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امللخ�ص:

ا�س ��تهدف البح ��ث الك�ش ��ف ع ��ن م�س ��توى الكفاي ��ات الأدائية الخ�ص ��ائى تعديل
ال�سلوك للأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد ،وتكونت عينة البحث من جمموعة قوامها
(� )45أخ�ص ��ائ ًيا م ��ن �أخ�ص ��ائيي تعدي ��ل ال�س ��لوك الذي ��ن يتعاملون م ��ع الأطفال ذوى
ا�ض ��طراب التوح ��د ،ممن ت�ت�راوح �أعمارهم ب�ي�ن (� )35- 23س ��نة ،ومت تطبيق مقيا�س
الكفاي ��ات الأدائي ��ة  .و�أ�س ��فرت نتائج البحث عن � :أن م�س ��توى الكفاي ��ات الأدائية جاء
على النحو التاىل :كفايات التقومي وبناء االختبارات فى املرتبة الأوىل يليها كفايات
�إدارة ال�صف وجاءت كفايات التدري�س فى املرتبة الأخرية  .وتو�صلت النتائج �أي�ضا اىل
عدم وجود فروق دالة بني �أخ�ص ��ائيي تعديل ال�س ��لوك (الذكور -الإناث) فى م�س ��توى
الكفايات الأدائية لديهم.
الكلمات املفتاحية :الكفايات الأدائية � -أخ�صائى تعديل ال�سلوك  -ا�ضطراب التوحد
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 �أحمد حممد عاطف و�آخرون. الباحث

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 الأم ��ة عل ��ى نوعية الرتبي ��ة املقدم ��ة لأبنائها ال عل ��ى تنمية
املعلومات وحمتواها� ,إذا ما �أريد لأبناء هذه الأمة �أن يكونوا �أع�ضاء فاعلني منتجني
يف �ص ��نع امل�س ��تقبل,مع الأخ ��ذ بع�ي�ن االعتب ��ار املتغ�ي�رات العاملي ��ة واالنفج ��ار املع ��ريف
والتكنولوج ��ي والدميوغرايف,ف�ل�ا بد من االهتمام بتنمية جوانب ال�شخ�ص ��ية للفرد
بكاف ��ة �أبعاده ��ا للو�ص ��ول �إىل �أف ��راد يتمتعون ب�أف�ض ��ل م�س ��تويات ال�ص ��حة اجل�س ��مية
والنف�سية واالجتماعية ،والقدرة على الإنتاج والإبداع وخدمة املجتمع .ومن املعروف
�أن ه ��ذا كل ��ه ال يت�أت ��ى �إال من خ�ل�ال االهتمام اخلا�ص باملعلمني الذي ��ن ٌيعدون املفتاح
الرئي�س واحلجر �ألأ�سا�س لنجاح العملية الرتبوية,لذلك فال بد من االهتمام مبعلم
الأطفال التوحديني وبالكفايات اخلا�صة به .
وتطوير �أداء �أخ�ص ��ائى تعديل ال�س ��لوك يجب �أن يكون يف �ص ��ورة حلقة مت�صلة
تب ��د�أ برغبت ��ه يف العمل مبهن ��ة التعليم و�إعداده يف كليات الرتبية من خالل اكت�س ��ابه
للمهارات الأ�سا�سية للنهو�ض بالعملية التعليمية .ونظ ًرا لتغري طبيعة �أدوار �أخ�صائى
تعدي ��ل ال�س ��لوك يف العملي ��ة التعليمية وتعدده ��ا كان البد �أن يقابله ��ا تغري مماثل يف
م�ض ��امني برام ��ج �إع ��داده وتدريب ��ه ،مم ��ا �أدى �إىل ظه ��ور حم ��اوالت عدي ��دة لتطوير
برام ��ج �إع ��داد املعلمني وتدريبهم ،من �أجل حت�س�ي�ن �أدائهم ورفع كفاياتهم والنهو�ض
واالرتقاء مب�ستواهم نظ ًرا لأن الأ�ساليب التقليدية يف �إعداد �أخ�صائى تعديل ال�سلوك
مل تع ��د ق ��ادرة على مواكبة التغريات التي طر�أت على دور املعلم يف العملية التعليمية
حت ��ى يتمك ��ن �أخ�ص ��ائي تعديل ال�س ��لوك من حتقيق ج ��ودة الأداء هن ��اك كفايات �أدئية
حمددة تتطلبها وظيفة �أخ�صائي تعديل ال�سلوك للأفراد ذوي الإعاقات هي املعرفة،
واملهارات ،والقدرات ،و�أ�سلوب الأداء ،وال�سمات ال�شخ�صية (حممد� ،2013 ،ص . )45
وفى هذا ال�سياق ي�ؤكد �سعفان ،حممود (� ،2007ص �ص  )225-224على �ضرورة
�أن يتمت ��ع معلم الرتبية اخلا�ص ��ة بوجه عام و�أخ�ص ��ائي تعديل ال�س ��لوك بوجه خا�ص
مبجموعة من الكفايات واخل�صائ�ص والتي من �أهمها � :أن يكون لديه اجتاهات �إيجابية
نح ��و املعاق�ي�ن (الأطفال ذوى ا�ض ��طراب التوحد ) ،ويكون على علم بفل�س ��فة الت�أهيل
والإر�ش ��اد املهن ��ي ،والتدري ��ب عل ��ى كيفية التعامل م ��ع �شخ�ص ��ية املعاق(الأطفال ذوى
ا�ضطراب التوحد) ،واال�ستفادة من كل ما هو جديد يف جمال طرق التدري�س للمعاقني.
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و ُيع ��د اجت ��اه الكفاي ��ات الأدائي ��ة م ��ن �أب ��رز االجتاه ��ات احلديث ��ة الت ��ي �س ��ادت
برام ��ج �إع ��داد املعلم�ي�ن وتدريبهم خالل العقود الثالث املا�ض ��ية ،فقد قام الكثري من
الرتبوي�ي�ن باعتم ��اد الكفاية ب ��د ًال من املعرفة يف برامج تربي ��ة املعلمني ،وقد بد�أت يف
املجتمع الأمريكي كحركة ثقافية يتم فيها تقييم �أداء املعلم من خالل �سلوك املتعلم
وحت�ص ��يله الدرا�س ��ي ،ثم اهتم ��ت بتقومي �أداء املعلم ملادة تخ�ص�ص ��ه «م ��ا ميكنه عمله»
�أك�ث�ر مم ��ا يعرف ��ه عن التخ�ص ���ص ،ث ��م انتقل االهتم ��ام �إىل تق ��ومي املعل ��م من خالل
برامج �إعداده وتدريبه ،والذي اعتمد على تعزيز الأ�س ���س الرتبوية والنف�س ��ية لديه،
وق ��د انت�ش ��ر هذا االجتاه على �ش ��كل حركة وا�س ��عة عُرفت بحركة �إع ��داد املعلمني على
�أ�سا�س الكفايات (ال�شرف� ،2014 ،ص .)386
و ُي�ش�ي�ر �س ��عفان ،وحمم ��ود (�� � ،2007ص � )235إىل �أن معل ��م الرتبية اخلا�ص ��ة
الناج ��ح الكفء هو من يندمج يف ن�ش ��اطات وممار�س ��ات تعك�س تل ��ك الكفايات الأدائية
والتي تنعك�س بدورها على �أداء التالميذ يف الف�ص ��ل ،وهو ما مييز ب�ص ��دق بني املعلم
الكفء واملعلم غري الكفء ،بالتايل تطوير برامج و�أ�ساليب �إعدادهم وتدريبهم وجعل
م�ؤ�س�سات الإعداد مراكز �إ�شعاع ومنطلقات للتجديد ،وهذا يتطلب من املعلم �ضرورة
معرف ��ة ح ��دود �أدواره و� ً
أي�ض ��ا معرفة طرق تعديل ال�س ��لوك وتنفيذ ما ميكن من هذه
الطرق فى حدود �أدواره.
و�إن امت�ل�اك �أخ�ص ��ائيني تعدي ��ل ال�س ��لوك للكفاي ��ات الأدائي ��ة �أم� � ًرا �ض ��رور ًيا
ومه ًم ��ا حت ��ى يقوم مبهمته على �أكمل وجه �آخذين فى االعتب ��ار تكامل هذه الكفايات
م ��ع بع�ض ��ها البع� ��ض والتناف� ��س احل�ض ��اري ب�ي�ن الأمم وال�ش ��عوب والتفج ��ر املع ��ريف
والتقني .واملق�صود بالكفاية الأدائية يف جمال الرتبية اخلا�صة عمو ًما ومع الأطفال
ذوى ا�ضطراب التوحد ب�صفة خا�صة هي قدرة �أخ�صائيني تعديل ال�سلوك على القيام
بعمله ك�أخ�ص ��ائي مبهارة و�س ��رعة و�إتقان ،و�أن ميتلك جمموعة من املهارات املتداخلة
م ًعا بحيث ت�ش ��كل القدرة على القيام بجانب مهني حمدد ،لأنه من ال�ض ��روري تكامل
الكفايات املهنية لدى �أخ�ص ��ائيني تعديل ال�س ��لوك الذين يتعاملون مع الأطفال ذوى
ا�ض ��طراب التوح ��د؛ م ��ن الكفاي ��ات ال�شخ�ص ��ية ،والكفاي ��ات التعليمي ��ة �أي التجدي ��د
املعريف ،والكفايات الأدائية داخل حجرة ال�صف .
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وق ��د �أك ��دت العدي ��د م ��ن الدرا�س ��ات عل ��ى االهتم ��ام باملعلم�ي�ن ب�ص ��فة عام ��ة
ومبعلم ��ي الرتبي ��ة اخلا�ص ��ة و�أهمي ��ة ت�أهيلهم طب ًق ��ا الحتياجاتهم التدريبية ب�ص ��فة
خا�ص ��ة� ،س ��واء �أثن ��اء عملي ��ة الإع ��داد �أو �أثن ��اء اخلدم ��ة وم ��ن �أهم الدرا�س ��ات درا�س ��ة
( �إمي ��ان �ص�ل�اح الدين �ص ��الح ،)2008،ودرا�س ��ة (من ��ال خمتار حممد ،وحنان ح�س�ي�ن
قرنى ، )2003،وهدفت هذه الدرا�سات �إىل حتديد االحتياجات التدريبية �أو الكفايات
املهنية با�ستخدام تكنولوجيا التعليم وتوظيفها فى تعليم ذوى االحتياجات اخلا�صة .
بن ��ا ًء عل ��ى ذل ��ك ج ��اءت فك ��رة البح ��ث احل ��ايل به ��دف التع ��رف على م�س ��توى
الكفاي ��ات الأدائية لدى �أخ�ص ��ائي تعديل ال�س ��لوك للأطفال ذوى ا�ض ��طراب التوحد،
والوقوف على املدى الذي ميتلكه ملهارات تعديل ال�سلوك. .
م�شكلة البحث:

حتت ��اج م�ص ��ر �إىل الأبح ��اث والدرا�س ��ات الت ��ي تهت ��م ب�إع ��داد وتدري ��ب معلمي
ذوي االحتياجات اخلا�ص ��ة ب�ش ��كل عام و�أخ�ص ��ائي تعديل ال�سلوك بوجه خا�ص؛ وذلك
للت�ص ��دي لهذا اال�ض ��طراب املنت�ش ��ر .و� ً
أي�ض ��ا هناك ندرة يف الدرا�س ��ات التي ت�ستهدف
ت�ص ��ميم برامج تدريبية للأخ�ص ��ائيني تعديل ال�سلوك وخا�ص ��ة الذين يتعاملون مع
الأطف ��ال ذوى ا�ض ��طراب التوح ��د تق ��وم عل ��ى حتدي ��د احتياجاته ��م التدريبي ��ة .وقد
الح ��ظ الباح ��ث وجود ثغ ��رات يف كفايات االخ�ص ��ائيني الذين يتعامل ��ون مع االطفال
ذوى ا�ض ��طراب التوح ��د الأدائي ��ة ،وكذل ��ك نق� ��ص وا�ض ��ح يف الإمل ��ام باملكون ال�س ��لوكى
ببعدي ��ه النظ ��ري والعملي ،وق�ص ��ور يف �إ�س�ت�راتيجيات التدري�س احلديثة وا�س ��تخدام
الو�سائل التكنولوجية ،مما ينعك�س �سل ًبا على حت�صيل طلبتهم و�أدائهم .
ومن هنا جاءت هذه الدرا�س ��ة بهدف و�ص ��ف الكفايات الأدائية لأخ�ص ��ائيني
تعدي ��ل ال�س ��لوك الذي ��ن يتعامل ��ون م ��ع الأطف ��ال ذوى ا�ض ��طراب التوح ��د ،وحتدي ��د
الكفاي ��ات الت ��ي يحتاجه ��ا �أخ�ص ��ائيني تعديل ال�س ��لوك ويحتاجون �إىل الت ��درب عليها
 .حي ��ث يع ��د ا�ض ��طراب التوح ��د �أح ��د اال�ض ��طرابات النمائي ��ة املنت�ش ��رة ،الذى يت�س ��م
ب�ض ��عف يف التفاع ��ل االجتماعي ،ومهارات التوا�ص ��ل ،و�س ��لوكيات واهتمامات منطية
وتكراري ��ة)،(World Health Organization, 2006كم ��ا يت�ض ��من ا�ض ��طرا ًبا يف
الن�شاطات التخيلية ،والتعبري اللفظي وغري اللفظي ،والت�آزر احلركي ،بالإ�ضافة �إىل
�ضعف يف االنتباه والتقليد ).(Landa, 2008,p. 141
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وتعت�ب�ر عملي ��ة تعدي ��ل ال�س ��لوك م ��ن �أه ��م الفني ��ات الت ��ي ت�س ��تخدم لعالج
امل�ش ��كالت ال�س ��لوكية ل ��دى الأطف ��ال بوج ��ه ع ��ام �س ��واء كانوا طبيعي�ي�ن �أو كان ��وا ذوي
احتياجات خا�ص ��ة وذلك من �أجل توفري فر�ص جيدة للتكيف مع جمتمعهم ب�ص ��ورة
طبيعي ��ة وبحي ��ث ال يك ��ون هناك غرابة يف ت�ص ��رفاتهم �أمام الآخري ��ن .وعلى هذا ف�إن
احلل الأمثل هو التعليم والتدريب با�ستخدام �إ�سرتاتيجيات وو�سائل تدريب مالئمة
خلف�ض �أعرا�ض التوحد ،وتنمية مهارات الأطفال التوحيديني احلياتية.
ومما �سبق يت�ضح لدى الباحثني �أن ا�ضطراب التوحد ي�شهد زيادة وا�ضحة يف
ال�س ��نوات الأخرية حيث �أكدت �أحدث درا�س ��ة لعام ( )2015عن التوحد وهى درا�س ��ة
)� ( Dean, et al, 2015, p.2أن كل( )1من( )68طفل ي�شخ�صوا على �أنهم لديهم
ا�ض ��طراب توح ��د ف ��ى الواليات املتح ��دة الأمريكية ،و�أكدت � ً
أي�ض ��ا على و�ص ��ول ن�س ��به
التوحد �إىل(� 1إىل  )90باملائة بني املراهقني و�أن الن�س ��بة فى حالة زيادة م�س ��تمرة فى
العقد القادم .بحيث بات ي�شكل م�صدر قلق ومعاناة م�ستمرة لكثري من الأ�سر ،الأمر
ال ��ذي يتطل ��ب التدخ ��ل بالن�ص ��ح والرعاية والتوجي ��ه والتعديل من خالل ا�س ��تخدام
�إ�س�ت�راتيجيات تعديل ال�س ��لوك و�أن هناك اختال ًفا وت�ض ��ار ًبا فى ن�سبة االنت�شار ،وقد
يرج ��ع ذل ��ك �إىل  :عدم االتف ��اق على تعريف حمدد للتوحد واختالف �أ�س ��باب حدوث
التوحد والتباين يف املحكات الت�شخي�صية وامل�سحية امل�ستخدمة
وهنا تربز �أهمية �إعداد �أخ�ص ��ائي تعديل ال�س ��لوك باعتبار �أن م�ش ��كلة الأطفال
ذوى ا�ض ��طراب التوح ��د م�ش ��كلة منائي ��ة �س ��لوكية ،لذلك يج ��ب �إعداد برامج ت�س ��اعد
على حت�س�ي�ن الكفايات الأدائية لأخ�صائى تعديل ال�سلوك للتعامل مع هذه الفئة من
فئات الإعاقة  .ويعد �أخ�صائي تعديل ال�سلوك هو املنوط به حتقيق ذلك ،ولكن هناك
ندرة يف الدرا�س ��ات التي اهتمت بالكفايات الأدائية ،ويمُ كن تلخي�ص م�ش ��كلة الدرا�س ��ة
يف ال�س� ��ؤال الرئي�س الآتي “ :ما م�س�توى الكفايات الأدائية لأخ�ص�ائي تعديل ال�س�لوك
للأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد ؟” .
ويتفرع من ال�س�ؤال الرئي�س جمموعة من الأ�سئلة الفرعية الآتية:

((( 1م ��ا م�س ��توى الكفاي ��ات الأدائي ��ة لدى �أخ�ص ��ائي تعدي ��ل �س ��لوك الأطفال ذوى
ا�ضطراب التوحد؟
((( 2ه ��ل هن ��اك ف ��روق بني �أخ�ص ��ائيي تعدي ��ل �س ��لوك ف ��ى الكفاي ��ات الأدائية لدى
�أخ�صائي تعديل ال�سلوك تعزى �إىل اجلن�س ؟
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جملة الرتبية اخلا�صة
�أهداف البحث     :

يهدف البحث احلايل �إىل:
((( 1التع ��رف عل ��ى �أهم الكفاي ��ات الأدائي ��ة الالزم توافره ��ا لدى �أخ�ص ��ائى تعديل
ال�سلوك للأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد .
((( 2حتدي ��د م ��دى وجود فروق بني اجلن�س�ي�ن من �أخ�ص ��ائيى تعديل ال�س ��لوك فى
امتالك الكفايات الأدائية.
((( 3التعرف على الدور الأدائى الذى ي�ؤديه �أخ�صائى تعديل ال�سلوك مع الأطفال
ذوى ا�ضطراب التوحد .
�أهمية البحث:

تتح ��دد �أهمي ��ة البح ��ث يف اجلانب الذي تت�ص ��دى لدرا�س ��ته وهو الك�ش ��ف عن
م ��دى امتالك �أخ�ص ��ائيني تعديل ال�س ��لوك للكفايات الأدائية وميكن تو�ض ��يح �أهمية
البحث احلايل يف النقاط الآتية:
((( 1يهت ��م البح ��ث احل ��ايل مبعرفة �أه ��م الكفاي ��ات الأدائي ��ة ال�ل�ازم توافرها لدى
اخ�صائى تعديل ال�سلوك للأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد.
((( 2ندرة الدرا�سات العربية والأجنبية يف حدود علم الباحث التى اهتمت بدرا�سة
الكفاي ��ات الأدائي ��ة ل ��دى �أخ�ص ��ائى تعديل ال�س ��لوك للأطفال ذوى ا�ض ��طراب
التوحد.
((( 3ي�أت ��ى البح ��ث احل ��ايل ك�إ�س ��تجابة مو�ض ��وعية للعديد م ��ن تو�ص ��يات البحوث
وامل�ؤمترات وما ينادى به الرتبويون يف الوقت احلا�ض ��ر من �ض ��رورة االهتمام
مبعل ��م الرتبي ��ة اخلا�ص ��ة بوجه عام و�أخ�ص ��ائى تعديل ال�س ��لوك بوجه خا�ص
عن طريق الربامج الرتبوية اخلا�صة والتي ت�سهم فى رفع كفاءته الأدائية.
((( 4يك�ش ��ف البحث عن احلاجة ال�ش ��ديدة لبذل املزيد من اجلهد لتدريب معلمي
�أخ�ص ��ائى تعدي ��ل ال�س ��لوك على برام ��ج تطوي ��ر الأداء املهنى و�إ�س�ت�راتيجياته
ومكونات ��ه ومناذج ��ه وعملياته ،وذلك لرفع كفاءتهم وقدراتهم للو�ص ��ول �إىل
جودة �أداء اخ�صائى تعديل ال�سلوك .
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م�صطلحات البحث:

 -1الكفاي�ات الأدائية»:جمموع ��ة املع ��ارف واملفاهي ��م وامله ��ارات واالجتاه ��ات الت ��ي
يكت�س ��بها الطال ��ب املعل ��م نتيج ��ة �إع ��داده يف برنام ��ج مع�ي�ن توج ��ه �س ��لوكه وترتق ��ي
يف �أدائ ��ه �إىل م�س ��توى م ��ن التمك ��ن مي ّكن ��ه م ��ن ممار�س ��ة مهنت ��ه ب�س ��هولة وي�س ��ر»
(اللقاين ،واجلمل� ،1996 ،ص .)147
وتُعرف �إجرائ ًيا ب�أنها املهارات التدري�س ��ية التى يقوم بها �أخ�ص ��ائى تعديل ال�سلوك مثل
مه ��ارات التدري� ��س مهارة �إدارة اجلل�س ��ة (ال�ص ��ف) ،ومه ��ارة بناء االختب ��ار والتقومي،
و�أداء ه ��ذه امله ��ارات تبن ��ي وتعتمد على ما ح�ص ��له الفرد �س ��اب ًقا من كفاي ��ات معرفية،
وتتطل ��ب ً
عر�ض ��ا ي�س ��تطيع املعل ��م �أن يقدم ��ه وي�ؤديه م�س ��تفيدًا فيه من كل الو�س ��ائل
والأ�ساليب والفنيات .
� -2أخ�ص�ائي تعدي�ل ال�س�لوك Behavior Modification Specialist):

هو ذلك ال�شخ�ص الذي يعمل على �إعداد وتنفيذ وتقييم برامج تعديل ال�سلوك وعادة
ما ي�أتي على ر�أ�س فريق يكون م�سئو ًال عن ذلك حتى حتقق الربامج املقدمة �أهدافها
املحددة لها (حممد� ،2012 ،ص . )3
وتُع�رف �إجرائ ًي�ا  :ب�أن ��ه ال�ش ��خ�ص امل�ؤهل علم ًي ��ا و�أكادمي ًي ��ا للتعامل م ��ع الأطفال ذوى
ا�ض ��طراب التوحد با�س ��تخدام �إ�س�ت�راتيجيات تعديل ال�س ��لوك ،وذلك مبا ميتلكه من
كفايات مهنية (معرفية واجتماعية و�أدائية) ت�ساعده على القيام بدوره بدقة و�سرعة
واتقان.
 -3الأطفال ذوو ا�ضطراب التوحد):(Children with Autism
ُتع ��رف ) )Tina, T. D.,2011,40التوح ��د ب�أن ��ه �إعاقة فى النمو ت�ؤثر ب�ش ��كل كبري
على التوا�صل اللفظي وغري اللفظي والتفاعل االجتماعي ،ويظهر ذلك بو�ضوح قبل
�سن الثالثة ،والتي ت�ؤثر �سل ًبا على الأداء التعليمي للطالب.
و�أ�شار �إليهم ال�شربيني (� ،2004ص  )58ب�أنهم �أولئك الأطفال الذين لديهم
ا�ضطراب منائي و�سلوكي ي�ؤثر على التفاعل االجتماعي ،وعلى االت�صال مع الآخرين،
ويتح ��دد ن�ش ��اطهم واهتماماته ��م يف �أم ��ور منطي ��ة وروتيني ��ة متيزه ��م ع ��ن غريه ��م.
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جملة الرتبية اخلا�صة
الإطار النظرى
مفهوم الكفايات الأدائية :

ويعرف ال�ش ��رف (� ،2014ص  ) 383الكفايات الأدائية �أو التدري�س ��ية ب�أنها:
«جملة املعارف والقدرات واالجتاهات التي تتوافر لدى املعلمني وميكن ومالحظتها
وقيا�سها عند م�ستوى معني من الأداء».
وتُعرف �إجرائ ًيا ب�أنها املهارات التدري�س ��ية التى يقوم بها �أخ�ص ��ائى تعديل ال�س ��لوك مثل
مهارات التدري�س مهارة �إدارة اجلل�سة (ال�صف) ،ومهارة بناء االختبار والتقومي ،و�أداء
هذه املهارات تبني وتعتمد على ما ح�ص ��له الفرد �س ��اب ًقا من كفايات معرفية ،وتتطلب
ً
عر�ض ��ا ي�س ��تطيع املعلم �أن يقدمه وي�ؤديه م�س ��تفيدًا فيه من كل الو�س ��ائل والأ�ساليب
والفنيات .
�أنواع الكفايات الأدائية:

ر�ص ��دت وزارة الرتبي ��ة الوطني ��ة املغربي ��ة ع ��ن الكفاي ��ات املهني ��ة الت ��ي يج ��ب
توافره ��ا يف �إع ��داد املعل ��م ،وه ��ي� :إن اعتم ��اد مدخ ��ل الكفاي ��ات ي�س ��تجيب ملنطلق ��ات
املنه ��ج ،ذلك �أن تكوين �شخ�ص ��ية م�س ��تقلة ق ��ادرة على االندماج يف املحي ��ط والتفاعل
م ��ع مكونات ��ه ال يتحق ��ق �إال بتوجيه املعرفة املدر�س ��ية لت�ص ��بح قادرة عل ��ى التداول يف
مواق ��ف حياتي ��ة خمتلفة(وزارة الرتبي ��ة الوطنية .)8-6 ،2006،ولذلك ي�س ��عى املنهج
يف �س ��ياق مقاربة �شمولية قائمة على التدرج واملرونة ،والتكامل بني خمتلف مكوناته
�إىل تنمي ��ة الكفاي ��ات الآتي ��ة  :الكفاي ��ات التوا�ص ��لية ،والكفايات املنهجي ��ة ،والكفايات
الثقافية ،والكفايات الإ�سرتاتيجية (ال�شرف. )391 -389 ،2014 ،
وق ��د �أ�ش ��ارت �ألن ��در ) � (Alliader, Rose , 1995إىل �أن معلم ��ي ف�ص ��ول
الرتبية اخلا�صة الذين يتمتعون مب�ستويات عالية من الكفايات ال�شخ�صية والأدائية
كان ��وا �أك�ث�ر قدرة على م�س ��اعدة تالميذه ��م يف حتقيق �أهداف التعلي ��م يف نهاية العام
.ولك ��ي ن�س ��تطيع رعاية ذوي االحتياجات اخلا�ص ��ة من خ�ل�ال �إدماجهم مع التالميذ
العاديني فال بد من توافر املعلم امل�ؤهل لذلك ،و�أن تتوافر لديه الكفايات ال�شخ�صية
واملهنية املنا�سبة لأداء عمله على �أعلى درجة ،ومبا متكنه من القيام بالدور التعاوين
الفعال فى نظام الدمج ).(Idol, 1997, pp. 384-394
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وتهت ��م الكفاي ��ة الأدائي ��ة بنقطت�ي�ن هم ��ا  :م ��ا يفعل ��ه املعل ��م (�أداء املعل ��م)
وم ��ا ميك ��ن �أن يك ��ون كام ًن ��ا بداخل ��ه ،وي�س ��تطيع �أن يفعله ل ��و توفرت ظ ��روف معينة،
فالكفاي ��ة ه ��ي الأداء الفعلي والأداء الكام ��ن للمعلم ،وهي تقي�س �أداء الطالب � ً
أي�ض ��ا،
كم ��ا ي�س ��تخدم الأداء كم�ؤ�ش ��ر لقيا�س الكفاية ،وقد ُو�ض ��عت �أربع ��ة متغريات كمجاالت
للكفاي ��ة التعليمي ��ة وه ��ي على النح ��و التايل� :ص ��ياغة الأهداف� ،إدارة الف�ص ��ل ،طرق
التدري�س ،تقييم الطالب )(Cangelos, 1991 , pp.47-50
درا�سات �سابقة:

يت�ض ��من هذا اجلزء ً
عر�ض ��ا للدرا�س ��ات ذات ال�ص ��لة بالبحث احلايل والتى مت
التو�صل �إليها من خالل مراجعة الأدب ال�سابق املتعلق مبو�ضوع البحث احلايل .وقد
تباينت هذه الدرا�سات فى �أهدافها ومنهجها امل�ستخدم ،والأدوات امل�ستخدمة فيها� ،إال
وخ�صو�ص ��ا فيما يتعلق مبو�ضوع
�أن الدرا�س ��ات فى الوطن العربى الزال حمدودًا جدًا
ً
الكفايات الأدائية لدى �أخ�صائى تعديل ال�سلوك ،وفيما يلى ً
عر�ضا للدرا�سات التى مت
التو�صل �إليها وهى :
�أ�ش ��ار رت�ش ��ي ( )79 ،2000فى درا�س ��ته �إىل خ�ص ��ائ�ص املعلم الكفء يف مقاطعة
هارف ��رد ،وق ��د �ش ��ملت قائم ��ة الكفايات على �س ��تة ( )6كفايات رئي�س ��ة ،مت حتليلها �إىل
( )70كفاي ��ة فرعي ��ة ،وهي على النحو التايل  :كفايات ال�س ��مات ال�شخ�ص ��ية ،وكفايات
ال�س ��مات التنفيذي ��ة ،وكفاي ��ات ق ��وة التدري� ��س ،وكفاي ��ات امل�س ��ئولية املهني ��ة ،وكفايات
الناحية الأكادميية ،وكفايات العالقات باملجتمع املحلي .
ودرا�سة �س�سان رو�س ) Ross, Susan (2002التى هدفت �إىل التعرف على
الكفاي ��ات ل ��دى معلمي االحتياجات اخلا�ص ��ة يف التعليم ،ومتثلت عينة الدرا�س ��ة من
 30معل ًم ��ا م ��ن معلمي العاديني ومعلمى الرتبية اخلا�ص ��ة يف �إحدى املدار�س مبدينة
�س ��وفوالك بني ��ورك لتحدي ��د الكفاي ��ات ،و�أثن ��اء وجوده ��م يف نظ ��ام الدم ��ج ال�ش ��امل
والتع ��رف عل ��ى خلفي ��ة ه� ��ؤالء املعلم�ي�ن ح ��ول الدم ��ج  .ومتثل ��ت �أدوات الدرا�س ��ة يف :
ا�س ��تبيان للتع ��رف عل ��ى الكفاي ��ات واجتاهاتهم نحو الدم ��ج واعتقادهم ع ��ن التدريب
وم ��دى ت�أييده ��م للتدري ��ب لتنمي ��ة كفايته ��م  .و�أو�ض ��حت نتائ ��ج الدرا�س ��ة  :كف ��اءة
املعلمني يف جمال التدري�س عمو ًما للأطفال ذوي االحتياجات اخلا�ص ��ة ،ويف حميط
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خ�صو�صا �إذا كانت خربتهم ال�سابقة كتدريب كايف ،وكان ت�أييد املعلمني �شديدًا
الدمج
ً
للأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة خا�ص ًة بعد ح�صولهم على تدريب م�ساند ومدعم
لتغيري اجتاهاتهم نحو الدمج وتنمية االجتاه نحو ممار�سة املهنة .
و�أ�ش ��ارت درا�س ��ة البطاني ��ة (� )2004إىل تقييم مدى حت�ص ��يل معلمي الأطفال
ذوي احلاج ��ات اخلا�ص ��ة للكفايات التعليمية من �أجل التعام ��ل مع ه�ؤالء الأطفال يف
املدار� ��س ومراك ��ز الرتبي ��ة اخلا�ص ��ة يف �ش ��مال الأردن ومتثل ��ت �أدوات الدرا�س ��ة يف �أداة
الكفاي ��ات التعليمي ��ة الت ��ي �أعدها الن ��درز وويفر  1991وطورها ه ��ارون  1995وتكونت
عين ��ة الدرا�س ��ة م ��ن  114معل ًم ��ا ومعلم ��ة ،ومتثل ��ت �أه ��م نتائ ��ج الدرا�س ��ة يف �أن درج ��ة
امت�ل�اك معلمي الأطفال ذوي احلاجات اخلا�ص ��ة للكفاي ��ات التعليمية كانت عالية �أو
متو�س ��طة ،كما �أظهرت �أهم النتائج فرو ًقا ذات داللة �إح�صائية يف الكفايات التعليمية
تعزي �إىل التخ�ص�ص ،واخلربة التدري�سية ،وامل�ؤهل العلمي يف حني مل تك�شف النتائج
عن فروق ذات داللة �إح�صائية للكفايات التعليمية الالزمة تعزي �إىل متغري اجلن�س
ودرا�س ��ة عويدات( )2006هدفت هذه الدرا�س ��ة �إىل �إعداد قائمة بالكفايات
املهنية واالجتماعية واخل�ص ��ائ�ص ال�شخ�صية ملعلمي الطلبة املوهوبني والتعرف على
�أث ��ر متغ�ي�ر اجلن�س ،وامل�ؤهل العلم ��ي للمعلم .تكونت عينة الدرا�س ��ة من جميع طلبة
ومعلمي مدر�س ��ة اليوبيل التي تعنى بالطلبة املوهوبني ،فكانت العينة جميع �صفوف
املدر�سة التا�سع والعا�شر والأول والثاين الثانوي البالغ عددهم ( )286طال ًبا وطالبة،
و( )30معل ًم ��ا ومعلم ��ة ،وقد ق ��ام الباحث ب�إعداد �أداة الدرا�س ��ة لقيا�س كفايات معلمي
الطلب ��ة املوهوبني ،تكونت من ثالثة �أبع ��اد :البعد االجتماعي ،والبعد املهني ،والبعد
ال�شخ�صي .وقد خل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج �أهمها�:أن هناك جمموعة
م ��ن الكفاي ��ات املهنية واالجتماعية واخل�ص ��ائ�ص ال�شخ�ص ��ية يج ��ب توافرها يف معلم
الطلبة املوهوبني .وتبني �أن هناك فرو ًقا ذات داللة �إح�صائية بني املعلمني والطالب
عل ��ى مقيا� ��س اخل�ص ��ائ�ص ال�شخ�ص ��ية  .وظه ��ر �أن هن ��اك فرو ًقا ذات داللة �إح�ص ��ائية
ب�ي�ن املعلم�ي�ن والطلبة على مقيا� ��س الكفايات املهنية .وتبني �أن ��ه ال توجد فروق دالة
�إح�ص ��ائ ًيا تع ��زى ملتغري اجلن�س بني املعلمني واملعلم ��ات على مقايي�س الكفايات املهنية
وال�شخ�ص ��ية واالجتماعية .هن ��اك فروق ذات داللة �إح�ص ��ائية لتقديرات الطلبة على
مقيا�س الكفايات املهنية ح�سب املرحلة الدرا�سية.
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ودرا�س ��ة البطانية (  )2007التى هدفت �إىل تقييم مدى �إ�س ��هام درا�س ��ة م�س ��اق
الرتبي ��ة اخلا�ص ��ة يف �إك�س ��اب الطلب ��ة الكفايات التعليمي ��ة الالزم ��ة للتعامل مع ذوي
االحتياجات اخلا�صة باملدار�س العادية .ولتحقيق هذا الهدف ا�ستخدمت �أداة الكفاية
التعليمي ��ة وت�ش ��تمل عل ��ى ( )32كفاية تدري�س ��ية .بلغ ��ت عينة الدرا�س ��ة ( )100طالب،
و�أظهرت الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الكفايات التعليمية تعزى ملعدل
الرتاكم ��ي ول�ص ��الح الطلبة ذوي املعدالت الرتاكمي ��ة املرتفعة .كما تبني وجود فروق
ذات دالله �إح�ص ��ائية بني الن�سب املئوية امل�شاهدة واملتوقعة الك�ساب املعلمني للكفايات
التعليمي ��ة الالزم ��ة للتعامل مع ذوي االحتياجات اخلا�ص ��ة ل�ص ��الح درجة االكت�س ��اب
الكلي ��ة املرتفع ��ة ،يف ح�ي�ن ك�ش ��فت النتائ ��ج عن عدم وجود ف ��روق ذات داللة �إح�ص ��ائية
تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي واجلن�س الكت�ساب الطلبة للكفايات التعليمية الالزمة
للتعامل مع ذوي االحتياجات اخلا�صة.
ودرا�س ��ة حممد ( )2013التى هدفت �إىل و�ض ��ع التو�ص ��يف الوظيفي لوظيفة
�أخ�ص ��ائي تعدي ��ل ال�س ��لوك للأف ��راد ذوي الإعاقات حيث يت�ض ��من تو�ص ��يف الوظيفة
تن ��اول ثالث ��ة جوان ��ب هامة تتمثل يف امل�ؤهالت التي يلزم ملن ي�ش ��غل تلك الوظيفة �أن
يح�ص ��ل عليها ،وطبيعة الوظيفة املعنية وما تت�ض ��منه من مهام ،و�أدوار ،وم�سئوليات،
ث ��م �أخ�ي ً�را الكفايات املهنية الالزم ��ة كاملعارف ،وامله ��ارات ،والقدرات ،و�أ�س ��لوب الأداء،
وال�سمات ال�شخ�صية  .وميكن تناول ذلك على النحو التايل �:أو ًال :امل�ؤهالت الالزمة
وثان ًيا :طبيعة العمل املتوقع منه و ثال ًثا :الكفايات املهنية .
وهدفت درا�سة كا�شف( � )2013إىل التعرف على معايري جودة �آداء معلم التعليم
العام ك�أ�س ��ا�س لكفاءة معلم الرتبية اخلا�ص ��ة .والتعرف على معايري جودة �آداء معلم
الرتبية اخلا�ص ��ة وو�ض ��ع من ��اذج لأدوار ومعاي�ي�ر جودة بع�ض الأخ�ص ��ائيني العاملني
يف جمال الرتبية اخلا�ص ��ة .وتو�ص ��لت نتائج الدرا�س ��ة �إىل و�ضع معايري كفايات معلم
الرتبية اخلا�ص ��ة وو�ض ��ع معايري كفايات لأخ�صائى التدخل املبكر من حيث امل�ؤهالت
العلمية احل�ص ��ول على �ش ��هادة جامعية متخ�ص�ص ��ة يف (الرتبية – الأداب – الطب).
واحل�ص ��ول على دورات ت�أهيلية ،ومن حيث كفاءة �أ�س ��اليب التدريب يكون لديه مهارة
ت�ص ��ميم الربام ��ج التى تنا�س ��ب حاجة الطفل  .وم ��ن حيث الكفاي ��ات املهنية يجب �أن
يتوافر فيه التعرف على احتياجات الطفل .مهارة الوعى بخ�ص ��ائ�ص الطفل وادراك
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الف ��روق الفردي ��ة بني االطف ��ال .مهارة املالحظة والت�س ��جيل لكل ما يث�ي�ره االنتباه.
مهارة تنمية التوا�صل والتفاعل مع الطفل
تعقيب عام على الدرا�سات ال�سابقة:

من خالل الإطالع على الدرا�س ��ات ال�س ��ابقة املتعلقة مبو�ض ��وع الكفايات الأدائية
لأخ�ص ��ائى تعدي ��ل ال�س ��لوك والتى ت�ؤك ��د على �أهمي ��ة امتالك معلمى الرتبية اخلا�ص ��ة
للكفاي ��ات الأدائي ��ة والتعليمي ��ة للعم ��ل م ��ع الأطف ��ال ذوى االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة وه ��م
�أخ�صائيني تعديل ال�سلوك للكفايات الأدائية التى ت�ساعدهم على التعامل بكفاءة وفعالية
مع الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد
فرو�ض البحث:

بن ��ا ًء عل ��ى م ��ا �أو�ض ��حته الدرا�س ��ة النظرية م ��ن حقائ ��ق علمية ،وما ك�ش ��فت عنه
الدرا�سات ال�سابقة والبحوث ال�سابقة� ،أمكن �صياغة فرو�ض البحث على النحو التاىل:
((( 1م ��ا م�س ��توى الكفاي ��ات الأدائي ��ة لدى �أخ�ص ��ائي تعدي ��ل �س ��لوك الأطفال ذوى
ا�ضطراب التوحد؟
((( 2توجد فروق بني �أخ�صائيني تعديل �سلوك فى الكفايات الأدائية لدى �أخ�صائي
تعديل ال�سلوك تعزى �إىل اجلن�س ؟
الطريقة والإجراءات

يه ��دف البح ��ث احل ��ايل اىل التعرف على م�س ��توى الكفاي ��ات الأدائية لأخ�ص ��ائى
تعدي ��ل ال�س ��لوك للأطفال ذوى ا�ض ��طراب التوحد ،وقد ا�س ��تلزم حتقي ��ق الهدف اختيار
عينة مبوا�صفات معينة و�إجراءات بحث و�أدوات على �أفراد هذه العينة ،ثم انبثقت خطوات
حمددة مبا يتفق مع �أهداف البحث ومعاجلة بيانته با�ستخدام �أ�ساليب �إح�صائية معينة،
وفيما يلى لكل من هذه ب�شىء من التف�صيل
�أ-

منهجالبحث

اتب ��ع البح ��ث املنه ��ج الو�ص ��فى التحليلى ال ��ذى يعتمد على ا�س ��تعرا�ض الأ�س ��ا�س
النظرى والدرا�سات ال�سابقة للمو�ضوع ،ثم ينطلق �إىل الدرا�سة امليدانية التى اعتمدت على
عينة بالتعاون مع مراكز ذوى االحتياجات اخلا�صة وتعديل ال�سلوك .
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ب-

عينةالبحث

تكونت عينة البحث من (� )45أخ�صائى و�أخ�صائية تعديل ال�سلوك حيث بلغ عدد
الذكور (� )26أخ�صائى تعديل �سلوك وبلغ عدد الإناث ( � )19أخ�صائية تعديل �سلوك.
ج-

�أداة البحث

اعتمد البحث على مقيا�س للكفايات االدائية من �إعداد الباحثيني
لقد مر �إعداد هذا املقيا�س باخلطوات التالية - :
حتدي�د اله�دف من املقيا�س ،وه ��و قيا�س الكفاي ��ات الأدائية لدى �أخ�ص ��ائي
تعديل ال�سلوك للأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد.
الإطالع على الدرا�س�ات والبحوث ال�س�ابقة املتاحة يف هذا املجال �س ��واء كان
ه ��دف ه ��ذه الدرا�س ��ات حتديد كفايات معل ��م التالميذ ذوي االحتياجات اخلا�ص ��ة� ،أو
حتديد كفايات �أخ�صائي تعديل ال�سلوك للأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد� ،أو حتديد
الكفاي ��ات ملعل ��م التالمي ��ذ العادي�ي�ن  .وم ��ن الدرا�س ��ات  :درا�س ��ة را�ش ��د �أبو �ص ��واوين
( )2010وهدفت درا�س ��ة ( , McNair )2010درا�س ��ة با�سم �صالح م�صطفى ()2011
ودرا�س ��ة جابر حممد عبداهلل عي�س ��ى ،و�س ��ناء ح�س ��ن عما�ش ��ه ( ) 2012ودرا�س ��ة عادل
عبداهلل حممد (2013ب) درا�سة عادل عبداهلل حممد (� 2013أ) ودرا�سة عادل عبداهلل
حممد ( 2013ج) و درا�سة اميان ف�ؤاد كا�شف( .)2013
-

التعريف الإجرائى ملفهوم الكفايات الأدائية:

ويعرفه ��ا الباحثي�ي�ن �إجرائ ًي ��ا ب�أنه ��ا ه ��ى امله ��ارات التدري�س ��ية التى يق ��وم بها
�أخ�صائى تعديل ال�سلوك مثل مهارات التدري�س مهارة �إدارة اجلل�سة (ال�صف) ،ومهارة
بناء االختبار والتقومي ،و�أداء هذه املهارات تبني وتعتمد على ما ح�ص ��له الفرد �س ��اب ًقا
من كفايات معرفية ،وتتطلب ً
عر�ض ��ا ي�س ��تطيع املعلم �أن يقدمه وي�ؤديه م�ستفيدًا فيه
من كل الو�سائل والأ�ساليب والفنيات  .وي�ضم املقيا�س ثالثة �أبعاد رئي�سة وهى البعد
الأول  :كفايات التدري�س والذى يتكون من ( )6عبارات .والبعد الثانى :كفايات �إدارة
ال�ص ��ف (اجلل�س ��ة) وال ��ذى يتك ��ون م ��ن ( )6عب ��ارات .والبع ��د الثالث :التق ��ومي وبناء
االختبارات والذى يتكون من ( )6عبارات.

67

املجلد الرابع  -العدد ()16ج  2يوليو 2016

جملة الرتبية اخلا�صة
ج -و�صف املقيا�س :

بع ��د �أن ق ��ام الباحثي�ي�ن باالط�ل�اع عل ��ى ال�ت�راث النظ ��ري للكفاي ��ات الأدائي ��ة
للمعلمني ب�شكل عام وملعلمني الرتبية اخلا�صة ب�شكل خا�ص ،قام الباحث ب�إعداد هذا
املقيا� ��س ال ��ذي يتك ��ون م ��ن (  )18عبارة ،موزعة عل ��ى ثالثة �أبعاد (كفاي ��ات التدري�س
– كفايات �إدارة ال�صف (اجلل�سة) – كفايات التقومي وبناء االختبارات ) والعبارات
ثالثي ��ة التقدير ،وه ��ى (دائ ًما – �أحيا ًنا –ناد ًرا) ،وي�ص ��لح االختبار للتطبيق الفردي
واجلماعي ،وقد راعى الباحثيني �أثناء ال�صياغة لهذه العبارات �أن تكون لغة العبارات
�سهلة وب�سيطة الحتتمل الت�أويل ووا�ضحة ال يكتنفها الغمو�ض ،بحيث ال يحتاج فهم
ال�س�ؤال �إىل تكرار �إلقائه و�إعادته مرة �أخرى.
د -طريقة ت�صحيح املقيا�س :

تت ��م الإجاب ��ة عل ��ى املقيا�س من خ�ل�ال اختي ��ار �إجابة واحدة م ��ن ثالثة بدائل
عل ��ى مقيا� ��س مت ��درج يتك ��ون م ��ن (دائ ًم ��ا – �أحيا ًن ��ا –ن ��اد ًرا) ويت ��م �إعط ��اء الدرجات
كالت ��ايل دائ ًم ��ا ث�ل�اث درج ��ات� ،أحيا ًن ��ا درجت ��ان ،ناد ًرادرج ��ة واحدة) ،وبذل ��ك ترتاوح
درج ��ات الط�ل�اب عل ��ى املقيا�س ما ب�ي�ن ( )54 ،18درج ��ة ،وتدل الدرج ��ة املرتفعة على
املقيا�س على زيادة وجود الكفايات املهنية لدى �أخ�ص ��ائيني تعديل ال�س ��لوك ،والدرجة
املنخف�ضة على انخفا�ض وجود الكفايات املهنية لدى الأخ�صائيني.
ح�ساب ال�صدق والثبات ملقيا�س الكفايات الأدائية
• ثبات املقيا�س :

حل�س ��اب ثب ��ات املقيا� ��س مت ا�س ��تخدام طريقة �ألف ��ا – كرونب ��اخ ،وطريقة �إعادة
تطبيق املقيا�س بفا�صل زمني قدره �أ�سبوعني بني التطبيقني الأول والثاين ،واجلدول
( )1يو�ضح ذلك.
جدول ( ) 1

قيم معامالت الثبات بطريقة �ألفا – كرونباخ وطريقة و�إعادة التطبيق ملقيا�س الكفايات املهنية
�ألفا كرونباخ
.,584
.,745
.,665
.,874

الأبعاد
كفايات التدري�س
كفايات �إدارة ال�صف (اجلل�سة)
كفايات التقومي وبناء االختبارات
الدرجة الكلية للمقيا�س
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يت�ض ��ح م ��ن اجل ��دول(� )1أن جميع قي ��م معامالت الثب ��ات دالة �إح�ص ��ائيا عند
م�ستوى داللة ( ،)01,0مما يجعلنا نثق فى ثبات املقيا�س.
•االت�ساق الداخلى Internal Consistency

مت �إيج ��اد التجان� ��س الداخل ��ي للمقيا�س عن طريق ح�س ��اب معامل االرتباط بني
الأف ��راد عل ��ى الدرج ��ة الكلي ��ة للبع ��د والدرج ��ة الكلي ��ة للمقيا�س .وفيم ��ا يلى عر�ض
ملعامالت االت�ساق الداخلى لأبعاد املقيا�س مع الدرجة الكلية
جدول () 2

معامالت االت�ساق الداخلى لأبعاد مقيا�س الكفايات الأدائية والدرجة الكلية
الأبعاد

معامل االرتباط

كفايات التدري�س

**.,854

كفايات �إدارة ال�صف (اجلل�سة)

**.,741

كفايات التقومي وبناء االختبارات

**.,657

الدرجة الكلية للمقيا�س

**.,889

** معامل االرتباط دال �إح�صائ ًياعند م�ستوى (.)01,0
•�صدق املقيا�س :

مت عر�ض املقيا�س يف �صورته الأولية على ع�شرة من املحكمني هم من املتخ�ص�صني
يف جم ��ال الرتبية اخلا�ص ��ة ،وال�ص ��حة النف�س ��ية ،ومناهج وط ��رق التدري�س ،حيث مت
تقدمي املقيا�س م�سبو ًقا بتعليمات  .مت احل�صول على ن�سبة اتفاق ال تقل عن (،)٪80
ومن ثم ف�إن مقيا�س الكفايات الأدائية ككل يتميز بال�صدق الداخلى .وبالتاىل �أ�صبح
مقيا�س الكفايات الأدائية مكون من ( )18مفردة كما فى ال�صورة النهائية .
نتائج البجث ومناق�شتها

ال�س�ؤال الأول « :ما م�ستوى الكفايات الأدائية لأخ�صائى تعديل ال�سلوك للأطفال ذوى
ا�ضطراب التوحد؟»
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للإجابة عن هذا ال�س� ��ؤال مت ا�س ��تخراج املتو�سطات احل�س ��ابية واالنحرافات
املعيارية لدرجة الكفايات الأدائية لأخ�صائى تعديل ال�سلوك للأطفال ذوى ا�ضطراب
التوحد ،واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك.
جدول ()3

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الكفايات الأدائية لأخ�صائى تعديل
ال�سلوك للأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد مرتبة تنازل ًيا
الرتبة الرقم
1
2
3

1
2
3

البعد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

كفايات التقومي وبناء االختبارات
كفايات �إدارة ال�صف
كفايات التدري�س
الكفايات الأدائية ككل

2.44
2.44
2.38
2.40

,503
,546
,490
,495

يب�ي�ن اجل ��دول (� )3أن املتو�س ��طات احل�س ��ابية ق ��د تراوح ��ت م ��ا ب�ي�ن
( ،)2.38-2.44حي ��ث ج ��اء بع ��د كفاي ��ات التقومي وبن ��اء االختب ��ارات يف املرتبة الأوىل
ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.44بينما جاء بعد كفايات التدري�س يف املرتبة الأخرية
ومبتو�س ��ط ح�س ��ابي بلغ ( ،)2.38وبلغ املتو�س ��ط احل�س ��ابي الكفايات الأدائية ككل ككل
( .)2.40وميكن تف�سري ذلك يف ح�صول التقومي وبناء االختبارات على املرتبة االوىل
هو التطور الكبري يف ا�ستخدام املقايي�س واالختبارات يف هذا املجال وان التعامل معها
ومعرفة كيفية تطبيقها تعترب من �ض ��من املكت�س ��بات الرئي�سة يف �سياق جمال تعديل
ال�سلوك .وقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات �أفراد
عينة البحث على فقرات كل بعد على حدى ،حيث كانت على النحو التايل:
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البعد الأول  :كفايات التدري�س
جدول ()4

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات بعد كفايات التدري�س مرتبة تنازل ًيا
الرتبة الرقم

الفقرات

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

1

3

يعمل على �صياغة الأهداف ال�سلوكية بدقة
وو�ضوح.

2.64

,484

2

1

الإملام بالأهداف العامة للمحتوى الذى ُيدر�س.

2.64

,529

3

6

ميتلك املهارة فى ا�ستخدام التعزيز والعقاب ك ً
ال
ح�سب وقته.

2.58

,543

4

2

حتديد املعارف واملهارات التى ينبغى حتقيها من
خالل جل�سة تعديل ال�سلوك.

2.51

,589

5

4

يختار �أن�سب فنيات و�أ�ساليب تعديل ال�سلوك.

2.42

,690

6

5

ي�ستخدم التقنيات احلديثة فى تعديل ال�سلوك.

2.38

,543

كفايات التدري�س

2.38

,490

يب�ي�ن اجل ��دول ( )4ان املتو�س ��طات احل�س ��ابية ق ��د تراوح ��ت م ��ا ب�ي�ن
( ،)2.64 -2.38حي ��ث ج ��اءت الفق ��رة رق ��م ( )3والتي تن�ص على « يعمل على �ص ��ياغة
الأهداف ال�س ��لوكية بدقة وو�ض ��وح ».يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ (،)2.64
بينم ��ا ج ��اءت الفق ��رة رق ��م ( )5ون�ص ��ها « ي�س ��تخدم التقني ��ات احلديث ��ة ف ��ى تعدي ��ل
ال�س ��لوك ».باملرتبة الأخرية ومبتو�س ��ط ح�س ��ابي بلغ ( .)2.38وبلغ املتو�سط احل�سابي
لكفايات التدري�س ككل ( .)2.38وميكن تف�س�ي�ر ذلك ان �ص ��ياغة الأهداف ال�س ��لوكية
تعترب من �أهم الكفايات التدري�س التى يجب �أن تتوفر فى �أخ�ص ��ائى تعديل ال�س ��لوك
والتى بنا ًء عليها يقوم بو�ضع اخلطة ال�سلوكية وتنفيذها .
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البعد الثاين :كفايات االت�صال
جدول ()5

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات بعد كفايات �إدارة اجلل�سة مرتبة تنازل ًيا
الرتبة الرقم
1
2
3
4
5
6

الفقرات

يعمل على توفري بيئة نف�سية مريحة للأطفال ذوى
10
ا�ضطراب التوحد.
ا�ستخدام الوقت املخ�ص�ص للجل�سة بفاعلية.
11
يعر�ض املادة العلمية مراع ًيا الت�سل�سل والرتابط
 7والتدرج وم�ستويات الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد
فى فهم ال�سلوك.
يحاول اختيار و�سائل تعليمية تخاطب احلوا�س
9
املختلفة للأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد .
 12يحفز الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد على االن�ضباط
واالنتباه وامل�شاركة ب�أ�ساليب فاعلة .
 8يحر�ص على ا�ستخدام لغة �سليمة ومعربة ومنا�سبة
مل�ستوى الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد با�ستمرار .
كفايات �إدارة اجلل�سة (ال�صف)

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
2.73

,447

2.53

,625

2.49

,661

2.49

,624

2.47

,625

2.44

,624

2.44

,546

يبني اجلدول ( )5ان املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت مابني (،)4.73 -2.44
حيث جاءت الفقرة رقم ( )10والتي تن�ص على « يعمل على توفري بيئة نف�سية مريحة
للأطفال ذوى ا�ض ��طراب التوحد ».يف املرتبة الأوىل ومبتو�س ��ط ح�سابي بلغ (،)2.73
بينم ��ا ج ��اءت الفق ��رة رق ��م ( )8ون�ص ��ها « يحر�ص على ا�س ��تخدام لغة �س ��ليمة ومعربة
ومنا�س ��بة مل�س ��توى الأطف ��ال ذوى ا�ض ��طراب التوح ��د با�س ��تمرار  ».باملرتب ��ة الأخ�ي�رة
ومبتو�س ��ط ح�س ��ابي بل ��غ ( .)2.44وبل ��غ املتو�س ��ط احل�س ��ابي لكفاي ��ات �إدارة اجلل�س ��ة
(ال�صف) ككل ( .)2.44وميكن تف�سري ذلك هو ان كل ان اغلبية املتطلبات والواجبات
الت ��ي تطلب م ��ن الأخ�ص ��ائيني مهتمني بها وبكيفية ا�س ��تخدامها يف اعداد اجلل�س ��ات
واملواد العلمية وقد يكون ال�س ��بب يف ان الكفايات امل�س ��تخدمة فى �إدارة ال�صف البد �أن
ميتلكها الأخ�ص ��ائى حتى ي�س ��تطيع حتقيق الهدف من اجلل�سات وهو تعديل ال�سلوك
و�أن عملي ��ة �إدارة اجلل�س ��ة يج ��ب �أن ت�أخ ��ذ الوق ��ت واجله ��د الكبري من الأخ�ص ��ائى يف
اعدادها وتقدميهم حتى تتحقق الأهداف املوجوة منها.
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البعد الثالث :كفايات التقومي وبناء االختبارات
جدول ()6

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات بعد التقومي وبناء االختبارات
مرتبة تنازل ًيا ح�سب املتو�سطات احل�سابية
الرتبة الرقم

الفقرات

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

1

13

ميتلك املهارة فى بناء االختبارات واملقايي�س.

2.64

,570

2

16

يوظف نتائج التقومي يف حت�سني �أداء املتعلمني
بفاعلية.

2.56

,546

3

ينجز �أعمال تقومي الأطفال يف مواعيدها
 17ب�سرعة ويوثقها يف ال�سجالت بدقة مبلفات �إجناز
الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد.

2.53

,505

4

 18يحفز الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد على تقومي
�أدائهم ذات ًيا.

2.47

,588

5

ي�ستطيع ت�شخي�ص نقاط القوة وال�ضعف فى
 14تعديل �سلوكيات الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد.

2.33

,603

2.20
2.44

,694
,503

6

15

يعى ا�ستمرارية التقومي و�شموليته وتنوعه.
التقومي وبناء االختبارات

يب�ي�ن اجل ��دول ( )6ان املتو�س ��طات احل�س ��ابية ق ��د تراوح ��ت م ��ا ب�ي�ن
( ،)2.64 -2.20حيث جاءت الفقرة رقم ( )13والتي تن�ص على « ميتلك املهارة فى بناء
االختبارات واملقايي�س ».يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.64بينما جاءت
الفق ��رة رقم ( )15ون�ص ��ها « يعى ا�س ��تمرارية التقومي و�ش ��موليته وتنوع ��ه »..باملرتبة
الأخ�ي�رة ومبتو�س ��ط ح�س ��ابي بل ��غ ( .)2.20وبل ��غ املتو�س ��ط احل�س ��ابي التق ��ومي وبناء
االختبارات ككل (.)2.44وميكن تف�سري ذلك �أن التقومي وبناء االختبارات يعترب من
املهارات الأ�سا�سية التى يجب �أن ميتلكها �أخ�صائى تعديل ال�سلوك والتى يعتمد عليها
ف ��ى جميع اجلل�س ��ات التى يجريها م ��ع الأطفال الذين يطبق عليهم تعديل ال�س ��لوك
وهم الأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد.
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ال�س��ؤال الثاين « :ال توجد فروق ذات داللة اح�ص ��ائية بني �أخ�ص ��ائيني تعديل
ال�سلوك من حيث اجلن�س (ذكور � -إناث) فى م�ستوى الكفايات الأدائية لديهم»
للإجابة عن هذا ال�س� ��ؤال مت ا�س ��تخراج املتو�سطات احل�س ��ابية واالنحرافات
املعيارية ملعرفة الفروق بني الأخ�صائيني فى م�ستوى الكفايات الأدائية ح�سب متغري
اجلن�س ،ولبيان الفروق الإح�ص ��ائية بني املتو�س ��طات احل�س ��ابية مت ا�س ��تخدام اختبار
«ت» ،واجلدول �أدناه يو�ضح ذلك.
جدول ()7

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار «ت» للفروق بني اجلن�سني على م�ستوى
الكفايات الأدائية لدى �أخ�صائيني تعديل ال�سلوك للأطفال ذوى ا�ضطراب التوحد
الكفايات الأدائية
ذكر
كفايات التدري�س
انثى
ذكر
كفايات �إدارة ال�صف
انثى
كفايات التقومي ذكر
وبناء االختبارات انثى
الكفايات الأدائية ذكر
ككل
انثى

العدد املتو�سط االنحراف قيمة
احل�سابي املعياري "ت"
,721
,504
2.42 26
,478
2.32 19
,857
,571
2.38 26
,513
2.53 19
,865
,510
2.50 26
,496
2.37 19
,850
,485
2.35 26
,513
2.47 19

درجات الداللة
احلرية الإح�صائية
,475
43
,396
43
43

,392

43

,400

يتب�ي�ن م ��ن اجل ��دول ( )7عدم وج ��ود ف ��روق ذات داللة �إح�ص ��ائية تع ��زى لأثر
اجلن� ��س يف جمي ��ع الأبع ��اد اخلا�ص ��ة بالكفاي ��ات ويف الكفاي ��ات االدائي ��ة ككل .وميك ��ن
تف�س�ي�ر ذل ��ك �أن ��ه ال يوج ��د فروق بني الذك ��ور والإناث ف ��ى عملي ��ة االداء �أو التدري�س
حيث االثنيني يتطلب منهم القيام بالأداء على �أكمل وجه ،ويعزى الباحث ذلك �أي�ضا
�إىل �أن جن�س املعلم �أو الأخ�صائى الذى يقوم بعملية تعديل ال�سلوك رمبا يكون نا ً
جتا
ع ��ن ت�ش ��ابه ظروف العم ��ل والتعليم فى البيئة نف�س ��ها ويكون الدافع لكال اجلن�س�ي�ن
واح ��د وهو م�س ��اعدة ه� ��ؤالء الأطفال ذزى ا�ض ��طراب التوحد على تعديل ال�س ��لوكيات
لهم ،وتتفق هذه الدرا�س ��ة ودرا�س ��ة كل من البطاينة( (hou, 2004) )2004ودرا�سة
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( �إميان �ص�ل�اح ،)2008،ودرا�س ��ة (خمتار ،وقرنى ، )2003،وهدفت هذه الدرا�س ��ات �إىل
حتدي ��د االحتياج ��ات التدريبي ��ة �أو الكفاي ��ات املهني ��ة با�س ��تخدام تنكولوجي ��ا التعليم
وتوظيفها فى تعليم ذوى االحتياجات اخلا�صة .
والتي تو�صل البحث �أي�ضا �أنه ال يوجد فروق دالة اح�صائيا يف مدى توظيفهم لتلك
الكفايات تعزى ملتغري اجلن�س.
التو�صيات واملقرتحات

((1
((2
((3
((4

(�إعتم ��اد مقيا� ��س الكفاي ��ات الأدائي ��ة املع ��د يف ه ��ذا البح ��ث ك�أداة يف الدرا�س ��ات
امل�ستقبلية.
(�إدراج مو�ض ��وع الكفاي ��ات الأدائية كمادة م�س ��تقلة يف مناه ��ج طرائق التدري�س
بكليات الرتبية .
(�إعداد دليل بالكفايات الأدائية الالزمة لأخ�صائيني تعديل ال�سلوك وتدريبهم
على هذه الكفايات �أثناء اخلدمة.
(�إجراء درا�س ��ات م�ستقبلية حول الكفايات الأدائية الالزمة لأخ�صائيني تعديل
ال�سلوك من وجهة نظر امل�شرفني الإخت�صا�صيني واملدر�سني ومدراء املدار�س.
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