العالي الخاصة

  عينة الدراسة
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في مجال تقجيع الخجمة التعميسية لمصمبة ذوي االحتياجات  تع اإلعتساد عمى العيشة القرجية لحوي اإلختراص
الخاصة في ضل جائحة كػرونا، والتي تسثمت في خسدة شمبة مغ فئة ذوي االحتياجات الخاصة في جامعة 

مسغ يتػلػن ميسة تقجيع الخجمة التعميسية لمصمبة ذوي  مغ جامعة بيخزيت بيخزيت، وخسدة مدؤوليغ ودكاتخة
 ة في ضل جائحة كػرونا.االحتياجات الخاص

  أدوات الدراسة

 واألبعاد لمستغيخات شاممة بصخيقة صسست السقابالت حيث السقابالت، تسثمت أدوات الجراسة بإستخجام
 .الجراسة ليحه والفخضيات األسئمة عمى لإلجابة أندب وكصخيقة والسحاور،

 

 

 حدود الدراسة

  :م 2021م_2020األول مغ العام األكاديسي  الفرلسيتع إجخاء ىحه الجراسة خالل الحدود الزمانية
 حدب التقػيع األكاديسي لجامعة بيخزيت.

 :رام هللا والبيخة.محافطة سيتع إجخاء الجراسة في   الحدود المكانية 

  :الخاصة  واقع الخجمات التعميسية السقجمة لحوي االحتياجاتستتشاول ىحه الجراسة الحدود الموضوعية
 فمدصيغ انسػذجًا، ولغ تتشاول أي شخيحة أخخى. في ضل جائحة كػرونا،

  :عغ ضسان تقجيع الخجمات التعميسية لمصمبة في مؤسدات التعميع العالي السدؤوليغ الحدود البذرية
 ، والصمبة ذوي االحتياجات الخاصة في مؤسدات التعميع العالي.  ذوي االحتياجات الخاصة

 صعوبات الدراسة
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بعس  الباحثػن  وجػد صعػبات تعتخيو، وفي نصاق إجخاء ىحه الجراسة واجوال يخمػ أي أمخ نقػم بو مغ 
صعػبة الػصػل إلى بعس السبحػثيغ أحيانًا واستغخاق وقت إلى حيغ التسكغ مغ في  الرعػبات التي تسثمت

 .تفذي جائحة كػروناجخاء كإنعكاس لمطخوف الرعبة التي نعيذيا مغ  ،مقابمتيع

 نتائج الدراسة: 

 توصمت الدراسة إلى جممة من النتائج كان من أبرزها: 

 تعميع ذوي االحتياجات الخاصة في ضل األزمات حق سياسية رسسية مغ قبل الجامعة لزسان  وجػد
لكغ السذكمة تكسغ في ججية التصبيق لتمظ الدياسات، فأحيانًا يكػن كفالة ذلظ الحق، وتػفيخ الجعع 

 .التي تػصف بأنيا ضعيفة نػعًا ما إلمكانياتبا اً مخىػنو  متأثخاً ليحه الفئة  واإلحتياجات
 تػججوالجامعة لكغ أولياء أمػر الصمبة ذوي االحتياجات الخاصة تػاصل ما بيغ ىشاك نػع مغ ال 

وكحلظ ، يعتسج ذلظ التػاصل عمى صعػبة حالة الصالب، و فخوق واختالفات بيغ التػاصل واالىتسام
 ىالييع.أ مع الجامعة فزمػن تػاصل حدب رغبة الصالب فيشاك شمبة ال ي

 ومخاعاة صعػباتيع كانت في التي تعيق نجاح التعميع عغ بعج  البالغة تحجيج الصمبة ذو الرعػبات
 تحجيج الصمبة ذو الرعػباتيسكغ أن يكػن ، كسا أنو ضل التعميع الػجاىي أكبخ مغ التعميع عغ بعج

السدؤول عغ متابعة ذوي االحتياجات  مػجػد مغ قبل السكتب "السختبخ" البالغة واالىتسام بيع
تػجيو رسسي  يزعف ذلظ التحجيج في ضل. لكغ كترخف إنداني مع األىل الخاصة في الجامعة

 لفعل ذلظ. سياسات الجامعة قبل مغ وفعمي
 إعصاء الصالب مغ ذوي االحتياجات الخاصة وقت إضافي في فيسا يتعمق بالتيديالت السقجمة ك

مثل ىحه التدييالت تتػفخ في فإن االمتحانات وتدميع الػاجبات عغ بعج في ضل جائحة كػرونا، 
، بالقبػل مغ عجمو نفدو سر سجاألمخ لموبعج ذلظ يتخك ، عمييابصمب الحرػل الصالب  قامحال 
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تقبل  بعس أعزاء الييئة التجريديةلكغ ىشاك  كاديسيغاأل فالجامعة لع تفخض مثل ىحه القخارات عمى
 وآخخيغ ال يقبمػن.والسخاعاة بالتسجيج 

 السؤسدة التعميسية لمصمبة ذوي االحتياجات الخاصة كافة السعجات الالزمة  تػفيخ فيسا يتعمق بسجى
تب خاصة لمتعميع االلكتخوني عغ بعج في ضل جائحة كػرونا مغ أجيدة كسبيػتخ وأدوات أخخى وك

عمى تػفيخ يعسمػن الجامعة والسختبخ السدؤول عغ فئة ذوي االحتياجات الخاصة ن فإ، لخرػصيتيع
وىػ  ةاالعتساد عمى الجعع الجاخمي مغ الجامع، وذلظ باحتياجاتو ولكغ حدب اإلمكانيات الستاحة

 .لو أكثخ يتع المجػءوىػ الحي والحخكات الصالبية محجود، وعمى الجعع الخارجي 
  مخاعاة في ترسيع اإلمتحانات األوناليغ بسا يتشاسب مع احتياجات ذوي اإلحتياجات عجم وجػد

، والبعس يخى أيزًا أنو ال يػجج مخاعاة لخرػصية الخاصة وإنسا يكػن لكل الصالب نفذ الترسيع
كبيخ جخل بتتمالشطام نفدو غيخ مخن وضعيف وال يدسح لذوي االحتياجات الخاصة أيزًا لدبب أن 

 .لخط أو غيخها
  فيسا يتعمق بتػفيخ الخجمات الجاعسة التي يمعب دور جػىخي في تقميل معاناة ىحه الفئة مغ الصمبة

مذاكل ىشاك محاوالت لمجعع وتػفيخ االحتياجات لكغ اإلمكانيات تحكع ذلظ ، كسا أنو مثاًل ىشاك 
 ال تتعخف إالالتي يتع شباعة السداقات والكتب فييا في الجامعة الصابعة  فعمى سبيل السثالتقشية 

والصابعة ال تتعخف  PDFلصباعة كتب بخيل، لكغ الجكاتخة يعتسجوا ندخ  wordبريغة عمى كتب 
PDF.فيحه مذكمة حكيكية وجػىخية تعيق جػدة وسيخ العسمية التعميسية ، 

 أمػر ذوي االحتياجات الخاصة في عسمية اتخاذ  ولياءألالسؤسدة التعميسية  فيسا يتعمق بسجى مذاركة
، ىشاك شبو إجساع مغ كافة الصمبة بعجم القخارات الستعمقة بالتعميع عغ بعج في ضل جائحة كػرونا

تفخض عمى التي مخكدية في القخارات مغ قبل إدارة الجامعة وأن ىشاك مذاركة في القخارات،  وجػد
 السختبخ ليصبقو مع الصمبة واألىالي.
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  السؤسدات التعميسية أساليب تقييسية متشػعة مغ أجل تصػيخ الخجمات  اماستخج سجىبفيسا يتعمق
ال يػجج ، بعس الصمبة يخى أنو التعميسية السقجمة لحوي االحتياجات الخاصة في ضل جائحة كػرونا

س اآلخخ ، والبعفبعزيع يعتسج عمى االمتحانات فقط سجرسيغتشػع في أساليب التقييع مغ قبل كافة ال
 .األساليب التقييسية متشػعة ما زالت مدتخجمة مثل التعميع الػجاىي لكغ الجػدة قمتيخى أن 

  الصمبة ذوي االحتياجات الخاصة صعػبات في التعامل مع التقشيات  ةػاجيم سجىبفيسا يتعمق
واجيت يػجج صعػبات كبيخة ، والبخامج التكشػلػجية التعميسية السدتخجمة في ضل جائحة كػرونا

قج يحتاجػن لسداعجة مغ األىل في ذلظ ولكغ قج ال  مبةقخاءة خالل السحاضخة والصالمثال  مبةالص
وذلظ بدبب ، فيسا يخى البعس اآلخخ أن الرعػبات مػجػدة يتػفخ احج مغ العائمة دائسا لمسداعجة

مثل عسل شيخ  أثشاء السحاضخات، والتعامل مع البخامج سجرسيغالتػاصل مع الكحلظ حجاثة الشطام. 
تختمف بإختالف حاالت الصالب، فيشاك شالب حالتيع ، والبعس اآلخخ يخى أن الرعػبات سكخيغ

جػدة اإلنتخنت التي تؤثخ عمى جػدة كحلظ السادية وضخوفيع وامكانياتيع شكمت صعػبات أماميع، 
 .الجروس السقجمة

 يسية لمصمبة ذوي االحتياجات السعمسيغ صعػبة في تقجيع الخجمة التعم يةػاجفيسا يتعمق بسجى م
وأسمػبو في تحقيق الجػدة مغ التعميع. وما ىػ  سجرسلم يعػد، األمخ الخاصة بالجػدة السصمػبة

الجػدة تزخرت بالتعميع عغ  بالسجسل، لكغ األسمػب الحي لجيو في ايرال السعمػمة لمكل مغ عجمو
 بعج.

  ذوي االحتياجات الخاصة وتقجيع الجعع ليع فيسا يتعمق بجور األىل في مداعجة أبشائيع الصمبة مغ
لزسان تعميع ذو جػدة في ضل جائحة كػرونا، فبالتأكيج األىل يقجمػن ألبشائيع كل ما يسمكػن ولكغ 
الطخوف اإلقترادية الرعبة حالت دون إمكانية السداعجة الكبيخة مغ قبل األسخ وخرػصًا أن ذوي 

 اعفة.االحتياجات الخاصػ يحتاجػن لجعع ورعاية مز
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 توصيات الدراسة:

:  بشاءًا عمى ما سبق تػصي الجراسة ب 

  ضخورة إعادة الشطخ في نطام التعميع عغ ُبعج السعتسج مغ قبل الجامعة، والتقشيات والبخامج
التكشػلػجية السدتخجمة لكي تمبي اليجف مشيا، وىػ تقجيع خجمة تعميسية ذو جػدة لكل شخائح وفئات 

إجخاء تعجيالت تقشية تزسغ كفاءة وفعالية تعامل الصمبة بذكل عام والصمبة ذوي الصالب، مغ خالل 
 االحتياجات الخاصة مع الشطام.

 األكاديسية، وتجريبيع عمى الصخق الرحيحة لمتعامل مع الصمبة ذوي  الكػادر تأىيل ضخورة
الشجوات  ، مغ خالل تكثيف عقجاالحتياجات الخاصة مغ خالل وسائل وتقشيات التعميع عغ بعج

والػرش الفعالة أي التصبيكية التي تعسل عمى زيادة كفاءة تعامل السجرس مع التقشيات والبخامج 
 وبالتالي يدخخىا لخجمة الصمبة عمى اختالف احتياجاتيع.

  تعديد العالقة ما بيغ أىالي الصمبة ذوي االحتياجات الخاصة والكػادر األكاديسية، وذلظ مغ خالل
ي بجاية الفرل الجراسي لتعخيف السجرس بػجػد شالب مغ ذوي اإلحتياجات عقج ورش تعخيفية ف

الخاصة لكي يعسل عمى األخح بعيغ االعتبار وجػده في السحاضخات وضسان تقجيع السعخفة والخجمة 
التعميسية بالذكل والجػدة السصمػبة، كسا يعدز مغ تػاصل األىل الجائع مع الجانب اإلداري 

ة واشالعو السدتسخ عمى وضع أبشائيع األكاديسي وىحا بالتأكيج يذكل لجييع واألكاديسي في الجامع
 التغحية الخاجعة الكافية لتحديغ وضع أبشائيع.
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  مصالبة إدارة الجامعة بزخورة تخريز مبمغ مالي لديادة الشفقات السخررة لجعع ذوي االحتياجات
عع ورعاية بذكل مزاعف عغ الخاصة، ففي أوقات األزمات كسا أسمفت سابقًا يحتاجػن إلى د

الطخوف العادية، كسا أن متصمباتيع لمتعميع عغ بعج زادت وتعقجت في ضل وجػدىع في مشازليع الغيخ 
 مييئة لتكػن بيئة تعميسية مشاسبة بكافة األجيدة واالحتياجات.

  يات مصالبة ودعػة اليئية التجريدية لمتخكيد عمى الكيف وليذ الكع، ووضع الجػدة في أولى أولػ
العسمية التعميسية، فسا الفائجة مغ إنجاز مادة تعميسية لكغ الصمبة لع يحرّمػن مشيا إلى القجر القميل 

 ججًا مشيا معخفة وعمع.
 

 ضخورة مخاعاة الصمبة مغ ذوي االحتياجات الخاصة سػاء في االمتحانات أو أوقات تدميع الػاجبات 
الصمبة العادييغ يػاجيػن صعػبات في ضل اإلنتقال بالتعميع عمى مدتػى ، ففي ضل التعميع عغ بعج

فسا بالظ بالصمبة ذوي االحتياجات الخاصة، مغ التعميع الػجاىي إلى التعميع اإللكتخوني عغ بعج، 
وذلظ مغ خالل البحث عغ وسائل وأساليب تقييسية بجيمة مثال باإلمكان استخجام أساليب 

 واستخاتيجيات التقييع البجيل.
  رة مصالبة الػزارات ذات اإلختراص كػزارة التعميع العالي ووزارة الذؤون االجتساعية بديادة ضخو

الجعع السقجم ألسخ الصمبة ذوي االحتياجات الخاصة، مغ خالل صخف مبمغ شيخي أو عمى األقل 
عع تمبية أجيدة ومعيشات التعميع عغ بعج ألبشائيع الصمبة مغ ذوي االحتياجات الخاصة كشػع مغ الج

 وتخفيف السعاناة في ضل الطخوف اإلقترادية الرعبة الشاتجة عغ الطخوف التي فخضتيا الجائحة.
  ضخورة إشخاك الصمبة وأولياء أمخوىع، وخاصة الصمبة ذوي االحتياجات الخاصة في جسيع القخارات

قخارات الستعمقة بالتعميع عغ بعج، وذلظ لخرػصية وضعيع وحداسية ضخوفيع فقج ال تتشاسب تمظ ال
 مع ضخوفيع، بل عمى العكذ ستذكل عائق وتحجي أمام تمقييع لمخجمات التعميسية ذو الجػدة.
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 خامسالفرل ال

 )المراجع والمالحق(

 المراجع:

أبػ فزالة، عبج الخحيع، واقع السعاقيغ في السجتسع الفمدصيشي تحجيات وشسػحات، وزارة الذؤون _ 
 4-3م، ص2009اإلجتساعية، 

األعخج، بجر، جائحة كػرونا والحاجة لتصػيخ قصاع الحساية االجتساعية في فمدصيغ، ورقة خمفية، معيج _ 
  4صم، 2020أبحاث الدياسات االقترادية الفمدصيشي ) ماس(، 

وما بعجىا،  19األمع الستحجة، مػجد سياساتي، التعميع أثشاء جائحة كػفيج_ 
-_education_during_covid-https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_

19_and_beyond_arabic.pdf     

مؤسدات تأىيل السعاقيغ في جشػب الزفة الغخبية عمى الكفاءة الخارجية الجعبخي، مخام، تأثيخ أداء _ 
م، 2015لبخامج التأىيل مغ وجية نطخ العامميغ فييا، رسالة ماجدتيخ، كمية الجراسات العميا، جامعة الخميل، 

 12ص

ة قدع الدامخائي، مرعب، رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة ودورىع السعخفي، كمية اإلمام األعطع، جامع_ 
 4أصػل الجيغ، شبكة األلػكة، ص

السالح، تامخ، تكشػلػجيا التعميع وذوي االحتياجات الخاصة " األجيدة التعميسية وصيانتيا، رسالة  _ 
 6م، ص2016ماجدتيخ، كمية التخبية، جامعة اإلسكشجرية، 

   /https://ichr.ps/ar/1/17/1718الييئة السدتقمة لحقػق اإلندان " ديػان السطالع"، _ 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_-_education_during_covid-19_and_beyond_arabic.pdf
https://ichr.ps/ar/1/17/1718/
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رضػان، دالل، دراسة تقييسية لمخجمات التي تقجميا السؤسدات اإلجتساعية لحوي الحاجات الخاصة _ 
-19م، ص2011بسحافطات شسال الزفة الغخبية، رسالة ماجدتيخ، كمية الجراسات العميا، جامعة القجس، 

20 

م، 2005زيتػن، حدغ، رؤية ججيجة في التعميع " التعميع االلكتخوني"، الجار الرػتية لمتخبية، الخياض، _ 
 24ص

زيغ الجيغ، رحاب، اتجاىات معمسي التخبية الخاصة نحػ تػضيف التكشػلػجيا في تجريذ ذوي االحتياجات _ 
، السؤسدة العخبية لمتخبية 14والسػلبة، العجد الخاصة في ضل جائحة كػرونا، السجمة العخبية لعمػم اإلعاقة 

 31-29م، ص2020والعمػم واآلداب، 

شيشار، سامية، فعالية التعميع االلكتخوني عغ بعج في تكػيغ ذوي االحتياجات الخاصة، مجمة السقجمة _ 
 142-141-140م، ص2017، 1لمجراسات االندانية واالجتساعية، العجد الثاني، جامعة باتشة

  8م، ص2014ىخدو لجعع التعبيخ الخقسي، حقػق ذوي اإلحتياجات الخاصة، مخكد _ 

معشرخ، مدعػدة، رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة، مخكد برخة لمبحػث واالستذارات والخجمات التعمسية، _ 
 32-29م، ص2018، 4العجد

 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspxمػقع الجياز السخكدي لإلحراء الفمدصيشي _ 

م، 2020عمى التعميع،  COVID19مؤسدة الزسيخ لحقػق االندان، ورقة بحثية بعشػان أثخ جائحة _ 
 2ص

وفقًا لمترشيف  نػر، إيسان، الكايج، فجاء، تحقيق أىجاف التشسية السدتجامة لفئات األشخاص ذوي اإلعاقة_ 
التخبػي" الػاقع والخؤيا السدتقبمية"، مؤتسخ جامعة بيخزيت الجولي بعشػان "التشسية السدتجامة في ضل 

 12، ص2019الرخاعات"، ديػان السػضفيغ العام، 

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx
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ورقة مػقف صادرة عغ  جسعية نجػم األمل لتسكيغ الشداء ذوات اإلعاقة ومخصج الدياسات االجتساعية _ 
  .م2020، واالقترادية

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/04/19/519799.html  

 https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8865وكالة األنباء والسعمػمات الفمدصيشية  -وفا  _ 

 _https://felesteen.ps/post/63344/ 

 _https://euromedmonitor.org/ar/article/3510  

 _http://muqtafi,birzeit.edu/en/pg/getleg.asp?id=13211  

 _HUMAN RIGHTS WATCH تقخيخ بعشػان " ضسان حقػق األشخاص ذوي اإلعاقة أثشاء انتذار ،
 8-7-6-5-4م، ص2020، كػرونا"

  _https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/26/339940 

 _https://felesteen.ps/post/63344/ 

 _https://www.wattan.net/ar/tv/317909.html 

 _http://ipalestine.org.uk/ar/Studies/324 

 _ayyam.ps/ar_page.php?id=141e0ce8y337513704Y141e0ce8-https://www.al 

 _https://palestine.actionaid.org/ar/stories/2020/ 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/04/19/519799.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/04/19/519799.html
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8865
https://felesteen.ps/post/63344/
https://euromedmonitor.org/ar/article/3510
http://muqtafi,birzeit.edu/en/pg/getleg.asp?id=13211
https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/26/339940
https://felesteen.ps/post/63344/
https://www.wattan.net/ar/tv/317909.html
http://ipalestine.org.uk/ar/Studies/324
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=141e0ce8y337513704Y141e0ce8
https://palestine.actionaid.org/ar/stories/2020/

