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امللخص :هدفت الدراسة إىل استطالع رأي األساتذة اجلامعيني عن متطلبات القرن احلادي
والعرشين ملعلمي الرتبية اخلاصة يف ضوء رؤية اململكة  ،2030ولتحقيق ذلك استخدم الباحث
املنهج الوصفي ،وقد صمم الباحث أدوات ومواد الدراسة البحثية لتحقيق األهداف ،متثلت تلك
األدوات بإعداد استبانة بحثية تم تطبيقها بعد حتكيم االستبانة عىل جمموعة من األساتذة املدرسني يف
جامعة حائل وعددهم ()30وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية؛ الستطالع رأي األساتذة
اجلامعيني عن متطلبات القرن احلادي والعرشين ملعلمي الرتبية اخلاصة يف ضوء رؤية اململكة ،2030
ا
وصوال للنتائج واملتمثلة باستخدام (املتوسط
وتم استخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية
احلسايب ،واالنحراف املعياري ،واختبار الفا كرونباخ ) ،كانت النتائج كام هو موضح يف اجلداول؛ إذ
إن املتوسط احلسايب جلميع املتطلبات كبري حيث بلغ(  ،)04.15مما يؤكد عىل أمهية متطلبات القرن
احلادي والعرشين يف إعداد معلمي الرتبية اخلاصة  ،جاء متطلب التواصل يف املرتبة األوىل بأعىل
متوسط حسايب بلغ ( ،)4.33بينام جاء متطلب مهارات احلياة اليومية يف املرتبة الثانية وبمتوسط حسايب
بلغ ( .)4.08وجاء متطلب اإلبداع يف املرتبة الثالثة وبمتوسط حسايب بلغ ( .)4.04ومن اهم
التوصيات املقرتحة :بناء تصور مقرتح إلعداد وتدريب معلم الرتبية اخلاصة اثناء اخلدمة وقبل اخلدمة
يف ضوء متطلبات القرن احلادي والعرشين عىل مجيع مهارات القرن من مهارات األبداع ،ومهارات
التواصل واستخدام التقنية احلديثة ،واعداد الفرد للحياة.
الكلامت الداللية :متطلبات -مهارات القرن احلادي والعرشين -معلم الرتبية اخلاصة -رؤية اململكة
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Abstract: This study aims to get the opinion of the university professors about the
demand of the special education teachers demands according to2030 vision in 21st
century, the researcher used the descriptive method to fulfill this goal, and he
designed a quistioaire which distributed to 30 university teachers chosen by
intentional method I Hail university. Different statistical tools used such as the
average, standard deviation, and the alpha Cronbach test. The results were as shown
in the tables. The arithmetical mean for all the requirements is high at (04.15), which
confirms the importance of the requirements of the 21st century in the preparation of
special education teachers. The communication requirement ranked first with the
highest average score of 4.33, The daily life skills requirement came second with an
average of 4.08. The creative requirement came in third place with an average of 4.04.
Recommendation Building a conception to teach and train the special education
teachers during service, and pre service according the 21st century demands for the
creativity skills, communication skills, using the new technology, and preparing the
individuals for life.
Keywords: Demands-21st century skills-special education teachers-kingdom vision
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Summary
The study gives a theoretical vision about the basic principles which represents the
shared vision to include the skills of 21th century in training teacher’s programs. The
current study aimed at diagnosing the success factors of the transition for people with
special needs from secondary to university education from the point view of the
teachers of special education at The University of Hail in general, and there is a set of
sub-objectives: building a list of factors for the success of the stage Transition for
people with special needs from secondary to university education and diagnosis of the
reality of transition for those with special needs from secondary to higher education,
and the study is one of the modern lessons that dealt with the transition, according to
the researcher science, the first study In Saudi Arabia, which deals with the diagnosis
of the success factors of the transition for people with special needs from secondary to
university education and the construction of a list of success factors for the transition
for those with special needs from secondary to university education and addresses an
important aspect of Knowledge and the study provide a vision of how to improve the
success the transition for these people and improve their performance in all fields and
open a vision for researchers to research in this field.
Method and Procedures:


Study Methodology:

The researcher adapted the descriptive survey method to identify and study the
views and trends of teachers about the challenges facing the participation of Saudi
women with disabilities in the vision of the Kingdom (2030).


Study population:

The study population consist of university professors in the faculty of education at
the University of Hail branch (females) and it was 195 members.


The study sample:

The sample of the study (30) professors were randomly chosen, and they are
professors who teach in the faculties of education.
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Study Tool:

In order to achieve the objectives of the study, the researcher developed the study tool
after reference to the theoretical literature and previous studies related to this topic,
where the questionnaire consist of (33) items after arbitration, distributed on six main
areas, and each area falls under a number of paragraphs, and five level answers
(Agree Agree, Agree, Agree Medium, Agree, Disagree). Table 1 shows the six areas
and the number of paragraphs of each, and the percentage of paragraphs compared to
the total number.


Procedures for verification of psychometric characteristics of the
resolution:

First, The Honesty of the Arbitrators:
The researcher verified the validity of the tool by applying the veracity of the
arbitrators as it presented the questionnaire to fifteen university professors in various
disciplines.
Second, Stability of the questionnaire:
The researcher calculated the stability of the scale in a half-hash method, which is
based on the division of the scale into two halves (odd and even) and the correlation
coefficient between them SPILT_HALF), as well as alpha-Cronbach
The aim of the study is to know the answer of the university professors about these
demands. To fulfill the aim of the study the researcher used the descriptive research.
Questionnaire applied approved by the Hail university professors (30). The sample
chosen and a statistical tools used such as he averages, standard deviation, and alpha
Cronbach tests.
The whole average of the all demands is 4.15 which shows the importance of the
demands of preparing the special education teachers. The first is communication
with4.33 average. The second, daily life skills with4.08 average. Third, the creation
with4.04 average.


Proposals and Recommendations:

Providing the possibilities, services and means provided to them, they contribute
effectively to the transition process and facilitate the procedures for admission of
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.9
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students with disabilities in universities and the presence of an integrated and
multidisciplinary team and highly qualified to help students with special needs to
reach their maximum abilities and adapt to services Appropriate to their needs,
curriculum adaptation and attention to individual educational programs And modify
the mechanism of admission to universities to include students of various disabilities,
Comprehensive rehabilitation and early intervention.
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املقدمة:

إن متطلبات العرص القادم حتتم هتيئة املعلم ،وبالتايل املتعلمني واملجتمع حلقائق ،ومتغريات،
وديناميات ،وقيم  ،ختتلف جذر ايا عن مقومات حياتنا املعارصة ،وصدق عيل بن أيب طالب ريض اهلل
عنه بقوله ":ال تربوا أوالدكم عىل أخالقكم ،فإهنم خلقوا لزمان غري زمانكم“ لقد ازدادت احلاجة إىل
تطوير نظام تعليمي جديد سواء عىل مستوى مؤسسات التعليم العايل كاجلامعات والكليات أو عىل
مستوى املدارس ،وذلك مع تزايد أمهية املعارف واملهارات وتطور جمتمعات املعرفة ،ومتاش ايا مع
التحوالت والتغريات الرسيعة يف القرن الواحد والعرشين (.)David, Frank, & Richard, 2003
وتعد اجلامعات أكثر املؤسسات اهتام اما باملعرفة ،والبحث ،والتدريس ،والتطبيق هبدف
إعداد املعلمني وتأهيلهم؛ لذا فإن احلديث ينصب حول دور اجلامعات يف تفسري تلك التحوالت
والتغريات والتكيف معها وجماراهتا ،سواء كانت حتوالت يف الرتكيبة السكانية ،أو اكاديمية أو
اقتصادية أو اجتامعية أو سياسية وديموقراطية ،وهي كلها حتوالت ال يمكن جتنبها أو جتاهلها لفهم
وتوضيح صورة املستقبل ،ولكي حتتفظ اجلامعات بمرشوعيتها ودورها الريادي يف عامل متغري
ومتحول ،ال شك أن هناك امجاع عىل أن للمعلمني دور أسايس يف تطوير العملية التعليمية ،لذلك
البد من تزويدهم وتدريبهم عىل مجيع املستجدات التي تفيدهم يف تطوير مستوى األداء بام يتامشى مع
متطلبات واحتياجات القرن الواحد والعرشون (.)Dean&Darling-Hammond, 2012
وقد وافقت اجلمعية األمريكية لكليات إعداد املعلمني (

The American Association of

 )Colleges for Teacher Education (AACTEعىل املبادئ األساسية التالية والتي متثل رؤية
مشرتكة لدمج مهارات القرن الواحد والعرشين يف برامج إعداد املعلم (:)AACTE, 2008
 -1تربية وتعليم الطلبة يف املدارس سوف تعد مجيع الطالب ملهارات ومعارف القرن الواحد
والعرشين.
 -2املعلمون واالداريون يف املدارس سوف يمتلكون مهارات ومعارف القرن الواحد
والعرشين ويدرسوها لطلبتهم ويقيسوا مدى حتققها لدهيم.
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 -3برامج إعداد املعلم سوف تعد خرجييها المتالك وتعليم وتقييم مهارات ومعارف القرن
الواحد والعرشين.
 -4املعلمني اجلدد سوف يصبحون عوامل التغيري من أجل ترسيخ مهارات ومعارف القرن
الواحد والعرشين يف مجيع املواد واملناهج الدراسية يف خمتلف املراحل الدراسية وف اقا
للمعايري الوطنية اخلاصة بكل دولة.
 -5مسؤولو وقادة مؤسسات التعليم العايل سوف يعملون مع املدراء والقادة يف املدارس
واملجتمعات املحلية إلعادة تصميم برامج إعداد املعلم لتلبي بشكل فعال احتياجات
املتعلمني يف القرن الواحد والعرشين.
 -6كل برنامج من برامج إعداد املعلم سوف يطور خططه ليصبح برنامج حياكي برامج القرن
الواحد والعرشين إلعداد املعلم.
 -7برامج إعداد املعلم سوف تكون معتمدة كمرجع ومصدر للقيادة يف تطوير اسرتاتيجيات
التعلم والتعليم يف القرن الواحد والعرشين.
 -8برامج إعداد املعلم سوف تكون يف طليعة البحوث الرتبوية وتقييم التعليم يف القرن الواحد
والعرشين.
لذا تعمل العديد من املنظامت واملؤسسات التي تعنى بالتعليم عىل إعداد أفضل خلرجييها لكي
يكونوا جاهزين للعمل يف هذه العامل املتطور .من خالل تضمني املحتوى األكاديمي العديد من
املهارات الالزمة مثل :مهارات التفكري الناقد ،التواصل ،وحمو األمية التكنولوجية ،والتعاون ...الخ
والتي جيب اكتساهبا لكي ينجح اخلريج يف الكلية ويف احلياة الوظيفية .وبالتايل ضامن املشاركة
واإلنجاز والقدرة عىل املنافسة يف جمتمعنا العاملي (التويب.)2017،
ومن أجل مواجهة حتديات ومتطلبات مهنة التعليم ،أكدت كل من وزارة الرتبية والتعليم
األمريكية ( )2010واجلمعية األمريكية لكليات إعداد املعلمني ( )2008عىل أن تكثف مؤسسات
التعليم العايل جهودها فيام يأيت:
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تقديم دليل ملموس عىل أن املعلمني الذين تم إعدادهم سيكون له تأثري إجيايب عىل تعليم
طالهبم.



الذهاب إىل أبعد من تزويد الطلبة بمحتوى املقررات ،بل إعداد املعلمني إلدراك الفروق
الفردية بني الطلبة وقدرته عىل توصيل املعلومات إىل مجيع الطلبة ،وخاصة الطلبة األكثر
تعرض اا خلطر الفشل الدرايس ،أو الطلبة ذوي اإلعاقة ،أو الطلبة ذوي الدخل املحدود.



ضامن حصول معلمي املستقبل عىل تدريبات وخربات مكثفة وعميقة وتقديم التوجيه
والدعم الالزم ،ومن ثم تقييم أدائهم وربطه بحصوهلم عىل رخصة ملزاولة مهنة التدريس
قبل البدء بمامرسة التدريس فعلي اا.



إنشاء رشاكة وثيقة ذات جودة عالية بني برامج إعداد املعلم يف اجلامعات وبني مديريات
الرتبية والتعليم لتلبية النقص اخلاص باملعلمني ك اام ونوع اا.



إرشاك املعلمني يف خلق وانتاج طرق تعليم وتدريس تتامشى مع معايري املناهج ،وتدريبهم
عىل تفسري نتائج التقييم بفاعلية ،واالستجابة الحتياجات التعلم لدى الطلبة ،وغرس
شغف التعلم لدى الطلبة.



العمل عىل حتقيق متطلبات االقتصاد العاملي من خالل رضب األمثلة وتضمينها يف
التدريس ،والتمكن من مهارات القرن الواحد والعرشين مثل التفكري الناقد ،وحل
املشكالت ،والتواصل والتعاون واإلبداع واالبتكار .كام تشمل أيض اا تطبيق التكنولوجيا
لدعم أساليب التدريس وجعلها أكثر قوة وفاعلية (.)AACTE, 2008; MOE, 2010
وقد سامهت مجعية الرشاكة من أجل مهارات القرن الواحد والعرشين (

Partnership for

 )21st Century Skillsبشكل فعال لتأسيس وحتقيق إمجاع حول تعريف وحتديد مهارات ومعارف
القرن الواحد والعرشين التي جيب أن تتضمنها املناهج الدراسية .وقد قامت مجعية الرشاكة من أجل
مهارات القرن الواحد والعرشين ()P21
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بتنقيح اإلطار اخلاص بمهارات القرن الواحد والعرشين عىل مدى ست سنوات .وقد ساهم
فيه مئات املعلمني ورجال األعامل وقادة املجتمع املحيل وأولياء األمور والطلبة وواضعي السياسات
(التويب.)2017،
هناك جماالت ومهارات يتكرر ذكرها ويشار هلا عند احلديث عن مهارات القرن الواحد والعرشين كام
يأيت:
أوالً :مهارات التعلم واالبتكار
لقد ازداد االهتامم بمهارات التعلم واالبتكار كمحك ومعيار للحكم عىل مستوى استعداد
الطلبة للعمل يف بيئات عمل معقدة ومتطورة ومتييزهم عن اولئك الذين ليس لدهيم االستعداد
لذلك .وتتلخص مهارات التعلم واالبتكار بام ييل:
 -1التفكري الناقد وحل املشكالت :كالقيام بتحليل وتقييم األدلة واحلجج والرباهني ،والقدرة
عىل حل العديد من املشكالت غري املألوفة باستخدام كل من الطرق التقليدية أو الطرق
املبتكرة.
 -2التواصل :كامتالك مهارات التواصل اللفظي والكتايب باختالف السياقات واملواقف.
 -3التعاون :كالقدرة عىل العمل بشكل فعال مع فرق وجمموعات متنوعة واحرتامها.
 -4اإلبداع واالبتكار :كالقدرة عىل استخدام جمموعة واسعة من التقنيات خللق أفكار جديدة
وجديرة باالهتامم.
ثاني اا :مهارات تكنولوجيا املعلومات واإلعالم كام يأيت:
 -1الثقافة واملعلومات العامة :كالقدرة عىل الوصول للمعلومات وتقييمها ونقدها بكفاءة.
 -2الثقافة اإلعالمية :كالقدرة عىل فهم كيف وملاذا الرسائل االعالمية تصدر وما الغاية منها،
وكيفية االستفادة من وسائل اإلعالم.
 -3ثقافة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت :كالقدرة عىل استخدام التكنولوجيا كأداة بحثية
وأداة للوصول للمعلومات من خالهلا وتنظيم تلك املعلومات وتقييمها.
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.9
396

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Dr. Haya mraweh khalf AL- sardeah
Volume (3) No. (1) 2020

ثالث اا املهارات احلياتية والوظيفية
مل تعد بيئات العمل تعتمد عىل املحتوى األكاديمي ومهارات التفكري .فمع وجود بيئات عمل معقدة
أصبح الطلبة مطالبني بتطوير مهاراهتم والتي بدورها ستساهم يف تطوير حياهتم املهنية .ومن هذه
املهارات ما يأيت:
 -1املرونة والقدرة عىل التكيف كالعمل بشكل فعال يف مناخ يسوده الغموض والتغيري،
والتعامل بإجيابية مع الثناء والنقد.
 -2املبادرة والتوجيه الذايت من خالل وضع األهداف عىل املدى القصري والبعيد ،ورصد
وحتديد األولويات وترتيبها ،واالستفادة من التجارب السابقة من أجل حتقيق التقدم يف
املستقبل.
 -3املهارات االجتامعية والثقافية كالترصف بطريقة صحيحة ومهنية واحرتام االختالفات
الثقافية والعمل بفعالية مع الناس من خمتلف اخللفيات االجتامعية والثقافية.
 -4اإلنتاجية واملساءلة كاإلرصار عىل حتقيق األهداف ،حتى يف وجود العقبات والضغوط
التنافسية ،والقدرة عىل حتمل املسؤولية عن النتائج.
 -5القيادة واملسؤولية من خالل استخدام مهارات التعامل مع اآلخرين ومساعدهتم عىل حل
مشكالهتم ،واالستفادة من نقاط قوة اآلخرين لتحقيق هدف مشرتك.
وقد قامت الباحثة باستقصاء آلية اعداد وتدريب معلم الرتبية اخلاصة للوقوف عىل مدى
االهتامم يف إعداد معلم الرتبية اخلاصة وقد وجد إن اململكة العربية السعودية اهتمت بإعداد الكوادر
البرشية املؤهلة خلدمة ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة بمعاهد وبرامج الرتبية اخلاصة  ،حيث تويل
وزارة الرتبية والتعليم ممثلة يف –اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة اهتام اما كبري للنهوض بمستوى
منسوبيها ،وذلك سع ايا منها لتحقيق أهداف سياسة التعليم باململكة واملنصوص عليها بالقواعد
التنظيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلاصة يف موادها من ( ،) 57 - 54ومن()194 – 188
(املوسى )2008،اما عىل املستوى العاملي فإن الواليات املتحدة االمريكية يف عام ( )1968حركة
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اعداد املعلمني عىل الكفايات ( )CBTE()Competency Based Teacher Educationوالتي نادت
لرضورة احداث تغريات يف تأهيل املعلم وبرامج إعداده  ،ويعود السبب يف نشوء هذه احلركة اىل
حتذير عدد من املدربني األمريكيني البارزين من عدم أهلية الكثري من املعلمني وتدين مستواهم (ال
حميا  ، )2002،ولقد حظي اختيار معلمي ذوي االحتياجات اخلاصة واعدادهم  ،وتأهيلهم باهتامم
املهنيني واملرشعني لربامج الرتبية اخلاصة وقوانينها  ،مثلام كان االهتامم يف جمال التعليم العام لألطفال
العاديني  ،وزاد هذا االهتامم يف جمال الرتبية اخلاصة بسبب املهمة األصعب التي تنتظر معلم الرتبية
اخلاصة لتعليم التالميذ ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة  ،ولعل الدور الذي يقوم به معلمو الرتبية
اخلاصة متميز بطبيعته لتأدية مهام عديدة ومتنوعة ال يستطيع القيام هبا اال معلمون مدربون جيدا
وذوو كفاية مهنية متخصصة (احلديدي ،)1991،ويذكر البثال ()2000بان معلمي الرتبية اخلاصة
يعلمون ويتعاملون مع تالميذ تتفاوت قدراهتم  ،وتتباين احتياجاهتم  ،وتتاميز خلفياهتم االجتامعية
واالقتصادية والثقافية  ،ويف اغلب األحيان يتم تدريب املعلمني عىل مهارات معينة ليتمكنوا من
التعامل مع مشكلة واحدة حمددة ،بينام يضم الفصل يف العادة تالميذ لدهيم احتياجات أخرى  ،ويف
هذه احلالة  ،ينتاب املعلم شعور بالعجز ،والوحدة داخل الفصل املدريس  ،إضافة اىل ان التدريب غري
املالئم واالعداد غري الكايف (قبل واثناء اخلدمة )هو العامل الرئيس الذي قاد معلمي الرتبية اخلاصة
اىل الشعور بالندم  ،مما يشكل احد مصادر االحرتاق النفيس لدهيم( العجمي،الدورسي)2016،
ان اإل عداد اجلامعي ملعلمي الرتبية اخلاصة شهد ظهور العديد من االجتاهات واملتغريات
جعلت من الرضوري أن تعمل برامج اإلعداد عىل تغيري ممارساهتا احلالية ،وأن تفكر يف أنامط جديده
تعالج هبا املشكالت التي تواجه إعداد معلم الرتبية اخلاصة ) Cronis&Elli,2000,639-698(.
ولذلك ؛تسعى اقسام الرتبية اخلاصة بكليات الرتبية إىل االرتقاء بجودة برامج إعداد معلمي الرتبية
اخلاصة داخلها  ،باإلضافة إىل استخدام مداخل خمتلفة للقيام بالتطوير والتجديد لضامن جودهتا
،ورفع كفاءه خمرجاهتا التعليمية يف ضوء التوجهات واخلربات العاملية املعارصة .لذلك جاءت
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الدراسة هذه لطرح روية مقرتحة إلصالح برامج إعداد معلم الرتبية اخلاصة بكليات الرتبية (يف ضوء
التوجهات واخلربات العاملية ).
حيا عىل رعاية املعاقني (سنمكن أبناءنا
ولعل املتفحص لرؤية اململكة  2030جيد ا
نصا رص ا
ذوي اإل عاقة من احلصول عىل فرص عمل مناسبة ،وتعليم يضمن استقالليتهم ،واندماجهم بوصفهم
عنارص فاعلة يف املجتمع ،كام نمدهم بكل التسهيالت واالدوات التي تساعدهم عىل حتقيق النجاح).
(رؤية  ،2030ص)37
وكل تلك االحتياجات لذوي اإلعاقة حتتاج اىل معلم تربية خاصة معد إعداد جيد سواء أثناء
اخلدمة أو بعد اخلدمة حسب االجتاهات العاملية؛ لعل مهارات القرن احلادي والعرشين هي من اهم
االجتاهات احلديثة.
ولكي تتحقق الرؤية املتمثلة يف متكني ذوي االعاقة من احلصول عىل فرص عمل مناسبة،
وتعليم يضمن استقالليتهم ،واندماجهم وحتقيق خمرجات تعليمية جيدة ،فإن عىل مؤسسات التعليم
العايل أن تعدل يف سياساهتا وأن توائم براجمها بام يتناسب مع الرؤية اجلديدة ملهارات ومعارف القرن
الواحد والعرشين ،وتطوير فهم متكامل للعالقة بني التكنولوجيا واألساليب الرتبوية واملواد
الدراسية ،واالستمرار يف تقييم املعلمني ابتداء من مرحلة ما قبل اخلدمة وخالل كل مرحلة من
مراحل حياهتم املهنية .وإن أفضل طريقة وأكثرها فعالية هي أن تقوم تلك املؤسسات بدمج مهارات
ومعارف القرن الواحد والعرشين بكل جمال من جماالت النظام التعليمي وهي :املعايري ،القياس
والتقويم ،املناهج والتدريس ،التنمية املهنية ،بيئات التعلم ( .)Lim et al., 2010; P21, 2008وأن
تضع تلك املهارات ضمن خمرجات برامج إعداد املعلمني.
مشكلة الدراسة
إن هناك شبه إمجاع بأن أنظمة التعليم والتأهيل املتبعة يف كثري من دول العامل ،ومنها الدول
العربية ،ختفق يف إكساب الطلبة اخلرجيني مهارات ومعارف القرن الواحد والعرشين ،والتي تساهم يف
إعداده وتعليمه وتأهيله ليكون ناجح اا يف حياته وعمله  (AACTE, 2008NCATE, 2015;).ومن
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هنا جاءت هذه الدراسة لتحديد متطلبات إعداد معلمي الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي والعرشين يف
ضوء رؤية اململكة 2030من وجهة نظر أساتذة الرتبية والرتبية اخلاصة لتقدم دليل علمي وملموس
عىل ذلك .

ونظرا ألمهية املوضوع وندرة الدراسات التي تناولت املوضوع يف العامل العريب ويف اململكة
ا
العربية السعودية ،جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئييس التايل :هل توجد متطلبات
إلعداد معلمي الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي والعرشين يف ضوء رؤية اململكة 2030؟ والذي يتفرع
منه األسئلة التالية:


ما هي متطلبات اإلبداع إلعداد معلمي الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي والعرشين يف ضوء
رؤية اململكة 2030؟



ما هي متطلبات التواصل إلعداد معلمي الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي والعرشين يف ضوء
رؤية اململكة 2030؟



ما هي متطلبات مهارات احلياة اليومية إلعداد معلمي الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي
والعرشين يف ضوء رؤية اململكة .2030

أهداف الدراسة:

هتدف الدراسة إىل:


الوقوف عىل متطلبات إعداد معلمي الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي والعرشين يف ضوء
رؤية اململكة .2030



الوقوف عىل أهم متطلبات إعداد معلمي الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي والعرشين يف
ضوء رؤية اململكة .2030

األمهية:
ويمكن ذكرها يف النقاط التالية:
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تعد الدراسة حسب علم الباحث الدراسة األوىل يف السعودية التي تتناول متطلبات إعداد
معلمي الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي والعرشين يف ضوء رؤية اململكة .2030



تعد الدراسة األوىل والتي تركز عىل متطلبات إعداد معلمي الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي
والعرشين يف ضوء رؤية اململكة .2030



تفتح رؤية للباحثني يف هذا املجال.

مصطلحات الدراسة:


ب ويعني أمر أو عمل
مصطلح متطلبات نظر ايا :اجلمع متط َّلبات وهو اسم مفعول من تط َّل َ
أسايس ال غنى عنه .www.almaany.com
ُيط َلب حتقيقه  ،يشء
ّ



مصطلح متطلبات اجرائ ايا :هي جمموعة من املهارات التي جيب ان يمتلكها معلم الرتبية
اخلاصة حتى يصبح متواكب مع مطالب القرن احلادي والعرشين:



ويعرف بينكيل وزمالؤه (2011
مهارات القرن احلادي والعرشين:
ّ

)Binkley et al.,

مهارات القرن احلادي والعرشين بأهنا " طرق للتفكري ،والعمل ،والعيش يف عوامل متصلة،
غنية بالوسائل اإلعالمية"(ترلينج ،بريين وفادل ،تشارلز2013 ،م)


تعريف معلم الرتبية اخلاصة اجرائ َيا :هو معلم الرتبية اخلاصة يتمتع بكفايات توضح طبيعة
دوره ومن هذه الكفايات ما ييل :اإلعداد النظري يف جمال الرتبية اخلاصة واالختبارات
واستخدامها واستخراج النتائج ،واإلعداد التدريبي يف عالج األطفال ذوي االحتياجات
اخلاصة ،واستخدام االختبارات التي سوف يتم تطبيقها أثناء عمله عىل األقل ،وعىل
استخدام املعايري واستخراج النتائج ،ومعرفة بأساليب التدريس واملناهج حتى يستطيع أن
يوجه األهل للمكان املناسب(: .النمر.( 104:2006 ،

الدراسات السابقة:

أ -دراسات سابقة يف اعداد املعلم يف ضوء مهارات القرن احلادي والعرشين:
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) (L. Rockr, Donehower, et al,2016هناك حتديات معارصة تواجه معلم الرتبية
اخلاصة ،مثل عبء العمل ،غموض الدور ،التقييم ،والنقص ،استنا ادا إىل كل تلك
التحديات جعل هناك تفكري يف أعداد معلم الرتبية اخلاصة سواء قبل اخلدمة أو بعد اخلدمة
واالهتامم يف اعداد معلم الرتبية اخلاصة عىل مهارات القرن احلادي والعرشين ومتكني معلم
الرتبية اخلاصة منها ملا تتسم تلك املهارات بالسالسة ،والتمكني التكنولوجي ،والشمول،
والتمكني الوظيفي ،لذلك جاءت الدراسة للوقوف عىل التحديات التي تواجه معلم الرتبية
اخلاصة ،وما هي دوافع التغيري ،واالستفادة من نامذج القرن احلادي والعرشين يف تطوير
الرتبية اخلاصة لتحسني نتائج ذوي اإلعاقة ،وتشمل تلك املحركات الثورة الرقمية ،وفجوة
التنوع ،وعامل املصداقية ،والطلب عىل التأثري اجلامعي ،وثقافة نحن.



) )Smith', Robert, et al,2010هتدف الدراسة الوقوف عىل مناهج أعداد املعلمني،
وأعداد املعلمني اجلدد ،ويناقش الباحثني السياسة احلالية يف وضع معلمني الرتبية اخلاصة
الوضع احلايل والعالقة بني نقص بعض املعلمني ومعلمني الرتبية اخلاصة ،حيث ان هذا
البحث جاء نتيجة لتوسع أدوار والتزامات املعلمني وبشكل كبري يف السنوات األخرية،
وبسبب املخاوف الوطنية بشأن انجاز ذوي االحتياجات اخلاصة ،والذي حيتاج مساعدة
خاصة للوصول اىل املناهج العامة يف بيئة التعليم الشامل.



دراسة (التويب )2016، ،هدفت الدراسة احلالية إىل حتديد دور مؤسسات التعليم العايل يف
سلطنة ُعامن يف إكساب خرجييها مهارات ومعارف القرن الواحد والعرشين .وقد تكونت
عينة الدراسة من ( )70طال ابا وطالبة من طلبة التأهيل الرتبوي امللتحقني يف جامعة نزوى يف
فصل اخلريف  2016/2015والذين أهنوا مرحلة البكالوريوس من خمتلف الكليات
واجلامعات ال ُعامنية .وقد قام الباحثان بإعداد استبانة مهارات القرن الواحد والعرشين
والتي تكونت من  82فقرة موزعة عىل مخسة جماالت رئيسية وهي :املهارات واملعارف
العامة ،مهارات التعلم واالبتكار ،ومهارات التواصل والتعاون ،واملهارات التكنولوجية،
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واملهارات احلياتية والوظيفية .وقد أشارت نتائج الدراسة احلالية إىل أن دور مؤسسات
التعليم العايل يف سلطنة ُعامن يف إكساب خرجييها مهارات ومعارف القرن الواحد والعرشين
كان متوسط اا .كام أظهرت النتائج أن أكرب دور ملؤسسات التعليم العايل يف إكساب خرجييها
مهارات ومعارف القرن الواحد والعرشين كان يف املهارات احلياتية والوظيفية ،يليه مهارات
تكنولوجيا املعلومات واإلعالم .أما أقل دور ملؤسسات التعليم العايل يف إكساب خرجييها
مهارات ومعارف القرن الواحد والعرشين كان يف املهارات العامة (كالوعي بقضايا العامل
املحيط ،والثقافة الصحية والبيئية ،وثقافة املواطنة وريادة االعامل) ،يليها مهارات التعلم
واالبتكار .ومل يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف دور مؤسسات التعليم العايل يف
إكساب خرجييها مهارات ومعارف القرن الواحد والعرشين وفق اا للجامعة أو الكلية التي
خترج منها الطالب .وقد أوصت الدراسة بأن تقوم مؤسسات التعليم العايل يف سلطنة ُعامن
بدمج وتضمني مهارات ومعارف القرن الواحد والعرشين يف براجمها ،وإعادة تصميم
الربامج اجلامعية لتتناسب مع متطلبات وحاجات السوق املحيل.


دراسة (السليطي  )2015،هدفت هذه الدراسة إىل بيان املهارات املتطلبة ملعلم القراءة يف
املرحلتني االبتدائية ،واالعدادية باملدارس املستقلة بدولة قطر يف ضوء متطلبات القرن
احلادي والعرشين.



ولتحقيق هذا اهلدف تم تطبيق استبانة عىل عينة من منسقي ومعلمي اللغة العربية باملرحلتني
االبتدائية واالعدادية بدولة قطر ،وتم حتليل اإلجابات ومراجعتها ،ثم حساب التكرارات
والنسب املئوية ملهاره معلم القراءة يف القرن احلادي والعرشين من وجهه نظر املعلمني
واملنسقني وتصنيفها اىل سبع مهارات رئيسيه وهي (الشخصية ،واالكاديمية ،والتفكري
العليا ،والتدريسية ،والتنمية املهنية ،والتكنولوجيا التطويرية واالجتامعية) و65مهارة
فرعيه.

ومن أبرز النتائج:
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حققت مهارات معلم القراءة عند مستوى األمهية "مهمة جدا ا" ،وجاءت قيمة (ك ا )2دالة
عند مستوى ( ،)0,01وهذا يشري إىل تباين استجابات السادة املحكمني عىل عبارة أبعاد املهارات.


(الذبياين )2011،هتدف الدراسة إىل ابراز معطيات القرن احلادي والعرشين ،وما انعكاسها
عىل التعليم املدريس ،وذلك من اجل تصور مقرتح للتعليم املدريس املستقبيل يف البلدان
العربية يف ضوء تلك املعطيات.
كام تم استخدام املنهج الوصفي التحلييل والذي تطلب من القيام بمسح للدراسات

واألبحاث والتقارير واملراجع املتعلقة يف أهم ما كتب حول مالمح القرن احلادي والعرشين وذلك
متهيدا لتقديم تصور مستقبيل للتعليم املدريس يف البلدان العربية يف ضوء متغريات القرن احلادي
والعرشين ،معتمدا يف ذلك عىل النموذج االستكشايف ( )Exploratoryكأحد نامذج الدراسات
املستقبلية والذي يتم فيه حماولة استكشاف صورة املستقبل املتوقع من خالل املعطيات احلالية وذلك
عىل اعتبار أن املستقبل هو امتداد للحارض.
وقد قدم الباحث يف إطار النموذج االستكشايف يف ( )Exploratoryباستخدام أسلوب
(استقراء االجتاهات) وهو أسلوب يعتمد عىل إن القوى والعوامل واالجتاهات التي ثبتت يف التاريخ
القريب سوف تستمر يف املستقبل.
وانتهى البحث بتقديم تصور مستقبيل للتعليم املدريس ف-ي البلدان العربية يف ضوء
متغريات القرن الواحد والعرشين حيث تطرق الباحث يف هذا التصور لألهداف واملناهج واألساليب
واملعلمون واإلدارة والتمويل.
ب -دراسا سابقة يف اعداد معلم الرتبية اخلاصة


(  (Ekstam, et al,2018هتدف الدراسة إىل الكشف عن معتقدات معلم الرتبية اخلاصة
املدركة عند تدريس مادة الرياضيات لطالب املرحلة املتوسطة من ذوي األداء املنخفض،
اشارت النتائج إىل أن معلم الرتبية اخلاصة لدهيم معتقدات مدركة ذات فاعلية بخصوص
تدريس الرياضيات للطلبة ذوي املستوى املنخفض يف مادة الرياضيات أفضل من معلم
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الرياضيات ،كام أوضحت النتائج إن معلم الرياضيات لدية معرفة تربوية بدرجة عالية وأن
معلم الرتبية اخلاصة لدية درجة معتدلة يف خصوص املعرفة الرتبوية ،اكدت النتائج عىل
عدم وجود داللة إحصائية ملتغري اجلنس والشهادة.


(العجمي والدورسي2016،م) هدفت الدراسة احلالية إىل حتقق من واقع الكفايات املهنية
الالزمة ملعلمي التالميذ من ذو اإلعاقة الفكرية وامهيتها من وجهه نظر املعلمني بمدينة
الرياض  ،واستخدم الباحثان يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحلييل  ،وتكونت عينه
معلام ومعلمة من العاملني يف برنامج الرتبية الفكرية املحلقة بمدارس
الدراسة من ( )246ا
التعليم العام بمدينة الرياض  ،حيث قام الباحثان بتطوير استبانة مكونة من ( )18فقره
مقسمة عىل بعدين بواقع ( )9فقرات لكل بعد وهي (كفايات األسس العامة ،كفايات
تدريس مهنية ) ،وصممت عىل شكل مقياسني األول :يقيس درجة توافر هذه الكفايات
لدى معلمي التالميذ املعاقني فكريا ،والثاين :يقيس درجه امهيتها بالنسبة هلم ،وأوضحت
نتائج الدراسة ما ييل :أوال :جاء توافر الكفايات املهنية من وجهه نظر معلمي التالميذ ذوي
اإلعاقة الفكرية بدرجه متوسط عىل مجيع أبعاد الدراسة  ،بالرتتيب التنازيل كااليت
:الكفايات التدريسية املهنية ،كفايات األسس العامة  ،ثان ايا :جاءت مجيع الكفايات املهنية
من وجه نظر معلمي التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مهمة بدرجة كبريه ،بالرتتيب التنازيل
االيت  :الكفايات التدريسية واملهنية ،كفايات األسس العامة .



(صادق )2017،هيدف البحث إىل صياغة روية مقرتحة لتحقيق اإلصالح الرتبوي لربامج
إعداد معلم الرتبية اخلاصة بكليات الرتبية يف ضوء التوجهات واخلربات العاملية ،وذلك من
خالل التعرف عىل اإلطار املفاهيمي احلاكم لفلسفة إعداده ،وكذلك التوجهات واخلربات
العاملية لربامج إعداد معلم الرتبية اخلاصة ،وانعكاسها عىل برامج إعداده بكليات الرتبية.
واعتمد البحث عىل املنهج الوصفي ،واملنهج املقارن ،لكوهنم املالئامن لطبيعته .واقترص
البحث عىل ابراز اإلطار املفاهيمي احلاكم لفلسفة إعداد معلم الرتبية اخلاصة ،وكذلك
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التوجهات واخلربات العاملية لربامج إعداده ،وانعكاساهتا عىل الواقع املعارص يف مؤسسات
إعداده ،وتسمى إلصالح براجمه بكليات الرتبية ،وركز البحث عىل بعض التجارب
واخلربات العاملية والعربية لالستفادة منها يف تقديم الرؤية املقرتحة إلصالح برنامج
االعداد.
وخلص البحث إيل:


رضورة تبني رؤية فلسفة إلعداد معلم الرتبية اخلاصة بكليات الرتبية يف مرص؛ الستيعاب
التطوير والتحديث املستمر يف إعداده.



اتفقت اخلربات والتجارب العاملية عىل:



أمهية إعداد معلم الرتبية اخلاصة ،والقادر عىل العمل مع ذوي االحتياجات اخلاصة
للتدريس هلم وبام يتناسب مع قدراهتم.



بعض رشوط القبول وانتقاء الطالب لاللتحاق بالقسم.



وجد تشاهبه كبري يف األهداف التي وضعت بشكل مقنن ودقيق لضامن حتقيقها يف خمرجها
بعد فرتة اإلعداد.



أمهية التدريب امليداين واجلمع بني العلوم الرتبوية وعلوم اإلعاقة ،وكذلك التخصص
العلمي واإلعداد الرتبوي.



اختلفت متطلبات القبول فبام بينها إال اهنا تسعى لتحقيق ضامن جودة تلك املعايري
واملتطلبات ،واملدة التي يستغرقها اإلعداد ،ونظام احتيار الدارسني والربامج املقدمة.
لذلك قدمت الدراسة رؤية مقرتحة إلصالح برامج إعداد معلم الرتبية اخلاصة بكليات

الرتبية بمرص ،وما توصل إليه من أفكار وجتارب أسهمت هبا التوجهات واخلربات العاملية وكان هلا
انعكاسا عىل برامج إعداد معلم الرتبية اخلاصة بكليات الرتبية.
ا

من خالل استعراض للدراسات والبحوث السابقة :يمكننا ان نخرج بعدد من التعليقات
والتحليالت التي توضح عالقة وموقف الدراسة احلالية من الدراسات السابقة:
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 -1اغلب الدراسات السابقة تناولت إعداد معلمي الصفوف العادية عىل مهارات القرن
احلادي والعرشين.
 -2مجيع الدراسات أكدت عىل أمهية إعداد معلمي الصفوف العادية عىل مهارات القرن احلادي
والعرشين.
 -3تطرقت الدراسات إىل اعداد معلمي الرتبية اخلاصة وفق التوجهات احلديثة.
 -4ال توجد دراسات هتتم يف إعداد معلمي الرتبية اخلاصة عىل مهارات القرن احلادي
والعرشين.
 -5أغلب الدراسات استخدمت املنهج الوصفي ،وبعضها دعم استخدام االستبانة باملقابلة.
الطريقة واالجراءات:
منهجية الدراسة:
اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي املسحي للتعرف واستقصاء آراء واجتاهات األساتذة عن
متطلبات القرن احلادي والعرشين ملعلمي الرتبية اخلاصة يف ضوء رؤية اململكة (.)2030
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة من األساتذة اجلامعيني يف كلية الرتبية يف جامعة حائل فرع (االناث)
وعددهم  195عضو.
عينة الدراسة:
عينة الدراسة وعددهم ( )30أستاذة تم اختيارهم بطريقة عشوائية ،وهم األساتذة اللذين
يدرسون يف كليات الرتبية.
أداة الدراسة:
من أجل حتقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير أداة الدراسة بعد الرجوع إىل األدب
النظري والدراسات السابقة املرتبطة هبذا املوضوع ،حيث تكونت االستبانة من ( )33فقرة بعد
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التحكيم ،موزعة عىل ستة جماالت رئيسة ،وكل جمال يندرج حتته عدد من الفقرات ،ومخسة مستويات
لإلجابة (اوافق متاما ،اوافق ،اوافق بدرجة متوسطة ،ال اوافق متاما ،ال اوافق) .واجلدول ( )1يوضح
املجاالت الستة وعدد فقرات كل منها ،والنسبة املئوية للفقرات بعد مقارنتها بالعدد الكيل.
إجراءات التحقق من اخلصائص السيكو مرتية لالستبانة:
أوالً :صدق املحكمني:
قامت الباحث ة بالتأكد من صدق األداة بتطبيق صدق املحكمني إذ إهنا عرضت االستبانة عىل
عرشا أستا اذا جامع ايا يف ختصصات متعددة ،وتم إجراء التعديالت املناسبة من إعادة صياغة
مخسة ا
بعض الفقرات ،أو تصحيح لغوي أو تناسق عام بني فقرات االستبانة واملجاالت الثالث إىل أن
خرجت يف الصورة النهائية للتطبيق.
ثاني ًا :ثبات االستبانة
قامت الباحثة بحساب ثبات املقياس بطريقة التجزئة النصفية ،والتي تقوم عىل جتزئة املقياس
إىل نصفني (فردي –زوجي) وحساب معامل االرتباط بينهام ) ،)SPILT_HALFوكذلك ألفا-
كرونباخ كام ييل:
جدول ( )1نتائج معامالت ثبات استبانة املتطلبات
املتطلب

عدد الفقرات

معامل التجزئة ""SPILT_HALF

معامل ألفا-كرونباخ

اإلبداع

10

.86

.92

التواصل

6

.78

.90

مهارات احلياة اليومية

11

.95

.95

يتضح من نتائج جدول ( )1أن مجيع معامالت ثبات املقياس مرتفعة ،وتشري تلك النتائج
إىل صالحية االستبانة لالستخدام يف البحث احلايل.
ومن ثم قامت الباحثة بعمل حتليل لالستبانة؛ وذلك بغرض حتديد املتطلبات إلعداد معلمي
الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي والعرشين يف ضوء رؤية اململكة  2030عىل عينه مكونة من ( )35فرد
من االساتذة ،وكذلك ترتيبها ،وفيام ييل النتائج التي حصلت عليها الباحثة:
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.9
408

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Dr. Haya mraweh khalf AL- sardeah
Volume (3) No. (1) 2020

تناول االستبيان باملعاجلة كالتايل:
 -1حساب املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لكل متطلب.
 -2تم اعتامد سلم ليكرت اخلاميس لتصحيح أدوات الدراسة ،بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة
واحدة من بني درجاته اخلمس (موافق بشدة ،موافق ،حمايد ،غري موافق ،غري موافق بشدة)
وهي متثل رقمي اا ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5عىل الرتتيب ،وقد تم اعتامد املقياس التايل ألغراض
حتليل النتائج كام يف اجلدول (.)1
جدول ( )1احلكم عىل املتطلبات باستخدام مقياس ليكرت ( )Likertاخلاميس
املدى

الدرجة

1.79-1

قليلة جدا

2.59 –1.8

قليلة

3.39 -2.60

متوسطة

4.19- 3.40

كبرية

5-4.20

كبرية جدا

النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرئيس الذي نصه:



هل توجد متطلبات إلعداد معلمي الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي والعرشين يف ضوء رؤية اململكة
2030؟
بعد تطبيق االستبانة عىل عينة الدراسة ،وتفريغ االستجابات تم حساب املتوسطات احلسابية
لدرجة املوافقة عىل املتطلبات الثالث ،واجلدول ( )2أدناه يوضح ذلك.
جدول ( )2املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملتطلبات إعداد معلمي الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي والعرشين
يف ضوء رؤية اململكة 2030
املتوسط

االنحراف

احلسايب

املعياري

1

2

التواصل

4.33

.579

كبرية جدا

2

3

مهارات احلياة اليومية

4.08

.657

كبرية

الرتبة

رقم
املتطلب

املتطلبات

الدرجة
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3

اإلبداع

1
املجموع

4.04

.678

4.15

كبرية
كبرية

يبني اجلدول ( )2املتوسط العام جلميع املتطلبات حيث بلغ ( ،)4.15وإن املتوسطات
احلسابية قد تراوحت ما بني ( ،)4.33-4.04حيث جاء متطلب التواصل يف املرتبة األوىل بأعىل
متوسط حسايب بلغ ( ،)4.33بينام جاء متطلب مهارات احلياة اليومية يف املرتبة الثانية وبمتوسط حسايب
بلغ ( .)4.08وجاء متطلب اإلبداع يف املرتبة الثالثة وبمتوسط حسايب بلغ ( )4.04ويشري اجلدول
كذلك أن املتوسطات احلسابية لدى عينة الدراسة تراوحت بني الكبرية جدا والكبرية ،ويعزى ذلك
إىل كون مجيع املتطلبات ذات أمهية يف إعداد املعلمني بشكل عام ومعلمي الرتبية اخلاصة يف القرن
احلادي والعرشين يف ضوء رؤية اململكة  ،2030كام اكدّ ت ذلك الدراسات السابقة مثل دراسة
السليطي( )2015والذبياين ( )2011وغريها كام جاء يف الدراسات السابقة أن أعداد معلم الرتبية
اخلاصة سواء أعداد قبل اخلدمة أو بعد اخلدمة عىل مهارات القرن احلادي والعرشين تساهم يف درجة
كبرية يف حل كثري من التحديات التي تواجه معلمني الرتبية اخلاصة مثل عبء العمل ،غموض
الدور ،التقييم ،والنقص ،استنا ادا إىل كل تلك التحديات جعل هناك تفكري يف أعداد معلم الرتبية
اخلاصة سواء قبل اخلدمة أو بعد اخلدمة واالهتامم يف اعداد معلم الرتبية اخلاصة عىل مهارات القرن
احلادي والعرشين ومتكني معلم الرتبية اخلاصة منها ملا تتسم تلك املهارات بالسالسة ،والتمكني
التكنولوجي ،والشمول ،والتمكني الوظيفي وهذا يتوافق مع ما اثبتته دراسة

L. Rockr,

) )Donehower, et al,2016ودراسة
السؤال الفرعي األول:
ما هي متطلبات اإلبداع إلعداد معلمي الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي والعرشين يف ضوء رؤية
اململكة الطموحة 2030؟
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ل إلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملتطلبات
اإلبداع إلعداد معلمي الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي والعرشين يف ضوء رؤية اململكة ،2030
واجلدول أدناه يوضح ذلك.
جدول ( )3املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملتطلبات اإلبداع إلعداد معلمي الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي
والعرشين يف ضوء رؤية اململكة 2030مرتبة تنازلي اا حسب املتوسطات احلسابية هلا
الرتبة

رقم
الفقرة

1

4

2

8

3

10

4

1

4

5

6

7

6

9

8

6

9

2

10

3

الفقرة
استخدام أسلوب حل املشكالت

املتوسط

االنحراف

احلسايب

املعياري

4.40

.736

كبرية جدا

4.20

.797

كبرية جدا

4.17

.747

كبرية

4.06

.765

كبرية

4.06

.838

كبرية

3.97

1.098

كبرية

3.97

.891

كبرية

3.91

1.040

كبرية

3.86

1.004

كبرية

3.83

.923

كبرية

4.04

.678

كبرية

اجلمع والربط بني املعلومات وتفسريها وبناء
االستنتاجات.
حتديد وطرح أسئلة توضح وجهات النظر املتنوعة،
وتؤدي إىل أفضل احللول.
استخدام العصف الذهني مع الطلبة
استخدام أنواع خمتلفة من االستنباط (االستقراء،
واالستدالل…إلخ) بام يناسب املوقف التعليمي.
تقييم وجهات النظر املختلفة.
نقد وحتليل أنواع خمتلفة من املشكالت بطرق تقليدية
ومبتكرة.
حتليل وجهات النظر املختلفة.
تطبيق غري املألوفة لتقديم إسهامات جديدة يف املجال
الذي حيدث فيه التجديد أو التطوير
استخدام أسلوب التفكري الناقد
متطلب اإلبداع ككل

الدرجة

يبني اجلدول ( )3ان املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما بني ( ،) 4.40-3.83حيث جاءت
الفقرة رقم (  )4والتي تنص عىل " استخدام أسلوب حل املشكالت " يف املرتبة األوىل وبمتوسط
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حسايب بلغ ( ،)4.40بينام جاءت الفقرة رقم (  )3ونصها "استخدام أسلوب التفكري الناقد " باملرتبة
األخرية وبمتوسط حسايب بلغ ( .)3.83وبلغ املتوسط احلسايب ملتطلب اإلبداع ككل ( )4.04وتعزي
الباحثة ذلك الرتتيب ملتطلبات االبداع الذي جاء يف املستوى الثالث واالخري ،حيث إن هذا املتطلب
مهم يف إعداد املعلمني بشكل عام ومعلمي الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي والعرشين يف ضوء رؤية
اململكة الطموحة  2030لكنه يف سلم الرتتيب اخذ املرتبة الثالثة حيث انه تضمن جمموعة من
املهارات املهمة التي جيب ان ينم تدريب معلمي الرتبية اخلاصة عليها وكان من أمهها استخدام
أسلوب حل املشكالت ،اجلمع والربط بني املعلومات وتفسريها وبناء االستنتاجات ،حتديد وطرح
أسئلة توضح وجهات النظر املتنوعة ،وتؤدي إىل أفضل احللول ،استخدام العصف الذهني مع الطلبة
وهنا نتحدث يف إعداد املعلم للتعامل مع فئات الرتبية اخلاصة املختلفة حيث ان معلمي الرتبية
اخلاصة يتعاملون مع فئات غري متجانسة وتتوزع حسب القدرات العقلية وقد يكون هذا السبب يف انه
جاء يف املرتبة الثالثة واألخرية عىل الرغم من أمهيته جاء يف املرتبة الثالثة ولكنه مطلب له قيمة كبرية
جيب العمل عىل أعداد معلمي ذوي االحتياجات اخلاصة عىل مهاراته وذلك لوجود بعض ذوي
االحتياجات اخلاصة والذين يمتلكون قدرات عقلية متوسطة ومرتفعة بشكل كبري وهم األطفال
املوهوبني او أطفال صعوبات التعلم او موهوبني صعوبات التعلم وقد تكون مهارات القرن احلادي
والعرشين احدى الطرق يف مساعدهتم وذلك يف أعداد املعلمني عىل املطالب اإلبداعية والتي يمكن ان
يستخدمها مع الطلبة والتي ال يمكن ان يطبقها معلم الرتبية اخلاصة ما مل يتم تدريبه وأعداده عليها .
السؤال الثاين:
ما هي متطلبات التواصل إلعداد معلمي الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي والعرشين يف ضوء رؤية
اململكة 2030؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملتطلبات
التواصل إلعداد معلمي الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي والعرشين يف ضوء رؤية اململكة ،2030
واجلدول أدناه يوضح ذلك.
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جدول ( )4املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملتطلبات التواصل إلعداد معلمي الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي
والعرشين يف ضوء رؤية اململكة 2030مرتبة تنازلي اا حسب املتوسطات احلسابية هلا
املتوسط

االنحراف

احلسايب

املعياري

1

1

توصيل األفكار اجلديدة لآلخرين عىل نحو فعال.

4.49

.562

كبرية جدا

2

4

استخدام تكنولوجيا ووسائل إعالم متعددة،

4.40

.812

كبرية جدا

3

3

4.37

.598

كبرية جدا

4

2

4.34

.684

كبرية جدا

5

6

4.31

.758

كبرية جدا

6

5

4.09

.781

كبرية

4.33

.579

كبرية جدا

الرتبة

رقم
الفقرة

الفقرة

استخدام مهارات التواصل غري اللفظية يف أشكال
وسياقات متنوعة.
استخدام مهارات التواصل اللفظية واملكتوبة يف
أشكال وسياقات متنوعة.
التواصل الفعال يف بيئات متنوعة ولغات متعددة.
معرفة كيفية احلكم عىل فعالية تكنولوجيا ووسائل
إعالم مسبقا
متطلب التواصل ككل

الدرجة

يبني اجلدول ( )4ان املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما بني ( ،)4.49-4.09حيث جاءت
الفقرة رقم ( )1والتي تنص عىل "توصيل األفكار اجلديدة لآلخرين عىل نحو فعال" يف املرتبة األوىل
وبمتوسط حسايب بلغ ( ،)4.49بينام جاءت الفقرة رقم ( )5ونصها "يشارك معرفة كيفية احلكم عىل
فعالية تكنولوجيا ووسائل إعالم مسبقا" باملرتبة األخرية وبمتوسط حسايب بلغ ( .)4.09وبلغ
املتوسط احلسايب ملتطلب التواصل ككل ( ،)4.33وتعزي الباحثة ذلك الرتتيب ملتطلبات التواصل
الذي جاء يف املستوى األول ؛ وذلك يعود أيل أمهية متطلبات التواصل يف إعداد املعلمني بشكل عام
ومعلمي الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي والعرشين يف ضوء رؤية اململكة  ، 2030وذلك ألمهية
مهارات التواصل يف التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة من جهة ومن جهة أخرى ملا للتواصل من
دور كبري يف حياة ذوي االحتياجات اخلاصة بشكل خاص والعاديني بشكل عام ،ومن اهم تلك
املهارات توصيل األفكار اجلديدة لآلخرين عىل نحو فعال ،استخدام تكنولوجيا ووسائل إعالم
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متعددة ،استخدام مهارات التواصل غري اللفظية يف أشكال وسياقات متنوعة ،استخدام مهارات
التواصل اللفظية واملكتوبة يف أشكال وسياقات متنوعة ،استخدام مهارات التواصل اللفظية
واملكتوبة يف أشكال وسياقات متنوعة ،التواصل الفعال يف بيئات متنوعة ولغات متعددة ،معرفة كيفية
احلكم عىل فعالية تكنولوجيا ووسائل إعالم مسبقا والدراسات السابقة تأكد أمهية استخدام
التكنولوجية يف توصيل املعلومات لذوي االحتياجات اخلاصة وقد اكدت الدراسات السابقة ان ذوي
االحتياجات اخلاصة بحاجة ملحة للتواصل وان كثري من أساليب التكنولوجية تعمل عىل مساعدهتم
يف التواصل خاصة مع سياسة العليم الشامل او التعليم للجميع وهذا ما أكدته الدراسة احلالية
والدراسات السابقة مثل دراسة  Smith', Robert, et al,2010التي تأكد عىل أن ذوي االحتياجات
اخلاصة ،حيتاجوا مساعدة خاصة للوصول اىل املناهج العامة يف بيئة التعليم الشامل.
السؤال الثالث:
ما هي متطلبات مهارات احلياة اليومية إلعداد معلمي الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي والعرشين يف
ضوء رؤية اململكة 2030؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملتطلبات
مهارات احلياة اليومية إلعداد معلمي الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي والعرشين يف ضوء رؤية اململكة
 ،2030واجلدول أدناه يوضح ذلك.
جدول ( )5املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملتطلبات مهارات احلياة اليومية إلعداد معلمي الرتبية اخلاصة يف
القرن احلادي والعرشين يف ضوء رؤية اململكة 2030مرتبة تنازلي اا حسب املتوسطات احلسابية هلا
الرتبة

رقم
الفقرة

1

7

2

9

3

5

الفقرة
ينمي مهارات التكيف بالعمل

املتوسط

االنحراف

احلسايب

املعياري

4.23

.808

كبرية جدا

4.20

.719

كبرية جدا

4.17

.747

كبرية

تصميم بيئات تعلم مرتابطة ،لتقديم نشاطات تزيد
التفاعل االجتامعي
ينمي الرغبة يف مساعدة اآلخرين يف الوصول إىل حتقيق

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.9
414

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

الدرجة

Dr. Haya mraweh khalf AL- sardeah
Volume (3) No. (1) 2020

الرتبة

رقم
الفقرة

الفقرة

املتوسط

االنحراف

احلسايب

املعياري

الدرجة

األهداف.
3

11

يثمن املسامهات التي يقدمها كل عضو يف الفريق.

4.17

.747

كبرية

5

4

ينمي املسؤولية املشرتكة يف العمل التعاوين

4.14

.692

كبرية

5

6

4.14

.974

كبرية

7

3

ينمي املرونة عند الطلبة يف جمال االختيارات

4.06

.765

كبرية

7

10

يمكنهم من حتمل املسؤولية وممارسة القيادة

4.06

.873

كبرية

9

8

4.03

.747

كبرية

10

2

يمكنهم من القدرة عىل العمل بفرق خمتلفة.

3.91

.887

كبرية

11

1

يمكنهم من حتمل املسؤولية وممارسة القيادة

3.80

.868

كبرية

4.08

.657

كبرية

تزويد الطالب باملهارات الالزمة لسوق العمل
ووظائف املستقبل عن طريق تنمية مهارات معينة.

يوفر املستوى املناسب من احلرية لكل طالب ليامرس
التوجيه الذايت واملبادرة

متطلب مهارات احلياة اليومية ككل

يبني اجلدول ( )5ان املتوسطات احلسابية قد تراوحت ما بني ( ،)4.23-3.80حيث جاءت
الفقرة رقم ( )7والتي تنص عىل "ينمي مهارات التكيف بالعمل" يف املرتبة األوىل وبمتوسط حسايب
بلغ ( ،)4.23بينام جاءت الفقرة رقم ( )1ونصها "ييمكنهم من حتمل املسؤولية وممارسة القيادة"
باملرتبة األخرية وبمتوسط حسايب بلغ ( .)3.80وبلغ املتوسط احلسايب ملتطلب مهارات احلياة اليومية
ككل ( ،) 4.08وتعزي الباحثة ذلك الرتتيب ملتطلبات مهارات احلياة الذي جاء يف املستوى الثاين ؛
وذلك يعود أيل أمهية متطلبات مهارات احلياة يف إعداد معلمي الرتبية اخلاصة يف القرن احلادي
والعرشين يف ضوء رؤية اململكة  2030ويعود السبب أيل أمهية تلك املهارات يف اعداد طلبة ذوي
االحتياجات اخلاصة عىل مهارات احلياة اليومية وجاءت املهارات مرتبة حسب األمهية لذوي
االحتياجات اخلاصة ،وهي مرتبة كام ييل :ينمي مهارات التكيف بالعمل ،تصميم بيئات تعلم
مرتابطة ،لتقديم نشاطات تزيد التفاعل االجتامعي ،ينمي الرغبة يف مساعدة اآلخرين يف الوصول إىل
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حتقيق األهداف ،يثمن املسامهات التي يقدمها كل عضو يف الفريق ،ينمي املسؤولية املشرتكة يف العمل
التعاوين ،تزويد الطالب باملهارات الالزمة لسوق العمل ووظائف املستقبل عن طريق تنمية مهارات
معينة ،وتعد تلك املتطلبات مهمة لكل من العادي وذوي االحتياجات اخلاصة وتزداد األمهية عند
ذوي االحتياجات اخلاصة خاصة انه حيتاج احد ليساعده عىل اكتساب تلك املهارات والتي قد
يكتسبها العادي بدون أي مساعدة من املعلم.
التوصيات:
 -1إ عداد أساتذة الرتبية اخلاصة يف اجلامعات إلعداد معلمي الرتبية اخلاصة عىل مهارات القرن
احلادي والعرشين
-2

العمل عىل اعداد معلمي الرتبية اثناء اخلدمة وذلك يف عمل دورات وورش تدريبية

-3

العمل عىل اعداد معلمي الرتبية قبل اخلدمة
ٍ
خاصة للمدارس التي تن ِّف ُذ هبا برامج الرتبية اخلاصة.
معايري
وضع
ُ
َ
ٍ
قبل ٍ
تقويم برامجِ الرتبية ِ
متخصصة يف جمال تطبيق مهارات القرن احلادي والعرشين،
جلنة
ُ

-4
-5

ووضع التوصيات اخلاصة بذلك.
ُ
ٍ
ِ
استثنائية ملعلم الرتبية اخلاصة الذي يعمل عىل تطبيق مهارات
رصف مكافأة
 -6العمل عىل
القرن احلادي والعرشين.
 -7اجراء املزيد من البحوث يف اعداد معلمي الرتبية اخلاصة عىل مهارات القرن احلادي
والعرشين.
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 .4التويب ،لفاعوري ( ،)2016دور مؤسسات التعليم العايل يف سلطنة عامن يف اكساب خرجييها
مهارات ومعارف القرن الواحد والعرشين،
Vo,2. No,2

Global Institute for Study & Research

Journal (GISR-J) 2016/ february ISSN: 2397-0308

 .5احلديدي ،منى ( .)1991الكفايات التعليمية الالزمة ملعلمي األطفال املعوقني سمعيا يف
األردن وعالقتها ببعض املتغريات.
 .6الذيباين ،حممد ( .)2011مستقبل التعليم املدريس يف البلدان العربية يف ضوء معطيات القرن
الواحد والعرشين ،املجلة الرتبوية ،ع ،98ج.1
 .7السليطي ،ضبيه ( :)2015تصور مقرتح ملهارات معلم القراءة يف ضوء متطلبات القرن احلادي
والعرشين يف املدارس املستقلة يف دولة قطر ،جملة الرتبية/جامعة االزهر (ع ،164ج)3
 .8الصادق ،حممد ( .)2017رؤية مقرتحة إلصالح برامج اعداد معلم الرتبية اخلاصة بكليات
الرتبية (يف ضوء التوجهات واخلربات العاملية).
 .9العجمي ،الدورسي ( :)2016التحقق من واقع الكفايات املهنية االزمة ملعلمي التالميذ ذوي
اإلعاقة الفكرية وامهيتها من وجهه نظرهم بمدينة الرياض ،املجلة الدولية لألبحاث
الرتبوية /جامعة االمارات العربية املتحدة ،جملد.39
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 .10املوسى ،نارص ( :)2008مسرية الرتبية اخلاصة يف اململكة العربية السعودية من العزل اىل
الدمج .ديب :دار القلم للنرش والتوزيع.
 .11النمر ،عصام ( :)2006حمارضات يف أساليب القياس والتشخيص يف الرتبية اخلاصة دار
اليازوري العلمية للنرش والتوزيع عامن.
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