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من وجهة نظر  اخلاصة مبنطقة عسريي االحتياجات استثمار مواقع الرتاث العمراين لرعاية وأتهيل ذو 
 املعلمات واألخصائيات وأولياء األمور وأعضاء هيئة التدريس ابجلامعة

، واألستفادة منها خل مة ذوي االحتياجات اخلاصة إىل إحياء القيم احلضارية واجملتمعية ابململكة العربية الاسعودية يه ف البحث :املستخلص
أتهيل واستثمار طاقات ذوي االحتياجات اخلاصة، ودمج ذوي االحتياجات ووتعريف ذوي االحتياجات اخلاصة مبواقع الرتاث العمراين ببيئتهم، 

وبتطبيق استبيانه دلى املعلمات . اخلاصة مبجتمعهم، وذلك دلى دينة من املعلمات واألخصائيات وأولياء أمور ذوي االحتياجات اخلاصة
 :ئيات وأولياء أمور ذوي االحتياجات اخلاصة، توصلت نتائج البحث إيلواألخصا

 .إمكانية استثمار الرتاث العمراين يف الناحية الرتفيهية لذوي االحتياجات اخلاصة -1

 .إمكانية استثمار الرتاث العمراين يف الناحية االجتمادية لذوي االحتياجات اخلاصة -2

 .ناحية العالجية لذوي االحتياجات اخلاصةإمكانية استثمار الرتاث العمراين يف ال -3

 .إمكانية استثمار الرتاث العمراين يف الناحية االستثمارية لذوي االحتياجات اخلاصة -4

 ال توج  فروق ذات داللة إحصائية يف درجة تقييم املعلمات واألخصائيات وأولياء األمور الستثمار الرتاث العمراين يف رداية وأتهيل ذوي -5
 .اخلاصة، يف ضوء التخصصاالحتياجات 

.الرتاث العمراين، رداية، أتهيل، ذوي االحتياجات اخلاصة :الكلمات املفتاحية  
 

Investing Urban Heritage Sites to Care and Rehabilitate People with Special Needs in the 

Asir Region From the Point of View of Teachers, Specialists, Parents and Faculty 

Members at the University 

 

Abstract: The researcher aimed to identify the revival of cultural and societal values in the 

Kingdom of Saudi Arabia, and to identify those with special needs in the sites of urban 

heritage in their environment, rehabilitate and invest the energies of those with special needs 

and integrate those with special needs into their society. By applying his questionnaire to 

teachers, specialists and parents with special needs, the research results reached: 

1- The possibility of investing the urban heritage in the recreational area for people with 

special needs. 

2- Possibility of investing the urban heritage in the social area for people with special needs. 

3- The possibility of investing the urban heritage in the therapeutic area for people with 

special needs. 

4- The possibility of investing the urban heritage in the investment area for people with 

special needs. 

5 - There are no statistically significant differences in the degree of assessment of teachers, 

specialists and parents to invest the urban heritage in the care and rehabilitation of people 

with special needs, in the light of specialization. 

Key words: Urban Heritage, Care, Rehabilitation, for People with Special Needs 
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 :مقدمه البحث
تطور اإلناسان ما خيلفه من تراث، فهذا الرتاث هو تعبري واضح وصريح دما وصل من مؤشرات ودالئل 

والرتاث هو مرياث األج اد لألبناء من لغة وأدب . إليه اإلناسان من ق رات يف التكيف والتوافق مع البيئة احمليطة به
لاسفة وال ين وفنون العمارة وفكر ومجيع العناصر املادية والوج انية، فعناصر التوريث احلضاري تشمل الفكر والف

 .جبانب العلم والفن
العمراين القائم حاليا يف  تراث األج اد يف اجملالتشري اهليئة العامة للاسياحة والرتاث الوطين إىل أن و 
هو شكل من أشكال العمارة التقلي ية، اليت تعكس الظروف املناخية واجلغرافية واالجتمادية، واليت تشري اململكة 

غم بني التصميم العماري واحتياجات الفرد واجملتمع ويف نفس الوقت تعكس العادات والتقالي  للمجتمع التناإىل 
 .https://scth.gov.sa/UrbanHeritage/Pages/UrbanHeritage.aspxالاسعودي 

ناسان، فتوجيه تق م أي جمتمع وحتضره مرتبط مب ى اهتمامه ابالأن ، إىل (2002)أشار أمح  كما 
ومن مظاهر االستثمار البشري، التوجه املتزاي  . لبشرية واستثمارها هو الاسبيل الوحي  لنهوض اجملتمع ومنوهاملوارد ا

، فق  أجريت الع ي  من ال راسات واألحباث اليت حتاول االحتياجات اخلاصة ذوييف مجيع بل ان العامل حنو رداية 
ق راهتم، كما ص رت د ة قوانني لضمان حقوقهم،  التعرف دلى خصائص هؤالء وكيفية ماساد هتم واستثمار 

اخلاصة  االحتياجات ذويلتالميذ واليت ددت إىل االهتمام اب 1291املنعق ة دام  يفاليوناسكو  دورة: كمثال
  (11: 2002أمح ، )

ودملية استثمار تراث الوطن العمراين يف رداية وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة، فكرة ج يرة ابالهتمام 
الذي حيث أن ذلك سيعمل دلى تنمية املواطنة الصحيحة يف نفوسهم ونفوس ذويهم، وكذلك ل ى كافة الشعب 

 يري م ى االهتمام أبفراد الوطن مهما كانت ظروفهم
 يفاخلاصة حق أصيل ماستمر كلفته الشرائع الاسماوية، ومبادئ حقوق اإلناسان  االحتياجات ذويرداية و 

املاساواة وتكافؤ الفرص بني أفراد اجملتمع، متكينا هلم من تنمية ما ل يهم من استع ادات مبا جيعلهم قادرين دلى 
 .وتطوير جمتمعاهتم االجتماديةاحلياة  يفمحاية وإدالة أنفاسهم، ودلى املشاركة الفادلة 

ولتحقيق أقصى درجات الرداية واالهتمام واستثمار طاقات ذوى االحتياجات اخلاصة، كان هناك جمال 
تربوي ألطلق دليه الرتبية اخلاصة، حيث هتتم أبساليب الت ريس املناسبة لتلك الفئة، والعمل دلى تطويرها 

ابختالف اإلداقة، فذووي اإلداقة  وحتاسينها، وتوفري كافة األدوات والتجهيزات واملعامل اخلاصة، واليت ختتلف
البصرية يف حاجة إىل التعلم دن طريق حروف جماسمة أبحجام خمتلفة، وطريقة برايل، أما ذووي اإلداقة الاسمعية 

أو أحياان الاسمادات يف حالة ضعف الاسمع، ويف حالة ذووي  اإلشارةفهم يف حاجة إىل التعلم دن طريق لغة 
ومن ل يهم اضطراابت نفاسية من األطفال ىل أجهزة تعويضية أو أجهزة مناسبة، اإلداقة احلركية فهم يف حاجة إ
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يحتاجون إىل فهم يف حاجة إىل فصول ذات كثافة أقل وترتيب أكثر يف املواد، أما من ل يهم مواهب خاصة ف
وي متخصصني يف جمال موهبتهم من أجل التواصل معهم لتوفري ما يلزمهم من خ مات تتناسب مع موهبتهم، فذ

والتعرف دلى  ذوى االحتياجات اخلاصةاحلاجات اخلاصة جيب ردايتهم نفاسيا وب نيا ومهنيا وطبيا، فرداية 
 .(33: 2013هاالهان ؛ كوفمان ؛ بولني،)هو أمر ابلغ األمهية  احتياجاهتم،

 فحق الرداية صحيا وتعليميا واجتماديا وأتهيليا يف مجيع مراحل النمو، وحقوق إجياد دمل مناسب يف
والتمتع جبميع احلقوق املكفولة للعاديني من اجلانب املادي واالجتمادي واإلداري، هو حق أصيل سن العمل، 

فاروق )للطفل ذوي االحتياجات اخلاصة، جبانب ذلك فهو أيضا دليه واجبات املواطنة مبا يتناسب مع ق راته 
 .(5: 1225صادق، 

 :Research Problem مشكلة البحث
بكلية  املي اينأثناء قيامها ابإلشراف دلى طالبات الت ريب  احلايلب أ إحاساس الباحثة مبشكلة البحث 

املراكز  تلكترددها دلى الحتياجات اخلاصة أبهبا، وأثناء ا ذويالرتبية جامعة امللك خال  مبعاه  ومراكز رداية 
املراكز و  قلة املؤساسات هيهذه الفئة نها م يعاين اليتواملعاه  فق  الحظت أن من إح ى املشكالت اهلامة 

مما . فقط داخل املراكز واملعاه  املتاحة العام ال راسي خالل، جبانب اقتصار رداية هذه الفئة املتاحة لردايتهم
، واجتاههم للعزلة والشعور ن العالقات االجتماديةواناسحاهبم م االجتماديينعكس ذلك سلبيًا دلى تفادلهم 

ذوى  فمشكالت، دن احتياجاهتم اللفظيوالتعبري  االجتماديالتواصل ابل ونية باسبب ضعف ق رهتم دلى 
تعاين منها مجيع اجملتمعات سواء كانت  جمتمع أبكملهمشكلة  هيفردية بل  مشكلةاالحتياجات اخلاصة لياست 

، ودلى رأسها اهليئة ادات العامة واخلاصةيع املؤساسات والقطحتتاج إىل رداية مج، لذلك فهي متق مة أو انمية
إدادة الناس إليها قضية شائكة  ودملية، أصحاهبا تركها اليتاملواقع الرتاثية العامة للاسياحة والرتاث العمراين، ف

من خالل  ، وذلكلرداية وأتهيل ذوى االحتياجات اخلاصة العمراينن استثمار مواقع الرتاث ولذلك فإومعق ة، 
لع ي  من ، والذي يعترب مواجهة حقيقية لهتيئة املوقع إلد اد وتق مي الع ي  من اخل مات والربامج هلذه الفئة

منها قلة د د املراكز ومؤساسات ، واجملتمع أبكمله تواجه هذه الفئات وأولياء أمورهم اليتاملشاكل والصعوابت 
، وكذلك اآلاثر وصعوبة املواصالت اخلاصة هبم لاسكن واملؤساساتالرتبية اخلاصة، ومشكلة بع  املاسافات ما بني ا

الاسلبية االجتمادية ل ى هذه الفئات اخلاصة، وحتقق الع ي  من اإلجيابيات منها تع يل االجتاهات حنو فئات 
ك بني األطفال العاديني، واألطفال غري العاديني، وذل االجتمادي، وزايدة فرص التفادل ذوي االحتياجات اخلاصة

وكذلك سوف  تعمل دلى زايدة تقبل األفراد غري العاديني لألفراد، اليتلع ي  من األنشطة ابمن خالل القيام 
أي أننا  أمام مجيع أفراد اجملتمع، لق الع ي  من فرص العملوخت اإلداقات الاسلبية،التقليل واحل  من آاثر  يفتاساد  

من طاقات درب حتياجات اخلاصة، واستثمار ما ل يهم ذوي االفئات يف حاجة الستثمار الرتاث العمراين من أجل 
 .مما دفع ذلك الباحثة للقيام هبذا البحثالرتاث العمراين، 

 :التاساؤالت التالية يف احلايلومما سبق ميكن حت ي  مشكلة البحث 
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 ما م ى إمكانية استثمار الرتاث العمراين يف الناحية الرتفيهية لذوي االحتياجات اخلاصة؟ -1

 ا م ى إمكانية استثمار الرتاث العمراين يف الناحية االجتمادية لذوي االحتياجات اخلاصة؟م -2

 ما م ى إمكانية استثمار الرتاث العمراين يف الناحية العالجية لذوي االحتياجات اخلاصة؟ -3

 ما م ى إمكانية استثمار الرتاث العمراين لطاقات ذوي االحتياجات اخلاصة؟ -4

تقييم املعلمات واألخصائيات وأولياء األمور الستثمار الرتاث العمراين يف رداية  هل توج  فروق يف درجة -5
 ذوي االحتياجات اخلاصة؟ وأتهيل
 :Research Objectives أهداف البحث

 .إحياء القيم احلضارية واجملتمعية ابململكة العربية الاسعودية -1

 .ببيئتهم العمرايناالحتياجات اخلاصة مبواقع الرتاث  ذويتعريف  -2

 .االحتياجات اخلاصة ذويأتهيل واستثمار طاقات  -3

 .ابجملتمعاالحتياجات اخلاصة  ذويدمج  -4
 :Research Significance البحثأمهية 

 :تنبع األمهية النظرية والتطبيقية هلذا البحث من النقاط التالية
 :الناحية النظرية: أوالً 
راء الع ي  من البحوث النظرية والتطبيقية، اليت تاسهم يف االحتياجات اخلاصة، جب ذويزايدة ناسبة  مواجهة-1

 .مواجهة املشكلة

االحتياجات اخلاصة واالهتمام  ذويقضااي و  العمراينابلرتاث االهتمام  يفاالجتاهات العاملية املعاصرة  ماسايرة-2
 .اجملتمع يفب جمهم 

 .االحتياجات اخلاصة ذويل راينالعماستثمار مواقع الرتاث  تتناول اليتال راسات احمللية  ن رة-3
 العمراينالاسياحة واآلاثر والتخطيط جمال  يفهلذا البحث أن يكون حجر أساس ينطلق منه ابحثون ج د  ميكن-4

 .االحتياجات اخلاصة ذوي لربط متغريات أخرى مع

 .تكون هذه ال راسة إضافة دلمية للمكتبة العربية بشكل دام وللمكتبة الاسعودية بشكل خاص ق -5

 :الناحية التطبيقية: اثنياً 
ودجمهم  لتوجيه اهتمامهم هلذه الفئات اخلاصةفكرة للاسياحة واآلاثر  اهليئة العامة يفيق م البحث للعاملني  -1

 .ابجملتمع
 .ابململكة العربية الاسعودية العمرايندلى مجيع مواقع الرتاث  احلايل تعميم نتائج البحث -2

 :حدود البحث 

 :ابحمل دات التالية احلايليتح د البحث 

 :املوضوديةاحل ود : أوالً 
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االحتياجات  ذويلرداية وأتهيل  العمرايناستثمار مواقع الرتاث :موضوعخيتصر البحث دلى دراسة 
 .اخلاصة مبنطقة داسري من وجهة نظر املعلمات واألخصائيات وأولياء األمور

 :املكانيةاحل ود : اثنياً 
 ذويدلى املعلمات واألخصائيات واألمهات مبراكز ومؤساسات ومعاه   احلايلمت تطبيق البحث 

 .داسري ابململكة العربية الاسعودية مبنطقة-اخلاصةاالحتياجات 
 :الزمانيةود احل : اثلثاً 

 .م2011شهر يناير وفرباير من دام  يف احلايلمت تطبيق إجراءات البحث 
 :احل ود البشرية: رابعاً 

 .االحتياجات اخلاصة ذويدلى املعلمات واألخصائيات وأولياء أمور  استبيانهمت تطبيق 
 :مصطلحات البحث

 :العمراينالرتاث : أوال
 :العمراينتعريف الرتاث 

له قيمة من اجلانب العمراين أو التارخيي كل ما ، للرتاث العمراين دلى (2002)اشتمل تعريف فضل هللا 
مراكز امل ن الق مية أو اجلانب العلمي أو الثقايف أو الوطين، مثل امل ن والقرى وكذلك القصور واملباين التارخيية و 

كان أتسياسه ذا طابعا اترخيي أو ديين أو والقالع واألبراج ال فادية، واملاساج  واألسبلة وامل ارس واحلمامات، وما  
: 2002فضل هللا، ) اجتمادي أو اقتصادي أو أمين أو ثقايف أو سياسي، أو كان طرازا دمرانيا ذا طابع فري 

112). 
 :ملكة العربية الاسعوديةابمل العمراينأمهية الرتاث 

دلى النحو لرتاث العمراين يف اململكة يف كافة اجملاالت، ، ألمهية ا(2010)ميكن إجياز وجهة نظر الغبان وآخرين 
 :التايل
 :االقتصادية اجملال االقتصادي: أوالً 

 .دائممورد يعترب  إنه -1

 .من فرص العمل ياساد  يف توفري الع ي  -2

  .إحياء مهن وحرف ق مية تناسب العصر احلايل ياساد  يف -3

 :اجلانب الثقايف والعمراين: اثنياً 
 املؤشر التارخيي واحلضاري -1

 .حضارة وثقافة األمم وم ى تكيفها مع البيئةأمهية الرتاث العمراين كمؤشر دلى تظهر  ( أ)

 .يشري إىل التطور اإلناساين درب التاريخ (ب)

 .األمةالرتاث العمراين هو هوية يعترب  (ج)
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  .كثري من األسس وال روس املاستفادةال حيتوي دلي( د)
 :اجلانب العمراين والفين -2

 .ميثل العمران يف اململكة ترااث إسالميا أصيال* 
 االجتمادي اجلانب: اثلثاً    

 .احمللييف زايدة الودي ل ى أفراد اجملتمع فعااًل  مة يف مواقع الرتاث العمراين دوراً تلعب الفعاليات املقا ( أ)
 اليتل ى اجملتمع احمللى من خالل الربامج والفعاليات  الوديزايدة  يف العمراينتاسهم تنمية الرتاث حيث 
 .العمراينمواقع الرتاث  يفتقام 

مواقع الرتاث  يفالستثمار تنمية اجملتمع وزايدة دخل الفرد من خالل ال ورات اليت هت ف ل تاساد  يف (ب)
 .العمراين

الغبان ) التوازن بني املناطق يرجع إىل االستثمار من خالل الرتاث العمراينتاساد  يف حتقيق ( ج)
 (32-14، 2010وآخرون،
 : الرتاث العمراين إىل Denhez (1981)صنف :العمراينتصنيف الرتاث 

  .يشمل مجيع العناصر املادية والعمرانية ذات األمهية التارخييةهو و  :املاديالرتاث  -1
 :املاديالرتاث غري  -2

ف التقلي ية، والطقوس ر القطع األثرية املنقولة، واحلرف الي وية، والفنون الشعبية، واملعايشمل هو و 
والشعائر، والتظاهرات االحتفالية، والفنون البصرية واألدائية، واألدب واللغة واللهجات، والطلب 

 (Denhez, 1981: 514) .العمراينرتباطاً وثيقاً ابلرتاث وغريا مما يرتبط ا الطهي، وتقالي  التقلي ي
 :، بني ثالثة أنواع من الرتاث العمراين(2009)وق  ميز أنيس 

 :الرتاث مباين -1

علمية ال متهاذات زخرفة فنية أصيلة هلا قيوأثرية و اترخيية وأمهية املباين اليت هلا جذور تشمل وهي 
 .جتماديةواال

 :العمراينمناطق الرتاث  -2

وساحات  دمراينناسيج مبا حتويه من ....أثرية وهذه لياست مبين ولكن م ينة أو قرية هلا أمهية اترخيية أو 
 .دامة وطرق وأزقة وخ مات حتتية وغريها

 :العمراينمواقع الرتاث  -3

 من صنع اإلناسانتكون طبيعتها أو احملافظة دلي ة تميز املطبيعية اليئة ابلباملرتبطة  املباين وهي تتضمن
 (.29: 2009أنيس، )

  :العمراينأساليب احلفاظ دلى الرتاث 
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 :احملافظة دلى الرتاث العمراين يعترب قيمة من قيم اجملتمع، ويرجع احلفاظ دليها لع ة أسباب
 :Rebuild/ Reproduceالبناء  إدادة -1

ابلشكل اليت كانت قرى ومواقع الرتاث من خالل إدادة تصميمها وبنائها الباين و املاحملافظة دلى هي تعين 
 .من قبل دليه

 :Restoreالرتميم  -2

يف جزء من املبىن أو القطعة األثرية لذلك يلجأ ماسؤويل ..... أحياان حي ث اهنيار أو كاسر أو خ ش أو 
 .بشكلها األصلي للحفاظبرتميمها القيام هيئة الرتاث العمراين 

 :Renovate/Reinstateالتج ي   -3

 .ء ولكنه حماولة جت ي  األثر ليكون له نفس الشكل واللون األصليوهو ليس ترميما وال إدادة بنا
 :Revitalizationاإلحياء  -4

 .إضافة أنشطة ومرافق كانت موجودة من قبلاملناطق األثرية من خالل إبحياء وهذا يتعلق 
 :Rectify االرتقاء -5

إبضافة  من أجل حتاسني ماستواها واالقتصادية واالجتمادية العمرانية األثرية من الناحية ابملنطقة االرتقاء
 .تتناسب مع متطلبات العصر احل يث سابقاً حبيثنشطة مل تكن متواج ة إيل القيام أب

 :Reuseإدادة االستخ ام  -6

وهي دملية اإلب اع والتج ي  يف استخ ام املبىن بطرق ج ي ة، وأشبه بذلك البحث احلايل الذي حياول 
 https://www.kenanaonline.com. استخ ام الرتاث العمراين أبسلوب آخر

 االحتياجات اخلاصة ذوي: اثنياً 

 :Special Needs االحتياجات اخلاصة ذويتعريف 
تكون ق راهتم العقلية أو خصائصهم التعليمية أو االجتمادية أو االنفعالية أو األطفال الذين أولئك هم 

بشكل واضح دن املتوسط اجلمادي، مما يضرهم لالحتياج إىل نوع خاص من الرتبية والرداية  تنحرفاجلاسمية 
 (21-26: 2015دب  الفتاح،  دمحم؛ النور؛أبو ) ممكنة لتنمية طاقاهتم واستثمارها أبقصى درجة

، أهنم األفراد الذين ينحرفون دن املتوسط العادي يف أي مسة أو خاصية أو (1292) بينما يراهم القريطي
أكثر، إىل ال رجة اليت تضرهم إىل تلقي رداية خاصة ختتلف دما يق م ألقراهنم العاديني، وذلك ملاساد هتم دلى 

 .(1292، القريطي)النمو بشكل 
وي االحنراف غري العادي دن املتوسط االحتياجات اخلاصة أبهنم ذ ذوي (Swanson, 1979) ويعرف

اجلمادي، يف اجلوانب العقلية والتعليمية واالنفعالية واالجتمادية واحلاسية واجلاسمية، حبيث حيتاجوا إىل رداية خاصة 
 .حبيث تاساد هم دلى استثمار طاقاهتم أبقصى درجة ممكنة

https://www.kenanaonline.com/
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املختلفني دن العاديني يف متوسط م االحتياجات اخلاصة أبهن ىذو  (Kirk et al.,1997:2)ويعرف 
الق رات العقلية والتواصل والنمو الاسلوكي واالنفعايل واجلوانب احلركية، بشرط اضطرارهم لتلقي رداية خاصة لتنمية 

 . استع اداهتم

 :االحتياجات اخلاصة ذويتصنيف 
 تفتضيهاالحتياجات اخلاصة من وقت ومكان إىل وقت ومكان آخر، وذلك وفقًا ملا  ذويختتلف تصنيفات 

مي ان الرتبية  يفنتائج البحوث وال راسات، ونتيجة لتطور دمليات التعرف والتشخيص الفارق وزايدة اخلربات 
و ضم فئتني معاً اخلاصة، مما يؤدى ظهور فئات ج ي ة أو ابألحرى فصل فئة دن فئة لتصبح فئة ج ي ة إضافية، أ

 لتصبحان فئة واح ة، وميكن درض 
 :التايلوقتنا الراهن دلى النحو  يفأهم الفئات املعروفة 

   الاسمعية اإلداقة-2    اإلداقة العقلية -1

   اجلاسمية اإلداقة-4    البصرية اإلداقة-3
 املتع دة اإلداقات-6       املزدوجة اإلداقة-5
   التعلم صعوابت-9    الصحية اإلداقة-1
 االضطراابت االنفعالية-10   التواصل اضطراابت-2

  التوح  اضطراب-12   الاسلوكية االضطراابت-11
 قصور االنتباه املصحوب ابلنشاط الزائ  اضطراب-13
 ذوو صعوابت التعلم املوهوبون-15     املوهوبون-14
 (91-90: 2016املوىل،)املبتكرون-11     املتفوقون-16

 :االحتياجات اخلاصة لذويأشكال الرتبية 

 :، إىل ثالثة تصنيفات للرتبية لذوي االحتياجات اخلاصة، وهي(2003)أشار زيتون 
 :الرتبية اخلاصة -1

طبيعية أو تعليمية  من أجل حتقيق أغراضحيتاجون إىل بيئة خاصة  وهي تعين تق مي اخل مة واملاساد ة ملن
 .اإلداقة الكاملة أو اجلزئيةهذا اجلانب م ارس  يفوياستخ م 

 :الرتبية العالجية -2

أو امليكانيكية مثل  األكادمييةاملهارات  يف خاصةتق م لألطفال الذين يعانون من صعوابت وهي 
 العالجيعني م رسون متخصصون هلذه املهمة، ويع  الت ريس واحلاساب، وهلذا يتم تصعوابت القراءة، 

 .نوداً من الرتبية
 :التعويضيةالرتبية  -3
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تكون لبعض األطفال  احمليطة والظروف البيئية األسرةدلى أساس االدتقاد أبن يق م من الرتبية  هذا النوع
 لتنمية اللغة واملهارات االجتمادية تعويضية خاصة تنظيم برامج ضرورة يؤدي ذلك إيلحم ودة ج اً حبيث 

 (2003زيتون، ) ل يهم
 :املياً وحملياً االحتياجات اخلاصة د ذويحجم مشكلة 
ما  أيبليون فرد ( 450)االحتياجات اخلاصة سواء كانت دقلية أو جاس ية أو نفاسية بنحو  ذوييق ر حجم 

من األطفال املعوقني حتت %( 95)ال ول النامية، حيث أن  يفيق ر بعشر سكان العامل، ومعظم هذا الع د 
 (13: 2003زيتون، )هذه ال ول يفدام يعيشون ( 15)

من %( 12-10)تعني بني  اليتواليوناسكو  كاليونياسفودلى حاسب إحصاءات املنظمات ال ولية  
. ال ول النامية بشكل دام يف%( 15)ترتفع الناسبة إىل كما االحتياجات اخلاصة،   ذويدولة من  أيسكان 

 حبوايلاململكة  يفعوقني املاململكة العربية الاسعودية يق ر د د  يف الوطينفعلى سبيل املثال فإن إحصاءات املشروع 
 .(49: 2002أمح ، ( )500,000)

  :البالد العربية يف زايدة أد اد املعاقنيأسباب 
 .الفقر تمع الناسبة ارتفاع  -1

 .ماستوى اخل مات الصحية واالجتمادية اخنفاض -2

 .بني الناساءخاصة يف اجملتمعات العربية بشكل واضح ارتفاع ماستوى األمية  -3

 .املخ راتتناول الاسيارات واإلصاابت املنزلية، و املختلفة كحوادث وادث زايدة ناسبة احل -4

 .اخنفاض ماستوي الودي ابألسباب اليت تؤدي لإلداقة، وأهم خماطرها -5

 .الصرادات والعنف واحلروب ونتائجها -6

 (2002أمح ، )قبل الزواج  الطيبلفحص املقبلني دلي الزواج ابانتشار زواج األقارب ود م إلزامية  -1

 :برامج الرتبية اخلاصةلتطور  اهلرميالتنظيم 
معظم دول العامل وخاصة دول  يف واضح ج اً خالل املائة دام األخرية بشكل برامج الرتبية اخلاصة ق  تطورت 

 .لتطور برامج الرتبية اخلاصة اهلرميالتنظيم التايل يوضح ( 1)العامل املتق م، شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

 
             

 االجتماعيلدمج ا
  الدمج األكادميي     

 الفصول اخلاصة امللحقة ابملدارس العادية      
 (املدارس اخلاصة)الرتبية اخلاصة النهارية  مدارس    

 (املدارس الداخلية)مركز اإلقامة الكاملة       
 

 التنظيم اهلرمي لتطور برامج الرتبية اخلاصة( 1)شكل 
 
 
 

 
 (:امل ارس ال اخلية)مراكز اإلقامة الكاملة  -1

ظهرت منذ ب اايت احلرب العاملية األوىل وما  حيثمن أق م برامج الرتبية اخلاصة،  هذه املراكزتعترب 
وصحية  إيوائيةخ مات  ميتق  وفيها يتمدن التجمعات الاسكانية،  ويغلب دلي هذه املراكز العزلةبع ها، 

وابلرغم من كل املناسبات املختلفة،  يفيف هذه املراكز بزايرة أبنائهم  لألهايلواجتمادية تربوية، وياسمح 
دن اجملتمع ودن  املعاقنيأمهها دزل األطفال  ذلك إال أن هذه املراكز واجهت الع ي  من االنتقادات من

احلياة الطبيعية االجتمادية، ووصم األطفال امللتحقني هبذه املراكز دلى أهنم منبوذين دن اجملتمع، وكذلك 
 .املق مةاخل مات الصحية والرتبوية  ت ىن ماستوى

 (:امل ارس اخلاصة)الرتبية اخلاصة النهارية  م ارس -2

يتم  ويف هذه امل ارس اخلاصة، للم ارس ال اخليةوجهت  اليتلالنتقادات  نتيجة هذه امل ارسظهرت 
فيها من عمل اليكون و دلى م ار نصف اليوم تقريباً، لألطفال جتمادية االرتبوية و ال مات اخل تق مي

مث يذهبون إيل منازهلم ، امل ارسهذه  يفاألطفال الفرتة الصباحية  يقضيوحىت بع  الظهر حيث  الصباح
تربوية  ري فرصالنوع من الربامج توف ومن أهم مزااي هذامنازهلم ومع ذويهم،  يفويقضون فرتة ما بع  الظهر 

يف البيئة الطبيعية واحملافظة دلي دلى بقاء الطفل مع أسرته  مع احملافظة، املعاقنيلفئة معينة من األطفال 
دلى إيصال الطلبة من وإىل منازهلم،  املق مة يف هذه الربامج مات اخل، وتشتمل اجلو النفاسي الطبيغي له

 للع ي  جهتارس و هذه املميزات إال أن هذه امل اخل مات الصحية، وابلرغم من توفري هذا ابإلضافة إىل 
قلة ابإلضافة إيل النهارية، امل ارس اخلاصة قادات من أمهها د م توفر املكان املناسب إلقامة االنتمن 

 .الرتبية اخلاصة وصعوبة املواصالت جمال يف املتخصصني د د اإلخصائيني
 :العادية امللحقة ابمل ارس اخلاصة الفصول -3
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الرتبية اخلاصة م ارس وجهت إىل  اليتالعادية نتيجة لالنتقادات  ت الفصول اخلاصة امللحقة ابمل ارسظهر 
دقليًا أو مسعيًا أو بصراًي أو حركياً  املعاقنيخاصة لألطفال  خيصص فصولالربامج ه هذ يفو النهارية، 

يتلقى حيث طالب، ( 10) فيها دن املعاقنيد د األطفال ال يتجاوز  حيثملحقة ابمل رسة العادية، 
 إال أنه ق  .مع زمالئهم العاديني برامج تعليمية مشرتكة امل رسة الطلبة املعاقني يف الفصول العادية داخل

إىل صعوبة االنتقال من الصفوف اخلاصة  يفوجهت بعض االنتقادات هلذا النوع من الربامج تتمثل 
 .واملعاقنيالعاديني  بني الطلبة وغرياملشرتكة وحت ي  املواد املشرتكة الصفوف العادية،

 :األكادمييال مج 

العادية،  الفصول اخلاصة امللحقة ابمل ارسوجهت لربامج  اليتتيجة لالنتقادات ال مج األكادميي ظهر 
هو يعين  األكادمييال مج و ، ال راسيالصف  يفللعاديني  املعاقنيولالجتاهات اإلجيابية حنو مشاركة الطلبة 

هتيئة   بعض املواد بشرطمع الطلبة العاديني لبعض الوقت وىف العاديالصف  يف العاديوضع الطفل غري 
ياستفي  الطفل غري الظروف البيئية املناسبة إلجناح فكرة دمج األطفال املعاقني مع األطفال العاديني لكي 

واالجتمادية املناسبة  الرتبويةتوفري الفرص  ومن مربرات هذا االجتاه اجل ي ، ال مج من ذلك العادي
 (2001الروسان، ) الصفوف العادية يف العاديفل غري للط
 :التأهيل: اثلثاً 

 :تعريف التأهيل
اجات اخلاصة إىل االرتقاء مباستوى ذوي االحتيهو أن التأهيل إيل ، (2005)يشري الزدمط 

 .برامج منظمة وماستمرةأدلى درجة ممكنة يف اجلانب الطيب واالجتمادي والرتبوي والنفاسي من خالل 
 :احلاجات اخلاصة ذويأه اف أتهيل 

 استثمارها واألستفادة منهامن أجل  ل يهماملتبقية  واإلمكانيات الق راتوتطوير تنمية العمل دلي   -1
 .ات واملعارف واملهارات املناسبة ل يهماخلرب  ماساهبكتا  يف

ظروف كل فئة  املعرفة والثقافة املختلفة دلي حاسباالحتياجات اخلاصة  ذوياألشخاص  اكاساب -2
 .من فئات اإلداقة

املهارات إلكاساهبم والعمل دلي تنميتها، االحتياجات اخلاصة  ذويالكشف دن استع ادات وميول  -3
 .اجملتمع يفللمشاركة واالن ماج و للحياة اليومية الالزمة  احلياتية املختلفة

االحتياجات اخلاصة الكتاساب مهارات مهنية تتناسب مع ق راهتم وميوهلم، وفق خطط  ذويأتهيل  -4
 .م روسة وبرامج مطورة للوصول هبم إىل أفضل ماستوى من التأهيل

 .اجملتمع يفماساد ة األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة دلي التكيف واالن ماج  -5

مشاركة ودمج ذوي االحتياجات حاجز يف تفادل و تكون ق   اليتالعقبات الصعوابت و  مواجهة -6
 .اخلاصة يف األنشطة املختلفة ابجملتمع

 .االحتياجات اخلاصة دلى مهن مناسبة لق راهتم ذويت ريب  -1

 .منح شهادات التأهيل ملن أهنى ت ريبه بنجاح -9

  .من خالل الت ريباملناسب ل يهم توفري فرص العمل والتشغيل  -2
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املغلوث، )العاديني راهنم حق املاساواة مع غريهم من أق املعاقني لألشخاضتكفل  اليتوضع القوانني -10
1222.) 

 :االستثمار: رابعاً 
 :تعريف االستثمار

أو هذه الفرتة حلظة معينة ولفرتة معينة من الزمن ق  تطول  يفمن أموال الفرد  ما ميتلكهدن  التخليهو 
الع ي  من احلصول دلى  حيتفظ هبا لتلك الفرتة الزمنية من أجل اليتربطها أبصل أو أكثر من األصول مع تقتصر 

القوة الشرائية لتلك األموال واملخاطرة  يفتعوضه دن القيمة احلالية لألموال والنقص املتوقع  األموال يف املاستقبل
 (.2005رمضان، زايد، )املالية املتوقعة  الزايدةالناشئة دن احتمال د م احلصول دلى 

 :االحتياجات اخلاصة ذويلرداية وأتهيل  العمراينمواقع الرتاث  يفإقامتها  اليت ميكنة االستثمارية أهم األنشط
من اإلداقات بشكل دام، وإلقاء الن وات واحملاضرات إلرشاد اآلابء  إلد اد برامج للوقاية مباينتوظيف  -1

ذوي االحتياجات وخاصة أبنائهم تربية لرداية و الصحيح األمثل و واألمهات وأولياء األمور دلى األسلوب 
  .اخلاصة

 .االحتياجات اخلاصة لذوينشاء مراكز للتخاطب إل مباينتوظيف  -2

 .االحتياجات اخلاصة لذويلتوفري اخل مات الصحية  مباينتوظيف  -3

 .االحتياجات اخلاصة دلى بعض املهن احلرفية ذويرش لت ريب نشاء و إل مباينتوظيف  -4

 . نشاء صاالت ملزاولة بعض اهلواايت الرايضية والفنية واالجتماديةإل مباينتوظيف  -5

 .االحتياجات اخلاصة لذويترفيهية  مباينتوظيف  -6

  .ل يهم إللقاء احملاضرات ال ينية والثقافية والعلمية والاسلوكية مباينتوظيف  -1

 .االحتياجات اخلاصة الذين أيتون من أماكن بعي ة لذويكمكان سكىن   مباينتوظيف  -9

جمال نبوغهم من خالل املشاركة  يفمن ق رات املوهوبني وتوجيه ق راهتم وإاتحة الفرصة أمامهم  االستفادة -2
 .اجملتمعية واملاسابقات العلمية والرايضة دلى حاسب ميوهلم

 .االحتياجات اخلاصة ذويلعرض منتجات  مباين توظيف-10   

 املختلفةنشاء ماسارح لالحتفاالت ابملناسبات إل مباين توظيف-11  

 :Literature Review السابقةالدراسات 
 :العمرايندراسات أجريت حول استثمار مواقع الرتاث : أوالً 

 يف العمراين، ه فت هذه ال راسة إىل التعرف دلى الرتاث (2012) اببكردراسة مصطفى، دباس الطيب 
 يفالتنمية الاسياحية املاست امة  يفودوره  العمراينحمافظة األحاساء، وإبراز األمهية االجتمادية واالقتصادية للرتاث 

 النقاذيةمن العوامل الطبيعية، وتقييم اخلطط ا العمراينمحاية الرتاث  يفاحملافظة، والوقوف دلى األساليب املتبعة 
ليمية دلى املاستوايت احمللية واإلق العمراينالرتاث  مباينوفق مواثيق واسرتاتيجيات احلفاظ دلى  العمراينللرتاث 
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 يفمجع املعلومات وتفاسري البياانت من املصادر األولية املتمثلة  يف االستقرائيوال ولية كافة، وابستخ ام املنهج 
واملقابالت الشخصية مع م ير جملس جهاز التنمية الاسياحية واآلاثر ابألحاساء  الفوتوغرايفوالتصوير  املي ايناملاسح 

، توصلت نتائج ال راسة إىل أن منطقة األحاساء تتميز بتنوع مواقع الرتاث أبمانة األحاساء العمراينوقاسم التخطيط 
 العمراينالرتاث  ومبايناملواقع املرتبطة ابلاسرية النبوية ، واملواقع املتعلقة بتاريخ ال ولة الاسعودية، ) املنطقة  يف العمراين
 .اجلغرايفوتوزيعها ( والقصور

للم ينة  الق مي الرتاثي، ه فت هذه ال راسة إىل احملافظة دلى الطابع (2013)، سلمى إبراهيم دراسة دوي ار
هلا دلى أسس ومعايري خطة إبمارة جازان ووضع  العمراينالرتاثية والناسيج  املباينمن خالل الوصول لتصنيف 

الوصول لتصنيف إمكانية إىل  ، توصلت نتائج ال راسةالتحليلي الوصفيمعمارية ودمرانية، وابستخ ام املنهج 
له وربطه ابلبيئات املناخية املختلفة وتنوع التضاريس مب ينة جازان،  خطةإبمارة جازان ووضع  العمراينالناسيج 

ذات الطابع والقيمة الرتاثية كأهم دمليات للحفاظ دلى تراث احلضارة البشرية وأن  للمباينوأتكي  أمهية التوثيق 
 .احلفاظ دليهامن أجل رتميمها ب والقياماألكثر ت هوراً وترضاً لالضمحالل  ابملباينيب أ التاسجيل 
أمح ، ابسم دمحم سي   ربه؛، دمحم دب  التوناسي إمساديل؛دب  الاسالم، ايسر  سع ؛، دلى بن العصيميدراسة 

م ينة الطائف من وح ات ودناصر معمارية وفنية،  حتتويهالتعرف دلى ما إىل ، ه فت هذه ال راسة (2013)
منها، وكذلك التعرف دلى أساليب تشغيل وتعمري بعض النماذج  معماريكل منط   يفوالتعرف دلى العوامل املؤثرة 

 :توصلت نتائج ال راسة إىل ،التحليلي الوصفيوابستخ ام املنهج  الباقية من تلك املنشآت،
 .ة االستخ ام مب ينة الطائف واألودية احمليطة هباتنوع املنشآت املائية املتع د ( أ)

من كميات  االستفادة يف بشكل خاصابملنطقة الغربية للحجاز بشكل دام وابلطائف دلى  املعماريدبقرية  (ب)
 .تتاساقط دلى امل ينة واألودية احمليطة هبا اليتالغزيرة األمطار 

دمارة وتشغيل شبكة الاس ود احمليطة ابلطائف مبا يتوافق مع كميات املياه  يفامللحوظ  املعماريالتق م ( ج)
 .  القصوى منها واالستفادةاملتاساقطة املتجمعة خلفها، 

، ه فت ال راسة إىل تق مي طرح (2013) ، دمحم إبراهيمالبلقاسي ، دمحم فكرى ؛حممود ، أمح  حيىي ؛دراسة راش 
ركيزة ل دم الاسلبية لعمليات االستثمار ابلبيئات الرتاثية وابرازها كالصورة  تع يل وتغيريإىل  يه ففكرى 

وإجياد إطار دام لعمليات االستثمار ابملناطق الرتاثية وتوسيع جماالت االستثمار أمام  التنمية هبذه املناطق
إطار احمليط  يفمفهوم دام لتنمية املناطق الرتاثية  الوصول إيل ،املاستثمرين، ود م اقتصارها دلى جمال الاسياحة

أبمهية  العاديوتعريف املواطن  األثريالعام، والرتكيز دلى دور املشاركة اجملتمعية كأح  الوسائل لتنمية الودى 
شارع املعز الستثمار منطقة  والتطبيقي التحليلي النظريوابستخ ام املنهج  من أاثر، الرتاثيةما حتتويه بيئته 

 :، توصلت نتائج ال راسة إىلتتم ابملنطقة اليتإطار احلفاظ دلى الرتاث  يفمب ينة القاهرة  الفاطميل ين هللا 
 .أهم دوامل است امة وجناح دمليات احلفاظ دلى الرتاث كإح يتربز تنمية اجملتمع احمللى للبيئة الرتاثية  ( أ)
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حتليل نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر بكل منطقة وذلك الستثمار نقاط القوة ومعاجلة القصور  (ب)
 .دوامل تنمية اجملتمع احمللى للمناطق الرتاثية تعترب من إح يواستثمار الفرص 

ابملناطق  واالقتصاديةاالهتمام ابلبنية األساسية وتكوين قاد ة معلومات دن األنشطة احلرفية والتجارية ( ج)
 .الرتاثية

ضرورة االهتمام جبميع مقومات البيئة الرتاثية سواء كانت ثقافية أو اقتصادية ومراداهتا دن  التخطيط لعمليات ( د)
 .التنمية ابملناطق الرتاثية

 ايناملبدمليات ترميم وإدادة توظيف  جبانبابملناطق الرتاثية  والقيمي واالجتمادي الثقايفاالهتمام ابلبع  ( هـ) 
 .الرتاثية

االهتمام من خالل وليس  األمشل العمراينالرتاثي االهتمام ابحمليط  من خاللاست امة دمليات احلفاظ تنتج ( و) 
 .ابحلفاظ دلى املبىن األثرية والرتاثية فقط

 .جناح دمليات احلفاظ دليها يف وحموريتنمية اجملتمع احمللى للمناطق الرتاثية جزء هام ( ى)
مناطق  يفه فت هذه ال راسة إىل تناول برامج االستثمار املختلفة ( 2014) دب  هللادمحم حممود يوسف، دراسة 

 :، توصلت نتائج ال راسة إىلالعمراينوطرق التمويل املتع دة للحفاظ واالرتقاء مبناطق الرتاث  العمراينالرتاث 
دلى  واحلفاظ ،حتقيق مفهوم التنمية املاست امة مبا يكفله من موارد مالية ماستمرة يف ماسامهة الرتاث العمراين( أ)

 . األبعاد البيئية واالقتصادية واالجتمادية، وحتقق املشاركة اجملتمعية
 احلكوميوإدادة توظيفه كالتمويل  العمراينمتويل دمليات احلفاظ دلى الرتاث  يف مشاركة الع ي  من اجلهات (ب)

 .اص واجلمعيات األهلية واملؤساسات املاحنة ال وليةوالقطاع اخل
 .العمراينمناطق الرتاث  يف إقامة برامج استثمارية خمتلفة إمكانية( ج)

إىل التعرف دلى ماستوى رضا أولياء أمور ذوى هذه ال راسة ه فت ( 2004) ؛ دب ات البشييتدراسة 
تبعًا جلنس املعاق، ونوع  املهينمرحلة التأهيل  يفاالحتياجات اخلاصة دن ماستوى اخل مات املق مة ألبنائهم 

وجهات نظر واقرتاحات أولياء األمور العامة حول دملية  التعرف دلييت رب فيها، وكذلك  اليتإداقته، والورشة 
مت تطبيقها دلى مجيع أولياء  استبيانهطالبًا وطالبة، وابستخ ام ( 93)وذلك دلى دينة قوامها  الت ريب والتشغيل،

، توصلت نتائج املاسحي الوصفيمب ينة الشارقة للخ مات اإلناسانية، واملنهج  املهينور طلبة قاسم التأهيل أم
 . املهينقاسم التأهيل  يفماستوى مرتفع من رضا أولياء األمور جتاه اخل مات املق مة ألبنائهم  وجودال راسة إىل أن 

احلاجات اخلاصة من وجهة نظر  لذوي املهينه فت لتقومي فعالية برامج التأهيل ( 2004) الشمريدراسة 
تعمل  املهيناحلاجات اخلاصة واملشرفني ورجال األدمال، توصلت نتائج هذه ال راسة إىل أن برامج التأهيل  ذوي

إىل ادتمادهم دلى  املهيناحلاجات اخلاصة، ويؤدى الت ريب والتأهيل  ذويدلى تغيري اجتاهات اجملتمع حنو 
 .احلاجات اخلاصة للحصول دلى فرص دمل بع  التخرج منها ذوياجملتمع، وتاساد   أنفاسهم وان ماجهم مع
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سوق العمل ابململكة  يفه فت إىل استثمار طاقات ذوى احلاجات اخلاصة ( م1422) الزهرايندراسة 
والعمل دلى  العاديتوصلت نتائج ال راسة إىل د م دزل ذوى احلاجات اخلاصة دن جمتمعهم  العربية الاسعودية،

تشجيعهم لالخنراط فيه، إزالة احلواجز وإجياد التاسهيالت للحياة اليومية مبا ميكنهم من أداء دورهم كإجياد مقاد  
برامج التأهيل وفق إمكاانهتم وإاتحة الفرصة  يفوسائل النقل العام، اشراك ذوى احلاجات اخلاصة  يفخاصة هلم 

مؤساسات التأهيل ورفع ماستوى أدائهم  يفدمل دورات ت ريبية للعاملني  هلم للتعريف جبهودهم وجتارهبم الناجحة،
 .داخل اململكة أو خارجها

 :إجراءات البحث
 .استخ مت الباحثة املنهج الوصفي ملناسبته ملوضوع البحث :منهج البحث

 مجيع املعلمات واألخصائيات وأولياء أمور ذوي االحتياجات اخلاصة مبنطقة داسري: البحث جمتمع
 : البحث دينة

لياء أمور ذوي االحتياجات اخلاصة، مت اختيار دينة دشوائية طبقية من املعلمات واألخصائيات وأو 
 :ووصف العينة دلى النحو التايل. وأدضاء هيئة ت ريس الرتبية اخلاصة

 
 

 وصف عينة البحث( 1)جدول 

 النسبة التكرار التخصص

 25.0 10 معلمة

 25.0 10 مرش ة

 25.0 10 أمهات

 25.0 10 الت ريس هيئة أدضاء

 100.0 40 اجملموع

، والشكل %25يتضح من اجل ول الاسابق تاساوي العينة من حيث التخصصات، وذلك بناسبة متاساوية 
 :البياين التايل يوضح ذلك

 

 وصف دينة البحث يف ضوء التخصص (2)شكل 
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 :أداة البحث
املتعلق بذوي االحتياجات اخلاصة، وكيفية ماساد هتم وردايتهم  األديبمن خالل اطالع الباحثة دلى الرتاث 

 :تتمثل يف أربعة جماالتالرداية الشاملة، اشتقت الباحثة 
وقامت الباحث بصياغة د د ، (اجملال االستثماري –اجملال العالجي  –اجملال االجتمادي  –اجملال الرتفيهي )

 :لالستبانة دلى النحو التايل الاسيكو مرتيةاخلصائص من العبارات حتت كل جمال، ومن مث مت التحقق من 
 :الص ق

قامت الباحثة بعرض املقياس دلى دينة من املتخصصات وأدضاء هيئة الت ريس جبامعة : ص ق احملكمني
 :امللك خال ، ألخذ رأيهم حول

 .مناسبة أبعاد املقياس -1

 .إليه مناسبة العبارات للبع  الذي تنتمي -2

 .مناسباإضافة أو حذف ما يرونه  -3

دلى األبعاد والعبارات، وهناك بعض املالحظات حول الصياغة % 90وكانت هناك ناسبة اتفاق تفوق 
 .مت األخذ هبا وتع يلها حاسب وجهة نظرهم

 :االتاساق ال اخلي
األنشطة " للتأك  من االتاساق ال اخلي للمقياس، قامت الباحثة حباساب معامل االرتباط بني العبارات

وال رجة الكلية للبع  الذي تنتمي إليه،  "األنشطة االستثمارية-األنشطة العالجية-األنشطة االجتمادية-الرتفيهية
 :وكذلك معامالت االرتباط بني ال رجة الكلية للبع  وال رجة الكلية للمقياس، وكانت النتائج كما يلي

 للمقياسمعامالت ارتباط األبعاد ابل رجة الكلية  (2)ج ول 
 معامل االرتباط األبعاد

569. األنشطة الرتفيهية
**

 

893. األنشطة االجتمادية
**

 

919. األنشطة العالجية
**

 

841. األنشطة االستثمارية
**

 

 
 "األنشطة الرتفيهية" معامالت ارتباط العبارات ابلدرجة الكلية للبعد األول (3)جدول

 معامل االرتباط العبارات

494. . إنشاء صاالت ملزاولة بعض األلعاب الرايضية -1
**

 

830. (.....التشكيل-الرسم)هتيئة املبىن ملزاولة بعض األنشطة الفنية  -2
**

 

753. .االحتياجات اخلاصة ذويي خل البهجة دلى نفوس األطفال  الذيابلشكل  املباينتزيني  -3
**

 

685. .االحتياجات اخلاصة ذويإقامة بعض العروض الرتفيهية داخل املبىن يشارك فيها  -4
**
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 "األنشطة االجتماعية" ابلدرجة الكلية للبعد الثاين عباراتمعامالت ارتباط ال (4)جدول 
 معامل االرتباط العبارات

771. .االحتياجات اخلاصة ابجملتمع ذويت مج  اليتإقامة ماسرح داخل املبىن لتق م من خالله العروض الفنية  -1
**

 

757. (.األدياد،املناسبات، )إنشاء صاالت ملزاولة بعض األنشطة االجتمادية  -2
**

 

902. .للتمكن من إلقاء احملاضرات ال ينية والثقافية والعلمية والاسلوكية املباينهتيئة  -3
**

 

724. .االحتياجات اخلاصة ذويدمل ماسابقات دلمية ورايضية دلى حاسب ميول  -4
**

 

 

 "األنشطة العالجية" ابلدرجة الكلية للبعد الثالث عباراتمعامالت ارتباط ال (5)جدول 

 معامل االرتباط العبارات

االحتياجات اخلاصة األسلوب الصحيح  ذويهتيئة املكان لتق مي املشورة والتوجيه واإلرشاد ألولياء أمور  -1
837. . لرداية أبنائهم

**
 

930. .االحتياجات اخلاصة لذويكمراكز ختاطب   العمراينالرتاث  مبايناستخ ام  -2
**

 

909. .االحتياجات اخلاصة ذويتع يل سلوك  يفختصيص أماكن للماساد ة  -3
**

 

935. .االحتياجات اخلاصة ذويللكشف املبكر دن  العمراينختصيص جزء من مبىن الرتاث  -4
**

 

 
 
 
 

 "األنشطة االستثمارية" ابلدرجة الكلية للبعد الرابع عباراتمعامالت ارتباط ال (6)جدول 
 معامل االرتباط العبارات

738. .االحتياجات اخلاصة طوال العام لذويكمكان سكىن   العمراينالرتاث  مباينتوظيف  -1
**

 

868. .االحتياجات اخلاصة دلى بعض املهن احلرفية لذويكورش ت ريب   العمراينالرتاث  مبايناستخ ام بعض  -2
**

 

905. .االحتياجات اخلاصة ذويلعرض منتجات  العمراينالرتاث  يفختصيص أماكن  -3
**

 

565. .جبانب مراداهتم ألبنائهم الرتاثياالحتياجات اخلاصة داخل املشروع  ذويإاتحة فرص دمل ألسر  -4
**

 

إليه، وكذلك يتضح مما سبق أن مجيع العبارات ترتبط ب رجة دالية مع ال رجة الكلية للبع  الذي تنتمي 
 .ترتبط األبعاد ابل رجة الكلية للمقياس ب رجة دالية أيضا، وهذا يشري إىل االتاساق ال اخلي للمقياس

 :الثبات
 :قامت الباحثة حباساب معامل ألفا لثبات ابعاد املقياس واملقياس ككل، وكانت النتائج كما يلي

 معامالت ثبات أبعاد املقياس واملقياس ككل (7)جدول 
 (ألفا)معامل الثبات  األبعاد

 0.674 األنشطة الرتفيهية

 0.798 األنشطة االجتمادية

 0.918 األنشطة العالجية
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 0.761 األنشطة االستثمارية

 0.923 املقياس ككل

 
 .يتضح من اجل ول الاسابق أن املقياس يتمتع ب رجة جي ة من الثبات

 .لالستخ ام يف البحث احلايل ودلى العينة املختارةطمأنت الباحثة إىل مناسبة املقياس مما سبق ا
 

 :البحث األساليب اإلحصائية املاستخ مة يف

 وتتمثل هذهقامت الباحثة ابستخ ام األساليب اإلحصائية املناسبة ملتغريات البحث وحجم العينة 
 :يفاألساليب اإلحصائية 

ومعامل ارتباط بريسون للتعرف دلى  ،التكرارات وناسبها املئوية لوصف دينة البحث، ومعامل ألفا
وحتليل التباين ،  One sample T.Testلعينة واح ة " ت"اختبار ألداة البحث، و  الاسيكو مرتيةاخلصائص 
 .لإلجابة دن أسئلة البحث One Way ANOVAالباسيط 

 
 

 

:االبحث وتفسريه نتائج  

األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل اف البحث، قامت جبمع البياانت، مث اختيار  يف ضوء حتقيق أه
 :تلك البياانت لإلجابة دن أسئلة البحث، وذلك دلى النحو التايل

ما م ى إمكانية استثمار الرتاث العمراين يف : "الاسؤال األول، والذي ينص دلى نتائج اإلجابة دن
لعينة " ت" مت الباحثة اختبار الاسؤال استخ اولإلجابة دلى هذ". الناحية الرتفيهية لذوي االحتياجات اخلاصة؟

، والذي يتطلب حت ي  درجة افرتاضية، ملقارنة متوسط العينة هبا، ومت حت ي  One Sample T-Testواح ة 
 :تلك ال رجة دلى النحو التايل

 4=1-5= أقل درجة  –أدلى درجة لالستجابة = امل ى 
 0,9=  5/ 4= طول الفئة 

 1,9 – 1= معارض بش ة 
 2,6- 1,9= معارض 

 3,4 – 2,6= موافق إىل ح  ما 
 4,2 – 3,4= موافق 

 5 – 4,2= موافق بش ة 
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لتكون ال رجة اليت يتم مقارنة متوسط العينة هبا، حبيث يف ( ب اية فئة موافق) 3,4وق  اختارت الباحثة 
 :النتائج كما يليحالة وصول متوسط العينة إىل تلك النقطة فإمنا ي ل دلى موافقتها دلى العبارة أو البع ، وكانت 

، والدرجة "األنشطة الرتفيهية" ولللمقارنة بني متوسط استجاابت العينة على البعد األ" ت"نتائج اختبار  (8)جدول 
 (3,4)االفرتاضية 

 املتوسط احلسايب العبارات
االحنراف 
 الرتتيب الداللة ت املعياري

 2 000. 6.054 75744. 4.1250 . صاالت ملزاولة بعض األلعاب الرايضية إنشاء-1

-الرسم)املبىن ملزاولة بعض األنشطة الفنية  هتيئة-2
 (.....التشكيل

4.2500 .89872 5.982 .000 1 

ي خل البهجة دلى نفوس  الذيابلشكل  املباين تزيني-3
 .االحتياجات اخلاصة ذوياألطفال 

4.0250 1.04973 3.766 .001 4 

بعض العروض الرتفيهية داخل املبىن يشارك فيها  إقامة-4
 .االحتياجات اخلاصة ذوي

4.0750 .91672 4.657 .000 3 

  000. 7.016 64794. 4.1188 البع  ككل
، واملتوسط الكلي للبع  ق  "األنشطة الرتفيهية" يتضح من اجل ول الاسابق أن مجيع دبارات البع  األول

يعين موافقة دينة البحث دلى إمكانية استثمار الرتاث العمراين يف الناحية الرتفيهية بلغت ال رجة االفرتاضية، وهذا 
 .لذوي االحتياجات اخلاصة

ما م ى إمكانية استثمار الرتاث العمراين يف الناحية  :، والذي ينص دلىنتائج اإلجابة دن الاسؤال الثاين
لعينة " ت"ولإلجابة دلى هذا الاسؤال استخ مت الباحثة اختبار ". االجتمادية لذوي االحتياجات اخلاصة؟

 3,4=، مع درجة افرتاضية One Sample T-Testواح ة 
 :والنتائج كما يلي

، والدرجة "األنشطة االجتماعية" الثاينللمقارنة بني متوسط استجاابت العينة على البعد " ت"نتائج اختبار  (9)جدول 
 (3,4)االفرتاضية 

 الرتتيب ال اللة ت االحنراف املعياري املتوسط احلاسايب العبارات
ماسرح داخل املبىن لتق م من خالله العروض  إقامة-1

 .االحتياجات اخلاصة ابجملتمع ذويت مج  اليتالفنية 
4.2000 .88289 5.731 .000 1 

إنشاء صاالت ملزاولة بعض األنشطة االجتمادية -2
 (.األدياد،املناسبات، )

3.9000 1.08131 2.924 .006 3 

للتمكن من إلقاء احملاضرات ال ينية  املباين هتيئة-3
 .والثقافية والعلمية والاسلوكية

3.9000 1.17233 2.697 .010 4 

ماسابقات دلمية ورايضية دلى حاسب ميول  دمل-4
 .االحتياجات اخلاصة ذوي

4.1000 .90014 4.918 .000 2 

  000. 4.927 80224. 4.0250 البع  ككل
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، واملتوسط الكلي للبع  ق  "األنشطة االجتمادية" الثاينيتضح من اجل ول الاسابق أن مجيع دبارات البع  
بلغت ال رجة االفرتاضية، وهذا يعين موافقة دينة البحث دلى إمكانية استثمار الرتاث العمراين يف الناحية 

 .االجتمادية لذوي االحتياجات اخلاصة
ما م ى إمكانية استثمار الرتاث العمراين يف : نتائج اإلجابة دن الاسؤال الثالث، والذي ينص دلى

لعينة " ت"ولإلجابة دلى هذا الاسؤال استخ مت الباحثة اختبار ". الناحية العالجية لذوي االحتياجات اخلاصة؟
 3,4=، مع درجة افرتاضية One Sample T-Testواح ة 

 :والنتائج كما يلي
، والدرجة "األنشطة العالجية" الثالثللمقارنة بني متوسط استجاابت العينة على البعد " ت"نتائج اختبار  (11)جدول 

 (3,4)االفرتاضية 

املتوسط  العبارات
 احلاسايب

 الرتتيب ال اللة ت االحنراف املعياري

املكان لتق مي املشورة والتوجيه واإلرشاد ألولياء  هتيئة-1
االحتياجات اخلاصة األسلوب الصحيح لرداية  ذويأمور 
 .أبنائهم

3.9000 .84124 3.9000 .84124 2 

 لذويكمراكز ختاطب   العمراينالرتاث  مباين استخ ام-2
 .االحتياجات اخلاصة

3.6750 1.34712 3.6750 1.34712 4 

 ذويتع يل سلوك  يفأماكن للماساد ة  ختصيص-3
 .االحتياجات اخلاصة

4.0250 1.12061 4.0250 1.12061 1 

للكشف املبكر  العمراينجزء من مبىن الرتاث  ختصيص-4
 .االحتياجات اخلاصة ذويدن 

3.7000 1.30482 3.7000 1.30482 3 

  1.04881 3.8250 1.04881 3.8250 البع  ككل
الكلي للبع  ق  ، واملتوسط "األنشطة العالجية"يتضح من اجل ول الاسابق أن مجيع دبارات البع  الثالث 

بلغت ال رجة االفرتاضية، وهذا يعين موافقة دينة البحث دلى إمكانية استثمار الرتاث العمراين يف الناحية العالجية 
 .لذوي االحتياجات اخلاصة

ما م ى إمكانية استثمار الرتاث العمراين لطاقات : نتائج اإلجابة دن الاسؤال الرابع، والذي ينص دلى
 Oneلعينة واح ة " ت"ولإلجابة دلى هذا الاسؤال استخ مت الباحثة اختبار ". ذوي االحتياجات اخلاصة؟

Sample T-Test 3,4=، مع درجة افرتاضية 
 :والنتائج كما يلي

، والدرجة "األنشطة االستثمارية" لرابعللمقارنة بني متوسط استجاابت العينة على البعد ا" ت"نتائج اختبار  (11)جدول 
 (3,4)االفرتاضية 

 الرتتيب ال اللة ت االحنراف املعياري املتوسط احلاسايب العبارات
كمكان   العمراينالرتاث  مباين توظيف-1

االحتياجات اخلاصة  لذويسكىن 
2.9750 1.54401 2.9750 1.54401 4 
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 .طوال العام
  العمراينالرتاث  مباينبعض  استخ ام-2

االحتياجات  لذويكورش ت ريب 
 .اخلاصة دلى بعض املهن احلرفية

4.0000 1.10940 4.0000 1.10940 2 

 العمراينالرتاث  يفأماكن  ختصيص-3
االحتياجات  ذويلعرض منتجات 

 .اخلاصة

3.9250 1.30850 3.9250 1.30850 3 

 ذويفرص دمل ألسر  إاتحة-4
االحتياجات اخلاصة داخل املشروع 

 .جبانب مراداهتم ألبنائهم الرتاثي

4.3000 .68687 4.3000 .68687 1 

  91847. 3.8000 91847. 3.8000 البع  ككل
  70518. 3.9422 70518. 3.9422 املقياس ككل

، واملتوسط الكلي للبع  ق  "األنشطة االستثمارية"يتضح من اجل ول الاسابق أن مجيع دبارات البع  الرابع 
بلغت ال رجة االفرتاضية، وهذا يعين موافقة دينة البحث دلى إمكانية استثمار الرتاث العمراين يف الناحية 

 .االستثمارية لذوي االحتياجات اخلاصة
هل توج  فروق ذات داللة إحصائية يف درجة : نتائج اإلجابة دن الاسؤال اخلامس، والذي ينص دلى

ذوي االحتياجات  وأتهيلتقييم املعلمات واألخصائيات وأولياء األمور الستثمار الرتاث العمراين يف رداية 
، One Way ANOVAولإلجابة دلى هذا الاسؤال استخ مت الباحثة حتليل التباين الباسيط ". اخلاصة؟

  :وكانت النتائج كما يلي

 ئج حتليل التباين للفروق بني عينة البحث يف أبعاد املقياس يف ضوء التخصصنتا (11)جدول 

 ال اللة ف التباين درجات احلرية جمموع املربعات مص ر التباين املتغريات التابعة

 528. 753. 322. 3 967. بني اجملمودات األنشطة الرتفيهية

   428. 36 15.406 داخل اجملمودات

 656. 543. 362. 3 1.087 بني اجملمودات األنشطة االجتمادية

   667. 36 24.012 داخل اجملمودات

 293. 1.289 1.387 3 4.162 بني اجملمودات األنشطة العالجية

   1.076 36 38.738 داخل اجملمودات

 087. 2.363 1.804 3 5.412 بني اجملمودات األنشطة االستثمارية

   764. 36 27.488 داخل اجملمودات

 255. 1.413 681. 3 2.043 بني اجملمودات اجملموع

   482. 36 17.350 داخل اجملمودات

يتضح من اجل ول الاسابق د م وجود فروق بني تقييمات دينة البحث الستثمار الرتاث العمراين يف رداية 
 .وأتهيل ذوي االحتياجات اخلاصة

 :ملخص النتائج
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 .إمكانية استثمار الرتاث العمراين يف الناحية الرتفيهية لذوي االحتياجات اخلاصة -1

 .إمكانية استثمار الرتاث العمراين يف الناحية االجتمادية لذوي االحتياجات اخلاصة -2

 .إمكانية استثمار الرتاث العمراين يف الناحية العالجية لذوي االحتياجات اخلاصة -3

 .استثمار الرتاث العمراين يف الناحية االستثمارية لذوي االحتياجات اخلاصةإمكانية  -4

ال توج  فروق ذات داللة إحصائية يف درجة تقييم املعلمات واألخصائيات وأولياء األمور الستثمار  -5
 .، يف ضوء التخصصذوي االحتياجات اخلاصة وأتهيلالرتاث العمراين يف رداية 
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 :تفسري النتائج
نتائج البحث تب و النظرة املتوافقة لعينة البحث حنو استثمار الرتاث العمراين يف جمال الرتبية من خالل 

اخلاصة، حيث وافقت الفئات األربعة اليت مت استطالع آرائهم، وهم املعلمات واألخصائيات يف جمال الرتبية 
جبامعة امللك خال  املتخصصني  اخلاصة، وأولياء أمور ذوي االحتياجات اخلاصة، جبانب أدضاء هيئة الت ريس

 .يف جمال الرتبية اخلاصة والقياس النفاسي
وق  كانت درجة املوافقة دالية، كما مل توج  فروق بني الفئات األربعة يف إب اء الرأي وهذا ي ل دلى 

 .فكرة ووضوحها ابلناسبة للجميعأمهية ال
 :التوصيات

 .ر الطاقة البشريةضرورة الربط بني استثمار الرتاث العمراين واستثما -1

 .تنويع االستثمارات خل مة الكوادر البشرية بتنوداهتا املختلفة -2

 .ربط االستثمار العمراين ابالستثمارات االقتصادية األخرى -3

 :املقرتحات
 .اجتاهات املواطنني حنو الرتاث العمراين وأثرها دلى التوجه حنو استثماره -1

 .العمراين يف رداية املوهوبنياستطالع آراء املواطنني حنو استثمار الرتاث  -2
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 املالحق

 االحتياجات اخلاصة مبنطقة داسري ذويرداية  استبيانه استثمار الرتاث العمراين يف

 أحالم دمحم خاطر حفناوي.د
 دكتوراه يف الرتبية اخلاصة

 جامعة القصيم-كلية الرتبية للبنات -أستاذ ماساد  بقاسم الرتبية اخلاصة 
 املوقرة/ املوقر/......................................... سعادة

 وبركاته،الاسالم دليكم ورمحة هللا 
، أق م بني أي يكم د دًا من لاسعودية الستثمار الرتاث العمراينضوء حماوالت اململكة العربية ا يف

، مخاسة اختياراتاالحتياجات اخلاصة، وأمام كل مقرتح  ذويرداية  املقرتحات الستثمار ذلك الرتاث يف
وجود أي تع يل أو إضافة رجاء ملناسبة لرأيكم، وىف حالة برجاء التكرم بقراءة كل مقرتح واختيار االستجابة ا

 .االستبانةهناية  التعليق يف
 تعاونكم،وجزاكم هللا خري دلى حاسن 

 :االحتياجات اخلاصة من خالل ذويرداية  كن استثمار مواقع الرتاث العمراين يفمي

 العبارات م البع 
موافق 
 موافق بش ة

موافق إىل 
 معارض ح  ما

معارض 
 بش ة

أنشطة ترفيهية
 

إنشاء صاالت ملزاولة بعض األلعاب  1
 . الرايضية

     

هتيئة املبىن ملزاولة بعض األنشطة الفنية  2
 (.....التشكيل-الرسم)

     

ي خل  الذيابلشكل  تزيني املباين 3
 ذويالبهجة دلى نفوس األطفال 

 .االحتياجات اخلاصة

     

إقامة بعض العروض الرتفيهية داخل  4
االحتياجات  ذوياملبىن يشارك فيه 

 .اخلاصة

     

أنشطة 
اجتمادية
تق م من إقامة ماسرح داخل املبىن ل 1 

 ذويت مج  خالله العروض الفنية اليت
 .االحتياجات اخلاصة ابجملتمع
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 العبارات م البع 
موافق 
 موافق بش ة

موافق إىل 
 معارض ح  ما

معارض 
 بش ة

إنشاء صاالت ملزاولة بعض األنشطة  2
 (.األدياد،املناسبات، )االجتمادية 

     

للتمكن من إلقاء  هتيئة املباين 3
احملاضرات ال ينية والثقافية والعلمية 

 .والاسلوكية

     

دمل ماسابقات دلمية ورايضية دلى  4
االحتياجات  ذويحاسب ميول 

 .اخلاصة

     

أنشطة دالجية
 

هتيئة املكان لتق مي املشورة والتوجيه  1
 ذويواإلرشاد ألولياء أمور 

االحتياجات اخلاصة األسلوب 
 . الصحيح لرداية أبنائهم

     

  استخ ام مباين الرتاث العمراين 2
االحتياجات  لذويكمراكز ختاطب 

 .اخلاصة

     

تع يل  ختصيص أماكن للماساد ة يف 3
 .االحتياجات اخلاصة ذويسلوك 

     

صيص جزء من مبىن الرتاث خت 4
 ذويللكشف املبكر دن  العمراين

 .االحتياجات اخلاصة

     

أنشطة استثمارية
 

كمكان توظيف مباين الرتاث العمراين   1
االحتياجات اخلاصة  لذويسكىن 

 .طوال العام

     

استخ ام بعض مباين الرتاث العمراين   2
االحتياجات  لذويكورش ت ريب 

 .اخلاصة دلى بعض املهن احلرفية

     

      العمراينختصيص أماكن يف الرتاث  3
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 العبارات م البع 
موافق 
 موافق بش ة

موافق إىل 
 معارض ح  ما

معارض 
 بش ة

االحتياجات  ذويلعرض منتجات 
 .اخلاصة

 ذويإاتحة فرص دمل ألسر  4
اجات اخلاصة داخل املشروع االحتي
 .جبانب مراداهتم ألبنائهم الرتاثي

     

 

 


