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ملخص الدراسة:
هدف البحث إلى التعرف على الكفايات المهنية الواجب تنميتها لدى الطالبات المعلمات
بقسم التربية الخاصة ،تحديد فعالية برنامج تدريبي لتنمية هذة الكفايات الطالبات المعلمات
بقسم التربية الخاصة بجامعة تبوك .بلغت العينة  04طالبة بالمستوى السابع تالثامن
(الطالبات الخريجات – مسار توحد) بقسم التربية الخاصة بكلية التربية تاودا – جامعة
تبوك .تقسمت إلى مجموعتين ( 04طالبة) مجموعة ضابطة 04( ،طالبة) مجموعة
تجريبية .تقامت الباحثة ببناء مقياس الكفايات المهنية لمعلمي التربية الخاصة ،كما
قامت بإعداد برنامج تدريبي لتنمية الكفايات المهنية لدى الطالبات المعلمات بقسم التربية
الخاصة بجامعة تبوك .تقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين
(التجريبية تالضابطة) .تأكدت نتائج الدراسة على مدى فعالية البرنامج التدريبي لتنمية
الكفايات المهنية لدى الطالبات المعلمات بقسم التربية الخاصة بجامعة تبوك تذلك لوجود
فرتق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة الضابطة تالمجموعة
التجريبية في القياس البعدي على مقياس الكفايات المهنية لصالح المجموعة التجريبية،
تتجود فرتق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية في
القياسين القبلي تالبعدي على مقياس الكفايات المهنية لمعلم التربية الخاصة في اتجاه
القياس البعدي.
الكلمات المفتاحية :برنامج تدريبي ،الكفايات المهنية ،معلم التربية الخاصة ،مسار توحد.
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The effectiveness of a training program to develop the
professional competencies of female students teachers in the
Department of Special Education - University of Tabuk
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Abstract:
The research aimed to identify the professional competencies that
must be developed by female students teachers of the Department
of Special Education to know the effectiveness of a training
program for the development of these competencies among female
students teachers at the Department of Special Education at the
University of Tabuk. This research was applied to 40 female
students at the seventh and eighth levels (female graduate
students - autism pathway) in the Department of Special
Education, College of Education and Arts - University of Tabuk.
This sample was divided into two groups (20 female students) a
control group, and (20 female students) an experimental group.
The researcher has built a professional competency scale for
special education teachers, and he has also built a training
program for the development of professional competencies of
female students teachers at the Department of Special Education
at the University of Tabuk. The researcher used the experimental
approach to design the two groups (experimental and control).
The results of the study confirmed the effectiveness of the training
program for the development of professional competencies among
female students teachers of the Department of Special Education
at the University of Tabuk, due to the presence of statistically
significant differences between the degrees of the control group
and the experimental group on the dimensional measurement of
the professional competence scale for the benefit of the
experimental group, and the presence of statistically significant
differences between the experimental group scores on the pre and
post measurements to respond to the professional competency
scale in favor of the post measurement.
Keywords: Training program, professional competencies, special
education teacher, autism pathway.
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مقدمة:
ظهرت في أتاخر الستينات حركة إعداد المعلمين القائمة على الكفايات ،تالتي
عرفت فيما بعد "حركة التربية القائمة على الكفايات" Competency- Based
) )Teacher Educationكرد فعل لالتجاهات السائدة في مجال إعداد المعلمين ،تالتي
كانت تعتمد على تزتيد المعلم بقدر بسيط من الثقافة العامة ،تالمعلومات المتخصصة.
تقد ركزت هذه الحركة على عدد من المفاهيم أهمها :إتقان مهارة التعلم ،تتقويم التالميذ،
تالتعلم الذاتي ،تتصميم البرامج ،باإلضافة إلى الخبرات المهنيةHall& Jones, ( .
)1972
تتولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبي اًر باألشخاص من ذتي اإلعاقة ،كما
تسعى لتقويم تتطوير برامج التربية الخاصة بما يواكب التطورات تالمستحدثات العالمية في
هذا االتجاه ،تاعدت تبعاً لذلك المعلمين تالمعلمات إعدادا مهنياً في شتى مسارات التربية
الخاصة منها مسار التوحد ،تلعل من أهم ما يؤكد ذلك التوسع الملحوظ المتنامي في
تفعيل برامج إعداد معلم التربية الخاصة بالجامعات السعودية ،تما تاكبها من تبني مشرتع
دمج بعض فئات التالميذ من ذتي اإلعاقة مع أقرانهم العاديين في مدارس التعليم العام
تكذلك الطال في الجامعات ،تهو ما أحدث تغير إيجابي في خدمات التربية الخاصة التي
تقدمها المؤسسات التربوية المعنية.
تيتفق التربويون على أهمية تضرترة إعداد الكوادر التعليمية تتدريبها تتمكينها
أكاديمياً تمهنياً ألداء األدتار المختلفة في العملية التعليمية تللقيام بواجباتهم مع الطال
على اختالف مستوياتهم ؛ إال أن هناك بعض الثغرات في مجال إعداد معلمي الطلبة من
ذتي اإلعاقة ،حيث يأتي معلموا الطلبة من ذتي اإلعاقة من تخصصات تربوية متنوعة،
تمعظمهم غير معد للتعامل معهم (الصمادي.)0442 ،
تلذلك فيجب أن يوجه باإلضافة إلى ذلك إعداد معلمي التالميذ ذتي اإلعاقات
على اختالف فئاتهم ألن هذه الفئة تحتاج في الواقع إلى جهود خاصة ،تتضع برامج
فردية تتناسب مع قدراتهم تحاجاتهم الفردية ،تكل هذه المتطلبات تؤكد على أهمية أن
يكون معلمو التالميذ من ذتي اإلعاقة على مستوى عال من التأهيل تالكفاية .حيث حدد
( )Yssedyke, Algozzine, 1990مجموعة من الكفايات يجب أن تتوفر لدى معلم
التربية الخاصة بشكل عام ،تهي :تصميم المناهج ،المهارات التدريسية ،إدارة الصف،
القيم تاألخالق المهنية ،تخطيط البرامج التربوية الفردية ،مراعاة نقاط القوى تالضعف لدى
التالميذ ،تحديد األهداف التعليمية بطريقة إجرائية قابلة للقياس ،تحديد المعايير تظرتف
األداء لألهداف التعليمية ،القدرة على تنويع األهداف بما يتناسب مع قدرات تحاجات
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التالميذ من ذتي اإلعاقة .كما ذكر ( )Russell, 1992مجموعة من الكفايات الالزمة
لمعلمي التالميذ التوحديين منها :أن يكون لديه معلومات أساسية حول مفهوم التوحد،
القدرة على تحديد أهداف الدرس بطرق تتناسب مع أهداف الخطة التربوية الفردية ،تحديد
األدتات تاألساليب المناسبة ،تنظيم تترتيب المهام التعليمية مع مراعاة الفرتق الفردية
بين التالميذ ،تالتخطيط السليم الستخدام استراتيجيات تدريسية تأنشطة تعليمية مناسبة.
تيسعى البحث الحالي إلى التعرف على أهم الكفايات المهنية للطال المعلمين
بقسم التربية الخاصة (مسار التوحد) تبناء برنامج تدريبي لتنمية هذه الكفايات للطالب
المعلم بقسم التربية الخاصة بجامعة تبوك.

مشكلة البحث:
ُيعد تدريس األشخاص ذتي اإلعاقة من أصعب أنواع التدريس على المعلمين
تتعد أقسام التربية الخاصة
حيث يتطلب معلم ذت خصائص تمواصفات محددة ،كما ُ
بالجامعات السعودية حقل تخصصي أكاديمي يتخرج منه أشخاص مؤهلون للعمل في
مؤسسات تعليم المعاقين أت المتفوقين (السنبل تآخرتن)0442 ،
الحظت الباحثة الدراسة بعضاً من القصور في الكفايات المهنية في الطالبات
المعلمات أثناء اإلشراف على أداء الطالبات بالتدريب الميداني ،تكذلك قلة دافعية معظم
الطال المعلمين للتنمية المهنية الذاتية .تبعد االطالع على بعض الدراسات تالبحوث
السابقة مثل دراسة (يوسف ،)0402 :دراسة (عميرة ،)0400 :دراسة (مهيدات:
 ،)0400تالتي أكدت نتائجها ان معلمين التربية الخاصة بحاجة لتنمية الكفايات المهنية
تاألدائية تالتدريسية لديهم.
طا جيداً،
تأصبح إعداد معلم تالميذ ذتي اإلعاقات قضية ملحة تتطلب تخطي ً
ألعداد البرامج التي تكفل الرعاية تاالهتمام األمثل لكافة التالميذ بمختلف إعاقاتهم ،تبما
يضمن حقوقهم تيوفر لهم التعليم المالئم لحاجاتهم تقدراتهم.
تأكدت دراسة عبيدات ( )0402على الحاجة للنمو المهني لمعلمين األطفال
التوحديين حاجة مستمرة؛ ألن المعلم الذي ال ينمو مهنياً ،لن يرتفع بمستوى األداء إلى
المستوى الفعال ،تيضعف تفهمه لمشكالت طالبه تبالتالي ينخفض 4مستوى أداته
الوظيفي ،من هنا يرى الباحث أن أهمية الدراسة تتمثل في التعرف على مستوى الكفاءة
التعليمية لمعلمي التوحد ،من أجل تحسين أدائهم في الميدان.
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تتتحدد مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيسي اوتي تهو :ما هي فعالية
برنامج تدريبي لتنمية الكفايات المهنية للطالبات المعلمات بقسم التربية الخاصة – جامعة
تبوك ،تبالتحديد فإن الدراسة تسعى لإلجابة على األسئلة اوتية:
 .0ما هي أهم الكفايات المهنية الواجب توافرها في معلمين التربية الخاصة بشكل
عام ،تكفايات معلمين األطفال التوحديين بشكل خاص؟
 .0هل توجد فرتق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )4.40بين متوسطي
درجات الطالبات المعلمات في المجموعة التجريبية على القياسين القبلي تالبعدي
الستجابة على مقياس الكفايات المهنية لمعلم التربية الخاصة؟
 .2هل توجد فرتق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )4.40بين متوسطي
درجات الطالبات المعلمات بين المجموعتين التجريبية تالضابطة في القياس
البعدي الستجابة على مقياس الكفايات المهنية لمعلم التربية الخاصة؟

مبررات البحث:
 .0تجود قصور في برامج التنمية المهنية للطال
الخاصة.

المعلمين في مجال التربية

 .0الحاجة إلى أداة قياس لتحديد أهم الكفايات المهنية لمعلمين األطفال التوحديين
تالواجب تنميتها.
 .2تقدم إطار نظري تنتائج يستفيد منها الباحثون تالمهتمون في مجال التربية
الخاصة تخاصة في المؤسسات التعليمة في الجامعات تأقسام التربية الخاصة.
أهداف البحث :تكمن أهداف البحث فيما يلي:
 .0تحديد أهم الكفايات المهنية لمعلمين التربية الخاصة تالواجب تنميتها.
 .0إعداد الطالب المعلم مهنياً قبل التحاقه بميدان العمل.
 .2التحقق من فعالية البرنامج المعد لتنمية كفايات الطالبات المعلمات بقسم التربية
الخاصة.
أهمية البحث :يمكن تحديد أهمية البحث فيما يلي:


تهتم الدراسة بالتعرف على أبعاد الكفايات المهنية للطال المعلمين بقسم التربية
الخاصة في ضوء سيكولوجية األفراد التوحديين.
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على الرغم من كثرة الدراسات التي تناتلت موضوع الكفايات المهنية للمعلم بوجه
عام إال أن الباحثة لم تعثر على أي دراسة تتطرق لموضوع الدراسة من زاتية
الطال المعلمين لألطفال التوحديين.



اعتبار مقياس الكفايات المهنية لمعلم التربية الخاصة بمثابة محددات أساسية
لبناء برامج تنمية تإعداد تتطوير أداء الطالبات المعلمات فيما بعد كذلك أداء
معلمين األطفال التوحديين.

مصطلحات البحث:
برنامج تدريبي:
برنامج إجرائي مخطط تمنظم تمقصود ،يبنى على االحتياجات التدريبية الفعلية
للطال المعلمين بقسم التربية الخاصة ،يهدف إلى تنمية كفاياتهم المهنية بأبعادها
المعرفية تاألدائية تالوجدانية التي تجعلهم أكثر فاعلية تخبرة في مجال عملهم المستقبلي
تإلمامهم بخصائص تسيكولوجية األطفال من ذتي اإلعاقة.

الكفايات المهنية للمعلم:
يعرفها " أحمد اللقانى " بأنها مجموعة من المعارف تالمهارات تاالتجاهات التي
توجه السلوك التدريسي لدى المعلم تتساعده في أداء عمله داخل الفصل تخارجه بمستوى
معين من التمكن ،تيمكن قياسه بمعايير خاصة متفق عليها"(.اللقانى)0991 ،
في حين يقصد الباحثون بالكفايات المهنية للمعلم في هذه الدراسة :منظومة
عمل لتحسين جودة األداء الوظيفي لمعلمي التربية الخاصة للمساعدة في القيام بالمهام
تالواجبات التعليمية تالتربوية المنوطة بهم على الوجه األكمل تبشكل متقن.

التربية الخاصة:
يعرفهمما هاالهممان تكوفمممان ) Hallahan& Kauffman(2008بأنهمما نسممق
تعليمي يوازي نسق التعليم العام ،تعادة ما ترتبط بها خدمات مختلفة تسماعدنا إذا مما أردنما
للطال ذتي اإلعاقات أن يستغلوا مما تبقمى لمديهم ممن إمكانمات أت طاقمات كامنمة تإعمدادهم
لالندماج بشكل ناجح في المجتمع.
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الطال المعلمون بقسم التربية الخاصة:
يقصد بهم في هذه الدراسة الطال الذين أنهوا المستويات الدراسية الست األتلمى
في قسم التربيمة الخاصمة فمي كليمة التربيمة تاودا بجامعمة تبموك ،تقماموا بتحديمد مسمارهم،
تالذين يقومون بالتطبيق العملي في أحد مدارس أت مراكز التربية الخاصة.

حدتد الدراسة:
اقتصرت الدراسة الحالية على:


الحمممدتد الزمانيمممة :تطبيمممق البحمممث خمممالل الفصمممل الدراسمممي األتل للعمممام الجمممامعي
 0004 – 0029هم.



الحدتد المكانية :تطبيق البرنمامج بقسمم التربيمة الخاصمة بكليمة التربيمة تاودا –
جامعة تبوك.



الحدتد البشرية :طالبات المستوى السمابع تالثمامن (الطالبمات الخريجمات – مسمار
التوحد) بقسم التربية الخاصة بكلية التربية تاودا – جامعة تبوك.



الحدتد الموضوعية :االقتصار على ما يلي:



بنممماء برنمممامج تمممدريبي لتنميمممة الكفايمممات المهنيمممة للطالمممب المعلمممم بقسمممم التربيمممة
الخاصة (مسار توحد) – جامعة تبوك.

اإلطار النظري:
الكفايات المهنية للمعلمين:
تعد حركة الكفايات المهنية بمثابة أحد االتجاهات المعاصرة في إعداد المعلم
التي نشأت في إطار المدرسة السلوكية ،تتكنولوجيا التعليم ،التي تتعلق بوسائل تطرق
التطبيق العملي للعلم التربوي مما أثر على برامج إعداد المعلمين بشكل عام.
تقد عرف العبد الجبار ( )0992كفايات معلم التربية الخاصة بأنها تلك المهارات العامة
في العملية التعليمية التي يجب توافرها لدى معلمي التربية الخاصة ،تذلك كاإللمام
بالمعلومات األساسية بذتي االحتياجات الخاصة ،تالمعرفة بنظريات التعلم ،تالتشخيص
تالتقييم ،تعملية تخطيط البرامج تاألنشطة تطرق تنفيذها ،تطرق التواصل ،تأساليب
التعامل مع األطفال ذتي االحتياجات الخاصة تأتلياء أمورهم .كما يقصد بها المهارات
الخاصة في العملية التعليمية :كطرق تدريس المواد األكاديمية المختلفة من قراءة تكتابة
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تغيرها ،باإلضافة إلى المهارات األخرى مثل :التدريب تتطبيق البرامج تتقييمها ن
تالمهارات االجتماعية ذات العالقة ،تمن هذه الكفايات:
 .0القدرة على استخدام طرق تدريس الفرتق الفردية بين األطفال المعاقين في
الفصل الواحد ،تدراسة حالة كل طفل على حدة تالعمل على توفير احتياجاته
الخاصة.
 .0القدرة على التعرف على نواحي القوة تالضعف في الطفل المعاق تقد ارته
تإمكانياته ،حتى يمكن أن يستثمر نواحي القوة في تعليمه أت تدريبه على مهنة
تالئمه ،تتقوي جوانب الضعف به.
 .2الدراية التامة بطرق العالج المختلفة تخصوصاً خطط تعديل السلوك.

 .0العلم تالمعرفة بطرق التوجيه تاإلرشاد ألسر المعاقين لمساعدتهم في تربية
ترعاية طفلهم المعاق.
 .0القدرة على التعاتن مع غيره من األخصائيين العاملين بالمدرسة فالعمل ليس
عمالً فردياً بل عمالً جماعياً.
 .1القدرة على تصحيح عيو النطق تالكالم للتالميذ المعاقين.

 .2القدرة على خلق تابتكار مواقف داخل المدرسة يشترك الطفل العادي مع الطفل
المعاق فيها "في الفصول الملحة بالمدارس العادية" في العمل تاللعب ،تالرحالت
تالزيارات ،تاألنشطة االجتماعية المختلفة( .الهجرسي)0442 ،
 .2القدرة على التفاهم تاالتصال الجيد (سواء مع األطفال أت أسرهم).
 .9العدل تالمساتاة تاالستقرار في التعامل مع األطفال.
 .04االطالع الدائم تخاصة في مجال التربية الخاصة.
 .00التخطيط للدرس في إطار الزمن المتاح.
 .00التنويع في استراتيجيات التدريس تأساليبه تتصميمه تاستخدام الطرق المناسبة
مع األشخاص المعاقين.
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تصنيف الكفايات المهنية:
هناك َمن صنف الكفايات الالزمة لنجاح المعلم في أداء عمله إلى أربعة أنواع
من الكفايات المهنية هي:
 .0الكفايات المعرفية : cognitive competencesتتشير إلى المعلومات
تالمهارات العقلية الضرترية ألداء المعلم في شتى مجاالت عمله التعليمي –
ُّ
العلمي.
 .0الكفايات الوجدانية : affective competencesتتشير إلى استعدادات المعلم
تميوله تاتجاهاته تقيمه تمعتقداته ،تهذه الكفايات ُتغطي جوانب متعددة مثل:
حساسية المعلم تثقته بنفسه تاتجاهه نحو مهنة التعليم.
 .2الكفايات األدائية : Performance competencesتتشير إلى كفاءات
األداء التي ُيظهرها المعلم ،تتتضمن المهارات النفس حركية :كتوظيف تسائل
تتكنولوجيا التعليم تإجراء العرتض العملية .. .إلخ .تأداء هذه المهارات يعتمد
حصله المعلم سابقاً من كفايات معرفية.
على ما ّ
 .0الكفايات اإلنتاجية : product competencesتشير إلى أثر أداء المعلم
للكفاءات السابقة في الميدان التربوي ،أي أثر كفايات المعلم في المتعلمين،
تمدى تكيفهم في تعليمهم المستقبلي أت في مهنهم (السيد)0440 ،

التربية الخاصة:
تعريف التربية الخاصة:
تعرف التربية الخاصة على أنها مجموع البرامج التربوية المتخصصة تالتي تقدم
لفئات من األفراد ذتي االحتياجات الخاصة ،تذلك من أجل مساعدتهم على تنمية قدراتهم
إلى أقصى حد ممكن ،تتحقيق ذتاتهم ،تمساعدتهم في التكيف (الرتسان .)0992 ،تلقد
عرف  )0442( Culattaالتربية الخاصة على أنها مجموعة من البرامج التربوية
المتخصصة تاألساليب المنظمة التي َّ
تقدم للطال ذتي االحتياجات التربوية الخاصة،
بهدف مساعدتهم في تنمية قدراتهم إلى أقصى مستوى ممكن ،تمساعدتهم للتكيف العام
تتحقيق الذات .تتهدف التربية الخاصة كمجال إلى التعرف على الطال من خالل أدتات
القياس تالتشخيص المناسبة ،تإعداد البرامج التربوية تالتعليمية المناسبة ،مصحوبة
بالوسائل التعليمية التي تساعد على التأهيل تالتطور(Culatta, 2003).
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اء
ّ
تتعرف بأنها نمط من الخدمات تالبرامج التربوية تتضمن تعديالت خاصة سو ً
في المناهج أت الوسائل أت طرق التعليم استجابة للحاجات الخاصة لمجموع الطال الذين
ال يستطيعون مسايرة متطلبات برامج التربية العادية .تعليه ،فإن خدمات التربية الخاصة
تقدم لجميع فئات الطال الذين يواجهون صعوبات تؤثر سلبي ًا على قدرتهم على التعلم،
كما أنها تتضمن أيض ًا الطال ذتي القدرات تالمواهب المتميزة( .الخطيب ،الحديدي،
)0440

مهام تتجبات معلم التربية الخاصة:
يقوم معلم التربية الخاصة بعملية التقويم التربوي التي تشتمل على النشاطات
التالية (يوسف:)0402 ،


أنشطة التقييم :هي مجموعة إجراءات يقوم بها معلم التربية الخاصة لجمع
معلومات عن الطالب حول أدائه األكاديمي تاالجتماعي تاالنفعالي تتطور اللغة
تالكالم تسلوكياته تمهاراته الحركية تتفيد بتحديد حاجاته تالتعرف على نقاط
القوة تالضعف لديه باستخدام أدتات تأساليب مناسبة تمن هذه األدتات:
المقابالت الشخصية ،المالحظات ،الواجبات الصورية ،االختبارات الغير رسمية



أنشطة التشخيص :هي عبارة عن إجراءات يستخدمها معلم التربية الخاصة
للحكم على طبيعة الصعوبات تالمشكالت التي يعاني منها طالب التربية الخاصة
تأسبابها المحتملة ،من المهارات التي يجب أن تمتع بها معلم التربية الخاصة
ثالث مهارات هي :النظرة التشخيصية للمعلم لسلوك الطالب ككل ،االستماع
التشخيصي بفاعلية للتوصل إلى الدافع الكامن تراء حديثه تسلوكه ،السؤال
التشخيصي يستخدم للحكم على المعنى الذي تحمله االستجابات التي يقدمها
الطالب.



األنشطة العالجية :يقترح الباحثون إن األنشطة العالجية يجب أن تأخذ بعين
االعتبار أساليب الطالب في العمليات المعرفية  ,استخدام أسلو تعليمي يقوم
على تدريس المهارات األكاديمية عن طريق االستفادة من أكثر أساليب معالجة
المعلومات فعالية لدى الطالب  ,تتوفير الدعم تالمساندة ألقلها فعالية  ,تاقترحوا
بان ابسط أساليب التعليم في التطبيق تأكثرها فعالية يتمثل في تدريب الطالب
على كيفية االستخدام الجيد لخصائصه في المعالجة عندما يواجه بتعلم مهمة
جديدة.
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الدراسات السابقة:
هدف بحث يوسف ( )0402إلى التعرف على الكفايات التدريسية لدى معلمي
التربية الرياضية في مدارس التربية الخاصة بدتلة الكويت .تاستخدم المنهج الوصفي.
تتكونت مجموعة البحث من  004معلم تمعلمة من العاملين في مدارس التربية الخاصة
أت الطلبة ذتي اإلعاقة .تتمثلت أدتات البحث في مقياس لمعرفة مدى إلمام معلمي ذتي
اإلعاقة بأساليب تعديل السلوك .تطبقت أداة البحث .تتوصلت النتائج إلى أن معلمي
التربية الرياضية يطبقون المجال األتل للكفايات التدريسية بعد التخطيط بشكل متوسط
تبقية األبعاد تطبيقها ضعيف .تعدم تجود تفاعل دال إحصائيا بين المؤهل الدراسي تالفئة
العمرية تعدد سنوات الخبرة للمعلم في جميع الكفايات التدريسية .كما تجد فرق دال
إحصائيا عند مستوى  4.40بين المؤهل الدراسي تالفئة العمرية للمعلم تذلك في مجال
طرق التدريس .تتجود فرق دال إحصائيا عند مستوى  4.40بين المعلمين ذتي المؤهل
الجامعي تالمعلمين ذتي المؤهل فوق الجامعي في جميع مجاالت الكفايات التدريسية.
تأتصي البحث بتطوير برنامج تدريس التربية الرياضية في كلية التربية األساسية ليشمل
الطلبة العاديين تالطلبة ذتي اإلعاقة خاصة مع توجه تزارة التربية في توسيع مدارس
الدمج .تتشجيع معلمي التربية الرياضية تخاصة في مدارس التربية الخاصة تالدمج على
استكمال دارساتهم لتمكينهم من التدريس بفعالية تتغطية نواحي القصور الموجودة.
تإعداد تزارة التربية لخطة تدريبية إلزامية في الكفايات التدريسية يرتبط اجتيازها بالترقي
الوظيفي تالمالي للمعلمين .تإجراء المزيد من البحوث الدراسات تتوسيع دائرة مجموعة
البحث لتشمل الموجهين الفنيين تاإلدارات المدرسية تأتلياء األمور.
استهدف محمد ( )0401الكشف عن مستوى الكفايات األدائية ألخصائي تعديل
السلوك لألطفال ذتي اضط ار التوحد ،تتكونت عينة البحث من مجموعة قوامها ()00
أخصائياً من أخصائيي تعديل السلوك الذين يتعاملون مع األطفال ذتي اضط ار التوحد،
ممن تتراتح أعمارهم بين ( )20-02سنة ،تتم تطبيق مقياس الكفايات األدائية .تأسفرت
نتائج البحث عن أن مستوى الكفايات األدائية جاء على النحو التالي :كفايات التقويم
تبناء االختبارات في المرتبة األتلى يليها كفايات إدارة الصف تجاءت كفايات التدريس في
المرتبة األخيرة .تتوصلت النتائج أيضاً إلى عدم تجود فرتق دالة بين أخصائيي تعديل
السلوك (الذكور -اإلناث) في مستوى الكفايات األدائية لديهم.
كما هدفت دراسة عميرة ( )0400إلى تنمية بعض الكفايات المهنية الالزمة
لطال التربية الخاصة بكلية التربية من خالل برنامج إلكترتني مقترح في المستحدثات
التكنولوجية .تقد اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي .تتكونت مجموعة الدراسة من
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 20طالبا من طال المستوي الرابع شعبة التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة القصيم.
تتمثلت أدتات الدراسة في اختبار تحصيلي تبطاقة مالحظة تبرنامج .تتوصلت نتائج
الدراسة إلى تجود فرتق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات طال المجموعتين تالضابطة
في المتطلبات المعرفية للمهارات األدائية المتضمنة بالكفايات المهنية الالزمة لطال
التربية الخاصة تذلك لصالح المجموعة التجريبية .تان للبرنامج اإللكترتني المقترح في
المستحدثات التكنولوجية فعالية مناسبة في تنمية الجوانب األدائية للمهارات المرتبطة
بالكفايات المهنية الالزمة للطالب المعلم في قسم التربية الخاصة بكلية التربية .تأتصت
الدراسة بضرترة إعادة النظر في محتوي البرامج المقدمة للطالب المعلم بقسم التربية
الخاصة .تضرترة تصميم تإنتاج برامجها في ضوء مستحدثات التقنيات التعليمية الحديثة
لتلبي الحاجات التدريسية الخاصة بهم .تضرترة إجراء أبحاث تدراسات متعددة في مجال
تدريب الطالب المعلم خاصة البرامج التي تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة تبرمجياتها
التوليدية في عملية التدريس.
هدفت دراسة مهيدات ( )0400لتحديد أهمية الكفايات المعرفية تالمهارات
الالزمة لمعلمي األطفال ذتي اضط ار التوحد في األردن تدرجة امتالكها تبعا لمتغيرات
الجنس ،أت المؤهل العلمي ،أت التفاعل بينهما .شارك في الدراسة ( )00معلما تمعلمة من
العاملين في خمسة مراكز للتربية الخاصة تعنى باألطفال ذتي اضط ار التوحد في مدينة
عمان خالل الفصل األتل من العام الدراسي ( 0400- 0404م) .تلتحقيق هدف الدراسة
طورت قائمة بالكفايات المعرفية تالمهارات الالزمة لمعلمي األطفال ذتي اضط ار التوحد،
تذلك تبعا للمعايير العالمية الصادرة عن مجلس األطفال ذتي االحتياجات الخاصة .أشارت
نتائج الدراسة أن تقديرات المعلمين ألهمية امتالكهم الكفايات المعرفية تالمهارات الالزمة
لمعلمي األطفال التوحديين كانت متدنية ،في حين كانت تقديرات درجة امتالكهم تلك
الكفايات تالمهارات متوسطا .كما أشارت النتائج إلى عدم تجود أثر للجنس أت المؤهل
العلمي أت التفاعل بينهما في تقديرات المعلمين ألهمية تلك الكفايات تالمهارات ،تأظهرت
تجود أثر لمتغير الجنس تلصالح اإلناث في تقديرات المعلمين لدرجة امتالكهم تلك
الكفايات تالمهارات ،في حين لم تظهر أث ار لمتغير المؤهل العلمي أت التفاعل بين الجنس
تالمؤهل العلمي في تقديرات المعلمين لدرجة امتالكهم تلك الكفايات تالمهارات.
تفي دراسة قام بها هيندركس ( )Hendricks, 2011لتقييم مستوى معرفة
تتطبيق المعلمين العاملين مع ذتي اضط ار التوحد للكفايات المهنية ،تكونت عينة
الدراسة من ( )092معلماً ،تاستخدم الباحث قائمة الكفايات الصادرة عن تالية فيرجينيا
 Virginiaتكونت االستبانة من ( )20فقرة موزعة على األبعاد اوتية :المعرفة العامة
باضط ار التوحد ،تتطوير البرنامج التربوي الفردي ،تإستراتيجيات تطوير مهارات التواصل،
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تإستراتيجيات تطوير المهارات االجتماعية ،تإستراتيجيات تطوير البرامج السلوكية،
تإستراتيجيات تطوير المهارات الحس حركية .أشارت نتائج الدراسة إلى أن معرفة المعلمين
العامة بهذه الكفايات هي حول المتوسط تكان أعالها على المعرفة العامة باضط ار
التوحد تأقلها المعرفة باستراتيجيات تطوير المهارات الحس حركية ،كما أشارت نتائج
الدراسة إلى أن توظيف المعلمين لإلستراتيجيات الواردة في االستبانة هي حول المتوسط
تكان أعالها قدرتهم على تطبيق البرنامج التربوي الفردي ،تأقلها تطبيق اإلستراتيجيات
المتعلقة بتطوير المهارات االجتماعية تالمهارات الحس حركية.

تعليق على الدراسات السابقة:
من خالل عرض الدراسات السابقة ،أمكن التوصل إلى النقاط التالية:




الكشممف عممن مجموعممة ب مرامج تدريبيممة بناهمما البمماحثون لتنميممة الجوانممب المعرفيممة
لمجموعمممة المهمممارات األدائيمممة ،تتنميمممة عديمممد ممممن المهمممارات تالكفايمممات المهنيمممة
تالتدريسية لمعلمين التربية الخاصة.
الكشف عن مجموعة أدتات بناها البماحثون لتحديمد الكفايمات المهنيمة تالتدريسمية
لمعلمين التربية الخاصة.

تقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة؛ في تصميم تبناء البرنامج
تدريبي لتنمية الكفايات المهنية للطالب المعلم بقسم التربية الخاصة – جامعة تبوك، .
تالتصميم التجريبي للدراسة (قبلي – بعدي)( ،تجريبي – ضابط) ،كما استفادت الدراسة
ف ي بناء تتصميم أدتات الدراسة (مقياس الكفايات المهنية للطال المعلمين بقسم التربية
الخاصة.
تقد اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة؛ في أن الدراسات السابقة
هدفت إلى تنمية بعض الكفايات المهنية المحدتدة للطال المعلمين بقسم التربية الخاصة
في ضوء سيكولوجية األطفال من ذتي اإلعاقات المختلفة ،كما اختلفت الدراسة الحالية
أيضا في اختيار عينة الدراسة؛ فقد ركزت على الطال الخريجين بقسم التربية الخاصة
ً
طبقت الدراسات السابقة على عينات متنوعة من
المتعاملين مع ذتي اإلعاقة ،بينما ُ
الطال  ،أت فئة المعلمين من التخصصات العامة المختلفة تالنادر ًّ
جدا منها قد اهتم
بالطال المعلمين المتخصصين في مجال التربية الخاصة.

-115-

مجلة كلية التربية ،جامعة األزهر ،العدد ،581( :الجزء الثاني) يناير لسنة 0202م

فرتض البحث:
 .0توجممد فممرتق ذات داللممة إحصممائية بممين متوسممطات رتممب درجممات المجموعممة الضممابطة
تالمجموعممة التجريبيمممة فمممي القيمماس البعمممدي علمممى مقيمماس الكفايمممات المهنيمممة لصمممالح
المجموعة التجريبية.
 .0توجد فرتق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية فمي
القياسممين القبلممي تالبعممدي علممى مقيمماس الكفايممات المهنيممة لمعلممم التربيممة الخاصممة فممي
اتجاه القياس البعدي.

الطريقة تاإلجراءات:
منهج البحث:
استخدمت الباحثة المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين (التجريبية تالضابطة)
تإجراء القياس القبلي تالبعدى لكل مجموعة ألنه من أنسب المناهج لطبيعة الدراسة
الحالية تأهدافها ،تقد تم استخدام تصميم المجموعتين تالتأكد من التكافؤ بين المجموعتين
في القياس القبلي من خالل استخدام اختبار "ت" لإلجابة عن أسئلة البحث الفرعية .تمن
أجل تحليل نتائج البحث ،استخدمت الباحثة حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية
تاإلنسانية ).(SPSS-V16

عينة البحث:
تألفت عينة البحث من  04طالبة بالمستوى السابع تالثامن (الطالبات
الخريجات) بقسم التربية الخاصة بكلية التربية تاودا – جامعة تبوك .تقسمت هذه
العينة إلى مجموعتين ( 04طالبة) مجموعة ضابطة 04( ،طالبة) مجموعة تجريبية.
تقد تم تطبيق المقياس على المجموعتين قبل تبعد تطبيقي البرنامج للتأكد من فعالية
البرنامج.

التكافؤ بين مجموعتي البحث في الكفايات قبلي:
يوضح الجدتل التالي نتمائج اختبمار ممان تيتنمي  MannWhitney Testلداللمة
الفممرتق بممين متوسممطات مجممموعتي البحممث فممي القيمماس القبلممي ،تيتضممح منممه عممدم تجممود
فرتق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين.
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جدتل ()0
نتائج اختبار مان تيتني لداللة الفرتق بين رتب درجات المجموعة التجريبية تالضابطة
في التطبيق القبلي لمقياس الكفايات التدريسية
مستوى
مجموع
متموسط
قيمة  Uقيمة Z
المجموعة ن
األبعاد
الداللة
المرتب
المرتب
تجريبية 371.50 18.58 04
الكفايات
 1.052 161.5غير دالة
التدريسية
ضابطة 448.50 22.43 04
تجريبية 393.00 19.65 04
الكفايات
 0.465 183غير دالة
األدائية
ضابطة 427.00 21.35 04
تجريبية 385.50 19.27 04
الكفايات
 0.683 175.5غير دالة
الشخصية
ضابطة 434.50 21.73 04
تجريبية 399.00 19.95 04
الكفايات
 0.303 189غير دالة
المعرفية
ضابطة 421.00 21.05 04
تجريبية 415.50 20.78 04
الكفايات
 0.152 194.5غير دالة
التقويمية
ضابطة 404.50 20.23 04
تجريبية 381.50 19.08 04
 0.772 171.5غير دالة
الدرجة الكلية
ضابطة 438.50 21.93 04
تيتضح من الجدتل السابق عدم تجود فرتق بين المجموعتين الضابطة تالتجريبية
تهذا يوضح تماثل أفراد المجموعتين التجريبية تالضابطة.

أدتات البحث:
مقياس الكفايات المهنية لمعلم التربية الخاصة:

(إعداد الباحثة)

 الهدف من إعداد المقياس:
هدف هذا المقياس إلى التعرف على الكفايات المهنية لمعلم التربية الخاصة ،تقد
استعرضت الباحثة عدداً من المقاييس التي تناتلت الكفايات المهنية لمعلم التربية الخاصة
عام ًة تخاص ًة لدى لمعلم التوحد تمنها مقياس العبد الجبار ( ،)0992كما اعتمدت
الباحثة على قائمة الكفايات التعليمية الدتلية الخاصة بمعلمي التربية الخاصة المعتمدة
في الواليات المتحدة ) Council of Exceptional Children (CECمن مجلس
األطفال غير العاديين ،التي كيفها تطورها المساعدة ( )0400بما يتالءم مع الكفايات
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معلمي التربية الخاصة تلكن لم تجد مقياساً يتناسب مع أهداف البحث الحالي ؛ لذا قررت
الباحثة القيام بإعداد مقياس خاص بهذا البحث على النحو التالي:

 تصف المقياس:
هما:

تكون المقياس في شكله النهائي من ( )02عبارة موزعة على خمسة أبعاد فرعية
 -0الكفايات التدريسية.
 -0الكفايات األدائية.
 -2الكفايات الشخصية.
 -0الكفايات المعرفية.
 -0الكفايات التقييمية.

 تصحيح المقياس:
تقع اإلجابة في خمس مستويات هي (تنطبق تماماً – تنطبق – إلى حد ما – ال
تنطبق – ال تنطبق نهائياً) تتقدر تنطبق تماماً بأربع درجات ،تنطبق بثالث درجات ،إلى
حد ما بدرجتين ،ال تنطبق بدرجة تاحدة ،تال تنطبق نهائياً بصفر تبذلك تكون الدرجة
العظمى  090تالدرجة الصغرى صفر ،تتدل الدرجة المرتفعة على تمتع الطالب المعلم
ألطفال التوحد بدرجة عالية من الكفايات المهنية.
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مقياس الكفايات المهنية لمعلم التربية الخاصة:
البعد األتل :الكفايات التدريسية
م

العبارة

0
0
2

القدرة على إعداد البرنامج التربوي الفردي
القدرة على إعداد الدرس بالطريقة الصحيحة
استخدام الوسائل التعليمية المناسبة مع كل
درس
معرفة الب ارمج الخاصة بتعليم تتنمية مهارات
األطفال التوحديين
التعرف على االتجاهات الحديثة في تربية
ترعاية األطفال التوحديين
القدرة على استخدام طرق التدريس الخاصة
باألطفال التوحديين مع مراعاة الفرتق الفردية
بينهم
القدرة على ضبط السلوك الصفي لألطفال
التوحديين
القدرة على تكييف المناهج الدراسية لألطفال
التوحديين
القدرة على تفعيل دتر ذتى التوحد أثناء
الدرس
القدرة على استخدام أساليب التعزيز المناسبة
القدرة على زيادة الدافعية أثناء الدرس
القدرة على استثارة انتباه ذتى التوحد أثناء
الدرس

0
0
1
2
2
9
04
00
00
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البعد الثاني :الكفايات األدائية
م

العبارة

0

القدرة على استخدام التكنولوجية الحديثة في
تعليم األطفال التوحديين
المهارة على استخدام أسلو التشويق مع
األطفال التوحديين
القدرة على استخدام تسائل التكامل الحسي
للطفل التوحدي
المهارة في عقد جلسات إرشادية ألسر
األطفال التوحديين
اإللمام بالوسائل المساعدة التي قد يحتاجها
الطفل التوحدي
مهارة إشراك اسر ذتى التوحد في الخطط
تالبرامج التربوية الفردية الخاصة بأبنائهم
القدرة على استخدام أنواع التواصل المناسبة
مع ذتى التوحد
مهارة استغالل مهارات ذتى التوحد فى
تنمية مهاراتهم

0
2
0
0
1
2
2

تنطبق
تماماً

ال تنطبق
إلى حد
ال تنطبق
تنطبق
ما
نهائياً

البعد الثالث :الكفايات المعرفية

م

العبارة

0

التعرف على جميع فئات األشخاص ذتي
اإلعاقة
اإللمام بسيكولوجية الطفل التوحدي
القدرة على االشتراك بإعداد برنامج لتأهيل
الطفل التوحدي
التعرف على االضطرابات المصاحبة
الضط ار التوحد
التعرف على الفرق بين أعراض تصنيفات
التوحد المختلفة
التعرف على أهم التشريعات تالقوانين
الخاصة األفراد ذتي اإلعاقة

0
2
0
0
1

تنطبق تنطبق إلى حد ال تنطبق ال تنطبق
ما
نهائياً
تماماً
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2
2
9
04

التعرف على التوجهات الحديثة لبرامج
التواصل تالتدريب مع ذتى التوحد.
التعرف على قضايا تمشكالت ذتى التوحد
اإللمام بطرق قياس تتشخيص ذتى
التوحد
اإلمام بأنواع الدعم التي تقدم لذتي التوحد
تأسرهم

البعد الرابع :الكفايات الشخصية

م

تنطبق
تماماً

العبارة

 0القدرة على تكوين عالقات طيبة مع أفراد
أسر األطفال التوحديين
 0التمتع باألمانة أثناء أداء عمله
 2تقبل النقد من زمالئه ترؤساءه في
العمل
 0الكفاءة في العمل الجماعي ضمن فريق
العمل في المدرسة أت مركز التأهيل
 0التحلي بالصبر في التعامل مع األطفال
من ذتي اإلعاقة
 1القدرة على حل المشكالت التي تواجهه
أثناء التدريس تالتعامل مع األطفال
التوحديين
 2االلتزام في العمل
 2المرتنة في إجراء التعديالت.
 9االلتزام بمعايير العمل المهني
 04االلتزام األخالقي عند التعامل مع ذتى
التوحد
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البعد الخامس :الكفايات التقييمية
م

العبارة

0

القدرة على قياس مستوى التحصيل الدراسي
للطفل بعد االنتهاء من تدريس منهج بأكمله
القدرة على القيام بالتغذية الراجعة أثناء
الحصص الدراسية
مهارة تضع نماذج التقييم المناسبة لكل
هدف
مهارة استخدام تقييم مبدئي تتكويني تنهائي
في كل جلسة
مهارة تحديد نقاط القوة تنقاط الضعف لذتى
التوحد
مهارة تضع األسئلة المناسبة للمحتوى
المعرتض أثناء الدرس
القدرة على تحليل تتفسير درجات تقييم ذتى
التوحد
مهارة كتابة تقرير دتري عن مدى تحقيق
األهداف المرجوة

0
2
0
0
1
2
2

ال تنطبق
إلى حد
تنطبق
ال تنطبق
تنطبق
ما
نهائياً
تماماً

ثبات المقياس:

تم حسابه (بعد تطبيقه على عينة البحث االستطالعية المتكونة من ( )24من
الطال  /المعلمين بقسم التربية الخاصة (من غير عينة البحث) عن طريق معادلة "ألفا
كرتنباخ" ،تقد تجد اوتي:
جدتل ()0
ثبات أبعاد مقياس الكفايات المهنية لمعلم التربية الخاصة
الثبات بطريقة ألفا
األبعاد
.85
الكفايات التدريسية
.88
الكفايات األدائية
.88
الكفايات الشخصية
.87
الكفايات المعرفية
.86
الكفايات التقويمية
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صدق االتساق الداخلي:
المقصود من صدق االتساق الداخلي هنا التحقق من ترابط أبعاد المقياس من
خالل حسا معامالت االرتباط بين كل بعد تالدرجة الكلية لالختبار ،تجاءت النتائج كما
في الجدتل التالي:
جدتل ()2
صدق أبعاد مقياس الكفايات المهنية لمعلم التربية الخاصة
األبعاد

معامل االرتباط بالدرجة الكلية

الكفايات التدريسية

.10

الكفايات األدائية

.11

الكفايات الشخصية

.10

الكفايات المعرفية

.24

الكفايات التقويمية

.12

يتضح من الجدتل السابق أن جميع قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية
تدرجة كل بعد مرتفعة تدالة عند مستوى داللة 4.40
 .0برنامج تدريبي لتنمية الكفايات المهنية للطالب المعلم بقسم التربية الخاصة -
جامعة تبوك:
تلتحقيق أغراض البحث تاستكماله ،قامت الباحثة ببناء برنامج مكون من 00
جلسة بواقع  2جلسات أسبوعياً مدة كل جلسة  14دقيقة.

إجراءات إعداد البرنامج:

يقوم هذا البرنامج على التخطيط المنظم تالدقيق تفقاً ألسس علمية بهدف إعداد
معلمين األطفال ذتي التوحد تتنمية كفايتهم المهنية تالتدريسية تاألدائية تالشخصية.
الحدتد الزمنية لتطبيق البرنامج :تم تطبيق البرنامج خالل الفصل الدراسي األتل في
العام الدراسي  0000/ 0004هم ،تتم إعداد ( )9جلسات تنفيذية تجلسة تمهيدية
تجلسة ختامية بواقع جلستان أسبوعيا ،كما تراتح زمن كل جلسة من الجلسات التنفيذية
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(من  14إلى  )94دقيقة ،تقد تم تطبيق جميع الجلسات بشكل جماعي لمعلمات األطفال
التوحديين.

الفنيات المستخدمة في البرنامج:
العصف المذهني :تهمو أحمد األسماليب التمي تتميح الفرصمة للمتمدربين تتشمجعهم تتتميح لهمم
الحريممة لتوليممد أكبممر قممدر مممن األفكممار اإلبداعيممة حممول إحممدى القضممايا أت حممول حممل إحممدى
المشكالت ،تالمحك الرئيسي للعصف الذهني هو كثرة عدد األفكار( .الحربي)0442 ،
أفكار حول
تيستخدم المدر هذه الطريقة لتوليد األفكار؛ تفيه يطرح المتدربون ًا
مشكلة أت سؤال أت موقف مطرتح عليهم ،تمن ثم يتم تنقيح هذه األفكار للوصول إلى
أفضل الحلول ،تقد تتم عملية طرح األفكار على هيئة مجموعات صغيرة ،أت على هيئة
مجموعة تاحدة كبيرة تشمل جميع المتدربين.
المناقشات الجماعية :إحدى طرق اإلرشاد الجمعي التي يتم من خاللها تبادل األفكار
تاوراء بشأن موضوع ما ،تتعد المناقشة تسيلة أكثر فاعلية من الطرق الفردية في تغيير
سلوك المجموعة ،تهي تؤكد على أن التدخل يشترك فيه كل األفراد في النظام االجتماعي
)(carr,2006
تهناك نوعان من المناقشة هما:
أ -المناقشة الحرة.
 المناقشة الموجهة.خطوات المناقشة:
أتالً :ما قبل المناقشة (مهام التخطيط)

ثانيا :أثناء المناقشة (مهام التفاعل) ،تتنقسم إلى:
ً
أ -التهيئة تتركيز المناقشة.
 إدارة المناقشة.ج -استخدام تقت االنتظار.
د -االستماع إلى أفكار التالميذ تاالستجابة لها.
ثال ًثا :إنهاء أت ختام المناقشة.
ابعا :التقويم ،تتقدير درجات المناقشة الفعالة( .مدكور)0442 :
رً
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لعب األدتار :عبارة عن خطة من خطط المحاكاة في موقف يشابه الموقف الواقعي،
تيتقمص كل فرد من المشاركين في النشاط التعليمي أحد األدتار التي توجد في الموقف
الواقعي ،تيتفاعل مع اوخرين في حدتد عالقة دتره بأدتارهم ،تيقوم بهذا النشاط أكثر من
فرد حسب أدتار الموقف التعليمي.

الفئات المستهدفة في البرنامج:
يطبق البرنامج التدريبي الحالي على  04طالبة بالمستوى السابع تالثامن
(الطالبات الخريجات) تهن (المجموعة التجريبية) بقسم التربية الخاصة بكلية التربية
تاودا – جامعة تبوك.

محتوى البرنامج:
يحتوي البرنامج على  00جلسة (جلسة تمهيدية 9 ،جلسات تنفيذية ،جلسة
ختامية) يتراتح زمن الجلسات بين  004 ،94دقيقة حسب محتوى الجلسة ،تهدف
جلسات البرنامج إلى إعداد معلمين األطفال من ذتي التوحد تتنمية كفايتهم المهنية
تالتدريسية تاألدائية تالشخصية تالتقييمية تيهدف البرنامج التدريبي الحالي إلى:
 .0إعداد معلمات تربية خاصة قادرات على تعليم تتدريب األطفال توحديين تأسرهم
 .0إحممداث تغيي مرات إيجابيممة فممي معلومممات تمعممارف المعلمممات حممول طبيعممة األطفممال
التوحديين تسيكولوجية تخصائص هذه الفئة للتعمرف علمى كيفيمة التعاممل السمليم
معهم.
 .2تممدريب المعلمممات علممى تغييممر االسممتراتيجيات التعليميممة بممما يتناسممب مممع طبيعممة
األطفال التوحديين تخصائصهم األكاديمية.
 .0تدريب المعلمات على إعداد البرنامج التربوي الفمردي تكمذلك خطمة تعمديل السملوك
لألطفال التوحديين.
 .0إكسمما معلمممات األطفممال التوحممديين لمهممارات التعامممل مممع المشممكالت األكاديميممة
تالتحصيلية تالنفسية تالسلوكية التي يعاني منها األطفال من ذتي التوحد.
 .1التعرف على أهم األجهزة المستخدمة لتعليم األطفال التوحديين تاالطالع علمى كمل
ما هو جديد من تقنيات تعليمية تخدمات تكنولوجية لمساعدة هذه الفئة تالتدريب
على استخدام هذه التقنيات تاألجهزة.
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الوسائل المساعدة في التدريب:
 المعينات المطبوعة (مطويات ،كتيبات)
 اللوح الورقي تاألقالم
 حاسو
 شاشة العرض
 عارض البيانات (برتجيكتور)

طريقة التدريب:


المحاضرة



العرض اإليضاحي ( + pptأفالم فيديو تثائقية)



لعب األدتار لمحاكاة مواقف الحياة الطبيعية
جدتل ()0
ملخص لجلسات البرنامج

الجلسة

األدتات
زمن
الجلسة المستخدمة
مقياس
الكفايات
المهنية
لمعلمين
التوحد

الفنيات
المستخدمة
المناقشة
تالحوار

الهدف من الجلسة
تعارف الباحثة
تالمعلمات تتهيئتهم
للبرنامج

الجلسة
التمهيدية

94
دقيقة

الجلسة
األتلى
(تنمية
الكفايات
المعرفية)

إكسا الطالبات
المعلمات المعارف
مطويات عن
العصف
تالمفاهيم
التوحد
الذهني
004
تالنظريات المرتبطة
البرتجيكتور
المناقشات
دقيقة
بالتالميذ ذتي
شاشة
الجماعية
التوحد تخصائصهم
العرض
المختلفة.
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المحتوى
التعارف بين الباحثة
تالمشاركات في البرنامج
تتطبيق مقياس الكفايات
المهنية لمعلمين التوحد
(التطبيق القبلي) تتعريفهن
بالهدف من البرنامج.
.0تعريف الطفل التوحدي
تفئات اضطرابات النمو
الشاملة.
.0أسبا اضط ار التوحد.
.2خصائص األطفال ذتي
التوحد.
.0تقييم اضط ار التوحد
تطرق تشخيصه.
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الجلسة
الجلسة
الثانية
(تنمية
الكفايات
التدريسية)
الجلسة
الثالثة
(تنمية
الكفايات
التدريسية)

األدتات
زمن
الجلسة المستخدمة
البرتجيكتور
004
شاشة
دقيقة
العرض
البرتجيكتور
004
شاشة
دقيقة
العرض

الجلسة
الرابعة
(تنمية
الكفايات
األدائية)

كتيب عن
إعداد
البرنامج
التربوي
004
الفردي
دقيقة
شاشة
العرض
البرتجيكتور

الجلسة
الخامسة
(تنمية
الكفايات
األدائية)

شاشة
العرض
004
البرتجيكتور
دقيقة
نموذج لخطة
تعديل سلوك

الفنيات
المستخدمة

الهدف من الجلسة

المحتوى

تدريب المعلمات
على مها ارت
العصف
تخطيط التدريس
الذهني
المناسبة لتالميذ
ذتي التوحد
تدريب المعلمات
التدريب على تطبيقات
على التقنيات
المناقشات
التعليمية الحديثة األجهزة الذكية تاستخدامها
الجماعية
المستخدمة لتالميذ في تعليم التالميذ التوحديين
ذتي التوحد
.0التعرف على قائمة فريق
عمل االتجاه التكاملي.
.0خطوات إعداد البرنامج
التعرف على طرق
التربوي الفردي.
تحديد المستوى  .2كيفية صياغة األهداف
السنوية تاألهداف قصيرة
الحالي للطفل
لعب األدتار
المدى.
المناقشات تإعداد البرنامج
.0تقييم البرنامج التربوي
التربوي الفردي
الجماعية
للطفل من ذتي
الفردي
.0شرح خصائص كل نوع
التوحد
من أنواع العالجات
المستخدمة في البرنامج
التربوي الفردي لذتي التوحد.
.0خطوات إعداد خطة تعديل
السلوك.
إكسا المعلمة .0الفرق بين السلوك السوي
تغير السوي.
لعب األدتار المعارف تالحقائق
.2تصميم خطة عالجية
المناقشات تالمعلومات عن
تكاملية مستعينة بالعالجات
تعديل سلوك
الجماعية
المقدمة لذتي التوحد
األطفال التوحديين
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التعريف بأهم البرامج
المستخدمة مع األطفال
التوحديين (برنامج تيتش –
برنامج لوفاس – برنامج
هيقاشي )...... .-
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الجلسة

األدتات
زمن
الجلسة المستخدمة

الجلسة
السادسة
(تنمية
الكفايات
التدريسية)

004
دقيقة

الجلسة
السابعة
(تنمية
الكفايات
األدائية)

004
دقيقة

الجلسة
الثامنة
(تنمية
الكفايات
الشخصية)
الجلسة
التاسعة
(تنمية
الكفايات
التقييمية)
الجلسة
الختامية

الفنيات
المستخدمة

الهدف من الجلسة

المحتوى

.0أهم الكفايات التدريسية
في ميدان العمل تالتدريب
عليها
تصف المهارات
لعب األدتار تالخبرات الميدانية .0أهم البرامج التدريبية
شاشة
المناقشات التي تساعد المعلم لذتي التوحد مثل االيبلز
العرض
.2توظيف البرامج التدريبية
على التعليم
البرتجيكتور الجماعية
المختلفة في إعداد البرنامج
المستمر
التربوي الفردي للطفل
التوحدي
.0شرح خصائص كل مرحلة
من مراحل نمو اللغة لدى
الطفل التوحدي.
إكسا الطالبة
.0عرض ألهم نماذج
المعلمة
لعب األدتار
شاشة
استراتيجيات تطوير التواصل المستخدمة مع
المناقشات
العرض
ذتي التوحد
مهارات التواصل
البرتجيكتور الجماعية
.2تصميم خطة عالجية
لدى األطفال
تواصلية باالستعانة بالبرامج
التوحديين
التواصلية المقدمة لذتي
التوحد

شرح الممارسات
لعب األدتار
األخالقية أثناء
94
البرتجيكتور المناقشات
العمل مع األطفال
دقيقة
الجماعية
التوحديين

أهم الصفات الشخصية
الواجب توافرها في معلم
الطفل التوحدي الكفء
تالتدريب عليها

إكسا المعلمة .0التعرف على طرق التقييم
لعب األدتار المعارف تالحقائق للبرنامج التربوي الفردي.
شاشة
94
.0التدريب على الكفايات
تالمعلومات
المناقشات
العرض
دقيقة
البرتجيكتور الجماعية المرتبطة بالكفايات التقييمية الواجب توافرها في
معلم الطفل التوحدي.
التقييمية
 .0استقصاء آراء معلمات
تقييم فعالية
مقياس
المناقشة
94
البرنامج التدريبي التوحد في البرنامج بصورة
الكفايات
تالحوار
دقيقة
عامة تتقديم اقتراحات
إلعداد معلمين
المهنية
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الجلسة

األدتات
زمن
الجلسة المستخدمة
لمعلمين
التوحد

الفنيات
المستخدمة

الهدف من الجلسة

المحتوى

التوحد تتنمية
كفايتهم المهنية

تتوصيات لتقييم البرنامج.
 .0توجيه الشكر للطالبات
المعلمات على مشاركتهم في
البرنامج.

نتائج البحث:

نتمممائج الفمممرض األتل تالمممذي يمممنص علمممى :توجمممد فمممرتق ذات داللمممة إحصمممائية بمممين
متوسمممطي رتمممب درجمممات المجموعمممة التجريبيمممة تالضمممابطة فمممي التطبيمممق البعمممدي لمقيممماس
الكفايات التدريسية لصالح التجريبية .تللتحقق من صمحة همذا الفمرض تمم اسمتخدام اختبمار
مان تيتني  MannWhitney Testتيوضح الجدتل التالي نتائج ذلك.
جدتل ()0
نتائج اختبار مان تيتني لداللة الفرتق بين رتب درجات المجموعة التجريبية تالضابطة
في التطبيق البعدي لمقياس الكفايات التدريسية
األبعاد

المجموعة

تجريبية
الكفايات
التدريسية
ضابطة
تجريبية
الكفايات األدائية
ضابطة
تجريبية
الكفايات
الشخصية
ضابطة
تجريبية
الكفايات
المعرفية
ضابطة
تجريبية
الكفايات
التقويمية
ضابطة
تجريبية
الدرجة الكلية
ضابطة

ن
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

متموسط
المرتب
30.20
10.80
30.50
10.50
29.83
11.18
30.50
10.50
30.50
10.50
30.50
10.50

مجموع
المرتب
604.00
5.264
6
216.00
610.00
5.431
0
210.00
596.50
5.074 13.5
223.50
610.00
5.43
0
210.00
610.00
5.428
0
210.00
610.00
5.414
0
210.00
قيمة  Uقيمة Z

مستوى
الداللة
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40

يظهر الجدتل السابق تجود فرتق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب
درجات المجموعتين التجريبية تالضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الكفايات التدريسية
بأبعاده المختلفة تالدرجة الكلية لصالح المجموعة التجريبية .حيث كانت قيمة "ت" دالة
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إحصائيا عند مستوى  ،4.40كما يتبين من قيم متوسطات المجموعتين في القياس
البعدي في جدتل متوسطات المجموعتين.تهذا يدل على فعالية البرنامج حيث تم التأكد
فيما قبل من التكافؤ بين المجموعتين (المجموعة التجريبية تالمجموعة الضابطة) في
القياس القبلي .حيث أثبتت النتائج تجود تحسن في أداء المجموعة التجريبية على
استجابتهم على األبعاد الرئيسية للمقياس تالذي يمكن إرجاعه إلى أثر المتغير المستقل
(البرنامج التدريبي) ،تبالتالي تجود فعالية مرتفعة تتأثير إيجابي للبرنامج التدريبي على
تنمية الكفايات المهنية لدى الطالبات المعلمات.
نتممائج الفممرض الثمماني :تالممذي يممنص علممى :توجممد فممرتق ذات داللممة إحصممائية بممين
متوسطي رتمب درجمات المجموعمة التجريبيمة فمي القياسمين القبلمي تالبعمدي لصمالح القيماس
البعدي.
للتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار تيلككسون Wilcoxon Test
الالبارامتري تيوضح الجدتل التالي نتائج ذلك.
جدتل ()1
نتائج اختبار تيلككسون لدالله الفرتق بين متوسطي رتب درجات المجموعة
التجريبية قبل تطبيق البرنامج تبعده في الكفايات التدريسية
األبعاد
الكفايات التدريسية
الكفايات األدائية
الكفايات الشخصية
الكفايات المعرفية
الكفايات التقويمية

الرتب

ن

الرتب السالبة
الرتب الموجبة
الرتب المحايدة
الرتب السالبة
الرتب الموجبة
الرتب المحايدة
الرتب السالبة
الرتب الموجبة
الرتب المحايدة
الرتب السالبة
الرتب الموجبة
الرتب المحايدة
الرتب السالبة

4
04
4
4
04
4
4
04
4
4
04
4
4

Zقيمة

مستوي
الداللة
4.40

متوسط
الرتب
4
04.04

مجموع
الرتب
4
004

2.900

4
04.04

4
004

2.900

4
04.04

4
004

2.200

4
04.04

4
004

2.900

4.40

4

4

2.901

4.40
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األبعاد

الدرجة الكلية

الرتب

ن

الرتب الموجبة
الرتب المحايدة
الرتب السالبة
الرتب الموجبة
الرتب المحايدة

04
4
4
04
4

متوسط
الرتب
04.04

مجموع
الرتب
004

4
04.04

4
004

Zقيمة

2.900

مستوي
الداللة

4.40

يتضح من الجدتل السابق تجود فرتق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب
درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي تالبعدي لصالح القياس البعدي كما يتبين
من قيم متوسطات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي تالبعدي في الجدتل التالي.
جدتل ()2
متوسط درجات المجموعة التجريبية تالضابطة في القياسين القبلي تالبعدي للكفايات
التدريسية
الكفايات

المجموعة

الكفايات التدريسية تجريبية
ضابطة
الكفايات األدائية تجريبية
ضابطة
الكفايات الشخصية تجريبية
ضابطة
الكفايات المعرفية تجريبية
ضابطة
الكفايات التقويمية تجريبية
ضابطة
تجريبية
الدرجة الكلية
ضابطة

المتوسط
14.15
14.90
12.35
12.80
13.25
13.65
12.20
12.30
11.30
11.00
63.10
64.65

القبلي
االنحراف المعياري المتوسط
28.30
3.468
14.95
2.447
27.30
2.455
12.95
2.764
25.20
2.403
14.35
2.455
27.45
2.419
12.50
2.319
28.30
2.557
11.55
2.052
136.55
8.143
66.30
6.115
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البعدي
االنحراف المعياري
5.832
2.114
4.054
2.625
6.237
1.785
5.063
2.164
5.212
1.986
22.402
5.904
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مناقشة نتائج البحث:
هدف البحث الحالي إلى تطوير برنامج تدريبي تتحديد مدى فعاليته في تنمية
الكفايات المهنية لدى الطالبات المعلمات بقسم التربية الخاصة ،تلتحديد فعالية البرنامج
تتحديد نتائج البحث ،تضعت الباحثة ثالثة أسئلة اشتقت من السؤال الرئيسي ،تتم
التوصل لإلجابة عليها ،تفيما يأتي نقاش ذلك:
تم اإلجابة على السؤال األتل من خالل تحديد أهم الكفايات المهنية الالزم
تنميتها للطالبات المعلمات بقسم التربية الخاصة من خالل بناء مقياس لتحديد هذه
الكفايات تالتحقق من صدق تثبات هذا المقياس تالعمل على تنمية هذه الكفايات خالل
جلسات البرنامج التدريبي.
كما يتضح من اإلجابة على التساؤل الثاني تالثالث تجود فرتق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة الضابطة تالمجموعة التجريبية في القياس
البعدي على مقياس الكفايات المهنية لصالح المجموعة التجريبية ،تتجود فرتق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي
تالبعدي على مقياس الكفايات المهنية لمعلم التربية الخاصة في اتجاه القياس البعدي،
تهذا يشير إلى أن البرنامج التدريبي ،كان له فعالية تأثر ملحوظ تمباشر في تنمية
الكفايات المهنية لدى الطالبات المعلمات الالتي تلقين تدريبات خالل جلسات البرنامج،
تترجع الباحثة ظهور فرتق ذات داللة إحصائية لدى الطالبات المعلمات في المجموعة
التجريبية على القياس البعدي؛ نتيجة األثر الذي تركه البرنامج التدريبي من خالل
إجراءاته تمكوناته المختلفة ،إذ أنه ساعد الطالبات المعلمات في تلك المجموعة على
تنمية الكفايات المهنية في أبعاده تمكوناته الرئيسية تهي :الكفايات التدريسية تالمعرفية
تمن خاللها تقوم الباحثة بإكسا أفراد المجموعة المعلومات تالحقائق الخاصة
بسيكولوجية األطفال التوحديين تكيفية التعامل معهم تأهم االحتياجات تالخصائص
التربوية تالنفسية تالعقلية تاالجتماعية تاللغوية لديهم ،تالتعرف على أهم البرامج
المستخدمة مع األطفال ذتي التوحد باإلضافة إلى إمداد الطالبات المعلمات بأهم
استراتيجيات التدريس تالطرق تالتقنيات التدريسية الحديثة المستخدمة مع األطفال
التوحديين ،كذلك الكفايات األدائية تمن خاللها تقوم الباحثة بتنمية مهارات الطالبات
المستخدمة مع األطفال التوحديين خالل فترة التدريب الميداني ،تالتعرف على طرق
تصميم البرنامج التربوي الفردي تخطة تعديل السلوك ،تكذلك تصميم خطة عالجية
متكاملة للتحسين التواصل لدى األطفال التوحديين ،تالكفايات الشخصية لمعلم األطفال
ذتي التوحد الكفء تالكفايات التقييمية المستخدمة لتقييم أداء األطفال تالتعرف على مدى
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التحسن في سلوك أداء الطفل التوحدي .تهذا يشير إلى الفعالية الداخلية للبرنامج .مما
سبق تفسر الباحثة هذه النتائج تالتي أتجدها البرنامج التدريبي ،إلى ما قدمه البرنامج من
اجراءات تتدريبات منظمة تمتسلسلة ،تمن خالل جلسات تدريبية مكثفة تمستمرة تطبق
بشكل جماعي مع الطالبات المعلمات لمسار التوحد ،،تاستخدام األساليب التدريسية
المستخدمة فيه تالمبنية على إجراءات التلقين ،تالحوار تالنقاش ،تالتصور الذهني،
تالتغذية الراجعة ،كذلك نوعية التدريب على المحتويات تالمكونات التي يشتملها البرنامج
من خالل عرض للبرامج المستخدمة مع األطفال التوحديين ،تكذلك البرامج العالجية
المستخدمة لتحسين التواصل بين األطفال التوحديين ،تخطط تعديل السلوك المستخدمة
مع الطفل التوحدي ،تطرق الكشف تالتشخيص المستخدمة للتعرف على األطفال ذتي
التوحد ،كل ذلك عزز من تنمية الكفايات المهنية لدى الطالبات المشاركات في البرنامج
التدريبي.
تعموما ،فإن نتائج هذا البحث اتفقت مع ما توصلت إليه دراسة عميرة ()0400
حول أثر استخدام البرنامج التدريبي في تنمية الكفايات المهنية لدى معلمين التربية
الخاصة ،تلكن مع اختالف استراتيجية التدريب فاعتمد عميرة ( )0400على المستحدثات
االلكترتنية لتنمية الكفايات المهنية للمعلمين تلكن قامت البحث الحالي على تدريب
الطال المعلمين (الطال الخريجين بقسم التربية الخاصة).
مما سبق عرضه من نتائج تمناقشتها ،تتضح إجابة السؤال الرئيسي للبحث،
تهو تجود فعالية للبرنامج تدريبي لتنمية الكفايات المهنية للطالب المعلم بقسم التربية
الخاصة – جامعة تبوك.
توصيات البحث :بناء على نتائج البحث؛ توصي الباحثة بما يلي:
.0
.0
.2
.0
.0

عقممممد دترات تدريبيممممة للمعلمممممين؛ لتنميممممة كفممممايتهم التدريسممممية تالمهنيممممة تالشخصممممية
تالتقييمية.
أن يتبنمممى القمممائمون علمممى تنفيمممذ بمممرامج الطلبمممة ذتي التوحمممد ممممن معلممممين تمشمممرفين،
تصميم مناهج تبرامج تتضمن تدريب المعلمين على كل ما هو جديمد فمي مجمال بمرامج
التواصل لألطفال ذتي التوحد.
ضرترة االهتمام بتحسين فرص النمو في العمل.
االهتمام بتجويد إعداد معلم األطفال المعوقين.
إجراء مزيد من البحوث ذات العالقة بالكفايات بمختلف أنوعها لمعلمين الفئات األخرى
لألشخاص ذتي اإلعاقة
-154-

مجلة كلية التربية ،جامعة األزهر ،العدد ،581( :الجزء الثاني) يناير لسنة 0202م

المراجع:
 .0الحاج ،دارين نور الدين محمد ،تجرتان ،فتحي عبد الرحمن .)0400( .الرضا
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الكفايات المعرفية تالمهارات الالزمة لمعلمي األطفمال ذتي اضمط ار التوحمد فمي األردن
تدرجة امتالكها .مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية تاالجتماعية :جامعة الشارقة،
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أحمد .)0402( .الكفايات التدريسية لدى معلمي التربية الرياضية في ممدارس التربيمة
الخاصة بدتلة الكويت .مجلة أسيوط لعلوم تفنون التربية الرياضية :جامعمة أسميوط -
كلية التربية الرياضية ،ع ,01ج.138 - 162. ،0
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