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The Role of Sustainable Development in Supporting the
Education of Students with Disabilities from Teachers’ and
Special Education Department Pre-Service Teachers’
Viewpoints
Abstract
The study aimed to identify the role of sustainable development in
supporting the education of students with disabilities from the viewpoint of
special education teachers and pre-service teachers. The sample consisted
of 42 teachers and 35 pre-service teachers. The researchers used a survey
about the role of sustainable development in supporting learning of
students with learning disabilities, which consisted of 40 items divided into
four domains. The results showed that sustainable development plays a big
role in supporting education of students with disabilities from the point of
view of both their teachers and pre-service teachers. There were no
statistically significant differences in the special education teachers’
responses regarding teaching experience, age, and academic degree. There
was a statistically significant difference due to the academic specialization
for pre-service teacher teachers in favor of intellectual disabilities. Also,
there was a statistically significant difference in the responses of teachers
for the benefit of the pre-service teacher.
Keywords: Sustainable development, students with disabilities,
special education teachers, pre-service teachers
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دور التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة
نظر معلماتهم والطالبات المعلمات بقسم ر
التبية الخاصة
مستخلص البحث
الباحثي عىل العالقة الموجبة الطردية ب ري التعليم والتنمية
انطالقا من اتفاق معظم
ر
المستدامة وأن التعليم وسيلة ال يمكن إغفالها من أجل تحقيق التنمية المستدامة ،جاء البحث
الحال بهدف الكشف عن دور التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة
ي
من وجهة نظر معلمات ر
المتغتات .وتكونت
التبية الخاصة والطالبات المعلمات يف ضوء بعض
ر
عينة الدراسة من ( )42معلمة و( )35طالبة معلمة .تم استخدام مقياس "دور التنمية المستدامة
يف التغلب عىل الصعوبات التعلمية" ،إعداد صبح ( ،)2015والمكون من ( )40فقرة موزعة عىل
أرب ع مجاالت .أظهرت نتائج البحث أن للتنمية المستدامة ً
دورا ر ً
كبتا يف دعم العملية التعليمية
ً ً
ً
كبتا جدا يف دعم العملية التعليمية
للطالب ذوي اإلعاقة من وجهة نظر معلماتهم ،وأن لها دورا ر
لهؤالء الطالب من وجهة نظر الطالبات المعلمات .كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية ف استجابات معلمات ر
الختة ،وعمر المعلمة،
لمتغت سنوات
التبية الخاصة تعزى
ر
ر
ي
العلم .بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات الطالبات المعلمات تعزى
والمؤهل
ي
لمتغت التخصص الدقيق لصالح تخصص اإلعاقة الفكرية .كما توجد فروق ذات داللة إحصائية ربي
ر
آراء المعلمات والطالبات المعلمات لصالح الطالبات المعلمات .كما أوصت الباحثتان بعقد
ر
وختاء التنمية المستدامة من أجل الحصول عىل
اجتماعات دورية ربي معلمات التبية الخاصة ر
االستشارات والتدريب.

الكلمات المفتاحية :التنمية المستدامة ،ذوي اإلعاقة ،معلمات ر
التبية الخاصة ،الطالبات
المعلمات
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القواني
و حمزة .)2010 ،حيث أسهم ازدياد االتجاهات اإليجابية نحو األفراد ذوي اإلعاقة وسن
ر
الخاصة بهم عت العصور ف دفع ميدان ر
التبية إل البحث عن خدمات تربوية جديدة مغايرة لما يتم
ر
ي
ر
غت ذوي اإلعاقة من أجل تلبية االحتياجات التبوية المختلفة لجميع األفراد ذوي
تقديمة لألفراد ر
ُ
ر
اإلعاقة كل بحسب احتياجاته وقدراته .كما تطورت دور التبية من تخصيص فصول منفصلة يف
مدارسها العامة لمن تجده يف حاجة إل رعاية تربوية خاصة ،إل تخصيص فصول و مدارس بأكملها
المدرس
لرعاية الفئات المختلفة من التالميذ الذين تواجههم صعوبات يف التكيف مع المنهاج
ي
تخط كل ما قد يعيق عملية تعلمهم.
العام ،وذلك من أجل مساعدتهم عىل
ي
وهكذا وجدت ر
التبية نفسها مطالبة بأن تستقل بجانب من فلسفتها من أجل تقديم
ً
الخدمات لألطفال ذوي اإلعاقة وأن توجه عددا من أهدافها نحو تحقيق آمالهم وتطلعاتهم ،مما
ر
ر
والت ُيظن للوهلة األول أنه يتعلق بنوعية المقررات
أدى إل ظهور ما يعرف بحقل التبية الخاصة ،ي
الدراسية فحسب ،ولكنه ف الحقيقة يهتم بمكونات المنهج ر
التبوي بمفهومه الشامل ،والذي
ي
يتضمن بجانب المقررات الدراسية و الوسائل التعليمية ،أساليب التقويم ر
التبوية ،وأساليب
جانبا ً
التدريسً ،
مهما وهو جانب التوجيه واإلرشاد النفس واالجتماع( ابراهيم ر
وشيف.)2011 ،
ي
ي
ومن ناحية اخرى أدى االرتباط الوثيق ربي البيئة والتنمية إل ظهور مفهوم آخر للتنمية
ر
والت تهدف إل االهتمام بالعالقة المتبادلة ما ربي االنسان ومحيطه
يعرف ب "التنمية المستدامة" ,ي
ر
كت ليس فقط عىل حجم تلك العالقة ،بل عىل نوعها
وبي المجتمع وتنميته .كما أن الت ر
الطبيع ر
ي
ر
توفت فرص العمل والصحة والتبية واإلسكان.
تحسي توزي ع الدخل ربي أفراد المجتمع،
مثل
ر
ر
ً
االجتماع،
البيت ،و
وتهدف التنمية المستدامة أيضا إل االهتمام بشكل رئيس بتقييم األثر
ي
ي
واالقتصادي للمشاري ع التنموية ،وذلك من منطلق أن البيئة ه المخزون الطبيع للموارد التر
ي
ي
ي
ه األسلوب الذي تتبعه المجتمعات من آجل الوصول إل
يعتمد عليها االنسان وأن التنمية ي
الرفاهية والمنفعة .لذا فإن العالقة ربي األهداف التنموية والبيئية عالقة تكاملية ،فكل منهما يكمل
اآلخر(نصت ،2002 ،ص .)8 .حيث تعمل التنمية عىل ارتقاء المجتمع واالنتقال به من الوضع
ر
ر
فه عملية تدفع بعجلة التطور إل األمام وتهدف إل إحداث نوع
الثابت إل وضع أكت ديناميكية ،ي
التحسي المستمر .كما أن مفهوم التنمية مفهوم واسع يشمل عدة مجاالت منها االقتصادية،
من
ر
ر
واالجتماعية ،والتبوية ،والسياسية ،واإلدارية وال يقترص عىل اإلنجازات االقتصادية فقط .والتنمية
عملية شاملة ترصب جذورها يف مختلف جوانب الحياة وتنتقل بالمجتمع إل مرحلة جديدة من
واالجتماع .فالتنمية المستدامة ضورية
اإلنسان
أساس لالستقرار والتطور
التقدم وهو عنرص
ي
ي
ي
فه تعمل عىل تحقيق مختلف األهداف عىل مستوى األفراد
ومهمة لكل مجتمع
إنسان ،ي
ي
والجماعات وتضمن لهم مستوى جودة حياة أفضل (أبو النرص ومحمد.)2017،
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مقدمة البحث
ر
ر
الت واجهت العديد من التحديات ،ر
ر
حت
يعد ميدان التبية الخاصة من الميادين التبوية ي
مؤخرا وأصبح يحتل مكانة مهمة كبقية الميادين ر
ً
التبوية والعلمية المختلفة (محمد
برز االهتمام به
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كما تشكل التنمية المستدامة أداة لمعالجة المشكالت المختلفة والمتنامية يف المجتمعات
البيت ،واإلعاقات
كالفقر ،والركود المزمن الذي تعيش فيه البلدان النامية ،والبطالة ،والتلوث
ي
المختلفة ،مما يحتم عىل الدول خلق نموذج جيد للتنمية المستدامة يسهم يف معالجة تلك
المشكالت (إسماعيل ،2015 ،ص .)42 .وقد أشارت دراسة كل من ) Gough(2017و
)Silander& Stigmar (2018إل كيفية تحقيق هدف "الحفاظ عىل األسس الطبيعية للحياة"،
ر
كت عىل تلك األسس ،تعديل البيئة ومحاولة جعلها مالئمة من خالل
وذلك من خالل محاولة الت ر
العلم والتكنولوجيا ،وتوثيق تلك األسس يف المناهج الدراسية والتعليمية .كما اشارت نتائج دراسة
ر
والت هدفت للكشف عن جودة التدريب يف الصفوف الدراسية ومعرفة
( McLeodet al., (2018ي
والمعلمي
المدربي
ما اذا كان ذلك التدريب يحقق ويعيق التنمية المستدامة ،إل أن كيفية إعداد
ر
ر
ر
األكت لتحقيق التنمية المستدامة عىل نطاق واسع.
يمثل
المؤش ر
الجانبي النظري
يمكن الخلوص إل أن مفهوم التنمية المستدامة مفهوم شامل يجمع ربي
ر
ر
والتطبيق لجميع العلوم والمجاالت .كما أن هدفها االسم هو استغالل ،وتنمية وحماية الموارد
ي
الطبيعية ،واالستخدام األمثل لها من اجل ضمان استمراريتها وتوافرها يف المستقبل لألجيال
القادمة .لذا يعد تطبيق عملية التنمية المستدامة ف ميدان ر
عنرصا ً
ً
هاما ،يضمن
التبية الخاصة
ي
تحسي مستوى
و
احتياجاتهم
اشباع
عىل
ويساعدهم
تحقيق الرفاهية والحياة الكريمة لذوي اإلعاقة
ر
معيشتهم ،وتأهيل البيئة المحيطة بهم إلدماجهم وتحقيق توافقهم داخل مجتمعاتهم ليكونوا
فاعلي فيها.
أعضاء
ر

المبحث األول ر
التبية الخاصة

اإلطار النظري

ر
ر
ً
ر
كبت من قبل
والت حظيت باهتمام ر
ر
تعتت التبية الخاصة أحد فروع التبية الحديثة نسبيا ي
ر
ر
والمهتمي منذ بداية القرن العشين وحت الوقت الحاض .حيث تم تقديم االهتمام والرعاية
العلماء
ر
ر
القواني
التامج التبوية لهم ،وسن
لألشخاص ذوي اإلعاقة ،والعمل عىل رعايتهم ،وتقديم ر
ر
ر
ر
الت من شأنها حفظ حقوقهم .بل وأصبح ينظر إلهمال هذه الفئة من األشخاص عىل
والتشيعات ي
أنه تخلف ثقاف وحضاري .كما تختلط جذور علم ر
التبية الخاصة مع علوم أخرى كالطب ،القانون،
ي
علم النفس ،وعلم االجتماع .فعىل سبيل المثال اإلعاقات ر
يعان منها األشخاص ذوي اإلعاقة
الت
ي
ي
تستدع تدخل الطبيب لتشخيصها ،األشخاص ذوي اإلعاقة يطالبون بحسب القانون بالمساواة
ي
نفس لتشخيص تلك
طبيب
وجود
يستدع
النفسية
ابات
ر
لالضط
تعرضهم
أن
كما
اد،
ر
األف
ربي
ي
ي
االضطرابات ومساعدتهم يف التغلب عليها (كوافحة وعبد العزيز.)2010 ،
فالتبية الخاصة ه أحد فروع ر
ر
التبية ذات الجدوى االقتصادية واإلنسانية ر
تعت
والت ي
ي
ي
بتقديم ر
التبية وفق بدائل تعليمية عديدة منها الصف العادي ،وغرفة المصادر ،والتعليم عىل يد
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المتغتات والعوامل لتحديد
المناسب للفرد ليست باألمر السهل حيث يتطلب مراعاة عدد من
ر
ر
األكت مناسبة للفرد (الخطيب.)2013 ،
التعليم
الوضع
ي
فئات ر
التبية الخاصة.
تشمل فئات ر
التبية الخاصة الموهبة والتفوق ،واإلعاقة الفكرية ،واإلعاقات الحسية،
وصعوبات التعلم ،واإلعاقات الجسمية والصحية ،واالضطرابات السلوكية واالنفعالية ،واضطراب
طيف التوحد ،واضطرابات التواصل (أحمد.)2009 ،
أهداف ر
التبية الخاصة.
رتتكز األهداف العامة ر
للتبية الخاصة عىل تحقيق الكفاءة الفردية ،واالجتماعية ،والمهنية
(محمد وحمزة ،2010 ،ص  .)14كما أشار كل من أحمد ( )2009و كوافحة وعبد العزيز ()2010
ر
والت تتمثل يف:
إل عدد من األهداف ي
 .1الكشف المبكر عن حاالت األطفال ذوي اإلعاقة من خالل استخدام أدوات القياس
والتشخيص المناسبة لكل فئة من أجل تقديم العالج والرعاية الالزمة.
التبوية المناسبة لكل فئة من فئات ر
 .2تصميم التامج ر
التبية الخاصة وتحديد طرق التدريس
ر
المناسبة لها.
 .3تصميم الوسائل التعليمية واألدوات المناسبة لكل فئة من فئات ر
التبية الخاصة.
 .4تطوير برامج للوقاية من اإلعاقة والعمل بقدر المستطاع عىل الحد من حدوث اإلعاقة عن
طريق تقديم برامج االرشاد بمختلف أنواعه.
 .5العمل عىل مراعاة الفروق الفردية ربي الطلبة ومساعدتهم عىل النمو بحسب قدراتهم،
استعداداتهم ،وميولهم.
 .6االهتمام باألفراد المتأخرين در ً
اسيا ومساعدتهم من أجل تطوير امكاناتهم وقدراتهم وتصميم
برامج تربوية خاصة ومؤقتة تهدف لمراعاة حاجاتهم المختلفة.
الكفايات التعليمية الالزمة لمعلمي ر
التبية الخاصة.
ر

يرى العجرم ( )2011أن كفايات المعلمي التعليمية لمعلمي ر
التبية الخاصة ذات أهمية
ر
ر
ي
.
وغتها حيث ال
فه ال تقل أهمية عن الكفايات يف أي مهنة أخرى دقيقة كالطب والهندسة ر
بالغة ،ي
يمكن للمعلم الوصول إل مستوى مرتفع من الكفايات إال من خالل اإلعداد المتكامل والمتناسق
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معلم متجول ،والصف الخاص ،والمدارس النهارية الخاصة ،والتعليم يف المتل ،والتعليم يف
المستشق ،والتعليم ف المؤسسة الداخلية .كما يجدر اإلشارة إل أن عملية تحديد البديل ر
التبوي
ي

دور التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية
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الذي يعكس فهمة لمحتويات المادة العلمية ،الثقافية ،المهنية ،واهتمامه باألبعاد المتعددة
العلم ومهارات التدريس .باإلضافة إل امتالكه للدافعية الشخصية والقدرات المختلفة
للمحتوى
ي
يف استخدام طرق وأساليب حديثة اثناء عرض المادة العلمية وقدرته عىل التعامل من التالميذ عىل
ر
الت هدفت للكشف عن
اختالف حاجاتهم وخصائصهم .أشارت نتائج دراسة ( Majoko )2019ي
كفايات التدريس الرصورية لبيئات الدمج من وجهه نظر معلمي ر
التبية الخاصة ،إل أن عمليات
ر
المعلمي من
المسح والتقييم ،المفاضلة يف التدريس ،إدارة الفصل وسلوك التالميذ ،والتعاون ربي
ر
أهم الكفايات المطلوبة لضمان نجاح الدمج ر
المعلمي
التبوي للطالب ذوي اإلعاقة .كما أن تدريب
ر
قبل وأثناء الخدمة عىل تلك الكفايات ضوري للغاية من أجل تلبية احتياجات هؤالء األطفال يف
ر
الت التحقق من واقع الكفايات المهنية
بيئة الدمج .كما أشارت نتائج
العجم والدوشي ( )2016ي
ي
لمعلم التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية واهميتها من وجهة نظرهم ،إل أن جميع الكفايات
الالزمة
ي
كبتة .وبينت نتائج دراسة الالال
المهنية (تدريسية ،معرفية ،مهارية ،ووجدانية) مهمة بدرجة ر
ر
لمعلم الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية من
المعايت المهنية الالزمة
والت هدفت إل معرفة
ر
ي
( ،)2017ي
االجتماع،
للمعلمي (البيئة التعليمية والتفاعل
المعايت المهنية الالزمة
وجهة نظرهم ،ان كل
ر
ر
ي
يشت إل
اس ،القياس والتقويم ،الممارسات االخالقية) حظيت بقبول مرتفع .مما ر
التخطيط الدر ي
المعلمي.
أهميتها يف برامج إعداد
ر
يىل:
ي
وف هذا السياق يذكر جرادات ( )2005أن الكفايات التعليمية تنقسم ال ثالث أنواع كما ي
 .1الكفايات المعرفية :ال تقترص الكفايات المعرفية عىل امتالك المعلم للمعلومات والحقائق
بكثت ،ممتدة المتالك كفايات التعلم المستمر،
اس ،بل تتعدى ذلك ر
المتعلقة بالمقرر الدر ي
تضمي أدوات المعرفة ،ومعرفة أساليب استخدام المعارف والمعلومات يف الميادين العملية.
ر
فهذا النوع من الكفايات ال يمكن االستغناء عنه ،كما يجب عىل المعلم تشكيل تلك المعارف
بكفايات أدائية تمكنه من النجاح يف أداء متطلبات العمل.
تشت كفايات األداء عىل قدرة المعلم عىل أداء سلوك واضح يف المواقف الصفية
 .2كفايات األداء :ر
التدريبية والحقيقية عىل حد سواء .فهذه الكفايات ال تتعلق بمعرفه المعلم ،بل بإدائه ر
التبوي.
اذ أن معيار تحقيق الكفاية هو قدرته عىل أداء السلوكيات المطلوبة يف المواقف التعليمية
المختلفة.
تغيتات يف سلوك طالبه
 .3كفايات اإلنجاز (النتائج) :المعلم ذو الكفاية يمتلك القدرة عىل احداث ر
ا
التغيتات المتوقعة (نتائج التعليم).
وأن يكون فعاًل يف أحداث تلك
ر
كما أشار عرفة ( )2015لبعض الكفايات الالزم توفرها ف معلم ر
التبية الخاصة ،منها عىل سبيل
ي
يىل:
المثال ال الحرص ما ي
 .1تخطيط وتعديل المناهج لتالئم طبيعة الطلبة ذوي اإلعاقة.
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 .5القياس يف مجاالت تعليم ذوي اإلعاقة.
ر
الت هدفت إل الكشف عن
وف هذا الصدد ،أشارت نتائج دراسة
ي
ي
القحطان ( )2018ي
ر
االجتماع إل أن
عت وسائل التواصل
كفايات
معلم التبية الخاصة يف توظيف تكنولوجيا التعليم ر
ي
ي
عت وسائل التواصل كانت ايجابية .كما بينت
اتجاهات
المعلمي حول توظيف تكنولوجيا التعليم ر
ر
لمتغت الجنس ،بينما توجد فروق تعزى
المعلمي تعزى
النتائج عدم وجود فروق يف استجابات
ر
ر
الختة.
لمتغت ر
ر
دور تكنولوجيا التعليم ف ر
التبية الخاصة وتعليم ذوي اإلعاقة.
ي
يذكر عرفة ( )2015أن للثورة التكنولوجية والتقدم الحاصل يف مجال التقنية أثر عىل
جميع المجاالت المجتمعية بما يف ذلك مجال تعليم وتأهيل الطلبة ذوي اإلعاقة .ويمكن مالحظة
ذلك ً
ر
الت من شأنها
جليا يف ظهور مجال التكنولوجيا المعينة والذي
يعتت بكل األجهزة والتصميمات ي
ي
مساعدة األطفال ذوي اإلعاقات يف مختلف مجاالت الحياة كالتعليم ،الصحة ،واألمن واألمان،
تيست مهارات الحياة ومهارات العناية بالذات ،ومهارات التواصل وذلك من خالل توافر بعض
ر
المعايت الالزم توافرها يف
ومرع ( )2009بعض
المعايت يف تلك التقنيات .وقد ذكر كل من الحيلة
ر
ر
ي
ر
يىل:
الت صممت من أجلة .من تلك
ر
المعايت ما ي
لك تؤدي دورها ي
التقنيات التعليمية ي
واألكاديم.
الثقاف
 .1مراعاة مستوى الطالب
ي
ي
 .2أن تكون سهلة االستخدام وال تتطلب قيام الطالب بالكث رت من الخطوات الستخدامها.
 .3أن تحتوي عىل عنرص الجذب واثارة انتباه واهتمام الطلبة ،ر
حت ال يتسلل الضجر لنفوسهم.
 .4أن تتصف بالمرونة والقابلية للتعديل.
ً
األختة بتوظيف
واضحا يف السنوات
القحطان ( )2018أن االهتمام بدأ
كما تذكر
ر
ي
التبية الخاصة ،كما ساعد التقدم الشي ع ف المجاالت ر
تكنولوجيا التعليم ف مجال ر
التبوية والصحية
ي
ي
التامج التقنية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
أفضل
وتقديم
االهتمام
زيادة
ف
سوأ
والطبية عىل حد
ر
ي
كما اسفرت نتائج دراسة كل من الكريط ومنه ( )2014ر
والت هدفت إل الكشف عن
ي
ي
ي
واقع استخدام التقنيات ا رلتبوية ف فصول ر
المعلمي عن عدم توفر
التبية الخاصة من وجه نظر
ر
ي
ر
التقنيات ر
المعلمي بطرق انتاج واستخدام التقنيات التبوية
التبوية داخل الفصول ،ضعف معرفة
ر
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 .2اختيار واستخدام طرق التدريس المناسبة للطلبة ذوي اإلعاقة.
ر
الت تتناسب مع االحتياجات الخاصة للطالب.
 .3اختيار وتنفيذ األنشطة المعدلة ي
 .4اختيار واستخدام التقنيات ر
التبوية المعدلة ومعرفة دور تكنولوجيا التعليم يف تحقيق األهداف
المرجوة من تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة.
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ف عملية التعلم .كما أوىص الباحثان برصورة دراسة معلم ر
التبية الخاصة لتقنيات التعليم بشكل
ي
ي
ر
عمىل قبل الخدمة ،وعدم االكتفاء بالجانب النظري فقط وضورة وضع استعمال التقنيات التبوية
ي
التبية الخاصة ف أولويات الخطط ر
ف تدريس تالميذ ر
التبوية الموضوعة.
ي
ي
وبينت نتائج دراسة ) Balmeo (2014ر
والت هدفت إل الكشف عن مدى دمج تقنية
ي
التعليم ف البيئات ر
المعلمي ،إل أن توفر واستخدام
التبوية للطالب ذوي اإلعاقة من وجهة نظر
ر
ي
ً
.
التقنية يف فصول الطلبة ذوي اإلعاقة محدود جدا كما أوصت الدراسة برصورة دمج التقنية يف
ر
الت
فصول األطفال ذوي اإلعاقة من اجل مساعدتهم عىل تطوير مهاراتهم ،مواجهه التحديات ي
األكاديم وتكيفهم مع الحياة .وقام كل من رشادقة والزريقات ( )2012بدراسة
تحول دون نجاحهم
ي
االل يف التدريب عىل النطق من
هدفت ال الكشف عن فاعلية برنامج
تعليم قائم عىل الحاسب ي
ي
التعبتية لدى الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية .أشارت نتائج الدراسة عىل وجود فروق
أجل تنمية اللغة
ر
ً
التعبتية البعدي وذلك لصالح
إحصائيا يف أداء الطلبة عىل الدرجة الكلية لمقياس مستوى اللغة
دالة
ر
ر
التنامج المحوسب مما يدل عىل فاعلية
الت تم تدريبها من خالل ر
أفراد المجموعة التجريبية ي
التنامج.
ر
وحسي ( )2012بعض األسباب الرئيسية المحفزة الستخدام التكنولوجيا يف مجال
شعتة
ويذكر أبو ر
ر
ر
يىل:
التبية الخاصة ،منها ما ي
ر
اع مستويات
 .1توفر أكت من أسلوب تدريس ،لما تحتويه من برامج تعليمية متنوعة ومختلفة تر ي
للمكفوفي بطريقة برايل.
اإلنجلتية
الطلبة مثل تدريس اللغة
ر
ر
تغيت طرق التدريس التقليدية وخلق فصول دراسية مليئة بالحيوية والنشاط.
 .2تساعد يف ر
ُ
 .3تيش للطالب ذوي اإلعاقة القيام بالواجبات المطلوبة منهم سهولة.
ر
الت يواجها الطلبة ذوي اإلعاقة.
 .4تساعد يف إيجاد حلول للصعوبات االكاديمية ي
ر
والت هدفت إل الكشف عن مفهوم وسائل
وهذا ما أكدته نتائج دراسة
الصليىل ( )2019ي
ي
تكنولوجيا التعليم ،أهمية ،ودرجة استخدامها يف تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية .أشارت نتائج
الدراسة ال أن أهمية استخدام تكنولوجيا التعليم يف تدريس الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية حيث
ر
الت تحد من تعلم الطلبة .كما أجراء Yakubova,
تعمل عىل تسهيل عملية التعليم وإزالة المعيقات ي
تدريت قائم عىل تعليم الطلبة ذوي
) et al. (2015دراسة تهدف للكشف عن مدى فعالية برنامج
ري
اضطراب التوحد للمفاهيم الرياضية من خالل نمذجة الفيديو باستخدام أجهزة االيباد .وأشارت
يت يف تدريس الرياضيات للطالب ذوي طيف التوحد .كما
نتائج الدراسة إل فعالية ر
التنامج التدر ر ي
الباحثي تحسن ملحوظ يف أداء جميع الطالب أثناء حل المسائل الرياضية ،واستمر أثر هذا
الحظ
ر
ً
التبع الحقا.
التحسن عند جميع الطلبة بعد اجراء االختبار
ي
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الثان التنمية المستدامة
المبحث
ي
تاري خ تطور التنمية المستدامة.
برز مفهوم التنمية بداية يف علم االقتصاد ،حيث تم استخدامه للداللة عىل عملية إحداث
معي بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة عىل التطور
مجموعة من التغ رتات الجذرية يف مجتمع ر
ر
الذان المستمر بمعدل يضمن التحسن ر
المتايد يف نوعية الحياة لكل أفراده ،وزيادة قدرة المجتمع
ي
المتايدة ألعضائه ،وإشباع االحتياجات عن طريق ر
عىل االستجابة للحاجات األساسية ر
التشيد
المستمر الستغالل الموارد االقتصادية المتاحة وحسن توزي ع ذلك االستغالل .ثم انتقل ذلك
ر
العشين ،حيث ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير
المفهوم إل حقل السياسة منذ ستينات القرن
غت األوربية تجاه الديمقراطية ،ثم تم تطويره رلتتبط بالعديد من الحقول المعرفية فهناك
البلدان ر
ر
الثقاف يف المجتمعات و التنمية
الت تهتم برفع المستوى
ي
عىل سبيل المثال ال الحرص التنمية الثقافية ي
ر
عىل ،1432 ،ص.
الت تهدف لتطوير التفاعالت المجتمعية ربي أطراف المجتمع (أبو ي
االجتماعية ي
.) 33-32
أهداف التنمية المستدامة.
لقد حددت للتنمية المستدامة أهداف أطلق عليها اصط ً
الحا األهداف اإلنمائية لأللفية
الثالثة ،ر
والت اتفقت عليها الدول األعضاء يف منظمة األمم المتحدة وتضمنت ثمانية أهداف
ي
أساسية .ترتبط بها  21غاية و 60ر ً
مؤشا للقياس .تتمثل تلك األهداف يف القضاء عىل الفقر والجوع،
الجنسي
تعميم التعليم الجيد لجميع مستحقيه وتعزيز فرص التعلم للجميع ،وتعزيز المساواة ربي
ر
وتحسي الصحة النفسية ،ومكافحة األمراض ،وكفالة
وتمكي المرأة ،وتقليل وفيات األطفال،
ر
ر
ر
(الكبيس ،2015 ،ص.)19 .
االستدامة البيئية وإقامة شاكة عالمية من أجل التنمية
ي
أهداف التنمية المستدامة لتحقيق التعلم.
من أهم أهداف التنمية المستدامة لتحقيق التعلم العمل الدؤوب عىل خلق وتعزيز
التأثت يف مجال التعليم بهدف تحقيق تنمية
عالقات فعالة ومتبادلة ربي كافة األطراف ذات
ر
مستدامة تساهم يف االرتقاء بجودة التعليم والتعلم .كما تسع إل مساعدة المجتمعات عىل التطور
اع التعليم
يف طريق تحقيق األهداف اإلنمائية ومنح إمكانات وفرص جديدة لتلك المجتمعات يك تر ي
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ر
والت هدفت إل الكشف عن فعالية
وأشارت نتائج دراسة ) Nordness et al., (2011ي
استخدام تطبيق "سحر الرياضيات" ،والذي يحتوي عىل بطاقات ر
تحسي مهارة الطرح
الكتونية ،يف
ر
ابتدان والذين يعانون من صعوبات تعليمية واضطرابات سلوكية إل
الثان
لدى طالب الصف
ي
ي
تضمي التكنولوجيا
فعالية أستخدم التطبيق يف تحسن مهارة الطرح لدى الطلبة .كما ايدت الدراسة
ر
الجديدة مثل االيباد كوسيلة تكنولوجية مساعدة لدعم تعليم الطلبة.
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من اجل التنمية المستدامة ف ظل تطويرها لقطاع ر
التبية والتعليم .باإلضافة إل ذلك ،تعزز التنمية
ي
المستدامة بناء رشاكات ايجابية مع القطاعات الخاصة ووسائل اإلعالم بهدف استحداث مشاري ع
بحثية تهتم بشكل خاص بعملية التعليم وتمكنها من تحقيق أهدافهاُ ،
ومتابعتها ،وتقييمها،
بالمعلمي
تبت توجهات جديدة تهدف إل االهتمام
ر
والنهوض بالمناهج التعليمية من خالل ي
والوصول بهم إل ُمستويات عالية من الكفاءة ،والمهارة ،والقدرة عىل التعليم الجيد من أجل تحقيق
أهداف التنمية المستدامة (صبح .)2015،
جوانب التنمية المستدامة.
ُ
شت إل استخدام الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة ال تؤدي إل فنائها،
الجانب
البيئ .ي ر
ي
غت متناقص من
تدهورها ،أو تناقص قدراتها بالنسبة لألجيال المقبلة مع الحفاظ عىل رصيد ثابت ر
الموارد الطبيعية.
الجانب االقتصادي .يركز عىل اإلدارة المثىل للموارد ،للحصول عىل الحد األقىص من
منافع التنمية االقتصادية ر
بشط الحفاظ عىل نوعية الموارد واستخدامها بأسلوب ال يقلل من
ر
الحقيق يف المستقبل (إسماعيل، 2015 ،ص.)44 .
الدخل
ي
ُ
ر
والبش ،النهوض برفاهية الناس،
شت إل مدى العالقة ربي الطبيعة
الجانب
االجتماع .ي ر
ي
معايت
تحسي سبل الحصول عىل الخدمات الصحية والتعليمية األساسية ،الوفاء بالحد االدن من
ر
ر
ر
الغت.)2013 ،
األمن ،واحتام حقوق األنسان والمشاركة يف القرارات (عبد ي
المحل.
مجاالت تنمية برامج المجتمع
ي
توفت مستوى مرتفع من الخدمات االجتماعية ،الصحية ،والثقافية.
.1
ر
 .2رفع المستوى االقتصادي من خالل زيادة اإلنتاج االقتصادي و دخل األفراد.
ر
ر
الت تخدم المجتمع بغرض تنميته
 .3تنمية الطاقات البشية وتأهليها للمشاركة يف اتخاذ القرارات ي
(المهدي ،2016 ،ص.)5 .
العالقة ربي التنمية المستدامة وتعليم ذوي اإلعاقة.
العالقة ربي التعليم والتنمية المستدامة عالقة تكاملية ،اذ يتوقف دور وأهمية كل منهما
ه األساس الذي تنطلق منة عملية التنمية المستدامة .حيث ال يمكن
عىل األخر .ان عملية التعليم ي
ا
ً
تحقيق أي خطوة ف سبيل التنمية المستدامة ،اال بتوفر القوى ر
البشية المؤهلة تأهيًل جيدا من
ي
األختة االهتمام باألدوار ر
.
الت يمكن ان يلعبها التعليم
اآلونة
ف
ايد
ز
ت
وقد
ذلك
اجل العمل عىل
ر
ي
ي
بهدف تحقيق التنمية المستدامة بإبعادها وجوانبها المتعددة باإلضافة إل ضمان ديمومتيها .اذ
ر
لك تصبح
يعد التعليم أحد أقوى الوسائل المستخدمة يف اعداد الكوادر البشية ،تدريبها ،وتأهيلها ي
قادرة عىل التجاوب بأسلوب فريد مع متطلبات تنمية المجتمعات ر
التغيت
البشية ،قيادة ومساندة
ر
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ً
ً
ر
الت
فالتعليم يلعب دورا حيويا يف حل المشكالت االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ي
تواجه المجتمعات اإلنسانية .كما أنه يعمل عىل تعزيز المشاركة اإليجابية لكل طبقات وفئات
(الجحدل2018،
المجتمع بما فيهم المراءة ،والشباب ،وذوي اإلعاقة يف التنمية الشاملة المستدامة
ي
والمرصي .)2016،اال أن ذلك الدور الفعال الذي يلعبه التعليم ،يتطلب االهتمام الجوهري بنظام
العاملي
للكثت من االنتقادات من قبل
التعليم بشكل دائم ،خاصة بعد أن أصبح يتعرض
ر
ر
والمختصي بأوضاع التعليم يف كل انحاء العالم .اذ يحتم ذلك الوضع إعادة النظر يف نظم التعليم
ر
بشكل دائم لضمان مساهمتها ف عملية التنمية المستدامة بصفتها األساس الذي يقوم علية ر ً
كثتا
ي
.
الرصي لنمو اإلنتاجية االقتصادية
األساس
أنها
كما
واالجتماع
من مظاهر التطور االقتصادي
ر
ي
ر
القطاعي
البشية العاملة يف
وتحقيق الوحدة االجتماعية من خالل تطوير كفاءات القوى
ر
واالجتماع (المرصي.)2016 ،
االقتصادي
ي
وعند الحديث عن ر
تضمي األشخاص ذوي اإلعاقة يف
التبية الخاصة ،يمكن القول إن
ر
أهداف التنمية المستدامة ً
امرا غاية يف األهمية إذا ما أردنا تحقيق تنمية مستدامة قائمة بشكل
ر
أساس من خالل العمل
حقيق عىل المراعاة العادلة لحقوق االنسان .حيث ريتز دور التعليم بشكل
ي
ي
عىل تنمية وأعداد "رأس المال ر
البشي" والذي يهتم بالعمل عىل أعداد الطلبة ذوي اإلعاقة وتنمية
ا
والتفكت بدًل عن
قدراتهم اإلبداعية إل أقىص حد ممكن وتعظيم قدراتهم عىل التخيل ،االبتكار
ر
ً
ً
أساسيا ووسيلة لتعزيز وتطوير التنمية المستدامة ،حيث
حافزا
التلقي والحفظ .فالتعليم
عمليات
ر
العالم ل
أن أهداف التنمية المستدامة تؤكد عىل أهمية دعم المبادئ التوجيهية لخطة التعليم
ي
ر
واحتام االختالفات ،ووضع الطلبة ذوي اإلعاقة كل
 ،2030وتحقيق مبدأ تكافؤا الفرص يف التعليم،
بحسب طاقته ،وذلك لضمان تحقيق مستقبل أفضل للجميع ;(Kusimo& Chidozie, 2019
(.Medina-Garcia, et al.,2020
ً
ً
لذا أصبح من الرصوري العمل عىل اعداد تلك الكوادر ر
البشية اعدادا نوعيا من آجل رفع
جاهزيتهم يف سبيل النهوض بطالبهم ذوي اإلعاقة ليصبحوا أداة مساهمة يف تحريك عجلة التنمية
الجحدل
وف هذا الصدد اشارت نتائج دراسة كل من
ي
المستدامة يف مجتمعاتهم (صبح .)2015 ،ي
( )2018وصبح ( ،)2015ر
تضمي مفاهيم التنمية المستدامة
والت هدفت إل الكشف عن دور
ر
ي
ً
الوع بدور التنمية
تدريسيا يف دعم ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر معلميهم ،إل أن مستوى
ي
ً
المعلمي كان مرتفع جدا .كما ال يوجد فروق
المستدامة يف التغلب عىل الصعوبات التعليمية لدى
ر
العلم.
لمتغتي الجنس والمؤهل
المعلمي تعزى
يف استجابات
ر
ر
ي
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يف المجتمع ،المساهمة يف حل المشاكالت االقتصادية واالجتماعية .خاصة وأن التعليم بكافة
تغيت اتجاهات وميول األفراد ،مما يعمل عىل
مراحله وتخصصاته يعد القوة المحركة تجاه عملية ر
تعزيز الجهود الرامية لتحقيق التنمية الشاملة بفعالية عالية (المرصي.)2016 ،
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مصطلحات البحث
التنمية المستدامة
ر
الت تشمل مختلف أنشطة
يعرفها بغداد ومحمد ( ،2010ص )12 .بأنها "التنمية المتوازنة ي
ر
والبشية يف العمليات
المجتمع ،باعتماد أفضل الوسائل لتحقيق االستثمار األمثل للموارد المادية
التنموية ،واعتماد مبادئ العدالة يف اإلنتاج واالستهالك وعند توزي ع العوائد ،لتحقيق الرفاهية
لجميع افراد المجتمع ،دون إلحاق الرصر بالطبيعة أو بمصالح األجيال المستقبلية" .فالتنمية
المستدامة تشمل تحقيق التحول الشي ع يف القاعدة التكنولوجية للحضارة الصناعية ،مما يؤدي
سياس يمتاز
حت
إل تطوير التكنولوجيا إل تكنولوجيا خرصاء صديقة للبيئة .كل هذا يتم ضمن ر
ي
وبالتال ضمان استدامة بيئية ،واقتصادية ،واجتماعية،
بالمشاركة والرشد يف اتخاذ القرارات،
ي
(شيىل ،2014 ،ص.)66 .
وثقافية ،وتكنولوجية
ي
ُ
وتعرفها الباحثتان إجر ً
ائيا بأنها مجموعة من اإلجراءات والعمليات المخطط لها بطرق
ر
مدروسة ،ر
تحسي
(البشية والطبيعية) يف عمليات ال
والت تهدف إل استغالل الموارد المتوفرة
ر
ي
والتطوير من أجل االرتقاء بحياة األفراد يف كافة المجاالت التعليمية والمهنية واالقتصادية
واالجتماعية .كما تقاس أراء المعلمات حول دور التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية للطلبة
ر
الت يحصلن عليها عىل المقياس المستخدم يف البحث.
ذوي اإلعاقة من خالل الدرجة الكلية ي
دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة
ُتعرفها الباحثتان إجر ً
ائيا بأنها تجويد العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة من خالل
استخدام برامج خاصة ،وتقنيات تعليمية ،وترتيبات ،وأساليب تربوية تتناسب مع الحاجات
اع الفروق الفردية فيما بينهم .كما تشتمل عىل تعديل البيئة الصفية وإدارتها
المختلفة للطالب وتر ي
ً
بطرق مدروسة وصحيحة تأخذ بالحسبان خصائص أولئك الطلبة .وذلك بهدف إعدادهم إعدادا
ً
ومساهمي يف الدفع بعجلة التنمية المستدامة يف مجتمعاتهم.
فاعلي
لك يصبحوا أعضاء
ر
ر
نوعيا ي
الطلبة ذوو اإلعاقة
ً
ً
هم الطلبة الذين ينحرفون عن المتوسط العام انحرافا ملحوظا يف قدراتهم العقلية،
والجسدية ،والحركية ،والحسية ،والتعليمية ،واالجتماعية ،والسلوكية ،أو االنفعالية ،األمر الذي
غت قادرين عىل التكيف مع المتطلبات المدرسية والحياتية بشكل مستقل ،ويحتاجون إل
يجعلهم ر
دعم وخدمات تربوية خاصة لتطوير قدراتهم وتنميتها إل أقىص ما تسمح به طاقاتهم (النوايسة،
ً
نوعا ً
 .)2013وتعرف الباحثتان الطلبة ذوي اإلعاقة إجر ً
خاصا من
ائيا بأنهم الطلبة الذين يتلقون
التعليم يف مدارس ومراكز الرعاية النهارية بمحافظة المجمعة كنتيجة لتصنيفهم المعتمد عىل
أكت من فئات ر
التشخيص الدقيق ضمن فئة أو ر
التبية الخاصة.
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الطالبات المعلمات
ُ
ر
ً
وتعرف إجرائيا بأنهن طالبات المستوى الثامن من قسم التبية الخاصة يف جامعة
اس
اس
المجمعة ،والملتحقات ربتنامج التدريب
ي
ي
الثان من العام الدر ي
الميدان خالل الفصل الدر ي
ر
.1441-1440
والالن يعملن عىل تدريس األطفال ذوي اإلعاقة بحسب تخصصهن الدقيق (اإلعاقة
ي
الفكرية -اضطراب طيف التوحد) يف المدارس ومراكز الرعاية النهارية يف محافظة المجمعة ،كأحد
متطلبات الحصول عىل مؤهل البكالوريوس ف تخصص ر
التبية الخاصة.
ي
مشكلة البحث وأسئلته
ر
ر
ينطلق مفهوم التنمية المستدامة من شعارها القائل أن البش هم التوة الحقيقة لألمم.
توفت البيئة المالئمة لهم من أجل تحقيق حياة أطول ،وصحة أفضل ،وعطاء أغزر.
ينبع
لذا
ر
ي
ر
للصت ،وللتضحية ،واحتام حقوق الكائنات األخرى ومراعاة حقوق األجيال
باإلضافة إل االستعداد
ر
ر
س ،2015 ،ص .)27 .ومن ناحية أخرى ،فقد احتل حقل التبية الخاصة يف هذا
القادمة (الكبي ي
الباحثي ،وعلماء النفس ،واألطباء،
العرص مكانة عالية نتيجة لالهتمام الذي حصل عليه من قبل
ر
مما أدى إل حصول األفراد ذوي اإلعاقة عىل مكانة متقدمة يف األولويات االجتماعية والتعليمية يف
أغلب المجتمعات (إبراهيم وعبد القادر ، 2012 ،ص .)10 .كما اصبح ينظر لألفراد ذوي اإلعاقة
عىل أنهم من أهم الموارد ر
البشية المساهمة يف تحقيق أهداف التنمية المستدامة يف المجتمعات.
وألن اإلعاقة ظاهرة عالمية ،وأن األفراد ذوي اإلعاقة يمثلون ما نسبته  ٪15من مجموع سكان
العالم ،فال يمكن تجاهلهم بأي حال من األحوال .بل أن تلك الحقيقة ،تحتم عىل المجتمعات تقديم
ر
ر
الت تشمل وال تقترص عىل الرعاية الصحية ،والتعليمية ،والتأهيلية
أنواع شت من االهتمام والرعاية ي
(العدرة.)2016 ،
ومما ال شك فيه أن العمل عىل استثمار هؤالء األفراد وإعدادهم اإلعداد ر
التبوي الجيد،
ر
الذان ،واالستقاللية يف حياتهم
يضمن لهم االستمتاع بمستوى مرتفع من جودة الحياة ،واالكتفاء
ي
ً
ر
الت ينتمون إليها من خالل تخفيف
المستقبلية .اآلمر الذي ينعكس ايجابا عىل الدول والمجتمعات ي
العبء االقتصادي الذي يفرضه عليها وجود أفراد من ذوي اإلعاقة .كما يعمل ذلك عىل تقليل األثار
ر
الت تفرضها اإلعاقة عىل هؤالء األفراد واستثمارهم كقوة فعالة تساهم يف تحريك عجلة
السلبية ي
التنمية المستدامة بمختلف مجاالتها (صبح.)2015 ،
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معلم ر
التبية الخاصة
ر
هو معلم متخصص ف ر
ر
مباشة يف تدريس الطلبة ذوي
ويشتك بصورة
التبية الخاصة
ي
ُ
ر
اإلعاقة (الدليل التنظيم ر
.
للتبية الخاصة  (1437،وتعرف الباحثتان "معلمات التبية الخاصة"
ي
ر
الالن يحمل مؤهل البكالوريوس فما فوق ف تخصص ر
إجر ً
التبية الخاصة،
ائيا بأنهن المعلمات
ي
ي
ويعملن عىل تدريس الطلبة ذوي اإلعاقة بحسب تخصصهن الدقيق يف المدارس ومراكز الرعاية
النهارية يف محافظة المجمعة.
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تحسي النظام
وف هذا الصدد أشارت دراسة ) Voogt & Knezek (2018إل أهمية
ر
ي
ر
.
كت
التعليم منذ مرحلة الطفولة المبكرة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خالل الت ر
ي
تحسي نتائج التعلم ،وتحقيق الفرص التعليمية العادلة للجميع ،ومشاركة أصحاب المصلحة
عىل
ر
يف تصميم السياسات وتنفيذها.
الوع بدور التنمية المستدامة يف العملية التعليمية ،فإن تحقيقها يحتاج إل
ومن منطلق
ي
إعداد قوى ر
يستدع ذلك االعتماد عىل أساليب حديثة تهدف
بشية قادرة عىل تحمل المسؤولية .اذ
ي
ر
الت تبث فيهم روح الشعور بالمسئولية تجاه تحقيقها (محمد
إل تزويدهم بالمعارف الرصورية ي
ر
الت تنادي بأهمية إعادة النظر
 .)2014،وعليه فإن مشكلة البحث برزت من خالل تزايد الدعوات ي
يف النظم التعليمية القائمة يف ضوء احتياجات الحاض والمستقبل عىل حد سواء (المرصي،
 .)٢٠١٦فمما ال شك فيه أن الثورة التكنولوجية والتطور الشي ع يف نظم المعلومات والتكنولوجيا،
والحاسبات قد ساعدت يف ظهور طرق جديدة يف مجال التعليم تقوم عىل مفاهيم التنمية
المستدامة .كما أنها استدعت ضورة إعادة النظر يف الممارسات التعليمية القائمة والتوجيه ال
توظيف التنمية المستدامة من خالل المواقف التعليمية المتنوعة .لذلك أصبحت عملية إعداد
المعلمي القادرين عىل توظيف التنمية المستدامة بفعالية اثناء التدريس ضورة ملحة (صبح،
ر
.)2015
كما تتز مشكلة البحث خالل مالحظة الباحثتان أن الخدمات ر
التبوية المقدمة للطلبة
ر
تعان من بعض أوجه القصور وأنها مازالت دون المستوى المطلوب الذي يؤهل هؤالء
ذوي اإلعاقة ا ي
ومساهمي يف الدفع بعجلة التنمية المستدامة يف
الطلبة مستقبًل ليكونوا أعضاء مستقل ري
ر
مجتمعاتهم .وهذا ما أكدته الدراسات السابقة ذات االهتمام بدراسة الطلبة ذوي اإلعاقة ودور
ر
الت يواجهونها .حيث أن
التنمية المستدامة يف مساعدتهم عىل التغلب عىل المشاكالت التعليمية ي
توىص جميعها بإجراء المزيد من األبحاث يف هذا المجال ،ومن هذه الدراسات دراسة
تلك الدراسات
ي
الجحدل ( )2018وصبح (.)2015
كل من
ي
ر
الحال-بحسب إطالع الباحثتان،-
الت تناولت موضوع البحث
ي
وكنتيجة لقلة األبحاث ي
ً
والتقىص من خالل استخدام األساليب العلمية الرصينة.
تستوجب هذه المشكلة مزيدا من البحث
ي
اذ أن بحث دور التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية للطالب ذوي اإلعاقة من وجهة نظر
معلمات ا رلتبية الخاصة والطالبات المعلمات ،سيسمح لنا بالكشف عن مدى إدراكهن لدور التنمية
توفت برامج إرشادية وتدريبية تهدف
المستدامة يف دعم وإعداد الطلبة ذوي اإلعاقة مما قد يتيح لنا ر
إل تطوير معرفتهن بهذا الجانب.
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السؤال األول ما دور التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة
نظر معلمات ر
التبية الخاصة؟
الثان ما دور التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة
السؤال
ي
ر
نظر الطالبات المعلمات بقسم التبية الخاصة؟
السؤال الثالث هل توجد فروق ف آراء معلمات ر
التبية الخاصة حول دور التنمية المستدامة يف
ي
الختة ،وعمر المعلمة ،والمؤهل
دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة يعزى
لمتغت سنوات ر
ر
العلم؟
ي
السؤال الرابع هل توجد فروق يف آراء الطالبات المعلمات حول دور التنمية المستدامة يف دعم
لمتغت التخصص الدقيق؟
العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة تعزى
ر
السؤال الخامس هل توجد فروق بي آراء معلمات ر
التبية الخاصة وآراء الطالبات المعلمات حول
ر
دور التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة؟
أهداف البحث
 .1التعرف عىل دور التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة
نطر معلمات ر
التبية الخاصة والطالبات المعلمات.
 .2التعرف عىل الفروق ف آراء معلمات ر
التبية الخاصة حول دور التنمية المستدامة يف دعم
ي
ً
الختة ،وعمر المعلمة ،والمؤهل
العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة تبعا
لمتغت سنوات ر
ر
العلم.
ي
 .3التعرف عىل الفروق يف آراء الطالبات المعلمات حول دور التنمية المستدامة يف دعم العملية
التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة ً
لمتغت التخصص الدقيق.
تبعا
ر
 .4التعرف عىل الفروق بي آراء معلمات ر
التبية الخاصة وآراء الطالبات المعلمات حول دور
ر
التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة.
أهمية البحث
الحال أهميته يف كونه:
يكتسب البحث
ي
ر
الت بحثت يف دور التنمية
 .1من أول البحوث المحلية والعربية  -يف حدود إطالع الباحثتان -ي
المستدامة يف تعزيز العملية التعليمية للطالب ذوي اإلعاقة.
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متغت "التنمية المستدامة" ودوره يف دعم العملية التعليمية للطالب ذوي
 .2تناول البحث
ر
اإلعاقة ،والذي يعد أحد المفاهيم الجوهرية الذي يجب أن يستثمر يف كافة المجاالت كما ورد
يف ضوء رؤية المملكة .2030
العاملي يف مجال تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة حول دور
 .3يهتم بالكشف عن وجهات نظر األفراد
ر
التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية لهؤالء الطالب ،بصفتهم أهم من يعمل عىل
تطبيق وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة مع هؤالء األفراد.
توفت أفضل المتطلبات الالزمة لرعايتهم وإعدادهم
 .4يهتم بالطلبة ذوي اإلعاقة ،مما قد يسهم يف ر
ا
ً
ً
اإلعداد الجيد ر
عنرصا فعاًل ومساهما يف تحقيق برامج التنمية المستدامة
حت يصبحوا
والنهوض بالمجتمع.
ر
ر
الت تعزز
 .5يمكن االستفادة من نتائج البحث
ي
الحال يف بناء الخطط والمشوعات المستقبلية ي
ر
عملية تحقيق برامج التنمية المستدامة يف حقل التبية الخاصة.
المهتمي بتطوير العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة
 .6قد تعمل نتائج البحث عىل لفت انتباه
ر
الت من شأنها خفض التكلفة االقتصادية عىل الدولة ،والتر
ر
ي
وصناع القرارات لبعض الممارسات ي
يفرضها وجود أفراد من ذوي اإلعاقة يف المجتمع.
فروض البحث
ً
 .1للتنمية المستدامة ً
دورا ضعيفا يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة نظر
معلمات ر
التبية الخاصة.
ً
 .2للتنمية المستدامة ً
دورا ضعيفا يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة نظر
الطالبات المعلمات بقسم ر
التبية الخاصة.
 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية ف آراء معلمات ر
التبية الخاصة حول دور التنمية المستدامة
ي
الختة ،وعمر المعلمة،
يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة تعزى
لمتغت سنوات ر
ر
العلم.
والمؤهل
ي
 .4توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء الطالبات المعلمات حول دور التنمية المستدامة يف
لمتغت التخصص الدقيق.
دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة تعزى
ر
 .5توجد فروق ذات داللة إحصائية بي آراء معلمات ر
التبية الخاصة و آراء الطالبات المعلمات
ر
حول دور التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة.
منهج وإجراءات البحث
لإلجابة عىل أسئلة البحث والتحقق من صحة فروضه ،تم استخدام المنهج الوصق التحليىل ً
نظرا
ي
ي
الحال.
لمالئمته لطبيعة البحث
ي
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عينة البحث
ر
الالن يحمل مؤهل
الحال من ( )42معلمة من المعلمات
تكونت عينة البحث
ي
ي
ر
البكالوريوس فما فوق يف تخصص التبية الخاصة ،ويعملن عىل تدريس الطلبة ذوي اإلعاقة بحسب
تخصصهن الدقيق يف مدارس ومراكز الرعاية النهارية يف محافظة المجمعة .كما تكونت من ()35
طالبة من طالبات المستوى الثامن من قسم ر
التبية الخاصة يف جامعة المجمعة ،والملتحقات
ر
اس .1441-1440
والالن
اس
ربتنامج التدريب
ي
ي
ي
الثان من العام الدر ي
الميدان خالل الفصل الدر ي
يعملن عىل تدريس الطلبة ذوي اإلعاقة بحسب تخصصهن الدقيق (اإلعاقة الفكرية -اضطراب
طيف التوحد) يف مدارس ومراكز الرعاية النهارية يف محافظة المجمعة ،كإحد متطلبات الحصول
عىل مؤهل البكالوريوس ف تخصص ر
التال خصائص أفراد عينة
التبية الخاصة .يوضح الجدول
ي
ي
متغتاته.
البحث بحسب ر
جدول 1

متغتاته
خصائص عينة البحث بحسب ر
الفئة

معلمات
ر
التبية
الخاصة

المتغتات
ر
الختة
سنوات ر
التدريسية

عمر المعلمة

العلم
المؤهل
ي

الطالبات
المعلمات

الكىل
المجموع ي
التخصص الدقيق

الوصف
اقل من خمس سنوات
 9-5سنوات
14- 10سنة
 15سنه فما فوق
29-20سنة
من  39-30سنة
 40سنة فما فوق
بكالوريوس
فوق البكالوريوس
اضطراب التوحد
إعاقة فكرية

الكىل
المجموع ي
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العدد
24
5
7
6
24
9
9
35
7
42
17
18
35

الحسان االنحراف المعياري
المتوسط
ري
24.70
163.08
17.03
159.60
25.83
153.57
18.44
150.33
24.71
163.04
20.14
160.78
19.64
147.67
23.79
160.09
20.65
155.14
158.71
171.33

4.59
13.51
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مجتمع البحث
ر
الالن يحمل مؤهل البكالوريوس فما فوق يف
يتكون مجتمع البحث من جميع المعلمات
ي
تخصص ر
التبية الخاصة ،ويعملن عىل تدريس الطلبة ذوي اإلعاقة بحسب تخصصهن الدقيق يف
ً
مدارس ومراكز الرعاية النهارية يف محافظة المجمعة .كما يتكون ايضا من جميع طالبات المستوى
الثامن من قسم ر
الميدان خالل
التبية الخاصة يف جامعة المجمعة ،والملتحقات ربتنامج التدريب
ي
ر
اس .1441-1440
والالن يعملن عىل تدريس الطلبة ذوي
اس
ي
ي
الثان من العام الدر ي
الفصل الدر ي
اإلعاقة بحسب تخصصهن الدقيق (اإلعاقة الفكرية -اضطراب طيف التوحد) يف مدارس ومراكز
الرعاية النهارية يف محافظة المجمعة ،كأحد متطلبات الحصول عىل مؤهل البكالوريوس يف تخصص
ر
التبية الخاصة.

دور التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية

المطتي  -إيمان العشماوي
نوف
ر
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محددات البحث
المكان تتمثل يف مدارس ومراكز الرعاية النهارية يف محافظة المجمعة ،باإلضافة إل كلية
الحد
ي
ر
التبية بجامعة المجمعة.
العلم تتمثل يف دور التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة.
الحد
ي
اس .1441/1440
الزمئ طبقت أداة البحث خالل الفصل
الحد
ي
الثان من العام الدر ي
ي
ر
ر
الحد البشي تتمثل يف معلمات التبية الخاصة والطالبات المعلمات بقسم التبية الخاصة.
متغتات البحث
ر
المتغت التابع.
ر
دور التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي ذوي اإلعاقة.
المتغتات المستقلة.
ر

الخاصة بالمعلمات.
الختة التدريسية للمعلمة :وله أرب ع مستويات (اقل من خمس سنوات 9-5 /سنوات-10 /
سنوات ر
 14سنة 15 /سنة فما فوق) ،عمر المعلمة :وله ثالث مستويات (29-20سنة39-30 /سنة/
العلم :وله مستويان (البكالوريوس /فوق البكالوريوس).
40سنة فما فوق) ،والمؤهل
ي

الخاصة بالطالبات.
التخصص الدقيق :وله مستويان (اضطراب طيف توحد /إعاقة فكرية).
أداة البحث
معلم الطلبة ذوي صعوبات التعلم يف دور
استخدمت الباحثتان مقياس "وجهة نظر
ي
التنمية المستدامة يف التغلب عىل الصعوبات التعلمية" ،إعداد صبح ( .)2015تم تطبيقه من قبل
ً
المعلمي بالمدارس الحكومية باألردن .كما تم استخدامه ايضا من قبل
الباحث عىل مجموعة من
ر
العاملي يف المدارس الحكومة يف مدينة الرياض.
المعلمي
الجحدل ) (2018عىل عينة من
ر
ر
ي
أداة البحث األصلية.
وصف المقياس.
تكونت المقياس من جز رئي .اشتمل الجزء األول عىل المعلومات األولية (الجنس ،المؤهل
ه
الختة) ،بينما اشتمل الجزء
العلم ،وسنوات ر
ي
الثان عىل ( )40فقرة موزعة عىل أربعة مجاالت ،ي
ي
ر
االجتماع ( )12فقرة ،المجال التبوي ( )7فقرات ،ومجال
التقت ( )7فقرات ،المجال
المجال
ي
ي
ً
التنمية المستدامة كأداة بيد العلم ( )14فقرة .وتكون اإلجابة عن فقرات المقياس وفقا لمقياس
ً
ً
جدا).
الخماس (موافق جدا ،موافق ،محايد ،معارض ،معارض
ليكرت
ي
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ً
اإليجان ( )5درجات عن كل إجابة (موافق جدا))4( ،
أعط للفقرات ذات المضمون
ري
ي
درجات عن كل إجابة (موافق) )3( ،درجات عن كل إجابة (محايد) ،ودرجتان عن كل إجابة
ً
المتان يف حالة الفقرات ذات
(معارض) ،ودرجة واحدة عن كل إجابة (معارض جدا) .ويتم عكس ر
المضمون السلتً ،
الفقرتي رقم ( )7و(.(29
علما بأنها
ر
ري

تفست النتائج.
ر
المتان الموضح أدناه.
ومن أجل
تفست نتائج الدراسة ،اعتمد صبح ( )2015ر
ر
جدول 2

متان النسب المئوية لالستجابات
يوضح ر
النسبة المئوية
أقل من %50
من %59-50
من%69-60
من%79-70
من %80فما فوق

درجة االستجابات
ً
منخفضة جدا
منخفضة
متوسطة
مرتفعة
ً
مرتفعة جدا

ر
السكيومتية لألداة
الخصائص
أداة البحث األصلية.

ثبات المقياس.
للتحقق من ثبات فقرات المقياس ،استخدم الباحث معادلة كرونباخ ألفا وبلغت النسبة
وه نسبة تدل عىل تمتع فقرات المقياس بمستوى جيد من الثبات.
الكلية للثبات ( ،)%82.74ي

صدق المقياس.
تم عرض المقياس بصورته األولية ،والمكون من ( )50فقرة عىل مجموعة من أعضاء هيئة
والختة يف مجال الدراسة
والتموك ،من ذوي االختصاص
التدريس
ر
العاملي يف الجامعة األردنية ر
ر
وممن لهم إطالع عىل دور التنمية المستدامة يف التغلب عىل المشكالت التعليمية .وذلك من أجل
ر
تنتم اليها.
الت
ي
أبداء رأيهم يف فقراته من حيث سالمة الصياغة اللغوية ومدى مناسبتها للمجاالت ي
المحكمي ،وتكون بصورته النهائية من ( )40فقرة.
تم تعديل فقرات المقياس يف ضوء توصيات
ر
الحال.
أداة البحث
ي

ثبات المقياس.
مبي بالجدول
استخدمت الباحثتان (معادلة ألفا كرونباخ) ( ،)Cronbach's Alpha (αكما هو ر
رقم .3
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جدول 3

يوضح ثبات االختبار من خالل معامل الفا كرونباخ البعاد المقياس والدرجة الكلية
معامل الفا كرونباخ
0.77
0.67
0.86
0.91
0.92

األبعاد
التقت
البعد األول :أثر التنمية يف المجال
ي
الثان :أثر التنمية من الناحية االجتماعية
البعد ي
البعد الثالث :أثر التنمية من الناحية ر
التبوية
البعد الرابع :التنمية كأداة بيد المعلم
الدرجة الكلية

يتضح من الجدول أعاله أن معامالت الثبات ألبعاد المقياس تراوحت ما ربي (0.67
و ،)0.91بينما بلغ معامل الثبات العام ( )0.92وهذا يدل عىل أن فقرات المقياس تتمتع بدرجة
الميدان للبحث.
عالية من الثبات يمكن االعتماد عليها يف التطبيق
ي
التجزئة النصفية.
التقني ،المكونة من ( )30معلمة من
كما قامت الباحثتان بتطبيق المقياس عىل عينة
ر
معلمات ر
التبية الخاصة والطالبات المعلمات من خارج أفراد عينة البحث ،ثم حساب ثبات معامل
(بي درجات أفراد العينة عىل الفقرات الفردية والزوجية) من خالل معادلة جتمان
االرتباط ر
 .Guttmanحيث بلغ معامل االرتباط لهذين الجز رئي ( ،)0.83وهو معامل مقبول يدل عىل تمتع
فقرات المقياس بدرجة جيدة من الثبات.

صدق المقياس.
المحكمي.
صدق
ر
قامت الباحثتان بالتحقق من صدق فقرات المقياس من خالل عرضه بصورته األولية
والمكونة من ( )40فقرة عىل عدد ( )8من أعضاء هيئة التدريس المتخصصي ف مجال ر
التبية
ر ي
الخاصة والذين لهم إطالع عىل دور التنمية المستدامة يف دعم األفراد ذوي اإلعاقة ،وذلك من أجل
إبداء مالحظاتهم حول فقراته من حيث درجة وضوحها ،مناسبتها ألهداف البحث وللبعد الذي
ً
تندرج تحته ،وسالمة صياغتها اللغوية .وبناء عىل نتائج التحكيم ،تم إعادة صياغة بعض فقرات
قسمي .اشتمل القسم األول
الحال .وتكون المقياس من
المقياس لتتناسب مع أهداف البحث
ر
ي
الثان عىل ( )40فقرة موزعة عىل
عىل المعلومات األولية ألفراد عينة البحث .بينما اشتمل القسم
ي
التقت )7( ،فقرات ،أثر التنمية المستدامة من
ه :أثر التنمية المستدامة يف المجال
ي
أربعة ابعاد ي
ر
الناحية االجتماعية )12( ،فقرة ،أثر التنمية المستدامة من الناحية التبوية )7( ،فقرات ،وأساليب
التنمية المستدامة كأداة بيد المعلم )14( ،فقرة.

الداخل.
صدق االتساق
ي

قامت الباحثتان بحساب معامل ارتباط كل ُبعد بالدرجة الكلية للمقياس باستخدام معامل
يبي ذلك.
ارتباط ربتسون .والجدول
التال ر
ي
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يوضح معامالت االرتباط ربي الدرجة الكلية لمقياس التنمية وأبعاده
معامل االرتباط
**0.76
**0.89
**0.86
**0.91

األبعاد
التقت
البعد األول :أثر التنمية يف المجال
ي
الثان :أثر التنمية من الناحية االجتماعية
البعد ي
الثالث :أثر التنمية من الناحية ر
التبوية
البعد
البعد الرابع :التنمية كأداة بيد المعلم
** دالة عند مستوى 0.01

يتضح من الجدول أعاله أن جميع معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة  ،0.01حيث تراوحت ما ربي ( )0.76و ( ،)0.91وهذا يوضح أن فقرات المقياس تتمتع
الميدان.
داخىل مقبول وبدرجة جيدة من الصدق يمكن االعتماد عليها يف التطبيق
باتساق
ي
ي
إجراءات البحث
يىل:
لتحقيق أهداف البحث
ي
الحال قامت الباحثتان بما ي
التقني من أجل أخذ رأيهم
المحكمي وأفراد عينة
 .1توزي ع االستبانة بصورتها األولية عىل كل من
ر
ر
ر
حول الجوانب الفنية لها ،مناقشتهم حولها ،والتحقق من خصائصها السيكومتية.
 .2اجراء التعديالت الالزمة و توزي ع االستبانة عىل أفراد مجتمع البحث.
ر
ر
المستجعة ،تم استبعاد
المستجعة ( )82استبانة .بعد فرز االستبانات
 .3بلغ عدد االستبانات
اإلجمال لالستبانات
غت المكتملة والبالغ عددها ( )5استبانات .وصل العدد
االستبانات ر
ي
ر
المستجعة ( )77استبانة.
 .4تم تفري غ البيانات ،وأجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة عن طريق برنامج الحزم اإلحصائية
للعلوم االجتماعية .SPSS
 .5كتابة عدد من التوصيات يف ضوء نتائج البحث.
األساليب اإلحصائية المستخدمة يف البحث
لإلجابة عىل أسئلة البحث ،تم استخدام عدد من التحليالت اإلحصائية .لإلجابة عىل
والثانُ ،حسبت المتوسطات الحسابية ،النسب المئوية ،االنحرافات المعيارية
السؤال األول
ي
لتقديرات أفراد عينة البحث عىل فقرات االستبانة .لإلجابة عىل السؤال الثالث ،الرابع ،والخامس،
ُحسبت المتوسطات الحسابية ،النسب المئوية ،االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة
البحث عىل فقرات االستبانة .كما تم استخدام كل من اختبار  t-testوتحليل التباين األحادي One
الداخىل لفقرات االستبانة ،تم
متغتات البحث .لحساب الصدق
 Way ANOVAوذلك بحسب
ر
ي
حساب ارتباط ربتسون ولحساب ثبات فقرات االستبانة ،تم استخدام (معادلة ألفا كرونباخ)
() Cronbach's Alpha (αوجتمان  .Guttmanتمت جميع المعالجة اإلحصائية باستخدام
برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية . SPSS
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جدول 4

المطتي  -إيمان العشماوي
نوف
ر

دور التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية
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نتائج البحث
الحال إل الكشف عن دور التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية
هدف البحث
ي
ر
للطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة نظر معلمات التبية الخاصة والطالبات المعلمات يف ضوء بعض
يىل:
ر
المتغتات .قامت الباحثتان بعرض نتائج البحث بحسب فروضه كما ي
نتائج الفرض األول
ً
ً
والذي ينص عىل أن" للتنمية المستدامة دورا ضعيفا يف دعم العملية التعليمية للطالب
ذوي اإلعاقة من وجهة نظر معلمات ر
التبية الخاصة" .للتحقق من صحة الفرض ،تم حساب
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية لتقديرات معلمات ر
التبية الخاصة
التال يوضح استجابات المعلمات عىل أبعاد االستبانة.
عىل كل بعد من أبعاد االستبانة .الجدول
ي
جدول 5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ،ودرجة موافقة المعلمات عىل
ابعاد االستبانة
م
1
2
3
4

البعد
التقت
أثر التنمية المستدامة يف المجال
ي
أثر التنمية المستدامة من الناحية االجتماعية
أثر التنمية المستدامة من الناحية ر
التبوية
أساليب التنمية المستدامة كأداة بيد المعلم
الدرجة الكلية للمقياس

المتوسط االنحراف النسبة
الحسان المعياري المئوية
ري
%78.16 4.02
3.9
%79.21 8.35
3.96
%80.48 4.95
4.02
%80.31 9.00
4.01
%79.63 23.14
3.98

ر
التتيب
الرابع
الثالث
األول
الثان
ي

درجة
الموافقة
مرتفعة
مرتفعة
ً
مرتفعة جدا
ً
مرتفعة جدا
مرتفعة

تبي من الجدول أعاله أن هناك ً
دورا ر ً
كبتا للتنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية
ر
للطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة نظر معلماتهم ،حيث كانت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية
ً
الحسان ( )4.02بنسبة مئوية بلغت
المجالي الثالث والرابع ،حيث كان المتوسط
مرتفعة جدا يف
ر
ري
والثان حيث كان
المجالي األول
( )80.48و 4.01بنسبة مئوية بلغت ( ،)80.31ومرتفعة يف
ر
ي
الحسان ) (3.96بنسبة مئوية بلغت ( )%79.21و ) (3.9بنسبة مئوية بلغت (.)%78.16
المتوسط
ري
حسان ( )3.98وبنسبة (.)%79.63
كما كانت الدرجة الكلية للمقياس مرتفعة ،وذلك بمتوسط
ري
وبناء عىل النتائج المعروضة يف الجدول أعاله ،تم رفض الفرض األول من فروض البحث والذي
ً
ينص عىل أن “للتنمية المستدامة ً
دورا ضعيفا يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة من
وجهة نظر معلمات ر
التبية الخاصة".
الثان
نتائج الفرض
ي
ً
ً
والذي ينص عىل أن "للتنمية المستدامة دورا ضعيفا يف دعم العملية التعليمية للطلبة
ذوي اإلعاقة من وجهة نظر الطالبات المعلمات بقسم ر
التبية الخاصة" .للتحقق من صحة الفرض،
تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية لتقديرات الطالبات
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جدول 6

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية ،ودرجة موافقة الطالبات
المعلمات عىل ابعاد االستبانة
م
1
2
3
4

البعد
التقت
أثر التنمية المستدامة يف المجال
ي
أثر التنمية المستدامة من الناحية االجتماعية
أثر التنمية المستدامة من الناحية ر
التبوية
أساليب التنمية المستدامة كأداة بيد المعلم
الدرجة الكلية للمقياس

المتوسط االنحراف النسبة
الحسان المعياري المئوية
ري
 %77.80 3.54الرابع
3.89
الثان
%
83.62
5.05
4.18
ي
 %80.65 4.17الثالث
4.03
 %85.10 7.31األول
4.27
%82.60 17.36
4.13

ر
التتيب درجة الموافقة
مرتفعة
ً
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
ً
مرتفعة جدا
ً
مرتفعة جدا

ً ً
ً
كبتا جدا للتنمية المستدامة يف دعم العملية
تبي من الجدول السابق أن هناك دورا ر
ر
التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة نظر الطالبات المعلمات ،حيث كانت المتوسطات
ً
الثان ،الثالث ،والرابع حيث المتوسط
الحسابية والنسب المئوية مرتفعة جدا يف كل من المجال
ي
الحسان ) (4.27بنسبة ( )4.18( ،)%85.10بنسبة ( )4.3( ،)%83.62بنسبة ()%80.65
ري
حسان) (3.89وبنسبة ( ،)%77.80كما كانت الدرجة الكلية
ومرتفعة يف المجال األول بمتوسط
ري
ً
حسان ( )4.13ونسبة ( .)%82.60وبناء عىل النتائج المعروضة يف
للمقياس مرتفعة جدا بمتوسط
ري
الثان من فروض البحث والذي ينص عىل أن "للتنمية المستدامة
الجدول أعاله ،تم رفض الفرض ي
ً
ً
دورا ضعيفا يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة من وجه نظر الطالبات المعلمات بقسم
ر
التبية الخاصة".
نتائج الفرض الثالث
والذي ينص عىل انه "توجد فروق ذات داللة إحصائية ف آراء معلمات ر
التبية الخاصة
ي
لمتغت سنوات
حول دور التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة تعزى
ر
متغتي
الختة التدريسية ،وعمر المعلمة ،والمؤهل
العلم" .للتحقق من صحة الفرض فيما يخص ر
ر
ي
الختة التدريسية وعمر المعلمة ،تم استخدام تحليل التباين االحادي One ANOVA
سنوات
ر
العلم للمعلمة ،تم حساب المتوسطات الحسابية ،االنحرافات
متغت المؤهل
 .Wayاما فيما يخص ر
ي
المعيارية ألداء أفراد العينة ،ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم إجراء اختبار
( )t-testللعينات المستقلة .والجداول التالية توضح ذلك.
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التال يوضح استجابات الطالبات المعلمات عىل
المعلمات عىل كل بعد من أبعاد االستبانة .الجدول ي
أبعاد االستبانة.

المطتي  -إيمان العشماوي
نوف
ر

دور التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية
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جدول 7

ً
الختة
تحليل التباين األحادي للفروق يف آراء المعلمات وفقا
لمتغت سنوات ر
ر
الختة
سنوات ر

العدد

أقل من  5سنوات
من  9 – 5سنوات
من 14- 10سنوات
ر
أكت من  15سنه
المجموع

24
5
7
6
42

المتوسط
الحسان
ري
163.08
159.60
153.57
150.33
159.26

االنحراف
المعياري
24.70
17.03
25.83
18.44
23.14

قيمة
ف

الداللة
مستوى
الداللة اإلحصائية

0.59

0.64

غت دالة
ر

يتضح من الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء المعلمات حول
الختة التدريسية،
دور التنمية يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة تعزى
لمتغت سنوات ر
ر
ً
غت دالة إحصائيا.
وه قيمة ر
حيث كانت قيمة ف ( )0.64بمستوى داللة ( )0.59ي
جدول 8

ً
لمتغت عمر المعلمة
تحليل التباين األحادي لبحث الفروق يف آراء المعلمات وفقا
ر
ً
آراء المعلمات وفقا لعمر المعلمة
 29-20سنة
 39-30سنة
سنة  40فما فوق
المجموع

العدد
24
9
9
42

المتوسط
الحسان
ري
163.04
160.78
147.67
159.26

االنحراف
المعياري
24.71
20.14
19.64
23.14

قيمة
ف
1.50

مستوى
الداللة
0.23

الداللة
اإلحصائية
غت دالة
ر

يتبي من الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف آراء معلمات ر
التبية
ر
ي
لمتغت عمر المعلمة،
الخاصة حول دور التنمية يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة تعزى
ر
ً
إحصائيا.
غت دالة
وه قيمة ر
حيث كانت قيمة ف ( )1.50بمستوى داللة ( )0.23ي
جدول 9

ً
العلم
لمتغت المؤهل
اختبار ( )t-testللعينات المستقلة لبحث الفروق يف آراء المعلمات وفقا
ر
ي
عينات المقارنة
ً
آراء المعلمات وفقا
العلم
للمؤهل
ي

بكالوريوس(ن=)35
المتوسط االنحراف
23.79
160.09

فوق البكالوريوس(ن=)7
االنحراف
المتوسط
20.65
155.14

قيمة ت

0.511

مستوى
الداللة

0.612

الداللة

غت دالة
ر

يتبي من الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء المعلمات حول دور
ر
العلم.
لمتغت المؤهل
التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي ذوي اإلعاقة تعزى
ر
ي
ً
غت دالة إحصائيا .بناء عىل ما
وه قيمة ر
حيث كانت قيمة ت ( )0.511بمستوى داللة ( )0.612ي
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نتائج الفرض الرابع
والذي ينص عىل انه "توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء الطالبات المعلمات بقسم
ر
التبية الخاصة حول دور التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة تعزى
لمتغت التخصص الدقيق" .للتحقق من صحة الفرض ،تم حساب المتوسطات الحسابية،
ر
االنحرافات المعيارية ألداء أفراد العينة .ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم
التال يوضح ذلك.
إجراء اختبار ( )t-testللعينات المستقلة .والجدول
ي
جدول 10

اختبار ( )t-testلبحث الفروق ف آراء الطالبات المعلمات ً
لمتغت التخصص الدقيق
تبعا
ر
ي
عينات المقارنة
اراء الطالبات المعلمات اضطراب التوحد (ن= )17إعاقة فكرية(ن=)18
ً
وفقا
لمتغت التخصص المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف
ر
الدقيق
13.51 171.33
18.95
158.71

مستوى
قيمة ت
الداللة

2.280-

الداللة

دالة عند 0.05
لصالح تخصص
 0.02اإلعاقة الفكرية

يتبي من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية يف آراء الطالبات المعلمات حول
ر
لمتغت التخصص الدقيق .حيث
دور التنمية يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة تعزى
ر
ً
وه قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
كانت قيمة ت ( )2.280-بمستوى داللة ( )0.02ي
 .0.05وكانت الفروق لصالح تخصص االعاقة الفكرية .يف ضوء ما سبق ،تقبل الباحثتان بصحة
الفرض الرابع من فروض البحث ،والذي ينص عىل انه "توجد فروق ذات داللة إحصائية يف آراء
الطالبات المعلمات بقسم ر
التبية الخاصة حول دور التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية
لمتغت التخصص الدقيق".
للطلبة ذوي اإلعاقة تعزى
ر
نتائج الفرض الخامس
والذي ينص عىل انه "توجد فروق ذات داللة إحصائية بي آراء معلمات ر
التبية الخاصة
ر
وآراء الطالبات المعلمات بقسم ر
التبية الخاصة حول دور التنمية المستدامة يف دعم العملية
التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة" .للتحقق من صحة الفرض ،تم حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد العينة .ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية تم
التال يوضح ذلك.
إجراء اختبار ( )t-testللعينات المستقلة .والجدول
ي
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سبق ،تم رفض الفرض الثالث من فروض البحث ،والذي ينص عىل انه "توجد فروق ذات داللة
إحصائية ف آراء معلمات ر
التبية الخاصة حول دور التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية
ي
العلم".
والمؤهل
المعلمة،
وعمر
التدريسية،
ة
الخت
سنوات
لمتغت
تعزى
اإلعاقة
ذوي
للطلبة
ر
ر
ي

المطتي  -إيمان العشماوي
نوف
ر
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جدول 11

يوضح الفروق ربي آراء معلمات رالتبية الخاصة والطالبات المعلمات
مستو ى
قيمة ت
الداللة

عينات المقارنة
دور التنمية
المستدامة

الطالبة المعلمة (ن=)35
معلمات (ن=)42
المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف
44.60
17.35
165.20 23.14
159.26

0.00

الداللة
دالة عند  0.001لصالح
الطالبات المعلمات

يتبي من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية ربي آراء المعلمات وآراء الطالبات
ر
المعلمات حول دور التنمية يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة .حيث كانت قيمة ت
ً
إحصائيا عند مستوى  .0.001وجاءت الفروق
وه قيمة دالة
( )44.60بمستوى داللة ( )0.00ي
لصالح الطالبات المعلمات .وبناء عىل ما سبق ،تقبل الباحثتان بصحة الفرض الخامس من فروض
البحث ،والذي ينص عىل انه "توجد فروق ذات داللة إحصائية بي آراء معلمات ر
التبية الخاصة
ر
وآراء الطالبات المعلمات بقسم ر
التبية الخاصة حول دور التنمية المستدامة يف دعم العملية
التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة".
مناقشة نتائج البحث
أشارت نتائج البحث إل أن التنمية المستدامة تلعب ً
دورا ر ً
كبتا يف دعم العملية التعليمية
التبية الخاصة والطالبات المعلمات بقسم ر
للطلبة ذوي اإلعاقة من وجهة نظر معلمات ر
التبية
ر
الت
كبت مع دراسة كل من
الخاصة .وتتفق هذه النتيجة إل حد ر
ي
الجحدل ( )2018وصبح ( )2015ي
ً
تضمي مفاهيم التنمية المستدامة تدريسيا لمساعدة
المعلمي بدور
وع
ر
ر
بينت نتائجها أن مستوى ي
ر
الت كشفت نتائجها عن
الطالب ذوي اإلعاقة كان مرتفع ،ودراسة ) Yakubova, et al., (2015ي
التامج القائمة عىل تكنولوجيا التعليم يف تدريس الطالب ذوي اضطراب التوحد .بينما
فعالية ر
تختلف إل حد ما مع دراسة كل من ) Balmeo (2014والكريط ومنه ( )2014ر
والت اشارت
ي
ي
ي
ر
نتائجها بشكل عام إل ضعف معرفة معلمي ر
التبية الخاصة بطرق إنتاج واستخدام التقنيات التبوية
ر
ر
يف عملية تعليم طالبهم ذوي اإلعاقة .كما أن توفر التقنيات التعليمية يف فصول التبية الخاصة
ً
جدا.
محدود
وتعزو الباحثتان تلك النتيجة إل االهتمام ر
حط به حقل التعليم بشكل عام
المتايد الذي
ي
األختة من منطلق "مراعاة عملية التعليم
وتعليم الطلبة ذوي اإلعاقة بشكل خاص خالل السنوات
ر
ر
الت تستخدم يف
من اجل تحقيق األهداف التنموية للمجتمعات" .فالتعليم هو أحد أهم الركائز ي
نوع مع متطلبات التنمية
لك يصبحوا قادرين عىل التجاوب بأسلوب
ي
إعداد الكوادر وتأهيلهم ي
المستدامة يف مجتمعاتهم .لذلك أصبحت المجتمعات المتقدمة تتبت توجهات حديثة تهدف إل
بالمعلمي من أجل الوصول بهم إل مستويات عالية من الكفاءة ،والمهارة ،والقدرة المهنية
االهتمام
ر
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وألن التنمية المستدامة تشكل أداة لمعالجة المشكالت المختلفة والمتنامية لألفراد ذوي
اإلعاقة (إسماعيل ،2015 ،ص ،)42 .يعد تطبيق عملية التنمية المستدامة ف مجال ر
التبية الخاصة
ي
عنرصا ً
ً
هاما وذلك من أجل تحقيق الرفاهية والحياة الكريمة ل ذوي اإلعاقة ،ومساعدتهم عىل اشباع
وتحسي مستوى معيشتهم ،وتأهيل البيئة المحيطة بهم إلدماجهم بفعالية داخل
حاجاتهم،
ر
ا
ر
ً
مجتمعاتهم .كما تعد التنمية المستدامة مدخًل أساسيا من مدخالت العملية التبوية ر
والت تمكن
ي
تحسي كفاءتهن المهنية يف تعليم ودعم طالبهن ذوي اإلعاقة حيث تقوم فكرتها عىل
المعلمات من
ر
استثمار التعليم مدى الحياة (محمد وآخرون ،2018 ،ص .)4 .كما تعمل التنمية المستدامة عىل
الجحدل) (2018وصبح (.)2015
تهيئة الجو لحدوث عملية التعلم ،وهذا ما أكدته دراسة كل من
ي
والمهت الفريد الذي تلقاه
األكاديم
كما تعزوا الباحثتان تلك النتيجة إل نوعية اإلعداد
ي
ي
مستتهم الدراسية والوظيفية عىل حد سواء ،والذي يشجع عىل أهمية
أفراد عينة البحث اثناء
ر
ً
تضمي مفاهيم التنمية المستدامة تدريسيا مع الطلبة ذوي اإلعاقة .فالمعلم الماهر يضل ينهل من
ر
ينابيع العلم بمختلف مجاالتها طوال حياته المهنية ،خاصة يف ظل الثورة المعلوماتية والتقنية
ً
تضمي مفاهيم التنمية المستدامة أثناء
ايجابا عىل مستوى إدراكه ألهمية
الحديثة ،مما ينعكس
ر
وف هذا الصدد يذكر عرفة ( )2015أن للثورة التكنولوجية والتقدم
تدريس طالبه ذوي اإلعاقة .ي
الحاصل يف مجال التقنية أثر عىل جميع المجاالت المجتمعية بما يف ذلك مجال تعليم وتأهيل
الطالب ذوي اإلعاقة .ويمكن مالحظة ذلك ً
يعتت
جليا يف ظهور مجال التكنولوجيا المعينة والذي
ي
ر
الت من شأنها مساعدة األطفال ذوي اإلعاقات يف مختلف مجاالت الحياة
بكل األجهزة والتصميمات ي
كالتعليم ،والصحة ،واألمن ،واألمان .وقد تعزى هذه النتيجة إل مالحظة المعلمات للتحسن
المستمر يف أداء طالباتهن ،والذي جاء كنتيجة لتضمينهن لمفاهيم التنمية المستدامة يف اساليبهن
التدريسية.
كما أشارت نتائج البحث إل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات معلمات
ً
ر
التبية الخاصة حول دور التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة وفقا
العلم .فالمعلمات بغض النظر عن
الختة التدريسية ،وعمر المعلمة ،والمؤهل
لمتغت سنوات
ر
ر
ي
ً
ً
كبتا يف
ختتهن التدريسية ،وأعمارهن ،ومؤهالتهن التعليمية يتفقن عىل أن للتنمية المستدامة دورا ر
ر
العلم
متغت المؤهل
دعم العملية التعليمية للطالب ذوي اإلعاقة .تتفق هذه النتيجة فيما يخص
ر
ي
ر
والت اشارت نتائجها إل عدم وجود فروق يف
مع دراسة كل من
ي
الجحدل ( )2018وصبح ( ،)2015ي
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المعلمي
الكثت من مجاالت إعداد
والتعليمية يف سبيل تحقيق األهداف التنموية .فقد ظهر
ر
ر
للمتغتات والحاجات المجتمعية
المعلمي
وتدريبهم كنتيجة الستجابة المؤسسات المعنية بأعداد
ر
ر
المعاضة.
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ر

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )45العدد ( )3أكتوبر 2021

لمتغت المؤهل
المعلمي بدور التنمية المستدامة يف دعم الطلبة ذوي اإلعاقة تعزى
وع
ر
ر
مستوى ي
العلم .وتعزوا الباحثتان تلك النتيجة إل النهضة التكنولوجية الحديثة ،وتطبيقاتها ،ونوعية
ي
تضمي مفاهيم التنمية
التدريب الذي تتلقاه المعلمات اثناء الخدمة والذي يتعلق بأهمية
ر
ً
ر
الختة
والت جعلت المعلمات بغض النظر عن عامل العمر ،والمؤهل ،وسنوات ر
المستدامة تدريسيا .ي
تضمي
التدريسية يميلن إل التعرف عىل كل ما هو جديد يف مجال تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة مثل
ر
مفاهيم التنمية المستدامة واستخدام التكنولوجيا المساندة .وتفش الباحثتان ذلك بأن المعلمات
ر
ر
الت تتضمن مواضيع مثل
عىل مختلف مؤهالتهن قد خضعن لدراسة بعض المقررات المشتكة ي
أهمية التنمية المستدامة يف تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة اثناء دراستهن الجامعية ،مما جعل
استجاباتهن متماثلة .لم ر
الختة
متغتي العمر وسنوات
تعت الباحثتان عىل دراسة تناولت آثر
ر
ر
التدريسية.
كما أشارت النتائج إل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات الطالبات المعلمات
ً
لمتغت التخصص
حول دور التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة وفقا
ر
األكاديم لصالح الطالبات المعلمات تخصص اإلعاقة الفكرية .لم ر
تعت الباحثتان عىل دراسة تدعم
ي
أو تعارض هذة النتيجة .وتعزوا الباحثتان تلك النتيجة إل خصائص الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية،
تضمي مفاهيم التنمية المستدامة خالل عملية تدريسهم
خاصة البسيطة منها .حيث أن نتائج
ر
ً
يمكن مالحظتها بصورة أوضح وأشع من قبل معلماتهم ،مما أنعكس ايجابيا عىل إستجابات
الطالبات تخصص اإلعاقة الفكرية .والعكس صحيح مع الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد وذلك
ً
وفقا لخصائصهم النمائية.
كما بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية ربي آراء المعلمات وآراء الطالبات
المعلمات حول دور التنمية المستدامة يف دعم العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة ،وجاءت
الفروق لصالح الطالبات .لم ر
تعت الباحثتان عىل دراسة تدعم أو تعارض هذه النتيجة .وتعزوا
الباحثتان تلك النتيجة لحرص أعضاء هيئة التدريس يف القسم عىل تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة
ً
ر
الت تربط العملية
وطرق تضمينها تدريسيا يف أغلب المقررات ،واالهتمام بتقديم الدورات التدريبية ي
ً
التعليمية للطالب ذوي اإلعاقة بمفهوم التنمية المستدامة ،إيمانا بأهمية دورها يف خدمة الطالب
ً
ر
والت
ذوي اإلعاقة وتماشيا مع رؤية الجامعة المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية ( ،)2030ي
ً
هدفا ر
إست ً
"تمكي ذوي االحتياجات الخاصة من الحصول عىل فرص
اتيجيا ينص عىل
تضمنت
ر
عمل مناسبة وتعليم يضمن استقالليتهم واندماجهم بوصفهم عناض فعالة يف المجتمع".
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 .2تضمي الجانب العمىل "لتعليم من أجل التنمية" ف برامج إعداد معلم ر
التبية الخاصة يف
ر
ي
ي
ي
العال السعودي.
مؤسسات التعليم
ي
 .3عقد اجتماعات دورية بي معلمات ر
وختاء التنمية المستدامة من أجل
التبية الخاصة
ر
ر
الحصول عىل االستشارات والتدريب.
ر
تضمي مفاهيم
الت تزيد من فعالية
ر
 .4إجراء المزيد من الدراسات للكشف عن أفضل الطرق ي
ً
تدريسيا مع الطلبة ذوي اإلعاقة.
التنمية المستدامة
ر
تضمي مفاهيم التنمية المستدامة
الت تهدف إل الكشف عن واقع
ر
 .5إجراء عدد من الدراسات ي
يف تدريس الطلبة ذوي اإلعاقة.
 .6إجراء عدد من البحوث للكشف عن الحاجات التدريبية لمعلمات ر
التبية الخاصة يف مجال
تضمي مفاهيم التنمية المستدامة تدر ً
يسيا.
ر
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ر
والمقتحات
التوصيات
 .1عقد دورات وورش تدريبية لمعلمات ر
مختصي ،إلطالعهم عىل
التبية الخاصة ،تحت رأشاف
ر
كل ما هو جديد يف مجال التنمية المستدامة وتكنولوجيا التعليم المساندة.
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المطتي  -إيمان العشماوي
نوف
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