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امللخ�ص:
��س���تهدف �لبح���ث �لك�س���ف ع���ن م�س���توى �لكفاي���ات �لأد�ئية لخ�س���ائى تعديل 
�ل�سلوك لالأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد، وتكونت عينة �لبحث من جمموعة قو�مها 
)45( �أخ�س���ائًيا م���ن �أخ�س���ائيي تعدي���ل �ل�س���لوك �لذي���ن يتعاملون م���ع �لأطفال ذوى 
��س���طر�ب �لتوح���د، ممن ت���رت�وح �أعمارهم ب���ني )23 -35( �س���نة، ومت تطبيق مقيا�س 
�لكفاي���ات �لأد�ئي���ة . و�أ�س���فرت نتائج �لبحث عن : �أن م�س���توى �لكفاي���ات �لأد�ئية جاء 
على �لنحو �لتاىل: كفايات �لتقومي وبناء �لختبار�ت فى �ملرتبة �لأوىل يليها كفايات 
�إد�رة �ل�سف وجاءت كفايات �لتدري�س فى �ملرتبة �لأخرية . وتو�سلت �لنتائج �أي�سا �ىل 
عدم وجود فروق د�لة بني �أخ�س���ائيي تعديل �ل�س���لوك )�لذكور- �لإناث( فى م�س���توى 

�لكفايات �لأد�ئية لديهم.

الكلمات املفتاحية: �لكفايات �لأد�ئية -  �أخ�سائى تعديل �ل�سلوك - ��سطر�ب �لتوحد
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The performance efficiency level of  behavior 
modification specialist for children with autism

Abstract:
The study aimed to test the performance efficiency level of  behavior 
modification specialist for children with autism, even study sample 
consisted of a group of (45) behavior modification specialist, and the 
researcher used the following tools: Behavioral Performance Scale 
(by: researcher). Aged (23-35 years), were the following tools: the 
performance efficiency measure competencies. The results of the 
study: to identify the level of the performance efficiency : (teaching 
efficiencies - efficiencies of Grade-management competencies 
Calendar and build tests) where efficiencies Calendar and build tests 
came first followed by the efficiencies of classroom management and 
teaching competencies came in ranked last. The results also found 
that there was no difference between the behavior modification 
specialists (male-female) in the level of the performance efficiency 
they have.

Key words:
-( The performance efficiency -  Behavior modification specialist
-( Children with autism 
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مقدمة:
يعتم���د م�س���تقبل �لأم���ة عل���ى نوعية �لرتبي���ة �ملقدم���ة لأبنائها ل عل���ى تنمية 
�ملعلومات وحمتو�ها، �إذ� ما �أريد لأبناء هذه �لأمة �أن يكونو� �أع�ساء فاعلني منتجني 
يف �س���نع �مل�س���تقبل،مع �لأخ���ذ بع���ني �لعتب���ار �ملتغ���ري�ت �لعاملي���ة و�لنفج���ار �ملع���ريف 
و�لتكنولوج���ي و�لدميوغر�يف،ف���ال بد من �لهتمام بتنمية جو�نب �ل�سخ�س���ية للفرد 
بكاف���ة �أبعاده���ا للو�س���ول �إىل �أف���ر�د يتمتعون باأف�س���ل م�س���تويات �ل�س���حة �جل�س���مية 
و�لنف�سية و�لجتماعية، و�لقدرة على �لإنتاج و�لإبد�ع وخدمة �ملجتمع. ومن �ملعروف 
�أن ه���ذ� كل���ه ل يتاأت���ى �إل من خ���الل �لهتمام �خلا�س باملعلمني �لذي���ن ٌيعدون �ملفتاح 
�لرئي�س و�حلجر �ألأ�سا�س لنجاح �لعملية �لرتبوية،لذلك فال بد من �لهتمام مبعلم 

�لأطفال �لتوحديني وبالكفايات �خلا�سة به .

وتطوير �أد�ء �أخ�س���ائى تعديل �ل�س���لوك يجب �أن يكون يف �س���ورة حلقة مت�سلة 
تب���د�أ برغبت���ه يف �لعمل مبهن���ة �لتعليم و�إعد�ده يف كليات �لرتبية من خالل �كت�س���ابه 
للمهار�ت �لأ�سا�سية للنهو�س بالعملية �لتعليمية. ونظًر� لتغري طبيعة �أدو�ر �أخ�سائى 
تعدي���ل �ل�س���لوك يف �لعملي���ة �لتعليمية وتعدده���ا كان لبد �أن يقابله���ا تغري مماثل يف 
م�س���امني بر�م���ج �إع���د�ده وتدريب���ه، مم���ا �أدى �إىل ظه���ور حم���اولت عدي���دة لتطوير 
بر�م���ج �إع���د�د �ملعلمني وتدريبهم، من �أجل حت�س���ني �أد�ئهم ورفع كفاياتهم و�لنهو�س 
و�لرتقاء مب�ستو�هم نظًر� لأن �لأ�ساليب �لتقليدية يف �إعد�د �أخ�سائى تعديل �ل�سلوك 
مل تع���د ق���ادرة على مو�كبة �لتغري�ت �لتي طر�أت على دور �ملعلم يف �لعملية �لتعليمية 
حت���ى يتمك���ن �أخ�س���ائي تعديل �ل�س���لوك من حتقيق ج���ودة �لأد�ء هن���اك كفايات �أدئية 
حمددة تتطلبها وظيفة �أخ�سائي تعديل �ل�سلوك لالأفر�د ذوي �لإعاقات هي �ملعرفة، 

و�ملهار�ت، و�لقدر�ت، و�أ�سلوب �لأد�ء، و�ل�سمات �ل�سخ�سية )حممد، 2013، �س 45( .

وفى هذ� �ل�سياق يوؤكد �سعفان، حممود )2007، �س �س 224-225( على �سرورة 
�أن يتمت���ع معلم �لرتبية �خلا�س���ة بوجه عام و�أخ�س���ائي تعديل �ل�س���لوك بوجه خا�س 
مبجموعة من �لكفايات و�خل�سائ�س و�لتي من �أهمها : �أن يكون لديه �جتاهات �إيجابية 
نح���و �ملعاق���ني )�لأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد (، ويكون على علم بفل�س���فة �لتاأهيل 
و�لإر�س���اد �ملهن���ي، و�لتدري���ب عل���ى كيفية �لتعامل م���ع �سخ�س���ية �ملعاق)�لأطفال ذوى 
��سطر�ب �لتوحد(، و�ل�ستفادة من كل ما هو جديد يف جمال طرق �لتدري�س للمعاقني. 
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وُيع���د �جت���اه �لكفاي���ات �لأد�ئي���ة م���ن �أب���رز �لجتاه���ات �حلديث���ة �لت���ي �س���ادت 
بر�م���ج �إع���د�د �ملعلم���ني وتدريبهم خالل �لعقود �لثالث �ملا�س���ية، فقد قام �لكثري من 
�لرتبوي���ني باعتم���اد �لكفاية ب���دًل من �ملعرفة يف بر�مج تربي���ة �ملعلمني، وقد بد�أت يف 
�ملجتمع �لأمريكي كحركة ثقافية يتم فيها تقييم �أد�ء �ملعلم من خالل �سلوك �ملتعلم 
وحت�س���يله �لدر��س���ي، ثم �هتم���ت بتقومي �أد�ء �ملعلم ملادة تخ�س�س���ه »م���ا ميكنه عمله« 
�أك���رث مم���ا يعرف���ه عن �لتخ�س����س، ث���م �نتقل �لهتم���ام �إىل تق���ومي �ملعل���م من خالل 
بر�مج �إعد�ده وتدريبه، و�لذي �عتمد على تعزيز �لأ�س����س �لرتبوية و�لنف�س���ية لديه، 
وق���د �نت�س���ر هذ� �لجتاه على �س���كل حركة و��س���عة ُعرفت بحركة �إع���د�د �ملعلمني على 

�أ�سا�س �لكفايات )�ل�سرف، 2014، �س 386(.

وُي�س���ري �س���عفان، وحمم���ود  )2007، ����س 235( �إىل �أن معل���م �لرتبية �خلا�س���ة 
�لناج���ح �لكفء هو من يندمج يف ن�س���اطات وممار�س���ات تعك�س تل���ك �لكفايات �لأد�ئية 
و�لتي تنعك�س بدورها على �أد�ء �لتالميذ يف �لف�س���ل، وهو ما مييز ب�س���دق بني �ملعلم 
�لكفء و�ملعلم غري �لكفء، بالتايل تطوير بر�مج و�أ�ساليب �إعد�دهم وتدريبهم وجعل 
موؤ�س�سات �لإعد�د مر�كز �إ�سعاع ومنطلقات للتجديد، وهذ� يتطلب من �ملعلم �سرورة 
���ا معرفة طرق تعديل �ل�س���لوك وتنفيذ ما ميكن من هذه  معرف���ة ح���دود �أدو�ره و�أي�سً

�لطرق فى حدود �أدو�ره.

و�إن �مت���الك �أخ�س���ائيني تعدي���ل �ل�س���لوك للكفاي���ات �لأد�ئي���ة �أم���ًر� �س���رورًيا 
ومهًم���ا حت���ى يقوم مبهمته على �أكمل وجه �آخذين فى �لعتب���ار تكامل هذه �لكفايات 
م���ع بع�س���ها �لبع����س و�لتناف����س �حل�س���اري ب���ني �لأمم و�ل�س���عوب و�لتفج���ر �ملع���ريف 
و�لتقني. و�ملق�سود بالكفاية �لأد�ئية يف جمال �لرتبية �خلا�سة عموًما ومع �لأطفال 
ذوى ��سطر�ب �لتوحد ب�سفة خا�سة هي قدرة �أخ�سائيني تعديل �ل�سلوك على �لقيام 
بعمله كاأخ�س���ائي مبهارة و�س���رعة و�إتقان، و�أن ميتلك جمموعة من �ملهار�ت �ملتد�خلة 
مًعا بحيث ت�س���كل �لقدرة على �لقيام بجانب مهني حمدد، لأنه من �ل�س���روري تكامل 
�لكفايات �ملهنية لدى �أخ�س���ائيني تعديل �ل�س���لوك �لذين يتعاملون مع �لأطفال ذوى 
��س���طر�ب �لتوح���د؛ م���ن �لكفاي���ات �ل�سخ�س���ية، و�لكفاي���ات �لتعليمي���ة �أي �لتجدي���د 

�ملعريف، و�لكفايات �لأد�ئية د�خل حجرة �ل�سف . 
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وق���د �أك���دت �لعدي���د م���ن �لدر��س���ات عل���ى �لهتم���ام باملعلم���ني ب�س���فة عام���ة 
ومبعلم���ي �لرتبي���ة �خلا�س���ة و�أهمي���ة تاأهيلهم طبًق���ا لحتياجاتهم �لتدريبية ب�س���فة 
خا�س���ة، �س���و�ء �أثن���اء عملي���ة �لإع���د�د �أو �أثن���اء �خلدم���ة وم���ن �أهم �لدر��س���ات  در��س���ة                                                 
) �إمي���ان �س���الح �لدين �س���الح،2008(، ودر��س���ة )من���ال خمتار حممد، وحنان ح�س���ني 
قرنى ،2003( ،وهدفت هذه �لدر��سات �إىل حتديد �لحتياجات �لتدريبية �أو �لكفايات 
�ملهنية با�ستخد�م تكنولوجيا �لتعليم وتوظيفها فى تعليم ذوى �لحتياجات �خلا�سة .

بن���اًء عل���ى ذل���ك ج���اءت فك���رة �لبح���ث �حل���ايل به���دف �لتع���رف على م�س���توى 
�لكفاي���ات �لأد�ئية لدى �أخ�س���ائي تعديل �ل�س���لوك لالأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد، 

و�لوقوف على �ملدى �لذي ميتلكه ملهار�ت تعديل �ل�سلوك.  .  

م�سكلة البحث:
حتت���اج م�س���ر �إىل �لأبح���اث و�لدر��س���ات �لت���ي تهت���م باإع���د�د وتدري���ب معلمي 
ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة ب�س���كل عام و�أخ�س���ائي تعديل �ل�سلوك بوجه خا�س؛ وذلك 
���ا هناك ندرة يف �لدر��س���ات �لتي ت�ستهدف  للت�س���دي لهذ� �ل�س���طر�ب �ملنت�س���ر. و�أي�سً
ت�س���ميم بر�مج تدريبية لالأخ�س���ائيني تعديل �ل�سلوك وخا�س���ة �لذين يتعاملون مع 
�لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د تق���وم عل���ى حتدي���د �حتياجاته���م �لتدريبي���ة. وقد 
لح���ظ �لباح���ث وجود ثغ���ر�ت يف كفايات �لخ�س���ائيني �لذين يتعامل���ون مع �لطفال 
ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د �لأد�ئي���ة، وكذل���ك نق����س و��س���ح يف �لإمل���ام باملكون �ل�س���لوكى 
ببعدي���ه �لنظ���ري و�لعملي، وق�س���ور يف �إ�س���رت�تيجيات �لتدري�س �حلديثة و��س���تخد�م 

�لو�سائل �لتكنولوجية، مما ينعك�س �سلًبا على حت�سيل طلبتهم و�أد�ئهم .

 ومن هنا جاءت هذه �لدر��س���ة بهدف و�س���ف  �لكفايات �لأد�ئية  لأخ�س���ائيني 
تعدي���ل �ل�س���لوك �لذي���ن يتعامل���ون م���ع �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د، وحتدي���د 
�لكفاي���ات �لت���ي يحتاجه���ا �أخ�س���ائيني تعديل �ل�س���لوك ويحتاجون �إىل �لت���درب عليها 
. حي���ث يع���د ��س���طر�ب �لتوح���د �أح���د �ل�س���طر�بات �لنمائي���ة �ملنت�س���رة، �لذى يت�س���م 
ب�س���عف  يف �لتفاع���ل �لجتماعي، ومهار�ت �لتو��س���ل، و�س���لوكيات و�هتمامات منطية 
وتكر�ري���ة(World Health Organization, 2006)،كم���ا يت�س���من ��س���طر�ًبا يف 
�لن�ساطات �لتخيلية، و�لتعبري �للفظي وغري �للفظي، و�لتاآزر �حلركي، بالإ�سافة �إىل 

.(Landa, 2008,p. 141) سعف يف �لنتباه و�لتقليد�
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      وتعت���رب عملي���ة تعدي���ل �ل�س���لوك م���ن �أه���م �لفني���ات �لت���ي ت�س���تخدم لعالج 
�مل�س���كالت �ل�س���لوكية ل���دى �لأطف���ال بوج���ه ع���ام �س���و�ء كانو� طبيعي���ني �أو كان���و� ذوي 
�حتياجات خا�س���ة وذلك من �أجل توفري فر�س جيدة للتكيف مع جمتمعهم ب�س���ورة 
طبيعي���ة وبحي���ث ل يك���ون هناك غر�بة يف ت�س���رفاتهم �أمام �لآخري���ن. وعلى هذ� فاإن 
�حلل �لأمثل هو �لتعليم و�لتدريب با�ستخد�م �إ�سرت�تيجيات وو�سائل تدريب مالئمة 

خلف�س �أعر��س �لتوحد، وتنمية مهار�ت �لأطفال �لتوحيديني �حلياتية.
ومما �سبق يت�سح لدى �لباحثني �أن ��سطر�ب �لتوحد ي�سهد زيادة و��سحة  يف 
�ل�س���نو�ت �لأخرية  حيث �أكدت �أحدث در��س���ة لعام  )2015(  عن �لتوحد  وهى در��س���ة           
(Dean, et al, 2015, p.2  )  �أن كل)1( من)68( طفل ي�سخ�سو� على �أنهم لديهم 
���ا على و�س���ول ن�س���به  ��س���طر�ب توح���د ف���ى �لوليات �ملتح���دة �لأمريكية، و�أكدت �أي�سً
�لتوحد �إىل)1 �إىل 90( باملائة بني �ملر�هقني و�أن �لن�س���بة فى حالة زيادة م�س���تمرة فى 
�لعقد �لقادم. بحيث بات ي�سكل م�سدر قلق ومعاناة م�ستمرة لكثري من �لأ�سر، �لأمر 
�ل���ذي يتطل���ب �لتدخ���ل بالن�س���ح و�لرعاية و�لتوجي���ه و�لتعديل من خالل ��س���تخد�م 
�إ�س���رت�تيجيات تعديل �ل�س���لوك  و�أن هناك �ختالًفا وت�س���ارًبا فى ن�سبة �لنت�سار، وقد 
يرج���ع ذل���ك �إىل : عدم �لتف���اق على تعريف حمدد للتوحد و�ختالف �أ�س���باب حدوث 

�لتوحد و�لتباين يف �ملحكات �لت�سخي�سية و�مل�سحية �مل�ستخدمة
وهنا تربز �أهمية �إعد�د �أخ�س���ائي تعديل �ل�س���لوك باعتبار �أن م�س���كلة �لأطفال 
ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د م�س���كلة منائي���ة �س���لوكية، لذلك يج���ب �إعد�د بر�مج ت�س���اعد 
على حت�س���ني �لكفايات �لأد�ئية لأخ�سائى تعديل �ل�سلوك للتعامل مع هذه �لفئة من 
فئات �لإعاقة . ويعد �أخ�سائي تعديل �ل�سلوك هو �ملنوط به حتقيق ذلك، ولكن هناك 
ندرة يف �لدر��س���ات �لتي �هتمت بالكفايات �لأد�ئية، ومُيكن تلخي�س م�س���كلة �لدر��س���ة 
يف �ل�س���وؤ�ل �لرئي�س �لآتي: “ ما م�س�توى الكفايات االأدائية الأخ�س�ائي تعديل ال�س�لوك 

للأطفال ذوى ا�سطراب التوحد ؟” .

ويتفرع من ال�سوؤال الرئي�س جمموعة من االأ�سئلة الفرعية االآتية: 
((( م���ا م�س���توى �لكفاي���ات �لأد�ئي���ة لدى �أخ�س���ائي تعدي���ل �س���لوك  �لأطفال ذوى 1

��سطر�ب �لتوحد؟
((( ه���ل هن���اك ف���روق بني �أخ�س���ائيي تعدي���ل �س���لوك ف���ى �لكفاي���ات �لأد�ئية لدى 1

�أخ�سائي تعديل �ل�سلوك تعزى �إىل �جلن�س ؟
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اأهداف البحث:      
يهدف �لبحث �حلايل �إىل: 

((( �لتع���رف عل���ى �أهم �لكفاي���ات �لأد�ئي���ة �لالزم تو�فره���ا لدى �أخ�س���ائى تعديل 1
�ل�سلوك لالأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد .

((( حتدي���د م���دى وجود فروق بني �جلن�س���ني من �أخ�س���ائيى تعديل �ل�س���لوك فى 1
�متالك �لكفايات �لأد�ئية. 

((( �لتعرف على �لدور �لأد�ئى �لذى يوؤديه �أخ�سائى تعديل �ل�سلوك مع �لأطفال 1
ذوى ��سطر�ب �لتوحد .

اأهمية البحث: 
تتح���دد �أهمي���ة �لبح���ث يف �جلانب �لذي تت�س���دى لدر��س���ته وهو  �لك�س���ف عن 
م���دى �متالك �أخ�س���ائيني تعديل �ل�س���لوك للكفايات �لأد�ئية وميكن تو�س���يح �أهمية 

�لبحث �حلايل يف �لنقاط �لآتية:
((( يهت���م �لبح���ث �حل���ايل مبعرفة �أه���م �لكفاي���ات �لأد�ئي���ة �ل���الزم تو�فرها لدى 1

�خ�سائى تعديل �ل�سلوك لالأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد.
((( ندرة �لدر��سات �لعربية و�لأجنبية يف حدود علم �لباحث �لتى �هتمت بدر��سة 1

�لكفاي���ات �لأد�ئي���ة ل���دى �أخ�س���ائى تعديل �ل�س���لوك لالأطفال ذوى ��س���طر�ب 
�لتوحد. 

((( ياأت���ى �لبح���ث �حل���ايل كاإ�س���تجابة مو�س���وعية للعديد م���ن تو�س���يات �لبحوث 1
و�ملوؤمتر�ت وما ينادى به �لرتبويون يف �لوقت �حلا�س���ر من �س���رورة �لهتمام 
مبعل���م �لرتبي���ة �خلا�س���ة  بوجه عام و�أخ�س���ائى تعديل �ل�س���لوك بوجه خا�س 
عن طريق �لرب�مج �لرتبوية �خلا�سة و�لتي ت�سهم فى رفع كفاءته �لأد�ئية. 

((( يك�س���ف �لبحث عن �حلاجة �ل�س���ديدة لبذل �ملزيد من �جلهد لتدريب معلمي 1
�أخ�س���ائى تعدي���ل �ل�س���لوك على بر�م���ج تطوي���ر �لأد�ء �ملهنى و�إ�س���رت�تيجياته 
ومكونات���ه ومناذج���ه وعملياته، وذلك لرفع كفاءتهم وقدر�تهم للو�س���ول �إىل 

جودة �أد�ء �خ�سائى تعديل �ل�سلوك .
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م�سطلحات البحث:

1- الكفاي�ات االأدائية:«جمموع���ة �ملع���ارف و�ملفاهي���م و�مله���ار�ت و�لجتاه���ات �لت���ي 
يكت�س���بها �لطال���ب �ملعل���م نتيج���ة �إع���د�ده يف برنام���ج مع���ني توج���ه �س���لوكه وترتق���ي 
�أد�ئ���ه �إىل م�س���توى م���ن �لتمك���ن ميّكن���ه م���ن ممار�س���ة مهنت���ه ب�س���هولة وي�س���ر«                                    يف 

)�للقاين، و�جلمل، 1996، �س 147(.

وُتعرف اإجرائًيا باأنها �ملهار�ت �لتدري�س���ية �لتى يقوم بها �أخ�س���ائى تعديل �ل�سلوك مثل 
مه���ار�ت �لتدري����س مهارة �إد�رة �جلل�س���ة )�ل�س���ف(، ومه���ارة بناء �لختب���ار و�لتقومي، 
و�أد�ء ه���ذه �مله���ار�ت تبن���ي وتعتمد على ما ح�س���له �لفرد �س���ابًقا من كفاي���ات معرفية، 
���ا ي�س���تطيع �ملعل���م �أن يقدم���ه ويوؤديه م�س���تفيًد� فيه من كل �لو�س���ائل              وتتطل���ب عر�سً

و�لأ�ساليب و�لفنيات . 

             Behavior Modification Specialist): ال�س�لوك  تعدي�ل  اأخ�س�ائي   -2
هو ذلك �ل�سخ�س �لذي يعمل على �إعد�د وتنفيذ وتقييم بر�مج تعديل �ل�سلوك وعادة 
ما ياأتي على ر�أ�س فريق يكون م�سئوًل عن ذلك حتى حتقق �لرب�مج �ملقدمة �أهد�فها 

�ملحددة لها )حممد، 2012، �س 3( . 

وُتع�رف اإجرائًي�ا : باأن���ه �ل�س���خ�س �ملوؤهل علمًي���ا و�أكادميًي���ا للتعامل م���ع �لأطفال ذوى 
��س���طر�ب �لتوحد با�س���تخد�م �إ�س���رت�تيجيات تعديل �ل�س���لوك، وذلك مبا ميتلكه من 
كفايات مهنية )معرفية و�جتماعية و�أد�ئية( ت�ساعده على �لقيام بدوره بدقة و�سرعة 

و�تقان.

                                   :(Children with Autism)3- االأطفال ذوو ا�سطراب التوحد
  ُتع���رف (Tina, T. D.,2011,40) �لتوح���د باأن���ه �إعاقة فى �لنمو توؤثر ب�س���كل كبري 
على �لتو��سل �للفظي وغري �للفظي و�لتفاعل �لجتماعي، ويظهر ذلك بو�سوح قبل 

�سن �لثالثة، و�لتي توؤثر �سلًبا على �لأد�ء �لتعليمي للطالب. 

      و�أ�سار �إليهم �ل�سربيني )2004، �س 58( باأنهم �أولئك �لأطفال �لذين لديهم 
��سطر�ب منائي و�سلوكي يوؤثر على �لتفاعل �لجتماعي، وعلى �لت�سال مع �لآخرين، 
ويتح���دد ن�س���اطهم و�هتماماته���م يف �أم���ور منطي���ة وروتيني���ة متيزه���م ع���ن غريه���م.
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االإطار النظرى
( مفهوم الكفايات االأدائية :	

      ويعرف �ل�س���رف )2014، �س 383 ( �لكفايات �لأد�ئية �أو �لتدري�س���ية باأنها: 
»جملة �ملعارف و�لقدر�ت و�لجتاهات �لتي تتو�فر لدى �ملعلمني وميكن ومالحظتها 

وقيا�سها عند م�ستوى معني من �لأد�ء«.

وُتعرف اإجرائًيا باأنها �ملهار�ت �لتدري�س���ية �لتى يقوم بها �أخ�س���ائى تعديل �ل�س���لوك مثل 
مهار�ت �لتدري�س مهارة �إد�رة �جلل�سة )�ل�سف(، ومهارة بناء �لختبار و�لتقومي، و�أد�ء 
هذه �ملهار�ت تبني وتعتمد على ما ح�س���له �لفرد �س���ابًقا من كفايات معرفية، وتتطلب 
���ا ي�س���تطيع �ملعلم �أن يقدمه ويوؤديه م�س���تفيًد� فيه من كل �لو�س���ائل و�لأ�ساليب  عر�سً

و�لفنيات . 

( اأنواع الكفايات االأدائية: 	
ر�س���دت وز�رة �لرتبي���ة �لوطني���ة �ملغربي���ة ع���ن �لكفاي���ات �ملهني���ة �لت���ي يج���ب 
تو�فره���ا يف �إع���د�د �ملعل���م، وه���ي: �إن �عتم���اد مدخ���ل �لكفاي���ات ي�س���تجيب ملنطلق���ات 
�ملنه���ج، ذلك �أن تكوين �سخ�س���ية م�س���تقلة  ق���ادرة على �لندماج يف �ملحي���ط و�لتفاعل 
م���ع مكونات���ه ل يتحق���ق �إل بتوجيه �ملعرفة �ملدر�س���ية لت�س���بح قادرة عل���ى �لتد�ول يف 
مو�ق���ف حياتي���ة خمتلفة)وز�رة �لرتبي���ة �لوطنية،2006، 6-8(. ولذلك ي�س���عى �ملنهج 
يف �س���ياق مقاربة �سمولية قائمة على �لتدرج و�ملرونة، و�لتكامل بني خمتلف مكوناته 
�إىل تنمي���ة �لكفاي���ات �لآتي���ة : �لكفاي���ات �لتو��س���لية، و�لكفايات �ملنهجي���ة، و�لكفايات 

�لثقافية، و�لكفايات �لإ�سرت�تيجية )�ل�سرف، 2014، 389- 391( .

      وق���د �أ�س���ارت �ألن���در ( Alliader, Rose , 1995) �إىل �أن معلم���ي ف�س���ول 
�لرتبية �خلا�سة �لذين يتمتعون مب�ستويات عالية من �لكفايات �ل�سخ�سية و�لأد�ئية 
كان���و� �أك���رث قدرة على م�س���اعدة تالميذه���م يف حتقيق �أهد�ف �لتعلي���م يف نهاية �لعام 
.ولك���ي ن�س���تطيع رعاية ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة من خ���الل �إدماجهم مع �لتالميذ 
�لعاديني فال بد من تو�فر �ملعلم �ملوؤهل لذلك، و�أن تتو�فر لديه �لكفايات �ل�سخ�سية 
و�ملهنية �ملنا�سبة لأد�ء عمله على �أعلى درجة، ومبا متكنه من �لقيام بالدور �لتعاوين 

.(Idol, 1997, pp. 384-394) لفعال فى نظام �لدمج�
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     وتهت���م �لكفاي���ة �لأد�ئي���ة بنقطت���ني هم���ا : م���ا يفعل���ه �ملعل���م )�أد�ء �ملعل���م( 
وم���ا ميك���ن �أن يك���ون كامًن���ا بد�خل���ه، وي�س���تطيع �أن يفعله ل���و توفرت ظ���روف معينة، 
���ا،  فالكفاي���ة ه���ي �لأد�ء �لفعلي و�لأد�ء �لكام���ن للمعلم، وهي تقي�س �أد�ء �لطالب �أي�سً
كم���ا ي�س���تخدم �لأد�ء كموؤ�س���ر لقيا�س �لكفاية، وقد ُو�س���عت �أربع���ة متغري�ت كمجالت 
للكفاي���ة �لتعليمي���ة وه���ي على �لنح���و �لتايل: �س���ياغة �لأهد�ف، �إد�رة �لف�س���ل ،طرق 

(Cangelos, 1991 , pp.47-50) لتدري�س، تقييم �لطالب�

درا�سات �سابقة:
���ا للدر��س���ات ذ�ت �ل�س���لة بالبحث �حلايل و�لتى مت  يت�س���من هذ� �جلزء عر�سً
�لتو�سل �إليها من خالل مر�جعة �لأدب �ل�سابق �ملتعلق مبو�سوع �لبحث �حلايل. وقد 
تباينت هذه �لدر��سات فى �أهد�فها ومنهجها �مل�ستخدم، و�لأدو�ت �مل�ستخدمة فيها، �إل 
���ا فيما يتعلق مبو�سوع  �أن �لدر��س���ات فى �لوطن �لعربى لز�ل حمدوًد� جًد� وخ�سو�سً
ا للدر��سات �لتى مت  �لكفايات �لأد�ئية لدى �أخ�سائى تعديل �ل�سلوك، وفيما يلى عر�سً

�لتو�سل �إليها وهى :

�أ�س���ار رت�س���ي )2000، 79( فى در��س���ته  �إىل خ�س���ائ�س �ملعلم �لكفء يف مقاطعة 
هارف���رد، وق���د �س���ملت قائم���ة �لكفايات على �س���تة )6( كفايات رئي�س���ة، مت حتليلها �إىل 
)70( كفاي���ة فرعي���ة، وهي على �لنحو �لتايل : كفايات �ل�س���مات �ل�سخ�س���ية، وكفايات 
�ل�س���مات �لتنفيذي���ة، وكفاي���ات ق���وة �لتدري����س، وكفاي���ات �مل�س���ئولية �ملهني���ة، وكفايات 

�لناحية �لأكادميية، وكفايات �لعالقات باملجتمع �ملحلي .

ودر��سة �س�سان رو�س  Ross, Susan (2002) �لتى هدفت �إىل �لتعرف على 
�لكفاي���ات ل���دى معلمي �لحتياجات �خلا�س���ة يف �لتعليم،  ومتثلت عينة �لدر��س���ة من 
30  معلًم���ا م���ن معلمي �لعاديني ومعلمى �لرتبية �خلا�س���ة يف �إحدى �ملد�ر�س مبدينة 
�س���وفولك بني���ورك لتحدي���د �لكفاي���ات، و�أثن���اء وجوده���م يف نظ���ام �لدم���ج �ل�س���امل 
و�لتع���رف عل���ى خلفي���ة ه���وؤلء �ملعلم���ني ح���ول �لدم���ج . ومتثل���ت �أدو�ت �لدر��س���ة يف : 
��س���تبيان للتع���رف عل���ى �لكفاي���ات و�جتاهاتهم نحو �لدم���ج و�عتقادهم ع���ن �لتدريب 
وم���دى تاأييده���م للتدري���ب لتنمي���ة كفايته���م .  و�أو�س���حت نتائ���ج �لدر��س���ة : كف���اءة 
�ملعلمني يف جمال �لتدري�س عموًما لالأطفال ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة، ويف حميط 
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ا �إذ� كانت خربتهم �ل�سابقة كتدريب كايف، وكان تاأييد �ملعلمني �سديًد�  �لدمج خ�سو�سً
لالأطفال ذوي �لحتياجات �خلا�سة خا�سًة بعد ح�سولهم على تدريب م�ساند ومدعم 

لتغيري �جتاهاتهم نحو �لدمج وتنمية �لجتاه نحو ممار�سة �ملهنة .

و�أ�س���ارت در��س���ة �لبطاني���ة )2004( �إىل تقييم مدى حت�س���يل معلمي �لأطفال 
ذوي �حلاج���ات �خلا�س���ة للكفايات �لتعليمية من �أجل �لتعام���ل مع هوؤلء �لأطفال يف 
�ملد�ر����س ومر�ك���ز �لرتبي���ة �خلا�س���ة يف �س���مال �لأردن ومتثل���ت �أدو�ت �لدر��س���ة يف �أد�ة 
�لكفاي���ات �لتعليمي���ة �لت���ي �أعدها لن���درز وويفر 1991 وطورها ه���ارون 1995 وتكونت 
عين���ة �لدر��س���ة م���ن 114 معلًم���ا ومعلم���ة، ومتثل���ت �أه���م نتائ���ج �لدر��س���ة يف �أن درج���ة 
�مت���الك معلمي �لأطفال ذوي �حلاجات �خلا�س���ة للكفاي���ات �لتعليمية كانت عالية �أو 
متو�س���طة، كما �أظهرت �أهم �لنتائج فروًقا ذ�ت دللة �إح�سائية يف �لكفايات �لتعليمية 
تعزي �إىل �لتخ�س�س، و�خلربة �لتدري�سية، و�ملوؤهل �لعلمي يف حني مل تك�سف �لنتائج 
عن فروق ذ�ت دللة �إح�سائية للكفايات �لتعليمية �لالزمة تعزي �إىل متغري �جلن�س 

      ودر��س���ة عويد�ت)2006( هدفت هذه �لدر��س���ة �إىل �إعد�د قائمة بالكفايات 
�ملهنية و�لجتماعية و�خل�س���ائ�س �ل�سخ�سية ملعلمي �لطلبة �ملوهوبني و�لتعرف على 
�أث���ر متغ���ري �جلن�س، و�ملوؤهل �لعلم���ي للمعلم. تكونت عينة �لدر��س���ة من جميع طلبة 
ومعلمي مدر�س���ة �ليوبيل �لتي تعنى بالطلبة �ملوهوبني، فكانت �لعينة جميع �سفوف 
�ملدر�سة �لتا�سع و�لعا�سر و�لأول و�لثاين �لثانوي �لبالغ عددهم )286( طالًبا وطالبة، 
و)30( معلًم���ا ومعلم���ة، وقد ق���ام �لباحث باإعد�د �أد�ة �لدر��س���ة لقيا�س كفايات معلمي 
�لطلب���ة �ملوهوبني، تكونت من ثالثة �أبع���اد: �لبعد �لجتماعي، و�لبعد �ملهني، و�لبعد 
�ل�سخ�سي. وقد خل�ست �لدر��سة �إىل جمموعة من �لنتائج �أهمها:�أن هناك جمموعة 
م���ن �لكفاي���ات �ملهنية و�لجتماعية و�خل�س���ائ�س �ل�سخ�س���ية يج���ب تو�فرها يف معلم 
�لطلبة �ملوهوبني. وتبني �أن هناك فروًقا ذ�ت دللة �إح�سائية بني �ملعلمني و�لطالب 
عل���ى مقيا����س �خل�س���ائ�س �ل�سخ�س���ية . وظه���ر �أن هن���اك فروًقا ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
ب���ني �ملعلم���ني و�لطلبة على مقيا����س �لكفايات �ملهنية. وتبني �أن���ه ل توجد فروق د�لة 
�إح�س���ائًيا تع���زى ملتغري �جلن�س بني �ملعلمني و�ملعلم���ات على مقايي�س �لكفايات �ملهنية 
و�ل�سخ�س���ية و�لجتماعية. هن���اك فروق ذ�ت دللة �إح�س���ائية لتقدير�ت �لطلبة على 

مقيا�س �لكفايات �ملهنية ح�سب �ملرحلة �لدر��سية.
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ودر��س���ة �لبطانية ) 2007( �لتى هدفت �إىل تقييم مدى �إ�س���هام در��س���ة م�س���اق 
�لرتبي���ة �خلا�س���ة يف �إك�س���اب �لطلب���ة �لكفايات �لتعليمي���ة �لالزم���ة للتعامل مع ذوي 
�لحتياجات �خلا�سة باملد�ر�س �لعادية. ولتحقيق هذ� �لهدف ��ستخدمت �أد�ة �لكفاية 
�لتعليمي���ة وت�س���تمل عل���ى )32( كفاية تدري�س���ية. بلغ���ت عينة �لدر��س���ة )100( طالب، 
و�أظهرت �لدر��سة وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف �لكفايات �لتعليمية تعزى ملعدل 
�لرت�كم���ي ول�س���الح �لطلبة ذوي �ملعدلت �لرت�كمي���ة �ملرتفعة. كما تبني وجود فروق 
ذ�ت دلله �إح�س���ائية بني �لن�سب �ملئوية �مل�ساهدة و�ملتوقعة لك�ساب �ملعلمني للكفايات 
�لتعليمي���ة �لالزم���ة للتعامل مع ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة ل�س���الح درجة �لكت�س���اب 
�لكلي���ة �ملرتفع���ة، يف ح���ني ك�س���فت �لنتائ���ج عن عدم وجود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية 
تعزى ملتغري �مل�ستوى �لدر��سي و�جلن�س لكت�ساب �لطلبة للكفايات �لتعليمية �لالزمة 

للتعامل مع ذوي �لحتياجات �خلا�سة.

ودر��س���ة حممد )2013( �لتى هدفت �إىل و�س���ع �لتو�س���يف �لوظيفي لوظيفة 
�أخ�س���ائي تعدي���ل �ل�س���لوك لالأف���ر�د ذوي �لإعاقات حيث يت�س���من تو�س���يف �لوظيفة 
تن���اول ثالث���ة جو�ن���ب هامة تتمثل يف �ملوؤهالت �لتي يلزم ملن ي�س���غل تلك �لوظيفة �أن 
يح�س���ل عليها، وطبيعة �لوظيفة �ملعنية وما تت�س���منه من مهام، و�أدو�ر، وم�سئوليات، 
ث���م �أخ���رًي� �لكفايات �ملهنية �لالزم���ة كاملعارف، و�مله���ار�ت، و�لقدر�ت، و�أ�س���لوب �لأد�ء، 
و�ل�سمات �ل�سخ�سية . وميكن تناول ذلك على �لنحو �لتايل :�أوًل: �ملوؤهالت �لالزمة 

وثانًيا: طبيعة �لعمل �ملتوقع منه و ثالًثا: �لكفايات �ملهنية .  

وهدفت در��سة كا�سف) 2013( �إىل �لتعرف على معايري جودة �آد�ء معلم �لتعليم 
�لعام كاأ�س���ا�س لكفاءة معلم �لرتبية �خلا�س���ة. و�لتعرف على معايري جودة �آد�ء معلم 
�لرتبية �خلا�س���ة وو�س���ع من���اذج لأدو�ر ومعاي���ري جودة بع�س �لأخ�س���ائيني �لعاملني 
يف جمال �لرتبية �خلا�س���ة. وتو�س���لت نتائج �لدر��س���ة �إىل و�سع معايري كفايات معلم 
�لرتبية �خلا�س���ة وو�س���ع معايري كفايات لأخ�سائى �لتدخل �ملبكر من حيث �ملوؤهالت 
�لعلمية �حل�س���ول على �س���هادة جامعية متخ�س�س���ة يف )�لرتبية – �لأد�ب – �لطب(. 
و�حل�س���ول على دور�ت تاأهيلية، ومن حيث كفاءة �أ�س���اليب �لتدريب يكون لديه مهارة 
ت�س���ميم �لرب�م���ج �لتى تنا�س���ب حاجة �لطفل . وم���ن حيث �لكفاي���ات �ملهنية يجب �أن 
يتو�فر فيه �لتعرف على �حتياجات �لطفل. مهارة �لوعى بخ�س���ائ�س �لطفل و�در�ك 
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�لف���روق �لفردي���ة بني �لطف���ال. مهارة �ملالحظة و�لت�س���جيل لكل ما يث���ريه �لنتباه. 
مهارة تنمية �لتو��سل و�لتفاعل مع �لطفل

تعقيب عام على الدرا�سات ال�سابقة:
من خالل �لإطالع على �لدر��س���ات �ل�س���ابقة �ملتعلقة مبو�س���وع �لكفايات �لأد�ئية 
لأخ�س���ائى تعدي���ل �ل�س���لوك و�لتى توؤك���د على �أهمي���ة �متالك معلمى �لرتبية �خلا�س���ة 
للكفاي���ات �لأد�ئي���ة و�لتعليمي���ة للعم���ل م���ع �لأطف���ال ذوى �لحتياج���ات �خلا�س���ة وه���م 
�أخ�سائيني تعديل �ل�سلوك للكفايات �لأد�ئية �لتى ت�ساعدهم على �لتعامل بكفاءة وفعالية 

مع �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد 

فرو�ص البحث:
بن���اًء عل���ى م���ا �أو�س���حته �لدر��س���ة �لنظرية م���ن حقائ���ق علمية، وما ك�س���فت عنه 

�لدر��سات �ل�سابقة و�لبحوث �ل�سابقة، �أمكن �سياغة فرو�س �لبحث على �لنحو �لتاىل:
((( م���ا م�س���توى �لكفاي���ات �لأد�ئي���ة لدى �أخ�س���ائي تعدي���ل �س���لوك  �لأطفال ذوى 1

��سطر�ب �لتوحد؟
((( توجد فروق بني �أخ�سائيني تعديل �سلوك فى �لكفايات �لأد�ئية لدى �أخ�سائي 1

تعديل �ل�سلوك تعزى �إىل �جلن�س ؟

الطريقة واالإجراءات
يه���دف �لبح���ث �حل���ايل �ىل �لتعرف على م�س���توى �لكفاي���ات �لأد�ئية لأخ�س���ائى 
تعدي���ل �ل�س���لوك لالأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد،  وقد ��س���تلزم حتقي���ق �لهدف �ختيار 
عينة مبو��سفات معينة و�إجر�ء�ت بحث و�أدو�ت على �أفر�د هذه �لعينة، ثم �نبثقت خطو�ت 
حمددة مبا يتفق مع �أهد�ف �لبحث ومعاجلة بيانته با�ستخد�م �أ�ساليب �إح�سائية معينة، 

وفيما يلى لكل من هذه ب�سىء من �لتف�سيل

منهج البحث اأ- 
�تب���ع �لبح���ث �ملنه���ج �لو�س���فى �لتحليلى �ل���ذى يعتمد على ��س���تعر��س �لأ�س���ا�س 
�لنظرى و�لدر��سات �ل�سابقة للمو�سوع، ثم ينطلق �إىل �لدر��سة �مليد�نية �لتى �عتمدت على 

عينة بالتعاون مع مر�كز ذوى �لحتياجات �خلا�سة وتعديل �ل�سلوك .
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عينة البحث ب-  
تكونت عينة �لبحث من )45( �أخ�سائى و�أخ�سائية تعديل �ل�سلوك حيث بلغ عدد 

�لذكور )26( �أخ�سائى تعديل �سلوك وبلغ عدد �لإناث ) 19( �أخ�سائية تعديل �سلوك.

ج-  اأداة البحث
�عتمد �لبحث على مقيا�س للكفايات �لد�ئية من �إعد�د �لباحثيني 

لقد مر �إعد�د هذ� �ملقيا�س باخلطو�ت �لتالية : -
حتدي�د اله�دف من املقيا�س، وه���و قيا�س �لكفاي���ات �لأد�ئية لدى �أخ�س���ائي    -

تعديل �ل�سلوك لالأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد.

االإطلع على الدرا�س�ات والبحوث ال�س�ابقة �ملتاحة يف هذ� �ملجال �س���و�ء كان    -
ه���دف ه���ذه �لدر��س���ات حتديد كفايات معل���م �لتالميذ ذوي �لحتياجات �خلا�س���ة، �أو 
حتديد كفايات �أخ�سائي تعديل �ل�سلوك لالأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد، �أو حتديد 
�لكفاي���ات ملعل���م �لتالمي���ذ �لعادي���ني  . وم���ن �لدر��س���ات : در��س���ة ر��س���د �أبو �س���و�وين 
)2010( وهدفت در��س���ة McNair (2010) ،  در��س���ة با�سم �سالح م�سطفى )2011( 
ودر��س���ة جابر حممد عبد�هلل عي�س���ى، و�س���ناء ح�س���ن عما�س���ه )2012 ( ودر��س���ة عادل 
عبد�هلل حممد )2013ب( در��سة عادل عبد�هلل حممد )2013 �أ( ودر��سة عادل عبد�هلل 

حممد )2013 ج(  و در��سة �ميان فوؤ�د كا�سف) 2013(.

التعريف االإجرائى ملفهوم الكفايات االأدائية:    -
ويعرفه���ا �لباحثي���ني �إجر�ئًي���ا باأنه���ا ه���ى �مله���ار�ت �لتدري�س���ية �لتى يق���وم بها 
�أخ�سائى تعديل �ل�سلوك مثل مهار�ت �لتدري�س مهارة �إد�رة �جلل�سة )�ل�سف(، ومهارة 
بناء �لختبار و�لتقومي، و�أد�ء هذه �ملهار�ت تبني وتعتمد على ما ح�س���له �لفرد �س���ابًقا 
���ا ي�س���تطيع �ملعلم �أن يقدمه ويوؤديه م�ستفيًد� فيه  من كفايات معرفية، وتتطلب عر�سً
من كل �لو�سائل و�لأ�ساليب و�لفنيات . وي�سم �ملقيا�س ثالثة �أبعاد رئي�سة وهى �لبعد 
�لأول : كفايات �لتدري�س و�لذى يتكون من )6( عبار�ت. و�لبعد �لثانى: كفايات �إد�رة 
�ل�س���ف )�جلل�س���ة( و�ل���ذى يتك���ون م���ن )6( عب���ار�ت. و�لبع���د �لثالث: �لتق���ومي وبناء 

�لختبار�ت و�لذى يتكون من )6( عبار�ت.
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ج-  و�سف املقيا�س :
بع���د �أن ق���ام �لباحثي���ني بالط���الع عل���ى �ل���رت�ث �لنظ���ري للكفاي���ات �لأد�ئي���ة 
للمعلمني ب�سكل عام وملعلمني �لرتبية �خلا�سة ب�سكل خا�س، قام �لباحث باإعد�د هذ� 
�ملقيا����س �ل���ذي يتك���ون م���ن ) 18( عبارة، موزعة عل���ى ثالثة �أبعاد )كفاي���ات �لتدري�س 
�لتقومي وبناء �لختبار�ت ( و�لعبار�ت  – كفايات  �ل�سف )�جلل�سة(  �إد�رة  – كفايات 
ثالثي���ة �لتقدير، وه���ى )د�ئًما – �أحياًنا –نادًر�(، وي�س���لح �لختبار للتطبيق �لفردي 
و�جلماعي، وقد ر�عى �لباحثيني �أثناء �ل�سياغة لهذه �لعبار�ت �أن تكون لغة �لعبار�ت 
�سهلة وب�سيطة لحتتمل �لتاأويل وو��سحة ل يكتنفها �لغمو�س، بحيث ل يحتاج فهم 

�ل�سوؤ�ل �إىل تكر�ر �إلقائه و�إعادته مرة �أخرى.

د-  طريقة ت�سحيح املقيا�س :
تت���م �لإجاب���ة عل���ى �ملقيا�س من خ���الل �ختي���ار �إجابة و�حدة م���ن ثالثة بد�ئل 
عل���ى مقيا����س مت���درج يتك���ون م���ن )د�ئًم���ا – �أحياًن���ا –ن���ادًر�( ويت���م �إعط���اء �لدرجات 
كالت���ايل د�ئًم���ا ث���الث درج���ات، �أحياًن���ا درجت���ان، نادًر�درج���ة و�حدة(، وبذل���ك ترت�وح 
درج���ات �لط���الب عل���ى �ملقيا�س ما ب���ني )18، 54( درج���ة، وتدل �لدرج���ة �ملرتفعة على 
�ملقيا�س على زيادة وجود �لكفايات �ملهنية لدى �أخ�س���ائيني تعديل �ل�س���لوك، و�لدرجة 

�ملنخف�سة على �نخفا�س وجود �لكفايات �ملهنية لدى �لأخ�سائيني.

ح�ساب ال�سدق والثبات ملقيا�س الكفايات االأدائية
(  ثبات املقيا�س :	

حل�س���اب ثب���ات �ملقيا����س مت ��س���تخد�م طريقة �ألف���ا – كرونب���اخ، وطريقة �إعادة 
تطبيق �ملقيا�س بفا�سل زمني قدره �أ�سبوعني بني �لتطبيقني �لأول و�لثاين، و�جلدول 

)1( يو�سح ذلك.
جدول )  1 (

قيم معامالت الثبات بطريقة األفا – كرونباخ وطريقة واإعادة التطبيق ملقيا�س الكفايات املهنية
�إعادة �لتطبيق�ألفا كرونباخ�لأبعاد

610،.584،.كفايات �لتدري�س
758،.745،.كفايات �إد�رة �ل�سف )�جلل�سة(

698،.665،.كفايات �لتقومي وبناء �لختبار�ت
902،.874،.�لدرجة �لكلية للمقيا�س
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يت�س���ح م���ن �جل���دول)1( �أن جميع قي���م معامالت �لثب���ات د�لة �إح�س���ائيا عند 
م�ستوى دللة )01،0(، مما يجعلنا نثق فى ثبات �ملقيا�س.

( 	Internal Consistency االت�ساق الداخلى
مت �إيج���اد �لتجان����س �لد�خل���ي للمقيا�س عن طريق ح�س���اب معامل �لرتباط بني 
�لأف���ر�د عل���ى �لدرج���ة �لكلي���ة  للبع���د و�لدرج���ة �لكلي���ة للمقيا�س. وفيم���ا يلى عر�س 

ملعامالت �لت�ساق �لد�خلى لأبعاد �ملقيا�س مع �لدرجة �لكلية

جدول )2 (
معامالت الت�ساق الداخلى لأبعاد مقيا�س الكفايات الأدائية والدرجة الكلية 

معامل �لرتباط�لأبعاد

854،.**كفايات �لتدري�س

741،.**كفايات �إد�رة �ل�سف )�جلل�سة(

657،.**كفايات �لتقومي وبناء �لختبار�ت

889،.**�لدرجة �لكلية للمقيا�س

** معامل �لرتباط د�ل �إح�سائًياعند م�ستوى )01،0(.

( �سدق املقيا�س :	
مت عر�س �ملقيا�س يف �سورته �لأولية على ع�سرة من �ملحكمني هم من �ملتخ�س�سني 
يف جم���ال �لرتبية �خلا�س���ة، و�ل�س���حة �لنف�س���ية، ومناهج وط���رق �لتدري�س، حيث مت 
تقدمي �ملقيا�س م�سبوًقا بتعليمات . مت �حل�سول على ن�سبة �تفاق ل تقل عن  )%80(، 
ومن ثم فاإن مقيا�س �لكفايات �لأد�ئية ككل يتميز بال�سدق �لد�خلى. وبالتاىل �أ�سبح 

مقيا�س �لكفايات �لأد�ئية مكون من )18( مفردة كما فى �ل�سورة �لنهائية . 

نتائج البجث ومناق�ستها

ال�سوؤال االأول: » ما م�ستوى �لكفايات �لأد�ئية لأخ�سائى تعديل �ل�سلوك لالأطفال ذوى 
��سطر�ب �لتوحد؟«
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لالإجابة عن هذ� �ل�س���وؤ�ل مت ��س���تخر�ج �ملتو�سطات �حل�س���ابية و�لنحر�فات   
�ملعيارية لدرجة �لكفايات �لأد�ئية لأخ�سائى تعديل �ل�سلوك لالأطفال ذوى ��سطر�ب 

�لتوحد، و�جلدول �أدناه يو�سح ذلك.

جدول )3(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية الكفايات الأدائية لأخ�سائى تعديل

 ال�سلوك لالأطفال ذوى ا�سطراب التوحد مرتبة تنازلًيا 

�ملتو�سط �لبعد�لرقم�لرتبة
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

2.44،503كفايات �لتقومي وبناء �لختبار�ت11
2.44،546كفايات �إد�رة �ل�سف22
2.38،490كفايات �لتدري�س33

2.40،495�لكفايات �لأد�ئية ككل

ب���ني                             م���ا  تر�وح���ت  ق���د  �حل�س���ابية  �ملتو�س���طات  �أن   )3( �جل���دول  يب���ني   
)2.44-2.38(، حي���ث ج���اء بع���د كفاي���ات �لتقومي وبن���اء �لختب���ار�ت يف �ملرتبة �لأوىل 
باأعلى متو�سط ح�سابي بلغ )2.44(، بينما جاء بعد كفايات �لتدري�س يف �ملرتبة �لأخرية 
ومبتو�س���ط ح�س���ابي بلغ )2.38(، وبلغ �ملتو�س���ط �حل�س���ابي �لكفايات �لأد�ئية ككل ككل 
)2.40(. وميكن تف�سري ذلك يف ح�سول �لتقومي وبناء �لختبار�ت على �ملرتبة �لوىل 
هو �لتطور �لكبري يف ��ستخد�م �ملقايي�س و�لختبار�ت يف هذ� �ملجال و�ن �لتعامل معها 
ومعرفة كيفية تطبيقها  تعترب من �س���من �ملكت�س���بات �لرئي�سة يف �سياق جمال تعديل 
�ل�سلوك. وقد مت ح�ساب �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لتقدير�ت �أفر�د 

عينة �لبحث على فقر�ت كل بعد على حدى، حيث كانت على �لنحو �لتايل:
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البعد االأول : كفايات التدري�س

جدول )4(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لفقرات بعد كفايات التدري�س مرتبة تنازلًيا 

�ملتو�سط �لفقر�ت�لرقم�لرتبة
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

يعمل على �سياغة �لأهد�ف �ل�سلوكية بدقة 13
2.64،484وو�سوح.

2.64،529�لإملام بالأهد�ف �لعامة للمحتوى �لذى ُيدر�س.  21

ميتلك �ملهارة فى ��ستخد�م �لتعزيز و�لعقاب كاًل 36
2.58،543ح�سب وقته.

حتديد �ملعارف و�ملهار�ت �لتى ينبغى حتقيها من 42
2.51،589خالل جل�سة تعديل �ل�سلوك.

2.42،690يختار �أن�سب فنيات و�أ�ساليب تعديل �ل�سلوك.54

2.38،543ي�ستخدم �لتقنيات �حلديثة فى تعديل �ل�سلوك.65

2.38،490كفايات �لتدري�س

ب���ني                              م���ا  تر�وح���ت  ق���د  �حل�س���ابية  �ملتو�س���طات  �ن   )4( �جل���دول  يب���ني   
)2.38- 2.64(، حي���ث ج���اءت �لفق���رة رق���م )3( و�لتي تن�س على » يعمل على �س���ياغة 
�لأهد�ف �ل�س���لوكية بدقة وو�س���وح.« يف �ملرتبة �لأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ )2.64(، 
بينم���ا ج���اءت �لفق���رة رق���م )5( ون�س���ها » ي�س���تخدم �لتقني���ات �حلديث���ة ف���ى تعدي���ل 
�ل�س���لوك.« باملرتبة �لأخرية ومبتو�س���ط ح�س���ابي بلغ )2.38(. وبلغ �ملتو�سط �حل�سابي 
لكفايات �لتدري�س ككل )2.38(. وميكن تف�س���ري ذلك �ن �س���ياغة �لأهد�ف �ل�س���لوكية 
تعترب من �أهم �لكفايات �لتدري�س �لتى يجب �أن تتوفر فى �أخ�س���ائى تعديل �ل�س���لوك 

و�لتى بناًء عليها يقوم بو�سع �خلطة �ل�سلوكية وتنفيذها .
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البعد الثاين :كفايات االت�سال

جدول )5(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لفقرات بعد كفايات اإدارة اجلل�سة مرتبة تنازلًيا 

�ملتو�سط �لفقر�ت�لرقم�لرتبة
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

يعمل على توفري بيئة نف�سية مريحة لالأطفال ذوى 110
2.73،447��سطر�ب �لتوحد.

2.53،625��ستخد�م �لوقت �ملخ�س�س للجل�سة بفاعلية.211

37
يعر�س �ملادة �لعلمية مر�عًيا �لت�سل�سل و�لرت�بط 

و�لتدرج وم�ستويات �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد 
فى فهم �ل�سلوك. 

2.49،661

يحاول �ختيار و�سائل تعليمية تخاطب �حلو��س 49
2.49،624�ملختلفة لالأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد .

يحفز �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد على �لن�سباط 512
2.47،625و�لنتباه و�مل�ساركة باأ�ساليب فاعلة .

 يحر�س على ��ستخد�م لغة �سليمة ومعربة ومنا�سبة 68
2.44،624مل�ستوى �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد با�ستمر�ر .

2.44،546كفايات �إد�رة �جلل�سة )�ل�سف(

يبني �جلدول )5( �ن �ملتو�سطات �حل�سابية قد تر�وحت مابني )2.44- 4.73(، 
حيث جاءت �لفقرة رقم )10( و�لتي تن�س على » يعمل على توفري بيئة نف�سية مريحة 
لالأطفال ذوى ��س���طر�ب �لتوحد.« يف �ملرتبة �لأوىل ومبتو�س���ط ح�سابي بلغ )2.73(، 
بينم���ا ج���اءت �لفق���رة رق���م )8( ون�س���ها » يحر�س على ��س���تخد�م لغة �س���ليمة ومعربة 
ومنا�س���بة مل�س���توى �لأطف���ال ذوى ��س���طر�ب �لتوح���د با�س���تمر�ر .« باملرتب���ة �لأخ���رية 
ومبتو�س���ط ح�س���ابي بل���غ )2.44(. وبل���غ �ملتو�س���ط �حل�س���ابي لكفاي���ات �إد�رة �جلل�س���ة 
)�ل�سف( ككل )2.44(. وميكن تف�سري ذلك هو �ن كل �ن �غلبية �ملتطلبات و�لو�جبات 
�لت���ي تطلب م���ن �لأخ�س���ائيني مهتمني بها وبكيفية ��س���تخد�مها يف �عد�د �جلل�س���ات 
و�ملو�د �لعلمية وقد يكون �ل�س���بب يف �ن �لكفايات �مل�س���تخدمة فى �إد�رة �ل�سف لبد �أن 
ميتلكها �لأخ�س���ائى حتى ي�س���تطيع حتقيق �لهدف من �جلل�سات وهو تعديل �ل�سلوك 
و�أن عملي���ة �إد�رة �جلل�س���ة يج���ب �أن  تاأخ���ذ �لوق���ت و�جله���د �لكبري من �لأخ�س���ائى يف 

�عد�دها وتقدميهم حتى تتحقق �لأهد�ف �ملوجوة منها.
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البعد الثالث: كفايات التقومي وبناء االختبارات

جدول )6(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لفقرات بعد التقومي وبناء الختبارات

 مرتبة تنازلًيا ح�سب املتو�سطات احل�سابية

�ملتو�سط �لفقر�ت�لرقم�لرتبة
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

2.64،570ميتلك �ملهارة فى بناء �لختبار�ت و�ملقايي�س.113

يوظف نتائج �لتقومي يف حت�سني �أد�ء �ملتعلمني 216
2.56،546بفاعلية.

317
ينجز �أعمال تقومي �لأطفال يف مو�عيدها 

ب�سرعة ويوثقها يف �ل�سجالت بدقة مبلفات �إجناز 
�لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد.

2.53،505

يحفز �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد على تقومي 418
2.47،588�أد�ئهم ذ�تًيا.

ي�ستطيع ت�سخي�س نقاط �لقوة و�ل�سعف فى 514
2.33،603تعديل �سلوكيات �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد.

2.20،694يعى ��ستمر�رية �لتقومي و�سموليته وتنوعه.615
2.44،503�لتقومي وبناء �لختبار�ت

ب���ني                          م���ا  تر�وح���ت  ق���د  �حل�س���ابية  �ملتو�س���طات  �ن   )6( �جل���دول  يب���ني   
)2.20- 2.64(، حيث جاءت �لفقرة رقم )13( و�لتي تن�س على » ميتلك �ملهارة فى بناء 
�لختبار�ت و�ملقايي�س.« يف �ملرتبة �لأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ )2.64(، بينما جاءت 
�لفق���رة رقم )15( ون�س���ها » يعى ��س���تمر�رية �لتقومي و�س���موليته وتنوع���ه..« باملرتبة 
�لأخ���رية ومبتو�س���ط ح�س���ابي بل���غ )2.20(. وبل���غ �ملتو�س���ط �حل�س���ابي �لتق���ومي وبناء 
�لختبار�ت ككل )2.44(.وميكن تف�سري ذلك �أن �لتقومي وبناء �لختبار�ت يعترب من 
�ملهار�ت �لأ�سا�سية �لتى يجب �أن ميتلكها �أخ�سائى تعديل �ل�سلوك و�لتى يعتمد عليها 
ف���ى جميع �جلل�س���ات �لتى يجريها م���ع �لأطفال �لذين يطبق عليهم تعديل �ل�س���لوك 

وهم �لأطفال ذوى ��سطر�ب �لتوحد.
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ال�س�وؤال الثاين: » ل توجد فروق ذ�ت دللة �ح�س���ائية بني �أخ�س���ائيني تعديل 
�ل�سلوك من حيث �جلن�س )ذكور - �إناث( فى م�ستوى �لكفايات �لأد�ئية لديهم«

لالإجابة عن هذ� �ل�س���وؤ�ل مت ��س���تخر�ج �ملتو�سطات �حل�س���ابية و�لنحر�فات   
�ملعيارية ملعرفة �لفروق بني �لأخ�سائيني  فى م�ستوى �لكفايات �لأد�ئية ح�سب متغري 
�جلن�س، ولبيان �لفروق �لإح�س���ائية بني �ملتو�س���طات �حل�س���ابية مت ��س���تخد�م �ختبار 

»ت«، و�جلدول �أدناه يو�سح ذلك.

جدول )7(
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية واختبار »ت« للفروق بني اجلن�سني على م�ستوى 

الكفايات الأدائية لدى اأخ�سائيني تعديل ال�سلوك لالأطفال ذوى ا�سطراب التوحد

�ملتو�سط �لعدد�لكفايات �لأد�ئية
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

قيمة
"ت"

درجات 
�حلرية

�لدللة 
�لإح�سائية

كفايات �لتدري�س
262.42،504،72143،475ذكر
192.32،478�نثى

كفايات �إد�رة �ل�سف
262.38،571،857،396ذكر
192.53،51343�نثى

كفايات �لتقومي 
وبناء �لختبار�ت

262.50،510،86543،392ذكر
192.37،496�نثى

�لكفايات �لأد�ئية 
ككل

262.35،485،85043،400ذكر
192.47،513�نثى

يتب���ني م���ن �جل���دول )7( عدم وج���ود ف���روق ذ�ت دللة �إح�س���ائية تع���زى لأثر 
�جلن����س يف جمي���ع �لأبع���اد �خلا�س���ة بالكفاي���ات ويف �لكفاي���ات �لد�ئي���ة ككل. وميك���ن 
تف�س���ري ذل���ك �أن���ه ل يوج���د فروق بني �لذك���ور و�لإناث ف���ى عملي���ة �لد�ء �أو �لتدري�س 
حيث �لثنيني يتطلب منهم �لقيام بالأد�ء على �أكمل وجه، ويعزى �لباحث ذلك �أي�سا 
�إىل �أن جن�س �ملعلم �أو �لأخ�سائى �لذى يقوم بعملية تعديل �ل�سلوك رمبا يكون ناجًتا 
ع���ن ت�س���ابه ظروف �لعم���ل و�لتعليم فى �لبيئة نف�س���ها ويكون �لد�فع لكال �جلن�س���ني 
و�ح���د وهو م�س���اعدة ه���وؤلء �لأطفال ذزى ��س���طر�ب �لتوحد على تعديل �ل�س���لوكيات 
لهم، وتتفق هذه �لدر��س���ة ودر��س���ة كل من �لبطاينة)2004( (hou, 2004)  ودر��سة 
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) �إميان �س���الح،2008(، ودر��س���ة )خمتار، وقرنى ،2003( ،وهدفت هذه �لدر��س���ات �إىل 
حتدي���د �لحتياج���ات �لتدريبي���ة �أو �لكفاي���ات �ملهني���ة با�س���تخد�م تنكولوجي���ا �لتعليم 

وتوظيفها فى تعليم ذوى �لحتياجات �خلا�سة .

و�لتي تو�سل �لبحث �أي�سا �أنه ل يوجد فروق د�لة �ح�سائيا يف مدى توظيفهم لتلك 
�لكفايات تعزى ملتغري �جلن�س. 

التو�سيات واملقرتحات
((( �إعتم���اد مقيا����س �لكفاي���ات �لأد�ئي���ة �ملع���د يف ه���ذ� �لبح���ث كاأد�ة يف �لدر��س���ات 1

�مل�ستقبلية.
((( �إدر�ج مو�س���وع �لكفاي���ات �لأد�ئية كمادة م�س���تقلة يف مناه���ج  طر�ئق �لتدري�س 1

بكليات �لرتبية .
((( �إعد�د دليل بالكفايات �لأد�ئية �لالزمة لأخ�سائيني تعديل �ل�سلوك وتدريبهم 1

على هذه �لكفايات �أثناء �خلدمة.
((( �إجر�ء در��س���ات م�ستقبلية حول �لكفايات �لأد�ئية �لالزمة لأخ�سائيني تعديل 1

�ل�سلوك من وجهة نظر �مل�سرفني �لإخت�سا�سيني و�ملدر�سني ومدر�ء �ملد�ر�س.
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