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 مقدمة 

 وبعد 

 Global Institute for Study andفهذا هو العدد الرابع  من مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث   

Research( Gisr-J)   . هذه المجلة النالشئة التي بدأت تأخذ مكانها بين أخواتها من المجالت العلمية

والتي تهدف في المقام األول الى مساعدة الباحثين وأعضاء هئية التدريس في الجامعات على . مة كالمح

 . ع مراعاة معايير النشر العلميم، نشر انتاجهم العلمي بطريقة سهلة، وسريعة 

االردن، السودان، : وفي هذا العدد ثالثة بحوث الربعة من الباحثين العرب من دول عربية مختلفة هي 

 : والبحوث الثالثة هي . نصل الى الباحثين في اماكنهم المختلفة مما يشير الى اننا بدانا .ومصر، وفلسطين

معلمي الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد، دراسة دى المشكالت المهنية ل)ذا العدد هو البحث االول في ه

للباحثين الدكتور منذر حمد هللا واالستاذ الدكتور انور احمد عيسى (  ميدانية مقارنة بين عمان والرياض

 42 -1. راشد

للباحث (  اقين حركيا  اللعب البنائي وأثره على خفض الشعور بالعجز لدى األطفال المع)والبحث الثاني 

 63-43 .من مصر. الدكتور فكري متولي

في جامعة الخليل من وجهة نظر   التربية والعلوم طلبة التربية العملية بكليتي أداء درجة )والبحث الثالث 

 79-64 .للدكتور نضال غوادرة  من فلسطين ( الطلبة أنفسهم

وخبراتنا في تسهيل نشر االنتاج العلمي اننا في مجلة المعهد الدولي للدراسة والبحث نضع كل امكانياتنا 

ومستعدود لتقديم االستشارات في مجال الدراسات السابقة والتحليل ، للزمالء في كل مجاالت البحث العلمي 

 .راجين من هللا العون والتوفيق. االحصائي والتوثيق 

 وملزيد من املعلومات يرجى االتصال على احملرر التنفيذي على االمييل 

info@gisr.org.uk j@hotmail.com-Gisr 
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 (جسر )  حثاملعهد الدولي للدراسة والب جملة

Global institute for study and research journal(GISR-J) 

 العربية باللغتين الجامعات والباحثين والمتخصصينتنشر المجلة البحوث العضاء هيئة التدريس في 

 .واالنجليزية

يوما من  21والنشر تتن بسرعة حيث يتم تحكيم البحث خالل  التحكيم والمجلة عملية محكمة اجراءات

 .يوما من قبوله بعد اجراءات التعديالت 33استالمه وينشر خالل 

 رؤيتنا

لتطوير  مجلة رائدة في الدراسة والبحث ، تنشر االنتاج العلمي لجميع الباحثين في كافة مجاالت البحث

 .ونشر المعرفة، وفق معايير علمية عالية

  رسالتنا

 تسهيل النشر العلمي وازالة العوائق التي تمنع الباحثين من نشر انتاجهم

 اهداف اجمللة

 . البحث العلميرفع سوية 

 .المشاركة في نشر المعرفة باكبر قدر ممكن

 . ايجاد شبكة تواصل للباحثين في كافة المجاالت البحثية

 .ازالة العوائق التي تمنع او تؤخر النشر العلمي للباحثين

 .تسهيل وصول الجمهور الى نتائج البحث العلمي

 . زيادة االستفادة من البحث العلمي

 .الجدد من خالل نشر ابحاثهمدعم الباحثين 

  .تقليل المدة الزمنية لنشر البحث العلمي مع عدم االخالل بجودته

 

http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#73696017
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#47874514
http://gisr.org.uk/Content.aspx?id=1#79999455
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كلمة02اليتجاوز5صياغةعنوانمناسبللبحث .1
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 معلمي الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد، دراسة ميدانية مقارنة بين عمان والرياضدى المشكالت المهنية ل

 أنور أحمد عيسى راشد. د.حمد هللا                 أ منذر إبراهيم أحمد. د

 جامعة أم درمان اإلسالمية             الجمعية السعودية الخيرية للتوحد

                                   munther_ham@yahoo.com                        معهد البحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 

راسة إلى التعرف على المشكالت المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي اضطراب التوحد في كل من عمان هدفت هذه الد: الملخص

الدولة، والجنس، والخبرة، والمستوى التعليمي، والعمر، ومستوى الدخل المادي على هذه : والرياض، وتأثير متغيرات

وقام الباحث . من عمان( 38)من الرياض و( 38)م معلماً ومعلمة، منه( 671)وتكونت عينة الدراسة من . المشكالت وحلولها

. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المقارن.مشكلة مهنية موزعة على تسعة أبعاد( 44)بتطوير أداة لهذا الغرض تضمنت 

المشكالت المتعلقة بخصائص )وبُعد ( المشكالت المتعلقة بالدخل المادي)نتائج الدراسة أن المشكالت المهنية في بُعد  أشارت

هي ( المعلمة/ المشكالت المتعلقة بالمعلم) وبُعد ( المشكالت المتعلقة باألسر وأولياء أمور الطلبة)وبُعد ( األطفال ذوي التوحد

. لصالح معلمي األردن( مشكالت تتعلق بظروف العمل)كما تبين وجود فرق دال إحصائيا في بُعد . ناألكثر انتشاراً بين المعلمي

المشكالت )وبُعد ( مشكالت تتعلق بالمناهج والوسائل التعليمية)وفي بُعد . لصالح اإلناث( مشكالت تتعلق باإلدارة)وفي بُعد 

داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو ال توجد فروق ذات وأنه . لصالح الذكور( والضغوط النفسية

بين متوسطات كما يوجد فرق دال إحصائيا . ، ومتغير المستوى التعليمياألبعاد التسعة للمشكالت المهنية باختالف متغير العمر

نوات الخبرة، ومتغير مستوى الدخل عدد ساستجابات أفراد عينة الدراسة نحو األبعاد التسعة للمشكالت المهنية باختالف متغير 

 (. مشكالت تتعلق باإلدارة)في بُعد 

 .التوحد ، المعلمون ، المشكالت المهنية، عمان ، الرياض: الكلمات المفتاحية

Vocational Difficulties Among Teacher of Students with Autism Spectrum Disorder 

Comparative Study Between Amman and Riyadh 

 

Dr. Munther Ibrahim Ahmad Hamdallah             Prof. Anwar Ahmad Issa Rashed 

     Saudi Association of Autism                           Omdurman Islamic University 

                   munther_ham@yahoo.com   

 

Abstract: This study aimed to identify the vocational difficulties among teachers of students 

with autistic disorder in both Amman and Riyadh, and the effect of the following variables: the 

country, sex, experience, education level, age, and income on these difficulties. The study 

sample consisted of (176) teachers, (83) from Riyadh and (93) from Amman. The researcher 

developed a questionnaire for this purpose which included (44) vocational difficulties spread 

over nine dimensions. It used comparative survey method. Results showed that difficulties 

related to: income, characteristics of students with autism, issues related to families and parents 

of the students, and the difficulties related to the teachers, are the most prevalent among teachers. 

There is a statistically significant difference in the difficulties related to working conditions in 

favor of Jordan teachers. and in the difficulties related to management in favor of females. and in 

the difficulties related to curriculum, teaching aids, and difficulties related to stress in favor of 

males. There are no significant differences between the averages of the study sample responses 

on the nine dimensions of the vocational difficulties depending on age, educational level 

variables. There is a statistically significant difference between the averages of the study sample 

responses on the nine dimensions of the vocational difficulties depending on the experience, and 

level of income in the difficulties related to management. 

Key words: Autism, teachers, difficulties, vocation, Amman, Riyadh.  
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وقد  (.6333العارضة، ) المدارس، في رئيسية قضية المعلمين لدى المهنية الضغوط والمشكالت مواجهة أصبحت: المقدمة

 كاف سابقًا غير المتعلم السلوك كان إذا جديدة تكيف ضرورة وتنشأ قبل من تعلمه سلوك بواسطة النفسي للتوتر الفرد يستجيب

ان حاجة معلم التربية الخاصة لفهم (. 6337 المفتوحة، القدس جامعة) المختلفة، واالجتماعية النفسية المهنية الضغوط لمواجهة

وعليه بالتالي تقديم ما يناسبهم من األساليب . تام لخصائص طالبه النفسية وسلوكياتهم واحتياجاتهم وميولهم واهتماماتهم

ت التي يواجهها معلم التربية الخاصة، وقد أجرى سنجر وهذا يزيد من األعباء والتحديا(. 6333احمد، )والطرق واألنشطة 

(Singer, 1992 ) معلم ومعلمة للتربية ( 1166)دراسة طولية بعنوان طريق مدرس التربية الخاصة إلى أين؟ حيث قام بمتابعة

حيث تمت  6338نة إلى س 6371الخاصة تم تعيينهم في مجال التربية الخاصة في واليتي ميتشجان وكارولينا الشمالية من سنة 

متابعتهم إلى أن تركوا العمل في المجال، وقد أشارت الدراسة إلى ارتفاع نسبة الضغوط لدى هؤالء المعلمين، كما أشارت إلى 

ممن تبقى بعد السنة الثانية، % 66من معلمي التربية الخاصة يتركون العمل في المجال بعد السنة األولى، كما يتركه % 68أن 

وتزداد الضغوط والمشكالت التي يتعرض لها معلمي األطفال . أيضا ممن تبقى بعد السنة الثالثة% 66ما نسبته وكذلك يتركه 

ذوي اضطراب طيف التوحد حيث يعد كل طالب حالة خاصة تتطلب إعداد الخطط التربوية الفردية، واختيار أساليب التدريس 

يف التوحد من افتقار القدرة على استخدام اللغة والترديد أو التكرار المناسبة إضافة إلى ما يتسم به األطفال ذوي اضطراب ط

اآللي للكالم، والتمسك المتصلب بروتينات وطقوس معينة، والمقاومة الشديدة للتغيير ونوبات الغضب، وأيضا السلوك العدواني 

 .  منحو الذات ونحو اآلخرين، وكل ذلك يزيد من الضغوط والمشكالت التي يتعرض لها المعل

 :مشكلة الدراسة

 :بناء على ما سبق تم صياغة فرضية الدراسة كما يلي

  ال توجد فروق في المشكالت المهنية التي تواجه معلمي الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد في كل من عمان

  .والرياض

 

 : وبناءا على الفرضية السابقة تمت صياغة اسئلة الدراسة كما يلي

 التي تواجه معلمي الطلبة ذوي اضطراب طيف  التوحد في كل من عمان والرياض ؟ما هي المشكالت المهنية  .6

في المشكالت المهنية التي تواجه معلمي الطلبة ذوي ( α < 0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1

 ؟. تبعا لمتغيرات الدراسة اضطراب طيف التوحد في كل من عمان والرياض

 :الدراسةأهداف 

التعرف إلى أسباب ومصادر المشكالت المهنية التي يعاني منها معلمو الطلبة ذوي طيف التوحد في كل من عمان   .8

 .والرياض

 .ترتيب مصادر المشكالت المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي اضطرابات طيف التوحد وفقاً ألهميتها .4

 .الطلبة ذوي اطراب طيف التوحد التعرف على اثر متغيرات الدراسة على المشكالت المهنية لدى معلمي .5

 :أهمية الدراسة

 المهنية عن المشكالت البحث في الجادة ومحاولتها المجتمع هذا في المعلم يحتلها التي المكانة خالل من الدراسة هذه أهمية تبرز

 سوف أنه شك ال هذه الدراسة مثل وإجراء تواجه معلمي الطلبة ذوي اضطرابات طيف التوحد في كل من عمان والرياض التي

 المشكالت ومساعدة المعلمين وتدريبهم على حل هذه المشكالت هذه إلى (األردن والسعودية)في الدولتين  المسئولين أنظار يلفت

 بالنشرات وتزويد المدارس ومراكز التربية الخاصة التي تعنى بهذه الفئة من الطلبة العمل، وورش الدورات، عقد خالل من

 نحو التعليمية المسيرة في وإنتاجه أدائه تحسين في ينعكس إيجاباً  مما المعلم تواجه المشكالت التي فضخ أجل من العلمية

 .األفضل

 :حدود الدراسة

 . مراكز التربية الخاصة التي تقدم خدمات تربوية لألطفال ذوي اضطراب التوحد في كل من  عمان والرياض: حدود مكانية

والسنة الدراسية لمراكز األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد هي ثمانية ( هـ6481-6485)العام الدراسي : حدود زمانية

 .شهور وفي بعض المراكز يكون الدوام طوال السنة
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 :مصطلحات الدراسة

مجموعة من العوامل والمشكالت التي تواجه معلم الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد في المركز من : المشكالت المهنية .1

الطالب والزمالء واإلدارة والروتين والقواعد والسياسات المدرسية، وكذلك ما يحيط بالمعلم من مؤثرات مادية أو 

 . وفر الخدمات األساسية في المركزبشرية مثل تصميم مبنى المركز، وكثافة أعداد الطالب في المركز، ومدى ت

المعلم المتخصص في مجال التربية الخاصة والمؤهل لتقديم البرامج التربوية والتأهيلية ويعمل في : معلم التربية الخاصة .2

 . مركز متخصص بخدمة الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد فقط

 : اإلطار النظري .3

 Eugen Bleulerاالضطراب هو الطبيب النفسي السويسري ايجن بلولر  أنه يعتقد بأن أول من قدم هذا( 1663)ذكر شبيب 

وأورد . حيث استخدم التوحد ليصف به األشخاص المنعزلين عن العالم الخارجي والمنسحبين عن الحياة االجتماعية 6366عام 

و من ذكره كاضطراب ورقته المشهورة عن التوحد ليكون بذلك أ Leo Kannerنشر الدكتور ليو كانر  6348أنه في عام 

نشر الدكتور هانز اسبرجر من فيينا ورقة شهيرة أيضاً تصف حالة مشابهة للتوحد  6344وفي عام . محدد في العصر الحديث

وتعتبر هاتان الورقتان هما أول المحاوالت العلمية لشرح هذا  Asperger Syndromeأطلق عليها فيما بعد متالزمة اسبيرجر 

أدلة تؤكد أن التوحد هو حالة بيولوجية  Bernard Rimlandاكتشف برنارد ريمالند  6314ي عام وف. االضطراب المعقد

Biological Condition . اندرياس رت . اكتشف د 6311وفي عامAndreas Rett ( صاحب متالزمةRett 

Syndrome )وزان فلوستين والدكتور عثر كل من الدكتورة س 6377وفي عام . دليالً آخر يؤكد أن التوحد حالة بيولوجية

على تؤامين مصابين بالتوحد مما أوحى لهما بأن هذا دليل على  Dr.Susan Folstein and Dr.Michaelمايكل روتر 

نشر كل من الدكتور مايكل روتر والدكتورة كاترين  6336وفي عام . احتمالية وجود عامل جيني يقف خلف اإلصابة بالتوحد

ان أول استبي Drs. Catherine Lord, Michael Rutter and Ann LeCouteurلورد والدكتورة آن لي كوتشر 

نشرت جمعية الطب النفسي األمريكية الدليل  6331وفي عام . the Autism Diagnostic Interviewلتشخيص التوحد 

الذي وضع معايير مقننة  the Diagnostic and Statistical Manual( DSM-IV)التشخيصي اإلحصائي الرابع 

دليالً مشابهاً  World Health Organizationية أصدرت منظمة الصحة العالم 6338وفي عام . لتشخيص اضطراب التوحد

 International Classification of( ICD-10)لدليل جمعية الطب النفسي األمريكية عرف بالتصنيف الدولي لألمراض 

Diseases وذكرت فيه تعريفاً للتوحد ضمن فئة االضطرابات النمائية ،Developmental Disorders . 6334وفي عام 

ليصبح أول منظمة  The National Alliance for Autism Research (NAAR)حاد الدولي ألبحاث التوحد أسس االت

 Autism Spectrum Disorderفي الواليات المتحدة تختص بتمويل البحوث الطبية الخاصة باضطراب طيف التوحد 

(ASD                                                               .)  

 

 المشكالت المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد

 

إلى وجود حوالي أحد عشر ألف معلم ( 6334)أشار التقرير الصادر عن المكتب اإلقليمي للجنة الشرق األوسط لشؤون الالجئين 

اإلحصائيات ال تعكس واقع خدمات ألف طالب معوق، ولعل هذه ( 36)ومعلمة يقدمون الخدمات التربوية والتأهيلية لما يزيد على 

التربية الخاصة في الوقت الراهن، ذلك أن الدول العربية سعت مؤخراً إلى توسيع قاعدة الخدمات المقدمة للطلبة ذوي االحتياجات 

 (.1661الخطيب ؛ حداد، )التربوية الخاصة 

تالميذه، كما تزداد الحاجة إليه بزيادة عدد المعوقين في ويعد معلم التربية الخاصة حجر الزاوية في العملية التربوية والتأهيلية ل

 (.6337الكخن، )العالم 

ويختلف دور معلم التربية الخاصة عن دور المعلم العادي، فعلى معلم التربية الخاصة أن يتعامل مع فئة من الطلبة على أساس فهم 

كما عليه أن يسعى إلى تقديم ما يناسبهم باألساليب والطرق . متام لخصائصهم النفسية وسلوكياتهم واحتياجاتهم وميولهم واهتماماته

وعلى معلم التربية (. 86-3: 6333أحمد، )واألنشطة التي تتماشى معهم وتتناسب مع مستوياتهم، وتناسب ظروفهم المختلفة 

ومدرباً بشكل  الخاصة أن يتصف بعدة صفات وخصائص حتى يؤدي عمله على أكمل وجه، ومن هذه الخصائص أن يكون ناضجاً 

كاف، وأن يكون ودوداً وقانعاً وعادالً، وأن تكون له مصادره الخاصة في الترفيه في حياته الخاصة، كما يفضل أن ال يتنقل كثراً 

في عمله وإنما يزيد من خبراته في التخصص أكثر فأكثر، وأن يكون لديه حس بأهمية الوقت واالستفادة منه واستغالله في 

ة والتفاؤل بما يأتي به الغد، ويجب أن يكون انساناً مرحاً متسماً باألمل، متأكداً من قيمه الخاصة، وحكيماً في اتخاذ الحاضر، والثق

 (.  Hallahan & Kauffman, 1994)القرارات السليمة 
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عملية اختياره لهذه المهمة  ولما كان معلم التربية الخاصة حجر الزاوية في العملية التربوية والتأهيلية لألطفال غير العاديين فإن

المتزايدة األعباء من األهمية بمكان، حيث تزداد مسؤوليات معلم التربية الخاصة كما تزداد الحاجة الماسة إليه وذلك بازدياد عدد 

كان  المعوقين في العالم، ولم يهتم البحث العلمي كثيراً بقضية إقبال أو عزوف المعلمين عن مهنة تدريس غير العاديين وان

واضح األسباب كانخفاض مستوى  -إلى حد ما-العزوف عن االلتحاق ببرامج إعداد معلمي التربية الخاصة ومن ثم ممارسة المهنة

الدخل مقابل المجهود الضخم الذي يقوم به معلم التربية الخاصة واالتجاهات االجتماعية السلبية نحو مهنة تدريس غير العاديين أو 

 (.6338حسين، )الشخصية أو الكفاءات المهنية للمعلم  بسبب القصور في سمات

باإلضافة إلى ذلك فإن كثيراً من مسؤوليات معلمي التربية الخاصة يمكن أن ينظر اليها أفراد المجتمع على أنها نوع من العمل غير 

ات غير المقبولة خاصة وأن مثل مهارات العناية الذاتية كاستخدام الحمام، واألكل، وتعديل السلوكي( Dirty work)النظيف 

األطفال الذين يوضعون في برامج خاصة لديهم مشكالت جسمية أو نفسية أو اجتماعية وبناًء عليه فإن المعلمين الذين يتعاملون مع 

ماً هؤالء األطفال يجب أن يتعلموا كيفية التعامل مع االنفعاالت التي تظهر بسبب طبيعة عملهم الذي يكون في أكثر األحيان مؤل

 (.6336في الفاعوري، ( )Zable and Zable, 1983)وضاغطاً مهنياً، زابل وزابل 

وقد تناولت دراسات عديدة بعض العوامل التي تؤثر على معنويات معلمي التربية الخاصة وتسبب لهم مشكالت مهنية، وقد تمثلت 

 : هذه العوامل بما يلي

 .مسؤولياتهغموض الدور المسند إلى المعلم وعدم وضوح  .6

عدم توفر الوقت الكافي للمعلم ليقوم بتلبية الحاجات الفردية الخاصة لألطفال المعوقين سواء كان بسبب عدد األطفال الذين  .1

 .يدرسهم أو بسبب المهام الملقاة على عاتقه

 .محتويات برامج التدريب قبل الخدمة وطبيعتها .8

ل أهم ما يميز ميدان التربية الخاصة عن الميادين التربوية األخرى اعتماده عدم توفر المواد واألدوات التعليمية الالزمة، فلع .4

 .على الوسائل والمواد التعليمية الخاصة، فإذا لم تتوفر هذه المواد أصبحت تربية الطفل المعوق صعبة للغاية

 .ثر بالغ على أداء المعلمعالقة المعلم بإدارة المدرسة، حيث تجمع أدبيات التربية الخاصة على أن هذه العالقة ذات أ .5

 .عالقة المعلم بالمعلمين اآلخرين .1

 .عالقة المعلم بالطلبة وقدرته على ضبط سلوكياتهم وتعديلها .7

وأخيراً فهناك العديد من العوامل االقتصادية واالجتماعية مثل عدم توفر الحوافز المادية وعدم تعاون األسرة والمؤسسات ذات  .3

 (.       6337الكخن، . )ارية روتينية ذات عالقة بعملية التعليمالعالقة، واالنشغال بمهام إد

                           

ويرتبط تطور تعليم المعوقين بنوعية التدريب المتوفر ويعتمد على الفرص وعلى توجه ونوعية برامج إعداد المعلم، وزاد االهتمام 

التربية الخاصة والذي يتوقع منه أن يتعامل مع أطفال يظهرون انحرافات في هذا المجال بسبب المهمة األصعب التي تنتظر معلم 

إلى أنه يفترض أن يواجه ( McBride)وقد أشار ماكبرايد (. 673-614:  6333الصمادي، )نمائية واضطرابات سلوكية أكثر 

تي يواجهها المعلمون العاديون حيث معلمي التربية الخاصة ونتيجة لتعاملهم مع هذه الفئة من األطفال مشكالت تختلف عن تلك ال

الكخن، )أن تعليم األطفال المعوقين ينطوي على صعوبات متعددة قد تنعكس بدورها على السمات الشخصية لهؤالء المعلمين 

ه  فإذا كان المعلم هو أحد أهم أركان العملية التعليمية، فإن أي مشكالت تعترض طريقه ستحول بالتالي دون قيامه بواجب(. 6337

التعليمي على النحو األفضل وتؤدي إلى إحساسه المباشر بعجزه عن القيام بواجباته ومسؤولياته تجاه األجيال التي يعلمها 

والمجتمع الذي يعمل فيه وإزاء هذا الصراع بين الواقع وبين ما هو متوقع أن يقوم به المعلم فإن ذلك يدفع باتجاه انخفاض الروح 

 (. 6333ندى، )المعنوية 

 

ويواجه معلمي التربية الخاصة عراقيل كثيرة في تعاملهم مع أسر المعاقين يتعلق معظمها بمدى تقبل األسرة البنها المعاق، 

وبمقدار التعاون المترتب على ذلك، باإلضافة إلى تأثير المستوى التعليمي الذي يشير انخفاضه إلى تدني الفرصة في خلق وعي 

 (.6336النصراوي، )، كما يرتبط الفقر بانعكاسات سلبية من حيث ايالء االهتمام الكافي للمعاق بظروف اإلعاقة وحاجات المعاق

 

كما يواجه معلمي التربية الخاصة العديد من المشكالت ومنها المشكالت المتعددة المتعلقة بعمليتي اإلحالة والتشخيص ، وتعتبر 

غالباً –ية معقدة وبخاصة في االختبارات التي تقيس القدرة العقلية عملية التشخيص في التربية الخاصة على وجه الخصوص عمل

ما ال يستجيب األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على اختبارات القدرة العقلية نتيجة لصعوبات التفاعل االجتماعي والتواصل 

وذلك بسبب النتائج  -فال تحيزاً ضدهملديهم إضافة إلى صعوباتهم الحسية ويعتبر تطبيق هذه االختبارات على هذه الفئة من األط

ومن المشكالت التي تواجه عملية (. 1661النمر، )المترتبة على هذه االختبارات من معوقات تتعلق بالوصمة وبأسرة الطفل 

نها غير التشخيص أيضاً عدم وجود اختبارات مناسبة، وعدم مناسبة االختبارات للفئات العمرية، وعدم مناسبة االختبارات للبيئة أل

ومن (. 1663كمال، )مقننة، وعدم وجود أماكن مناسبة للتطبيق، وعدم وجود متخصصين مدربين تدريب نظري وعملي 

المشكالت التي يواجهها معلمي التربية الخاصة المشكالت المتعلقة بمدى وضوح دور المعلم وطبيعته، 
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يمية باعتباره أحد المتغيرات الهامة في تحقيق األهداف التربوية، إلى أهمية دور المعلم في العملية التعل( Bruner)ويشير برونر 

ويرى برونر أن سلوكيات المعلم تتخذ ثالثة أشكال رئيسية، الشكل األول الذي يعتبر فيه المعلم موصالً للمعرفة، وفي هذا الشكل 

وفيه ( Model)ل الثاني الذي يعتبر المعلم نموذجاً يجب على المعلم أن يكون ملماً بالمادة الدراسية ومتقناً ألساليب تدريسها، والشك

يجب على المعلم أن يكون ذا كفاية عالية وشخصية قادرة على حفز الطالب وإثارة تفكيرهم، والشكل الثالث يعتبر المعلم رمزاً 

(Symbol )وقد يقوم بجميع هذه  فالمعلم إذن رمز ونموذج وموصل للمعرفة،. مؤثراً في تشكيل اتجاهات الطالب وميولهم وقيمهم

األشكال السلوكية في موقف تعليمي واحد، وأياً كان هذا الشكل من السلوك فال بد من تدريب المعلم على القيام به بكفاءة لما له من 

 (.   Dunne and Wragg, 1996)أثر في نوعية المخرجات التربوية 

 

أن من أبرز أسباب استقالة (  Finmian, 1986)في (Lowrenson and Mckinon, 1982)وقد وجد لورنسون وماكينون 

معلمي التربية الخاصة من عملهم المشاحنات بين المعلمين واإلدارة، وعدم كفاية مهارات االتصال بين المعلمين ومشرفيهم، وكذلك 

عوبات جدية وهذا ما يشير إلى ص(. Finmian, 1986)ضعف التخصص اإلداري والنقص في الدعم من المشرفين واإلداريين 

 .تواجه معلمي التربية الخاصة من جوانب مختلفة

 

إلييى أهمييية تغيييير أدوار معلمييي التربييية الخاصيية مييع تغييير حاجييات غييير العيياديين ( Stratton, 1991)وتشييير دراسيية سييتراتون  

ا ليدى معلميي التربيية والخدمات المتوفرة لهم، وحسب قدرات واحتياجات األسرة، واشيتقت الدراسية بعيض الكفاييات اليالزم توفرهي

كما أن المشكالت والمعوقات التي تتعلق بمعلم التربية الخاصية والتيي أشيارت إليهيا الدراسيات . الخاصة تبعاً لهذه األدوار المطلوبة

والتي أسفرت نتائجها عن عدم توفر الفرص الكافية للتطور والنضج المهني، ونقيص الحيوافز الماليية التيي ( 1668)كدراسة العايد 

تمنح لمعلمي التربية الخاصة، وضعف التقدير الذي ال يتناسب مع الجهد الذي يبذله، باإلضافة إلى ضيعف اإلعيداد لمعلميي التربيية 

ويضياف إليى ذليك المشيكالت . الخاصة، والقصيور فيي ممارسية عمليية التعلييم وتنفييذ الخطية التربويية ليذوي االحتياجيات الخاصية

لتعليمية، والمناهج الدراسيية، والتيدريس، ليذوي االحتياجيات الخاصية حييث  تهيتم بيرامج تربيية غيير المتعلقة بالبرامج التربوية، وا

وتعديل نظرة المجتمع إليه، وتوفير فرص االحتكاك والتفاعل المتكافئ مع الغيير وتحطييم  العاديين بتوثيق صلة الفرد بمجتمعه

وال زالت صعوبة عدم التجيانس بيين التالمييذ المعياقين فيي (. 6334نور، )أسباب االنعزالية التي قد تنجم عن وجود اإلعاقة 

مدارس التربية الخاصة، وقلة فرص االندماج مع األقران العاديين من الصعوبات التي تحد من كفاية هذا النوع مين التعلييم، 

ناحية، واالنسجام مع أقرانهم  هذا بخالف عدم مرونة البرامج التعليمية المقدمة للمعاقين لتتنوع وتالءم مستويات اإلعاقة من

كما أن المشكالت التي تتعلق باإلدارة المدرسية وبأولياء أمور الطلبية لهيا دور بيارز فيي الدراسيات  فقيد  العاديين من ناحية أخرى

عدم المتابعية : إلى أهم المشكالت التي تتعلق باإلدارة المدرسية وبأولياء أمور الطلبة والتي تمثلت في( 1668)أشارت دراسة العايد

لمذكرات الواجب المنزلي وارتفاع  الجديدة، وعدم متابعة ولي األمر وعدم حضور األسبوع التمهيدي وعدم فهم األب للوائح التقويم

وكذلك فإن المشكالت التي تتعلق بمجتمع المدرسة لها اثر بارز حيث أكدت العديد من الدراسيات الحديثية عليى ذليك . كثافة الفصول

قلة التمويل واليدعم مين المدرسية لبيرامج : والتي تمثلت في(  1661:، ابراهيم 1668:،والعايد1668:حسن ) سة كال من ومنها درا

التربية الخاصة، ووجود أعداد كبيرة من الطلبة ذوى االحتياجات الخاصية، ميع عيدم قيدرة المدرسية عليى تلبيية احتياجياتهم، وعيدم 

 الطلبة إضافة إلى نقص األجهزة واإلمكانيات، وعدم توفير حجرة ذات تقنية عالية للصفوفمناسبة األماكن التي يتواجد بها هؤالء 

وهناك مشكالت تواجه المعلم تتمثل في فلسفة التربية وتشمل النقص الحاد في بيرامج إعيداد معلميي التربيية الخاصية، وقلية . األولية

. ل التقنية الحديثة في تيدريس الطلبية ذوى االحتياجيات الخاصيةالمخصصات المالية، ونقص برامج التوعية للمجتمع، وعدم استغال

 (. 6331أخضر، )

المثيرات الضاغطة المهنية التي تؤثر على ( 1994الشايب، ( )Burns and Sheffield, 1982)وقد صنف بيرنز وشيفيلد 

 :المعلم إلى صنفين رئيسين هما

 :وتشمل: مشكالت عبء العمل: أوال  

يمكن اعتبار العبء الزائد للعمل بمثابة مثير ضاغط هام، فالمطالب الوظيفية التي تتجاوز قدرة الفرد : عبء العمل الزائد -6

 :المدركة على إشباع حاجاته ما هي إال مثيرات ضاغطة، وهذا النوع من العبء يتضمن

ترة زمنية محدودة، حيث ويوجد هذا النوع من العبء لقيام الفرد بانجاز قدر كبير من العمل في ف: العبء الكمي الزائد- أ

يكون الفرد كفوءاً بشكل عام في عمله ولكن تعقيد الوقت هو الذي يعمل على استجابة الضغط النفسي، ويحدث العبء الزائد 

 .الكمي عند العمل لفترات طويلة دون وجود فترات راحة مناسبة



 
 

6Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK 
 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)2015/ September   
Vol.1, No.4 

ز العمل الكفاءة العقلية والنفسية للفرد وأهم وفي هذا النوع تنشأ االستجابات الضاغطة عند تجاو :العبء النوعي الزائد- ب

عامل يساهم في وجود مثل هذا النوع هو التعقيد الوظيفي حيث يتطلب العمل اإللمام بمعلومات ومهارات كبيرة غير مؤهل 

 .لها الفرد، وتعتبر بحد ذاتها مثيرات ضاغطة بشدة

الفشل في الوظيفة، والوظائف التي ال توفر فرصاً وهذا النوع يؤدي إلى صعوبات مثل : العمل دون مستوى العبء -2

 .الستعمال المهارات المكتسبة والخبرة الكافية واالنهماك العقلي وتعتبر من األمثلة على هذا النوع من العبء

 :وتشمل: مشكالت اإلحباط المهني: ثانيا  

بشكل مقنع، فاالرتباك يحدث نتيجة لما وهذا يوجد عندما يمتلك الفرد معلومات غير كافية النجاز عمله : غموض الدور -6

يتوقعه اآلخرون منه فهو ال يعرف بدقة كيف يتكيف مع المؤسسة التي يعمل فيها حيث تكون خطوط المسؤولية غير واضحة 

 .بالنسبة له

يحدث صراع الدور عندما تكون هناك متطلبات متعارضة في آن واحد تقع علي الفرد سواء من رئيسه أو  :صراع الدور -1

زميله أو المرءوسين بحيث يصعب علي الفرد مسايره مجموعة التوقعات ذات الصلة بالعمل مما يؤدي إلي حدوث صراع الدور 

 (.6331، عبد القادر ؛ المير )بالنسبة لهذا الفرد 

فالفرد يحتاج إلى فرصة معينة الستعمال المهارات المهنية لديه قبل دخول المؤسسة، ولكنه يحتاج  :يه المهنيضعف التوج -8

 .إلى فرصة معينة لتطوير مهارات مناسبة وجديدة واكتشاف ما يمكن أن يساهم في زيادة التعزيز في بيئة العمل

إذا انحدرت قنوات االتصال المفتوح مع اإلدارة العليا،  يعتبر مصدراً رئيسياً لإلحباط، فاإلحباط ينشأ: ضعف االتصال -4

 .فاالتصال الفعال يؤدي إلى الرضا المهني وبالتالي يحسن األداء ويقلل من الضغوطات النفسية

ويعتبر من المثيرات الضاغطة التي تواجه مكان العمل والتي تكمن في التغير والتكيف وهذه المثيرات  :التغير المهني -5

ؤسسة تهتم بالنمو، فالتغير يمكن أن يكون ضاغطاً ألنه يعيث األنماط المعرفية والفسيولوجية والسلوكية للوظيفة ألنه تالزم أي م

يتطلب نوعاً من التكيف، ومن أهم التغيرات المهنية الهامة، التطورات العلمية التي يترتب عليها احتياج العمل إلى تدريب جديد 

 .   التي تؤدي إلى تغيرات هامة في وظيفة العمل الذي يمكن أن يتضمن زيادة في المسؤوليات بالنسبة للموظفين وكلك الترقية

نموذجا للضغوط العملية لمعلم التربية الخاصة يشتمل على المصادر الضاغطة لتلك المهنة ( 6334السمادوني، )وقد طور 

وقد . تعرض المعلمين لتلك الضغوط عند مزاولتهم لعملهمإضافة إلى اآلثار السلبية المترتبة على . والمؤدية للشعور باإلنهاك

- :حدد تلك المصادر بمصدرين أساسيين هما 

ضاغطة وتتمثل في صراع الدور وغموضه وعدم المشاركة في صنع القرار، واألعداد غير الجيد ( مؤسسية)مصادر مهنية  .6

نفسهم وخصائصهم، والضغوط الناشئة من إدارة المدرسة للمعلم الذي ال يالءم طبيعة المهنة، والضغط الناشئ من الطالب أ

 .والنقص في المساندة االجتماعية سواء من المدير أو الزمالء أو المشرفين

إضافة إلى بعض المتغيرات . تتمثل في عدم الرضا عن العمل وعدم الرضا عن الحياة( شخصية)مصادر فردية . 1

 (.6334السمادوني، )دراسي للمعلم و الجنس وسنوات الخبرة الديموغرافية المتمثلة في السن و المؤهل ال

نموذجاً يوضح العالقة بين عوامل ( 6331عبد القادر ؛ المير، )في (  Gibson, et al., 1994) كما طور جبسون وآخرون

نموذج على ويشتمل ال. ضغوط المهنة المختلفة وآثار هذه الضغوط على العمل وتأثير الصفات الشخصية على هذه العالقة

 :مصدرين أساسين من المصادر الضاغطة

 :ودور العاملين فيها ومن بينها..ضغوط تتعلق بطبيعة العمل وبيئته : أوال

 .وتشمل عوامل مثل الضوضاء و الحرارة وتلوث الهواء وغيرها: ضغوط تتعلق ببيئة العمل المادية .6

في العمل وطبيعة المهنة، وهذه الضغوط ترتبط وتتمثل في صراع الدور وغموضه و العبء الزائد : ضغوط فردية  .1

 .بالمهنة

 .وتتمثل في ضعف العالقة مع الزمالء في العمل والمرؤوسين و المدير: ضغوط اجتماعية  .8

وعدم ( مستويات إدارية متعددة أو قليلة في هرم التنظيم)وتتمثل في ضعف تصميم الهيكل التنظيمي : ضغوط تنظيمية  .4



 
 

7Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK 
 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)2015/ September   
Vol.1, No.4 

 .وجود سياسات محددة

نمط الشخصية ومركز التحكم ) ضغوط ترتبط بالخصائص الشخصية تتمثل في الصفات الذهنية والعاطفية و الجسمية: ثانيا

 (. 6331عبد القادر ؛ المير، )وأيضا الديموغرافية التي تؤثر على تفاعل الفرد مع عوامل الضغوط ( وقدرات وحاجات الفرد

 :مصادر الضغوط والمشكالت المهنية لمعلمي التربية الخاصة بما يليوفي ضوء المعطيات السابقة نستطيع أن نلخص 

  Work Over Loadحجم العمل الزائد  .1

إن حجم العمل الزائد، وضيق الوقت، الذي يتضمن عدة مهمات مثل وضع الخطط التربوية الفردية وتطبيقها، وحضور اللقاءات 

 ,Weiskopf)الدين، تؤدي إلى زيادة الضغوط المهنية على المعلم واالجتماعات مع بقية العاملين في المؤسسة، وإرشاد الو

1980.) 

وعليه فقد أصبح تحديد سقف معقول لعبء معلم التربية الخاصة جزءاً حيوياً في عملية توضيح الدور، أما المتغير اآلخر والذي 

ن المعلم خالل اليوم الدراسي، وقد ركزت له عالقة بالعبء الكبير فهو ضيق الوقت الذي ال يتسع ألداء الواجبات المطلوبة م

الفاعوري، )في ( Cook and Leffing Well, 1982)الكثير من الدراسات على أهمية ضيق الوقت في خلق الضغوط المهنية 

6336.) 

بترك  وتعتبر البرامج التي ال تسمح براحة المعلمين من المصادر الضاغطة، وهناك الكثير من المدارس التي ال تسمح للمعلم

الطالب ألنهم يحتاجون إلى عناية دائمة، وبالنسبة للمعلمين الذين ال يوجد لهم مساعدون، فإنه حتى الفترات التي يحتاجونها 

 (.Landsman, 1983)الستخدام دورة المياه، تعتبر مشكلة بالنسبة لهم 

 Amount of direct contact with childrenحجم االتصال المباشر مع األطفال المعوقين .2

يمضي معلمي التربية الخاصة وقتاً طويالً في التفاعل مع طلبتهم، ألن هؤالء الطلبة يحتاجون عادة إلى إشراف مباشر من الكبار، 

وغالباً ما يقوم المعلمون بهذا اإلشراف، وبالتالي فإن تفاعل المعلمين مع زمالئهم يكون محدوداً، مما يزيد من مشاعر االنعزال 

كما أن العمل لفترات طويلة مع مجموعة من األشخاص المعوقين، قد يكون صعباً ومرهقاً من ( McBride, 1983)لديهم 

 (.  6336الفاعوري، )الناحية السيكولوجية، ويتوقع أن يقلل من الرضا الوظيفي للمعلمين 

 Staff-Child Ratioنسبة الطلبة إلى المعلمين  .3

عوامل المهمة المرتبطة بالعملية التعليمية، فكلما زادت نسبة الطلبة إلى المعلمين فإن تعتبر النسبة بين المعلمين والطلبة من ال

المعلمين سيتعرضون لضغوط كثيرة، ومثل هذه الضغوط سوف تجعل المعلمين ال يحبون عملهم بدرجة المعلمين العاملين في 

أشار معلمو التربية الخاصة إلى هذا العامل كأول  وقد(. Weiskopf, 1980)مراكز تكون نسبة األطفال فيها إلى المعلمين أقل 

 ,Bensky,et,al)عامل من العوامل الخمسة المسببة للضغوط لديهم، عندما سئلوا عن الظروف الضاغطة التي يتعاملون معها 

نسبة للمعلم، ورغم والهدف من تحديد نسبة الطلبة للمعلمين هو تقدير العبء اإلضافي الذي يشكله الطلبة غير العاديين بال( 1990

أنه ليس هناك نسبة مثالية محددة إال أن الحد المثالي والجيد يعتمد على عدة عوامل منها طبيعة اإلعاقة، وشدتها، والوضع أو 

 (.  Zabel and Zabel, 1983)الظروف المحيطة، ونموذج األداء، والخدمات الداعمة والمساندة، وخصائص وصفات المعلم 

 Lake of perceived successضعف إدراك التقدم  .4

إن معلمي التربية الخاصة وبسبب عملهم مع أطفال ذوي احتياجات خاصة يأخذون بعين االعتبار مشكلة الطفل ويكون كل 

رؤية تركيزهم منصباً على المشكلة وهذا يمنعهم من مالحظة أي تطور أو تقدم في حالة الطفل نتيجة للتدريب، وهذا الضعف في 

التقدم في العمل يسهم في ضعف تقدير الذات لديهم، وقد يضع المعلم أهدافاً غير واقعية للطالب، وعندما ال تتحقق هذه األهداف 

يتطور لديه شعور بالفشل، مما يؤدي إلى المزيد من الضغوط االنفعالية المتمثلة بضعف تقدير المعلم لذاته وضعف ثقته بنفسه 

(Weiskopf, 1980 )ذا يعتبر ضعف إدراك تقدم هؤالء األطفال من المصادر الرئيسية لعدم الرضا الوظيفي عند المعلمين وبه

 (.6337الكخن، )

 ,Weiskopf)في ( Maslach and Pines, 1977)وجدت ماسالش وبينز . Program Structureبنية البرامج  .5

في  ( Milofsky, 1974)للمعلمين، كما أشار ميلوفسكي أن طبيعة بناء البرامج قد يساهم في زيادة الضغوط المهنية ( 1980
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(Elledge and Leffingingwell, 1982 ) إلى أن البرنامج المدرسي عادة ال يعطي معلمي التربية الخاصة الوقت الكافي

م عن جو للمشاركة مع المعلمين اآلخرين، وأن هذا الضعف في التفاعل بين المعلمين يؤدي إلى العزلة والسلبية وانتقاله

 (. 6337الكخن، )المدرسة 

يعتمد فهم المعلم لدوره على فلسفة التدريب الذي تلقاه، وعلى فهمه لألدب المتخصص، Role Clarityوضوح الدور  .6

وعلى القيم والتوقعات الشخصية، وقد تختلف هذه التوقعات الشخصية عن توقعات المنطقة أو المجتمع الذي يعمل فيه المعلم، 

كما أن (. Cook and Leffing, 1980)مدير المدرسة، أو المشرفين، وهذا الضعف في االتفاق ينتج الضغوط أو توقعات 

الصراع بين قيم المدرس، وبين القيم االجتماعية المعتادة، خصوصاً قيم المجتمع المحلي أو اإلداريين، أو المدرسين اآلخرين، 

وقد أشار شو ( Adams, 1975)نفس الوقت يسبب التوتر والتعب للمعلم أو الطالب، يشكل ضغطاً على الحياة العملية، وفي 

(Show, 1983 ) إلى أن عدم وضوح الدور هو السبب األولي للضغوط عند معلمي التربية الخاصة، وهناك عوامل خاصة

لمعلم بمتطلبات بالدور لها عالقة بالضغوط وهي درجة صراع األدوار، األدوار الغامضة، واألدوار الضاغطة، إذ يواجه ا

وذلك عندما يكون الدور صعباً وكبيراً، بحيث يكون أكثر من قدرة الشخص على ( Role Overload)تفوق طاقة الشخص 

 . التحمل، ويعتبر صراع األدوار وغموضها من أهم مصادر المشكالت والضغوط المهنية لمعلمي التربية الخاصة

ات ووسائل متخصصة ليكونوا فعالين، ومن مراجعات الباحثين في هذا يحتاج المعلمون إلى أدو  Resourcesالموارد  .7

كما أن ( 6336الفاعوري، )الصدد، تبين أن النقص في الكتب، والوسائل التعليمية، والمواد هو أحد مصادر الضغوط للمعلمين 

التدريس الفردي ذلك ألنهم معلمي التربية الخاصة لهم متطلبات معينة من الموارد والتجهيزات المصممة خصيصاً لتسهيل 

يدرسون قطاعاً غير عادي من الطلبة، لذلك فالمدارس التي توفر الموارد والتجهيزات الالزمة لمعلمي التربية الخاصة ستكون 

 .فعالة في التقليل من أحد الضغوط وتزيد من فعالية الخدمات المقدمة للمعوقين

االحتياجات الخاصة، هي عدم توفر مكان مناسب لهم في البناء المدرسي،  ومن المشكالت التي يعاني منها معلمو الطالب ذوي

فهم يستعملون أماكن غير مصممة الستعمالها كصفوف دراسية، وهنا على اإلدارة أن تعترف بحاجة هؤالء المعلمين إلى 

 (.Elledge and Leffingwell, 1982)تجهيزات وأدوات وأماكن مصممة بشكل جيد 

( Lowrenson and Mckinnon, 1982)وجد لورنسون وماكينون  School Administrationاإلدارة المدرسية  .8

أن من أسباب استقالة معلمي التربية الخاصة من عملهم، هو القيادة المدرسية، والمشاحنات بين المعلمين واإلدارة، وعدم كفاية 

قص في الدعم من المشرفين واإلداريين، وضعف التخصص اإلداري، مهارات االتصال بين المعلمين ومشرفيهم، كما أن الن

وقد أشار . وضعف اإلشراف والتغذية الراجعة، هي من أهم مصادر الضغوط للمعلمين وقلة حماسهم، وتراجعهم في أدائهم

يين، أن شعور المعلمين باإلحباط، والذي مصدره ضعف اتجاهات اإلدار( Fimian and Santoro)فيميان وسانتورو 

وسلوكهم، يأتي كمصر ثالث مهم، من مصادر الضغوط التي يواجهها المعلمين، كما وجد أن عدم وجود الدعم من الزمالء، 

والخالفات مع أعضاء الجهاز العامل، يؤثر بشكل كبير على تراجع المعلمين وشعورهم بضغوط العمل، وقد أظهرت نتائج 

معلمين الذين ال يتلقون دعماً من اإلدارة والزمالء يعانون من ضغوط شخصية أن ال( Fimian, 1986)دراسة أجراها فيميان 

 (.Fimian, 1986)ومهنية 

يتوقع من العاملين في المهن اإلنسانية أن يكونوا مستعدين لتقديم Responsibility for Othersالمسؤولية تجاه اآلخرين  .9

ب أن يأخذ، بمعنى أن التدفق االنفعالي يسير باتجاه واحد من المساعدة لآلخرين، وعليه فإن على المعلم أن يعطي والطال

المعلمين إلى الطلبة، وهذا يسبب نضوباً انفعالياً للمعلمين الذين يتوقع منهم تقديم الدعم االنفعالي للطالب من خمس إلى ست 

لبة سوف تقل، وتزداد الضغوط ساعات يومياً، فإذا لم يتوفر للمعلمين خدمات داعمة فإن درجة رعايتهم وإشرافهم على الط

كما أن مشكلة الضغوط المهنية واالستنفاذ النفسي هذه قد ال (. 6336عن الفاعوري، ( )McBride, 1983)المهنية لديهم 

الكخن، )تقتصر على المعلم فقط، بل تتعداه إلى الجهاز العمل في المؤسسة، والطلبة، وأهالي الطلبة، وحتى عائلة المعلم نفسه 

6337.) 

 

 :وقد أشارت بعض الدراسات إلى المصادر التالية للضغوط المهنية التي تواجه معلمي التربية الخاصة

إلى أن معلمي الطلبة ( 6337في الكخن، ( )Zabel and Zabel, 1982)حيث أشارت دراسة زابل وزابل : نوع اإلعاقة .6

 .ية الخاصةالمضطربين انفعالياً، هم أكثر تعرضاً للضغوط من بقية معلمي الترب
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قلة الفرص واإلجازات، حيث أشارت نفس الدراسة إلى أن كلما قلت الفرص واإلجازات، كلما زادت مشاعر الضغوط لدى  .1

 . معلمي التربية الخاصة

 .االنتقادات من األهل وأفراد المجتمع .8

 .م للتعليمعدم توفر مكان مناسب في البناء المدرسي، فهم يستعملون الممرات الفارغة، أو غرفة اللواز .4

 .البيئة المادية من حيث درجة الحرارة، واإلضاءة، واتساخ الفصول .5

 .نقص فرص اتخاذ القرارات .1

 .نقص التقدير واالعتراف .7

 .العالقة السلبية بين المعلم والطالب .3

 .سلوكيات الطلبة الفوضوية .3

 .ضعف الكفاءة الشخصية لدى معلمي التربية الخاصة .66

 . عدم القدرة على المحافظة على نظام فعال في غرفة الصف .66

  .ضعف دافعية الطلبة واستجاباتهم السلبية .61

اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي المقارن حيث قام بوصف أداء المشاركين على أداة منهجية الدراسة وإجراءاتها

لمقارنة بينهما بناء على متغيرات الدراسة، وقد استخدم المتوسطات وا( السعودية)والرياض ( األردن)الدراسة في كل من عمان 

للفروق بين المتوسطات وتحليل التباين لمعرفة الداللة اإلحصائية للفروق بين ( ت ) الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 

 .   المتوسطات ومعامل ارتباط بيرسون

والرياض ( األردن)ي اضطراب طيف التوحد في مدينتي عمان جميع معلمي ومعلمات الطلبة ذو:  مجتمع الدراسة

 .، العاملين في المراكز المتخصصة بالعمل مع فئة التوحد فقط(السعودية)

عينة قصدية شملت جميع المعلمين والمعلمات العاملين في المراكز المتخصصة بالعمل مع فئة التوحد فقط في : عينة الدراسة

، وقد تم توزيع أداة الدراسة على هذه المراكز في المدينتين خالل فترة الدراسة (السعودية)اض والري( األردن)مدينتي عمان 

 (. م1664/1665الفصل الدراسي األول من العام )

 :  خصائص عينة الدراسة

عون معلماً ومعلمة من المراكز المتخصصة بالعمل مع الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد فقط يتوز 671شارك  في الدراسة 

 : حسب متغيرات الدراسة كما يلي

 توزيع أفراد العينة وفقا  لمتغير الدولة-أ

  

 

 

توزيع أفراد العينة -ب وفقا  لمتغير العمر 

  

 المشاركون في الدراسة حسب متغير الدولة(  1) جدول رقم 

 الدولة 

 النسبة التكرار

النسبة 

 التراكمية

 47.2 47.2 83 السعودية

 100.0 52.8 93 األردن

  100.0 176 المجموع
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 توزيع أفراد العينة وفقا  لمتغير الجنس -ج

 المشاركون في الدراسة حسب متغير الجنس(  3) جدول رقم 

 النسبة التراكمية النسبة التكرار الجنس 

 21.6 21.6 38 ذكر

 100.0 78.4 138 أنثى

  100.0 176 المجموع

 توزيع أفراد العينة وفقا  لمتغير مستوى التعليم  -دـ

المشاركون في الدراسة حسب متغير مستوى (  4) جدول رقم 

 التعليم

 النسبة التراكمية النسبة التكرار المؤهل العلمي

 6. 6. 1 ثانوي

 14.8 14.2 25 دبلوم

 98.9 84.1 148 بكالوريوس

 100.0 1.1 2 دراسات عليا

  100.0 176 المجموع

 توزيع أفراد العينة وفقا  لمتغير عدد سنوات الخبرة  -هـ

 المشاركون حسب متغير الخبرة(   5)جدول رقم 

 النسبة التراكمية النسبة التكرار سنوات الخبرة

 80.1 80.1 141 سنوات 1-5

 92.6 12.5 22 سنوات 66 -5

 99.4 6.8 12 سنة65 - 66

 65أكثر من 

 سنة

1 .6 100.0 

  100.0 176 المجموع

 

 

 توزيع أفراد العينة وفقا  لمتغير مستوى الدخل  -و

 المشاركون في الدراسة حسب متغير العمر(  2) جدول رقم 

 النسبة التراكمية النسبة التكرار العمر

 1.1 1.1 2 اقل من عشرين

16-86 148 84.1 85.2 

86-46 25 14.2 99.4 

 100.0 6. 1 46فوق 

  100.0 176 المجموع
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المشاركون في الدراسة حسب متغير مستوى (  6) جدول رقم 

 الدخل

 النسبة التراكمية النسبة التكرار  

 26.1 26.1 46 منخفض

 97.2 71.0 125 متوسط

 100.0 2.8 5 مرتفع

  100.0 176 المجموع

 :  أداة الدراسة

دراسة : مستفيداً من اإلطار النظري والدراسات السابقة مثل( استبانة)من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحث بإعداد أداة 

المشكالت التي تواجه معلمي ذوي صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية بمدينة الرياض من وجهة نظرهم، (. 1666)السيف، 

المعوقات التي تواجه معلمي معاهد التربية الخاصة وبرامج الدمج في (. 1663)مال وعقل ودراسة العايد والشربيني وك

الضغوط المهنية التي تواجه معلمي مؤسسات التربية الخاصة في (. 6337)المدارس العادية بمحافظة الطائف، ودراسة الكخن، 

ثالثة ة والنفسية والطبية ، وقد تكونت أداة الدراسة من الطرق التربوي: عالج التوحد(. 1664)الضفة الغربية،  وكتاب  الشامي، 

ذات العالقة  يتضمن المتغيرات المستقلة للدراسة: والجزء الثاني. الجزء األول وهو رسالة التغطية للمشاركين: أجزاء

 -مستوى تعليم المعلم -الحالة االجتماعية للمعلم -جنس المعلم-عمر المعلم: )بالخصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة وهي

، أما الجزء الثالث لألداة فتحدث عن (مستوى دخل المعلم -عدد سنوات خبرة المعلم في العمل مع األطفال ذوي التوحد

 :فقرة موزعة على تسعة أبعاد هي 45ي الطلبة ذوي اضطراب التوحد ويتكون من المشكالت المهنية لدى معلم

 .مشكالت تتعلق بخصائص األطفال ذوي التوحد .6

 .المعلمة/ مشكالت تتعلق بالمعلم .1

 .مشكالت تتعلق باألسر وأولياء أمور الطلبة .8

 .مشكالت تتعلق باإلدارة .4

 .مشكالت تتعلق بظروف العمل .5

 .وفريق العملمشكالت تتعلق بالزمالء  .1

 .مشكالت تتعلق بالمناهج والوسائل التعليمية .7

 .المشكالت والضغوط النفسية .3

 .مشكالت تتعلق بالدخل المادي .3

 

 :والدراسة االستطالعية( صدق المحكمين)الصدق الظاهري لألداة 

 : صدق المحكمين

في صورتها المبدئية على المحكمين للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسه قام الباحث بعرضها 

األكاديميين من ذوي االختصاص للتأكد من صدقها الظاهري وذلك الستطالع أرائهم حول مدى وضوح صياغة كل عبارة من 

عبارات االستبانة، وتصحيح ما ينبغي تصحيحه منها، ومدى مالئمة وأهمية كل عبارة للبعد الذي تنتمي إليه، ومدى مناسبة كل 

قياس ما وضعت ألجله، مع إضافة أو حذف ما يرون من عبارات في أي بعد من األبعاد، وبناًء على التعديالت عبارة ل

واالقتراحات التي أبداها المحكمون، قام الباحث بإجراء التعديالت الالزمة التي اتفق عليها غالبية المحكمين، من تعديل بعض 

ت حتى تزداد االستبانة وضوحاً ومالئمة لقياس ما وضعت ألجله، ومن الفقرات، وحذف فقرات أخرى، وإضافة بعض الفقرا

من البعد الثاني نتيجة ( نقص الحوافز المالية التي تمنح لمعلمي الطلبة ذوي التوحد)فقرة : األمثلة على الفقرات التي تم حذفها

لنفس السبب السابق، ومن األمثلة ( دينعدم وجود عدد كافي من المعلمين المساع)لتشابهها في المعنى مع فقرة أخرى وفقرة 

التنويع في )لتصبح ( تنويع مهارات التدريب والتعليم مع االستمرار في تعزيز الطلبة)على الفقرات التي تم تعديلها فقرة 

سرة الطفل إشراك أ)ومن األمثلة على الفقرات التي تم إضافتها ( المهارات التي يتم تدريب الطلبة عليها لزيادة الدافعية لديهم

، ومن ثم تم تطبيق األداة ميدانياً على (ومقدمي الرعاية في تدريب الطفل على مهارات الحياة اليومية ومهارات العناية بالذات

 .العينة االستطالعية
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 : الدراسة االستطالعية

االرتباط بين األداء على مشاركا وتم جمع البيانات وحساب معامالت  16تم تطبيق االستبانة على عينة استطالعية مقدارها 

 الفقرات والدرجة الكلية البعاد األداة كما في الجدول 

 ( 7 )جدول رقم 

 والدرجة الكلية( لدى معلمي الطلبة ذوي اضطراب التوحد  المشكالت المهنية) معامالت االرتباط بين األداء على 

 

 الفقرة

معامل 

 الفقرة االرتباط

معامل 

 الفقرة االرتباط

معامل 

 الفقرة االرتباط

معامل 

 االرتباط

1 .074 1 .603
**

 1 .549
*

 1 .192 

2 .216 2 .627
**

 2 .814
**

 2 .455
*

 

3 .166 3 .624
**

 3 .756
**

 3 .673
**

 

4 .285 4 .270 4 .598
**

 4 .509
*

 

5 -.038 5 .544
*

البعد  

 الخامس

.830
**

البعد  

 الثامن

.637
**

 

6 .243 6 .625
**

 1 .751
**

 1 .456
*

 

7 .079 7 .800
**

 2 .809
**

 2 .355 

البعد 

 األول

البعد  122.

 الثالث

.744
**

 3 .890
**

 3 .526
*

 

1 .622
**

 1 .770
**

البعد  

 السادس

.882
**

 4 .369 

2 .761
**

 2 .798
**

 1 .569
**

البعد  

 التاسع

.505
*

 

3 .664
**

 3 .755
**

 2 .744
**

 

  4 .575
**

 4 .761
**

 3 .720
**

 

  5 .608
**

 5 .879
**

736. البعد السابع 
**

 

  6 .667
**

 6 .863
**

 

البعد     

 الثاني

.825
**

 7 .810
**

 

    

  

البعد 

 الرابع

.886
**

 

     

 .من البعد األول 5إلى وجود معامالت ارتباط ايجابية ودالة إحصائيا باستثناء الفقرة ( 7)يشير الجدول رقم 

 :  صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة: ثامنا  

بعد التأكد من صدق المفهوم وصدق المحتوى ألداة الدراسة وتعديلها بناًء على الدراسة االستطالعية، قام الباحث بتطبيقها 

ميدانياً، وللتأكد من الصدق الداخلي األداة تم حساب معامالت االرتباط بين األداء على الفقرة والبعد واألداء على الدرجة الكلية 

 : في الجداول التاليةللمشكالت المهنية كما 

 ( 9) جدول رقم 

معامل ارتباط  بيرسون بين األداء على الفقرة والبعد مع األداء على الدرجة الكلية للمشكالت المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي 

 اضطراب التوحد
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 الفقرة

معامل 

 الفقرة االرتباط

معامل 

 الفقرة االرتباط

معامل 

 الفقرة االرتباط

معامل 

 االرتباط

1 .204
**

 1 .514
**

 1 .534
**

 1 .425
**

 

2 .318
**

 2 .482
**

 2 .608
**

 2 .337
**

 

3 .152
*

 3 .542
**

 3 .576
**

 3 .519
**

 

 الفقرة

معامل 

 الفقرة االرتباط

معامل 

 الفقرة االرتباط

معامل 

 الفقرة االرتباط

معامل 

 االرتباط

4 .115 4 .375
**

 4 .558
**

 4 .513
**

 

   .499
**

البعد  

 الخامس

.743
**

البعد  

 الثامن

.595
**

 

6 .289
**

 6 .584
**

 1 .629
**

 1 .291
**

 

7 .367
**

 7 .539
**

 2 .658
**

 2 .354
**

 

البعد 

 األول

.421
**

البعد  

 الثالث

.694
**

 3 .667
**

 3 .460
**

 

1 .576
**

 1 .594
**

البعد  

 السادس

.727
**

 4 .396
**

 

2 .518
**

 2 .568
**

 1 .524
**

البعد  

 التاسع

.472
**

 

3 .557
**

 3 .605
**

 2 .546
**

   

4 .509
**

 4 .618
**

 3 .548
**

 

  5 .603
**

 5 .639
**

البعد  

 السابع

.597
**

 

  6 .668
**

 6 .627
**

 

البعد     

 الثاني

.766
**

 7 .696
**

 

    

  

البعد 

 الرابع

.753
**

 

     

إلى أن معامالت االرتباط بين األداء على الفقرة والبعد مع األداء على الدرجة الكلية للمشكالت المهنية ( 3)يشير الجدول رقم 

 .أن صدق األداة مقبول لغايات الدراسة وهذا يدل على .  لدى معلمي الطلبة ذوي اضطراب التوحد دالة إحصائيا

 :  ثبات أداة الدراسة

 . ، وهو مقبول لغايات الدراسة 6.318ة تم حساب معامل كرونباخ الفا وكانت قيمته ولحساب ثبات األدا

 النتائج

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى أسباب ومصادر المشكالت المهنية التي يعاني منها معلمو الطلبة ذوي اضطرابات طيف 

 :خالل اإلجابة على األسئلة التاليةالتوحد في كل من عمان والرياض، وسعت الدراسة لتحقيق أهدافها من 

 ما هي المشكالت المهنية التي تواجه معلمي الطلبة ذوي اضطراب طيف  التوحد في كل من عمان والرياض ؟ : السؤال األول

في المشكالت المهنية التي تواجه معلمي الطلبة ( α < 0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : السؤال الثاني

الدولة والجنس والعمر ومستوى التعليم والخبرة : تبعا لمتغيرات ذوي اضطراب طيف التوحد في كل من عمان والرياض

 ومستوى الدخل؟
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 : وفيما يلي عرض تفصيلي لنتائج الدراسة التي تم التوصل اليها في ضوء أسئلة الدراسة، وأهدافها

 ه معلمي الطلبة ذوي اضطراب طيف  التوحد في كل من عمان والرياض؟ما هي المشكالت المهنية التي تواج : السؤال األول 

ولإلجابة على هذا السؤال تم حساب متوسطات األداء واالنحرافات المعيارية للمشكالت المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي 

 (66)اضطرابات طيف التوحد كما في الجدول رقم 

معيارية للمشكالت المهنية لدى متوسطات األداء واالنحرافات ال(  66) جدول رقم 

 معلمي الطلبة ذوي اضطراب التوحد

 

 االنحراف المعياري المتوسط الفقرة م

6 21 .9261 1.01992 

1 20 1.0000 1.07968 

8 24 1.1193 1.09151 

4 31 1.2159 1.19951 

5 33 1.2273 1.12861 

1 29 1.2841 1.16569 

7 32 1.3011 1.16384 

3 22 1.3523 1.30090 

3 35 1.3750 1.12440 

66 10 1.4659 1.10530 

66 25 1.5625 1.30343 

61 23 1.6307 1.30711 

68 7 1.6364 1.23919 

64 26 1.6591 1.28629 

65 34 1.6761 1.30173 

61 5 1.7273 1.23499 

67 11 1.7670 1.22229 

63 36 1.8125 1.31977 

63 28 1.8239 1.25480 

16 39 1.8295 1.27590 

16 27 1.9716 1.34983 

11 37 2.2386 1.26486 

18 8 2.3011 1.27176 

14 9 2.3182 1.23793 

15 30 2.3807 1.35961 

11 19 2.4318 1.18847 

17 13 2.4716 1.12086 

13 18 2.5625 1.08315 

13 6 2.6477 .99759 

86 40 2.6477 1.26075 

86 2 2.6818 .99192 

81 15 2.7045 .99896 
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88 38 2.7614 1.09539 

84 17 2.7614 .88794 

85 14 2.7727 1.08735 

81 12 2.7841 1.29570 

87 43 2.9034 1.18890 

83 4 2.9602 .98190 

83 42 3.0455 1.12539 

46 44 3.0682 1.06686 

46 16 3.0909 .78028 

41 41 3.1364 1.13321 

48 1 3.1648 .93876 

44 3 3.4886 .62325 

 

 

وتعتبر  16واقلها انتشاراً هي رقم  8يشير الجدول السابق إلى أن أكثر المشكالت المهنية انتشاراً لدى المعلمين هي رقم 

 :المشكالت المهنية العشرة التالية هي األكثر انتشاراً 

 (.البعد األول) (الخ.. حركة زائدة، سلوكيات نمطية، عدوانية )وجود مشكالت تكيفية مصاحبة  .6

 (.البعد األول)القصور الشديد في مهارات التواصل والتفاعل االجتماعي لدى هؤالء األطفال  .1

 (.البعد التاسع)راتب معلم الطلبة ذوي التوحد بالكاد يكفي لتغطية احتياجاته األساسية  .8

 (.البعد الثالث)( أكثر أو أقل من قدراته) توقعات األسر من طفلهم ذو اضطراب التوحد غير واقعية  .4

 (.البعد التاسع)ضعف دخل المعلم يحد من قدرته على العيش باستقرار والزواج وإنشاء أسرة خاصة به  .5

اضطرار معلم الطلبة ذوي التوحد للعمل خارج أوقات الدوام في وظائف أخرى سواء في مجال التربية الخاصة أو خارج  .1

 (.البعد التاسع)المجال لتحسين دخله 

 (.البعد األول)األطفال لمهارات العناية بالذات ومهارات الحياة اليومية ضعف إتقان  .7

 (.البعد التاسع)ضعف دخل المعلم يحد من قدرته على توفير بعض الوسائل التعليمية التي تعينه في العمل مع هذه الفئة  .3

 (.الثاني البعد)ال يتلقى معلم الطلبة ذوي التوحد التقدير الذي يتناسب مع الجهد الذي يبذله  .3

 (. البعد الثالث)قصور متابعة أولياء األمور ألبنائهم من ذوي اضطراب التوحد  .66

 

والذي يتكون من أربع فقرات فقط كان له نصيب األسد من ( مشكالت تتعلق بالدخل المادي)وكما يظهر فإن البعد التاسع 

اته األربع ضمن هذه المشكالت العشرة وذلك حسب المشكالت المهنية العشرة األكثر انتشاراً بين المعلمين حيث كانت فقر

والتي حصلت على الترتيب الثالث ( راتب معلم الطلبة ذوي التوحد بالكاد يكفي لتغطية احتياجاته األساسية)فقرة : الترتيب التالي

ضعف )ثم فقرة ،  1.13321وانحراف معياري  3.1364بمتوسط   بالنسبة للمشكالت المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي التوحد

بالنسبة والتي حصلت على الترتيب الخامس  (دخل المعلم يحد من قدرته على العيش باستقرار والزواج وإنشاء أسرة خاصة به

اضطرار معلم )، ثم فقرة  1.06686وانحراف معياري  3.0682للمشكالت المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي التوحد بمتوسط 

أوقات الدوام في وظائف أخرى سواء في مجال التربية الخاصة أو خارج المجال لتحسين  الطلبة ذوي التوحد للعمل خارج

 3.0455بالنسبة للمشكالت المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي التوحد بمتوسط والتي حصلت على الترتيب السادس  (دخله

ضعف دخل المعلم يحد من قدرته على توفير بعض الوسائل التعليمية التي تعينه )، وأخيراً فقرة  1.12539وانحراف معياري 

بالنسبة للمشكالت المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي التوحد بمتوسط  والتي حصلت على الترتيب الثامن ( في العمل مع هذه الفئة

 .1.18890وانحراف معياري  2.9034

التي هدفت إلى التحقق من الرضا المهني لدى معلمي التربية الخاصة في ( Abushaira, 2012)دراسة وتتفق هذه النتيجة مع 

. جاء في المرتبة الثامنة وبدرجة قليلة من الرضا المهني من ضمن تسعة محاور" مستوى الدخل"األردن ووجدت أن محور 

لدى معلمي التربية الخاصة في  التي بحثت في مصادر الضغوط النفسية واالحتراق النفسي( 1667)وتتفق مع دراسة الزيودي 

الدخل الشهري الذي احتل المرتبة األولى وعدم : محافظة الكرك باألردن وأشارت نتائجها إلى أن من أكثر مصادر الضغوط

التي بينت أن المعلمين من أصحاب الدخل الشهري المتدني أقل من  (1664) الحلو وتتفق مع دراسة.  وجود حوافز مادية
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التي ( Jennings, 2002)ودراسة . كثر عرضة للضغوط المهنية من زمالئهم ذوي الدخل الشهري األعلىدينار أ( 866)

تناولت المشكالت التي تواجه معلمي ذوي صعوبات التعلم بمدينة كاليفورنيا وتوصلت إلى وجود تأثير للمشكالت المالية 

ي هدفت إلى الكشف عن مستوى االحتراق النفسي لدى الت( 1666)ودراسة الفرح . كالرواتب والحوافز في أداء المعلمين

العاملين مع األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في المؤسسات والمراكز ذات العالقة في دولة قطر، وبينت نتائج الدراسة أن 

ودراسة .  لاير 5666مستوى االحتراق النفسي كان أعلى لدى العاملين مع ذوي الحاجات الخاصة الذين تقل رواتبهم عن 

التي هدفت إلى التعرف على الضغوط المهنية حسب أهميتها، وقد أشارت النتائج إلى أن المصدر األول من ( 6337الكخن، )

، والتي أشارت إلى (Carr, 1995)ودراسة كار . مصادر الضغوط كان دخل المعلم وذلك من ضمن عشرة مصادر للضغوط

ودراسة صندوق الملكة . ة هو تدني مرتبات العاملين وزيادة كلفة التعلمأن من أسباب نقص وعزوف معلمي التربية الخاص

، حيث أشارت الدراسة أن من المشكالت المهنية التي يعتقد العاملون في (6334)علياء للعمل االجتماعي والتطوعي األردني 

حيث أشارت الدراسة أنه وجدت ( 6334يحيى، )ودراسة  .ميدان التربية الخاصة أنها تؤثر سلباً على أدائهم تدني الرواتب

فروق ذات داللة إحصائية في الرضا الوظيفي للمعلمات العامالت في مراكز اإلعاقة العقلية في مدينة عمان تعزى لمتغير 

، التي أشارت إلى أن أهم مصادر الضغوط المهنية لمعلمي التربية الخاصة هو ضآلة (Fiman, 1986)ودراسة فيمان . الدخل

التي أشارت إلى أن المعلمين في مجال التربية ( Frich and Mims, 1985)ودراسة فريتش وميمس . والرواتبالمكافآت 

 Fiman and)ودراسة فيمان وسانتورو . الخاصة يتعرضون لالحتراق النفسي نتيجة عدة عوامل منها انخفاض الرواتب

Santore, 1983)ي تواجه معلمي التربية الخاصة وتشكل ضغطاً ، حيث أشارت الدراسة إلى أن من مصادر الضغوط الت

، حيث أشارت الدراسة (George and Bammiester, 1982)ودراسة جورج وبامستر . معيقاً على عملهم هو تدني الدخل

 . أن من أسباب استقالة العاملين في دور الرعاية الداخلية للمعوقين عقلياً هو األجور القليلة

الذي أشار إلى العديد من العوامل االقتصادية التي تعتبر من المشكالت المهنية التي ( 6337خن، الك)وتتفق هذه النتيجة مع 

يواجهها معلم التربية الخاصة مثل عدم توفر الحوافز المادية وذكر أن ضآلة مستوى الدخل الذي يتقاضاه معلم التربية الخاصة 

الذي ذكر أن العزوف ( 6338حسين، )ومية والمعيشية، كما تتفق مع يخلق لديه مشاعر من عدم االطمئنان في إشباع حاجاته الي

واضح األسباب كانخفاض مستوى الدخل  -إلى حد ما-عن االلتحاق ببرامج إعداد معلمي التربية الخاصة ومن ثم ممارسة المهنة

 .مقابل المجهود الضخم الذي يقوم به معلم التربية الخاصة

لنا بصورة واضحة وجلية الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشها معلمي الطلبة ذوي  ويرى الباحث أن هذه النتائج تعكس

فالكثير منهم يعملون بأجور منخفضة، ، اضطراب طيف التوحد الذين يعبرون عن رفضهم لواقعهم االقتصادي من حيث الراتب

ومصيرهم الوظيفي . لحظة ودون أية مكافآتكما أن كثيراً منهم يعمل دون عقد عمل رسمي وهو مهددون بإنهاء خدمتهم في أي 

مرتبط بمصير المؤسسة التي يعملون بها وبوضعها المالي، وبعض هذه المؤسسات هي مؤسسات خيرية تعتمد على مساعدات 

 .وتمويل اآلخرين

ر من عدم إن قلة الراتب الشهري وتآكل الراتب بسبب غالء المعيشة وعدم وجود أمان وظيفي يخلق لدى معلم التوحد مشاع

وهذه المشاعر من عدم الكفاية وإرضاء الحاجات المادية تولد نوعاً من القلق . االطمئنان في إشباع حاجاته المعيشية اليومية

 . واالضطراب وعدم األمان واإلحباط

لموجودة ضمن فكان الثاني في الترتيب من حيث عدد فقراته ا( مشكالت تتعلق بخصائص األطفال ذوي التوحد)أما البعد األول 

المشكالت المهنية العشرة األكثر انتشاراً بين المعلمين حيث يوجد ثالثة من فقراته الستة ضمن هذه المشكالت العشرة وذلك كما 

والتي حصلت على الترتيب ( المشكالت التكيفية المصاحبة للتوحد كالحركة الزائدة والسلوكيات النمطية والعدوان)فقرة : يلي

، ثم فقرة  62325.وانحراف معياري  3.4886بمتوسط   للمشكالت المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي التوحداألول بالنسبة 

والتي حصلت على الترتيب الثاني بالنسبة للمشكالت المهنية لدى ( القصور الشديد في مهارات التواصل والتفاعل االجتماعي)

ضعف إتقان األطفال لمهارات العناية )، وأخيراً فقرة  93876. وانحراف معياري 3.1648معلمي الطلبة ذوي التوحد بمتوسط 

والتي حصلت على الترتيب السابع بالنسبة للمشكالت المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي التوحد ( بالذات ومهارات الحياة اليومية

 .  98190.وانحراف معياري  2.9602بمتوسط  

والتي بينت أن البعد الذي يشكل مصدر ضغط كبير لدى معلمي ( 1667قداح، )وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 

التي بحثت في مصادر الضغوط النفسية ( 1667)وتتفق مع دراسة الزيودي  .األطفال التوحديين هو بعد السلوك التوحدي

أن من أكثر مصادر الضغوط  واالحتراق النفسي لدى معلمي التربية الخاصة في محافظة الكرك باألردن وأشارت نتائجها إلى

التي أشارت إلى أن المشاكل السلوكية لألفراد ( Wilts et al., 2006)دراسة  وأيضا تتفق مع.  المشاكل السلوكية للطلبة

التي احتل فيها البعد المتعلق ( 1665)كما تتفق مع دراسة عواد . .التوحديين تترافق بشدة مع الضغوط التي يعاني منها المعلمين

معاق المرتبة األولى من ضمن خمسة أبعاد لها تأثير ذو داللة على الصعوبات التي تواجه معلمي التربية الخاصة في عملهم بال
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والتي أشارت إلى أن أبرز مصادر ( 6333)وتتفق أيضا مع دراسة حامد  .من جملة الصعوبات( 6.777)حيث استطاع تفسير 

والتي ( 6337)وأيضا مع دراسة الكخن  .ن عقلياً في اليمن كانت خصائص الطلبةاالحتراق النفسي لدى معلمي الطلبة المعاقي

أشارت أيضا إلى أن السمات الشخصية للمتعلم كانت من أبرز مصادر الضغوط التي يعاني منها معلمو التربية الخاصة في 

ت معلمي األطفال ذوي اإلعاقات الذي أشارت نتائجهم إلى أن معنويا( 6336)ومع دراسة الخطيب وآخرون  .الضفة الغربية

باإلضافة إلى اتفاق الدراسة الحالية مع  .الشديدة والمتعددة كانت متدنية مقارنة بمعنويات معلمي األطفال ذوي اإلعاقات األخرى

التي أشارت في دراستها إلى أن من مصادر الضغوط المهنية في األردن هو خصائص المتعلم، ( 6336)دراسة الفاعوري 

( George and Bammiester, 1982)دراسة جورج وبامستر وتتفق أيضا مع   .المصدر الثاني من حيث األهميةوكان 

حول استقالة العاملين في دور الرعاية الداخلية للمعوقين عقلياً، حيث أشارت الدراسة إلى وجود عالقة عكسية بين ترك العاملين 

، فكلما تدنى مستوى أداء الطلبة كلما كان هنالك ضعف في تحسنهم كلما زاد عدد لعملهم وبين مستوى أداء الطلبة المعاقين عقلياً 

 .العاملين الذين يتركون عملهم في هذه المؤسسات

والتي أشارت إلى أن شدة اإلعاقة لم ( Berasani and Heiftz, 1985)وتتعارض هذه النتيجة مع دراسة بيراساني وهيفتز 

يكن لديها داللة إحصائية على مقياس الضغوط حيث لم تظهر مستويات عالية من الضغوط مرتبطة بشدة إعاقة النزالء لدى 

 .    المعلمين

سلبية هي من الذي ذكر أن سلوكيات الطلبة الفوضوية، وضعف دافعيتهم واستجاباتهم ال( 6337)وتتفق هذه النتيجة مع الكخن 

الذي بين أن الضغط الناشئ من الطالب ( 6334السمادوني، )مصادر الضغوط المهنية لمعلمي التربية الخاصة، وتتفق مع 

الذي ( 6333الصمادي، )أنفسهم وخصائصهم يعتبر من أسباب الضغوط المهنية التي يواجهها معلم التربية الخاصة، وتتفق مع 

معلم التربية الخاصة الذي يتوقع منه أن يتعامل مع أطفال يظهرون انحرافات نمائية ذكر أن هناك مهمة صعبة تنتظر 

اللذين أشارا إلى أن معلمي الطلبة ( 6337الكخن، )في ( Zabel and Zabel, 1982)واضطرابات سلوكية، وتتفق مع 

 .المضطربين انفعالياً، هم أكثر تعرضاً للضغوط من بقية معلمي التربية الخاصة

الباحث أن المشكالت التكيفية المصاحبة للتوحد كالحركة الزائدة والسلوكيات النمطية والعدوان تعتبر من أصعب ويرى 

المشكالت التي يواجهها المعلم في العمل مع الطلبة ذوي التوحد نظراً لما تسببه هذه المشكالت التكيفية من إعاقة لعمليات التعليم 

و التوحد على االنتباه واكتساب الخبرات كما أنها تعمل على إيجاد جو عمل متوتر وقلق والتأهيل فهي تحد من قدرة الطفل ذ

نظراً لخشية المعلم من السلوكيات العدوانية لبعض طلبته على زمالئهم وعليه شخصياً وعلى الطلبة العدوانيين أنفسهم، كما أن 

عل االجتماعي سيحد من قدرتهم على التفاعل مع المعلم القصور الشديد والواضح لهؤالء الطلبة في مهارات التواصل والتفا

ومع زمالئهم وسيمنعهم من التعبير عن احتياجاتهم ورغباتهم وتقف الصعوبات اللغوية لهؤالء األطفال حاجزاً أمام تعلمهم 

يد من قدرة الطفل على للمهارات االجتماعية، فاللغة تؤثر بال شك على تنمية المهارات االجتماعية، وتعلم اللغة واكتسابها يز

التفاعل االجتماعي، كما أن عدم قدرة الطفل ذو التوحد على الفهم يعتبر من العوامل الرئيسية التي تؤثر على التفاعل مع 

ضعف إتقان األطفال لمهارات العناية بالذات ومهارات الحياة اليومية يعتبر من العوامل الضاغطة اآلخرين، إضافة إلى أن  

نظراً لطبيعة هذه المشكالت التي يصعب على بعض المعلمين التعامل معها أو تقبلها، إضافة إلى أنها تحتاج للكثير على المعلم 

من الجهد والوقت في التدريب، كما أن هناك جملة من األعراض واألوضاع غير المواتية التي يعاني منها ذوو التوحد وتلقي 

يز ثقة الطالب ذو التوحد بنفسه وتطوير ما لديه من قدرات وقابليات، وبخاصة أن بظاللها على المعلم الذي يحاول جاهداً تعز

التعليمية، وأن فشل المعلم في تحقيق أدنى درجات التقدم يشعر الطالب بالفشل ويحمله -هذا الطالب هو جوهر العملية التعلمية

  .المسؤولية تباعاً لذلك( المعلم)

فكان الثالث في الترتيب من حيث عدد فقراته الموجودة ضمن ( سر وأولياء أمور الطلبةمشكالت تتعلق باأل)أما البعد الثالث 

المشكالت المهنية العشرة األكثر انتشاراً بين المعلمين حيث يوجد اثنتين من فقراته السبعة ضمن هذه المشكالت العشرة وذلك 

والتي حصلت على ( (أكثر أو أقل من قدراته) ية توقعات األسر من طفلهم ذو اضطراب التوحد غير واقع)فقرة : كما يلي

، ثم  78028.وانحراف معياري  3.0909بمتوسط  الترتيب الرابع بالنسبة للمشكالت المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي التوحد

مشكالت والتي حصلت على الترتيب العاشر بالنسبة لل( قصور متابعة أولياء األمور ألبنائهم من ذوي اضطراب التوحد)فقرة 

 . 1.08735وانحراف معياري  2.7727المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي التوحد بمتوسط 

 

التي أشارت إلى وجود مصدر ضغط كبير لمعلمي األفراد التوحديين وهو يتمثل في ( 1667)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة قداح 

التي ( 6337)كما تتفق كذلك مع دراسة الكخن . البرنامج في بعد التوقعات من" توقعات الوالدين األكثر إلمكانات طفلهم"بند 

قد احتل المركز الثالث من ضمن عشرة أبعاد كمصدر ضغط مهني مرتفع من مصادر " العالقات مع األهالي"ذكرت أن بعد 

 Fishbaugh)وكذلك تتفق مع دراسة فيشباو  .الضغوط المهنية التي تواجه معلمي مؤسسات التربية الخاصة في الضفة الغربية

et al., 1995 ) حيث أشارت الدراسة إلى أن اإلحباط وخيبة األمل التي تواجه معلم التربية الخاصة تعود إلى فقد المهارات

، التي أشارت (6336)كما تتفق مع دراسة الفاعوري  .الالزمة للتعاون مع األهالي والطلبة والمجتمع
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" صادر الضغوط المهنية التي تواجه معلمات التربية الخاصة، واحتل بعد إلى أن العالقات مع األهالي كانت مصدراً من م

 .   المصدر األول من حيث األهمية" العالقات مع األهالي

 

عدم : الذي أشار إلى أهم المشكالت التي تتعلق بأولياء أمور الطلبة والتي تمثلت في( 1668)وتتفق هذه النتيجة مع العايد 

لمذكرات الواجب  الجديدة، وعدم متابعة ولي األمر بوع التمهيدي وعدم فهم األب للوائح التقويمالمتابعة وعدم حضور األس

الذي ذكر أن هناك العديد من العوامل االجتماعية التي تسبب مشكالت مهنية لمعلمي ( 6337)المنزلي، كما تتفق مع  الكخن 

األهل وأفراد المجتمع كمصدر من مصادر الضغوط المهنية،  التربية الخاصة مثل عدم تعاون األسرة كما ذكر االنتقادات من

الذي ذكر أن معلمي التربية الخاصة يواجهون عراقيل كثيرة في تعاملهم مع أسر المعاقين ( 6336النصراوي، )وتتفق مع 

المستوى التعليمي الذي  يتعلق معظمها بمدى تقبل األسرة البنها المعاق، وبمقدار التعاون المترتب على ذلك، باإلضافة إلى تأثير

يشير انخفاضه إلى تدني الفرصة في خلق وعي بظروف اإلعاقة وحاجات المعاق، كما يرتبط الفقر بانعكاسات سلبية من حيث 

 .ايالء االهتمام الكافي للمعاق

 

المؤسسة، فالكثير من  ويرى الباحث أن هذه النتائج تفسر لنا وجهات نظر األهالي نحو أبنائهم ذوي التوحد وأيضاً نظرتهم نحو

األهالي ليس لديهم االستعداد الكافي للتعاون مع المؤسسة أو المعلم من منطلق صعوبة فهم وتقبل حقيقة أنهم أنجبا طفالً توحدياً 

كما . وينظرون إلى المؤسسة على أنها األولى للتخلص من عبء هذا الطفل التوحدي بسبب صعوبة التعامل مع سلوكه اليومي

وأن هذه النتيجة تعكس لنا القصور . اتهم العالية وغير الواقعية يعود إلى عدم معرفة وجهل األهالي لطبيعة وشدة التوحدأن توقع

ذوي التوحد والتي عليها العمل على  الواضح في الدور اإلرشادي من قبل المعلمين واإلدارة والجهات المسئولة عن رعاية

 وما هي قدراته؟. ي؟توعية األهالي حول من هو الطفل التوحد

 

إن عدم وضوح الرؤية من قبل الكثير من األهالي نحو مفهوم إعاقة التوحد تجعلهم ينظرون إلى المعلم وكأنه هو السبب في عدم 

تحسن ابنهم، وبعضهم يعتقد بأن المعلم يستطيع أن يقوم بالمعجزات تجاه هذا االبن، كأن يصبح طفالً عادياً ال يعاني من أي 

 .مشكلة مرافقة، ويتوقعون شفاء ولدهم نتيجة للتدريب، وهذا بحد ذاته يعد ضاغطاً مهنياً على المعلم إعاقة أو

فكان الرابع في الترتيب من حيث عدد فقراته الموجودة ضمن المشكالت ( المعلمة/ مشكالت تتعلق بالمعلم) أما البعد الثاني 

ال )وجد فقرة واحدة من فقراته الستة ضمن هذه المشكالت العشرة وهي فقرة المهنية العشرة األكثر انتشاراً بين المعلمين حيث ت

والتي حصلت على الترتيب التاسع بالنسبة للمشكالت ( يتلقى معلم الطلبة ذوي التوحد التقدير الذي يتناسب مع الجهد الذي يبذله

 1.29570 .وانحراف معياري  2.7841بمتوسط  المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي التوحد

 

يتلقى معلم التربية الخاصة "التي حصلت فيها فقرة ( 1663)العايد، والشربيني، وكمال، وعقل وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

مشكالت تتعلق بمدى وضوح دور "فقرة في بعد  61على الترتيب األول من ضمن " تقديراً ال يتناسب مع الجهد الذي يبذله

التي وجدت أن جهود معلم التربية الخاصة داخل المؤسسة ال تقابل ( 6337)سة الكخن كما تتفق مع درا ."المعلم وطبيعته

حول الدعم االجتماعي وعالقته بالضغوط ( Fimann, 1986)وتتفق أيضا مع دراسة فيمان  .بالتقدير من قبل إدارة المؤسسة

وانعدام فرص التحسن الوظيفي والترقية وعدم المهنية في التربية الخاصة حيث أشار الباحث إلى أن عدم االعتراف والتقدير، 

كما تتفق مع دراسة الديج و ليفلنج ويل  .االعتراف بأهمية آراء المعلمين كان سبباً من أسباب ضغوط معلمي التربية الخاصة

(Eldge and Leffingwell, 1982 ) حول ضغوط معلمي التربية الخاصة، حيث أشاروا في الدراسة إلى أن نقص فرص

 .الترقي كانت سبباً من أسباب ضغوط المعلمين

 

 

في المشكالت المهنية التي تواجه معلمي ( α < 0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : السؤال الثاني

تبعا لمتغيرات الدولة والجنس والعمر ومستوى التعليم  الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد في كل من عمان والرياض

 ومستوى الدخل؟ والخبرة

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لألداء على أبعاد األداة والدرجة الكلية للمشكالت المهنية 

 :لدى معلمي الطلبة ذوي اضطراب التوحد لكل متغير على حدة وذلك كما يلي

 

في المشكالت المهنية التي تواجه معلمي الطلبة ذوي ( α < 0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : أوال   

 تبعا لمتغير الدولة؟  اضطراب طيف التوحد في كل من عمان والرياض
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لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لألداء على الفقرة والبعد والدرجة الكلية للمشكالت 

 (.  61) المهنية  كما في الجدول رقم 

 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لألداء على أبعاد (  12) جدول رقم  

 عا  لمتغير الدولة األداة والدرجة الكلية للمشكالت المهنية تب

األبعاد               

 الدولة

عدد 

 المشاركين

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

متوسط الخطأ 

 المعياري

البعد 

 األول

 42695. 3.88972 19.7711 83 السعودية

 43436. 4.18883 19.2258 93 األردن 

البعد 

 الثاني

 55720. 5.07632 12.2892 83 السعودية

 61307. 5.91223 12.2581 93 األردن 

البعد 

 الثالث

 54233. 4.94088 19.0482 83 السعودية

 57500. 5.54507 18.5699 93 األردن 

البعد 

 الرابع

 70564. 6.42870 8.8072 83 السعودية

 76470. 7.37452 9.6452 93 األردن 

البعد 

 الخامس

 39881. 3.63336 7.5542 83 السعودية

 43323. 4.17788 7.3763 93 األردن 

البعد 

 السادس

 30247. 2.75565 3.4699 83 السعودية

 35479. 3.42146 3.9892 93 األردن 

البعد 

 السابع

 30953. 2.81995 4.4096 83 السعودية

 38604. 3.70281 5.3804 93 األردن 

البعد 

 الثامن

 38389. 3.49736 9.0120 83 السعودية

 40378. 3.89387 9.8925 93 األردن 

البعد 

 التاسع

 40709. 3.70872 11.3976 83 السعودية

 35019. 85864. 12.8280 93 األردن 

الدرجة 

 الكلية

 2.66807 24.30728 95.759 83 السعودية 

 
 2.83134 27.30443 99.1075 93 االردن

 

للفرق بين المتوسطات ( ت)يشير الجدول إلى وجود فروق ظاهرية ولمعرفة إذا ما كانت الفروق دالة إحصائيا تم حساب قيمة 

 : حسب متغير الدولة كما في الجدول التالي

 األبعاد  

قيمة ت للفرق بين متوسطات األداء حسب متغير (  13) جدول رقم 

 الدولة

 ت

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

متوسط 

 التباين

تباين الخطأ 

 المعياري

 18757. 07255. 699. 174 387. البعد األول

 16315. 29330. 074. 174 1.798 البعد الثاني

 15430. 08822.- 568. 174 572.- البعد الثالث

 19000. 03692. 846. 174 194. البعد الرابع

 15830. 42544.- 008. 174 2.687- البعد الخامس
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 48921. 85918.- 081. 174 1.756- البعد السادس

 19051. 16505. 387. 174 866. البعد السابع

 47194. 51937.- 273. 174 1.101- البعد الثامن

 11326. 03329. 769. 174 294. البعد التاسع

 3.89038 -3.34849- 0.391 173.999 -861.- الدرجة الكلية

 

أن مستوى الداللة للبعد الخامس هو ( 68)السابق رقم قيمة ت للفرق بين متوسطات األداء حسب متغير الدولة يبين جدول 

لمتوسطات واالنحرافات المعيارية لألداء على أبعاد األداة والدرجة الكلية للمشكالت المهنية تبعاً لمتغير ، ويبين جدول ا 6.663

، وهذا (2.8434)أما المتوسط الحسابي للسعودية فهو أقل ويبلغ ( 3.2688)أن المتوسط الحسابي لألردن ( 61)رقم  الدولة

 .لصالح معلمي األردن( مشكالت تتعلق بظروف العمل)يعني وجود فرق دال إحصائيا في البعد الخامس 

علمين في السعودية للمشكالت المتعلقة وهذا يعني أن معلمي الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد في األردن أكثر عرضة من الم

نسبة عدد الطلبة ذوي التوحد إلى المعلم الواحد كبيرة، وعدم تجانس الطلبة في الفصل الواحد من : بظروف العمل المتمثلة في

ط إعداد الخط)حيث شدة التوحد أو العمر الزمني، وعدم مالئمة المبنى لتدريب الطلبة ذوي التوحد، وعبء العمل الزائد 

 (. الخ...التربوية الفردية، األعمال الكتابية، المناوبات، مدة االتصال المباشر مع الطالب 

التي هدفت إلى التحقق من الرضا المهني لدى معلمي التربية الخاصة في ( Abushaira, 2012)دراسة وتتفق هذه النتيجة مع 

عة واألخيرة وبدرجة قليلة جداً من الرضا المهني من ضمن جاء في المرتبة التاس" متطلبات العمل"األردن ووجدت أن محور 

التي بحثت العوامل المؤثرة على الرضا المهني عند معلمي  ( Ari & Sipal, 2009)وتتفق أيضا مع دراسة  .تسعة محاور

ل الورقية الكثيرة معلم من معلمي التربية الخاصة إلى أن األعما 145التربية الخاصة وأشارت نتائج الدراسة التي أجريت على 

التي بحثت إدراك الرضا المهني  (Luckner & Hanks, 2003)وتتفق مع دراسة   .من العوامل المؤثرة على الرضا المهني

عند عينة من معلمي الطالب الصم وضعاف السمع ، وقد أشارت النتائج إلى أن من والجوانب التي كان مستوى الرضا المهني 

التي أجرت دراسة تهدف إلى ( 6333)وتتفق أيضا مع دراسة حامد  .هي كثرة األعمال الورقية فيها منخفض عند المعلمين

التعرف على مصادر االحتراق النفسي لدى معلمي الطلبة المعوقين عقلياً في اليمن وقد أشارت إلى أن ظروف العمل تعتبر من 

حول إنهاك معلمي التربية الخاصة ( Qaisar, 1997)كما تتفق مع دراسة  .مصادر االحتراق النفسي لدى هؤالء المعلمين

وأسبابه في كنتاكي، والتي أشارت إلى أكثر سبب يؤدي بالمعلمين إلى ترك العمل في مجال التربية الخاصة والتوجه نحو التعليم 

شارت نتائجها إلى التي أ( Brownell et al., 1997)وتتفق مع دراسة  .من المشاركين%( 36)العام هو العمل الكتابي الزائد 

كما تتفق أيضا مع  .أن القسم األعظم من المعلمين الذين تركوا التربية الخاصة كان بسبب عدم رضاهم عن ظروف العمل

التي تم فيها تطبيق استبيان من خالل البريد االلكتروني في والية فرجينيا على ( Singh and Billingsly, 1996)دراسة 

معلم مختص في التربية الخاصة ( 433)معلم أطفال ذوي اضطرابات انفعالية وسلوكية و ( 653)معلم مختص منهم ( 153)

وقد وجدا لدى المجموعتين بأن العامل األهم لبقائهم في العملية التربوية هو ظروف العمل، إذ أن الرضا الوظيفي كان له التأثير 

حول معنويات معلمي التربية الخاصة في األردن وقد ( 6336)االيجابي في بقائهم، وتتفق أيضا مع دراسة الخطيب وآخرون 

وتتفق أيضا مع دراسة  .أشارت هذه الدراسة إلى أن البعد الذي يشعر المعلمون بأدنى مستوى من الرضا عنه هو عبء العمل

يث أشارت إلى أن التي تناولت دراستها الضغوط المهنية التي تواجه معلمات التربية الخاصة في األردن، ح( 6336)الفاعوري 

( Fass, 1984)وتتفق مع دراسة  .ظروف العمل مع المعوقين تعتبر من مصادر الضغوط التي تواجه معلمات اإلعاقة العقلية

صعوبات التعلم، )حول العوامل المسببة للضغوط عند معلمي الصفوف العادية ومعلمي بعض فئات التربية الخاصة 

وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أكثر العوامل المسببة للضغوط عند جميع المعلمين ( قلياً والمضطربين انفعالياً، والمعوقين ع

 .العمل الكتابي، واإلجراءات الروتينية، والمشكالت االنفعالية، وال مباالة األهل: هي على الترتيب

ظروف العمل مع المعوقين، وبعد  التي أشارت إلى أن بعد( 6337)وتختلف هذه النتيجة إلى حد ما مع نتيجة دراسة الكخن 

عبء العمل يشكالن مصدر ضغط مهني منخفض بالنسبة لمعلمي التربية الخاصة في الضفة الغربية وقد كانا في المرتبة الثامنة 

حول تحليل الضغط الوظيفي ( Pullis, 1992)كما تختلف نسبياً مع دراسة  .والتاسعة على التوالي من ضمن عشرة أبعاد

مضطربين سلوكياً، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن العوامل المتعلقة بالمدرسة والنواحي التنظيمية والنواحي المهنية لمعلمي ال

 .تولد ضغطاً عند هؤالء المعلمين أكثر مما كان يتولد من خالل االتصال المباشر مع الطالب

لذين ذكروا أن من مصادر المشكالت المهنية لمعلمي ا( 1661:، ابراهيم 1668:،والعايد1668:حسن )وتتفق هذه النتيجة مع 

التربية الخاصة وجود أعداد كبيرة من الطلبة ذوى االحتياجات الخاصة، مع عدم قدرة المدرسة على تلبية احتياجاتهم، وعدم 

ط المهنية عدم توفر الذي ذكر أن من مصادر الضغو( 6337الكخن، )مناسبة األماكن التي يتواجد بها هؤالء الطلبة، كما تتفق مع 
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الوقت الكافي للمعلم ليقوم بتلبية الحاجات الفردية الخاصة لألطفال المعوقين سواء كان بسبب عدد األطفال الذين يدرسهم أو 

( 6331عبد القادر ؛ المير، )في (  Gibson, et al., 1994) بسبب المهام الملقاة على عاتقه، كما تتفق مع جبسون وآخرون

الذي ذكر أن العمل (  6336الفاعوري، )ا العبء الزائد في العمل وطبيعة المهنة من الضغوط المهنية، وتتفق مع الذين اعتبرو

لفترات طويلة مع مجموعة من األشخاص المعوقين، قد يكون صعباً ومرهقاً من الناحية السيكولوجية، ويتوقع أن يقلل من الرضا 

الذين ذكروا أنه يمكن اعتبار العبء ( 6334الشايب، )في ( Burns and Sheffield, 1982)الوظيفي للمعلمين، وتتفق مع 

الذي ذكر أن معلمو التربية الخاصة أشاروا ( Bensky,et,al, 1990)الزائد للعمل بمثابة مثير ضاغط هام للمعلم، كما تتفق مع 

سئلوا عن الظروف الضاغطة التي يتعاملون إلى هذا العامل كأول عامل من العوامل الخمسة المسببة للضغوط لديهم، عندما 

الذي اعتبر أن البرامج التي ال تسمح براحة المعلمين من المصادر الضاغطة، ( Landsman, 1983)معها، وتتفق مع 

 كالمدارس التي ال تسمح للمعلم بترك الطالب ألنهم يحتاجون إلى عناية دائمة، وبالنسبة للمعلمين الذين ال يوجد لهم مساعدون،

الذي ذكر ( Weiskopf, 1980)فإنه حتى الفترات التي يحتاجونها الستخدام دورة المياه، تعتبر مشكلة بالنسبة لهم، كما تتفق مع 

أن حجم العمل الزائد، وضيق الوقت، الذي يتضمن عدة مهمات مثل وضع الخطط التربوية الفردية وتطبيقها، وحضور اللقاءات 

في المؤسسة، وإرشاد الوالدين، تؤدي إلى زيادة الضغوط المهنية على المعلم، وتتفق مع  واالجتماعات مع بقية العاملين

(Weiskopf, 1980 ) الذي ذكر أن النسبة بين المعلمين والطلبة تعتبر من العوامل المهمة المرتبطة بالعملية التعليمية،وأنه كلما

ط كثيرة، ومثل هذه الضغوط سوف تجعل المعلمين ال يحبون زادت نسبة الطلبة إلى المعلمين فإن المعلمين سيتعرضون لضغو

 .عملهم بدرجة المعلمين العاملين في مراكز تكون نسبة األطفال فيها إلى المعلمين أقل

ويرى الباحث أن هذه النتيجة منطقية حيث أن ظروف العمل مع الطلبة ذوي التوحد في مدينة عمان باألردن تختلف عما هي 

رياض بالسعودية من حيث حجم االتصال المباشر مع الطلبة ذوي التوحد وطبيعته، وعدد ساعات الدوام يومياً عليه في مدينة ال

وعدد أيام الدوام األسبوعي والسنوي، فمعظم المراكز التي تم تطبيق أداة الدراسة فيها في األردن يبدأ دوام الطلبة الساعة 

عصراً بينما في السعودية فيبدأ دوام طلبة المراكز التي تم تطبيق أداة الدراسة السابعة والنصف صباحاً وينتهي الساعة الثالثة 

فيها الساعة السابعة والنصف صباحاً وينتهي الساعة الثانية عشر ظهراً تقريباً، كما أن عدد أيام الدوام األسبوعي لمراكز التوحد 

سبة لإلجازات والعطل الرسمية في األردن فهي قليلة جداً في األردن هي ستة أيام بينما في السعودية فهي خمسة أيام، وبالن

ويوم واحد لعيد االستقالل، وال يوجد إجازة صيفية لمعلمي   ومحدودة وال تتجاوز ثالثة أو أربعة أيام لعيدي الفطر واألضحى،

تتجاوز األسبوع، وإجازة  أو طلبة هذه المراكز، على العكس من السعودية التي تطول فيها اإلجازات فإجازة عيد الفطر مثالً 

عيد األضحى تتجاوز األسبوعين، إضافة إلى إجازة منتصف العام كما هو الحال في مدارس التعليم العام والتي قد تتجاوز 

األسبوع أيضا، وإجازة الربيع في منتصف الفصل الدراسي الثاني بحدود أسبوع تقريباً، وأخيرا هناك اإلجازة الصيفية في 

تي تصل فيها مدة إجازة المراكز إلى ثالثة شهور تقريباً، ومن الواضح أن حجم االتصال المباشر وزمنه بين السعودية وال

المعلمين والطلبة ذوي التوحد في األردن أكبر بكثير عما هو عليه في السعودية وال شك أن الوقت الطويل الذي يقضيه المعلمين 

كما أن نسبة عدد الطلبة إلى . سيشكل عامالً قوياً من عوامل الضغط النفسيفي األردن في فصولهم ومع طلبتهم ذوي التوحد 

المعلمين في مراكز التوحد في األردن أكبر منها في السعودية فقد يصل نصيب المعلم الواحد إلى ثمانية طالب في بعض 

ية فقد يكون نصيب المعلم طالبين المراكز وفي أحيان كثيرة يكون نصيب المعلم الواحد خمسة طالب فأكثر، بينما في السعود

إضافة إلى ذلك فإن المعلم في األردن غالباً ما . فقط يرتفع في بعض المراكز إلى ثالثة وفي حاالت قليلة قد يصل إلى أربعة

المباشر يضطر إلى التعامل مع حاالت توحد شديدة تفتقر لمهارات الحياة اليومية وللمهارات االستقاللية ويحتاج إلى تقديم العون 

لها في مجاالت تناول الطعام والشراب ولبس المالبس وخلعها إضافة إلى النظافة الشخصية واستخدام دورة المياه، بينما في 

السعودية فيوجد عدد كافي من العمالة التي تتكفل بجزء من هذا العبء خصوصاً الجزء المتعلق بالنظافة الشخصية واستخدام 

الطلبة في الفصل الواحد يكون أكثر عادة في فصول التوحد في األردن فغالباً ما يكون هناك عدم وحيث أن عدد . دورة المياه

تجانس ما بين طلبة الفصل الواحد من حيث شدة التوحد أو العمر أو القدرات أو السلوكيات وحتى العمر الزمني فمن الصعب 

 .      بنفس الخصائص والمشكالت في مجال التربية الخاصة عموماً والتوحد خصوصاً أن تجد حالتين

في المشكالت المهنية التي تواجه معلمي الطلبة ذوي ( α < 0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : ثانيا  

 تبعا لمتغير الجنس؟ اضطراب طيف التوحد في كل من عمان والرياض

ارية لألداء على الفقرة والبعد والدرجة الكلية للمشكالت لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعي

 (.64)المهنية  كما في الجدول رقم 
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المتوسطات واالنحرافات المعيارية لألداء على أبعاد األداة (  14) جدول رقم 

 والدرجة الكلية للمشكالت المهنية تبعا  لمتغير الجنس 

األبعاد             

 الجنس

عدد 

 المشاركين 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

متوسط الخطأ 

 المعياري

البعد 

 األول

 66032. 4.07050 20.1579 38 ذكر

 34366. 4.03707 19.2971 138 أنثى

البعد 

 الثاني

 90196. 5.56003 12.7105 38 ذكر

 46997. 5.52090 12.1522 138 أنثى

البعد 

 الثالث

 87053. 5.36631 19.5000 38 ذكر

 44543. 5.23260 18.6014 138 أنثى

البعد 

 الرابع

 93857. 5.78571 8.3421 38 ذكر

 61473. 7.22147 9.5000 138 أنثى

البعد 

 الخامس

 61183. 3.77157 7.2105 38 ذكر

 33804. 3.97105 7.5290 138 أنثى

البعد 

 السادس

 51045. 3.14661 4.1316 38 ذكر

 26602. 3.12499 3.6377 138 أنثى

البعد 

 السابع

 49162. 3.03055 4.2895 38 ذكر

 29137. 3.41037 5.0949 138 أنثى

البعد 

 الثامن

 54582. 3.36463 10.7632 38 ذكر

 31975. 3.75617 9.1232 138 أنثى

البعد 

 التاسع

 32551. 2.00657 14.0263 38 ذكر

 32098. 3.77069 11.6377 138 أنثى

الدرجة 

 الكلية

 3.80614 23.46265 101.1316 38 ذكر

 2.25963 26.54459 96.5362 138 انثى

 

إلى وجود فروق ظاهرية في المتوسطات ولمعرفة إذا كانت هذه الفروق دالة إحصائيا تم حساب ( 64)يشير الجدول السابق رقم 

 (.  65)كما في الجدول رقم ( ت)قيمة 

 األبعاد 

قيمة ت للفرق بين متوسطات األداء حسب متغير (  15) جدول رقم 

 الجنس 

 ت

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

متوسط 

 التباين

تباين الخطأ 

 المعياري

 22656. 29596. 193. 174 1.306 البعد األول

 19943. 15561. 436. 174 780. البعد الثاني

 18622. 27498.- 142. 174 1.477- البعد الثالث

 22629. 58085.- 011. 174 2.567- البعد الرابع

 57334. 49390. 390. 174 861. البعد الخامس

 59619. 73227.- 221. 174 1.228- البعد السادس

 22872. 48284. 036. 174 2.111 البعد السابع

 19151. 55072. 005. 174 2.876 البعد الثامن

 13684. 17124. 212. 174 1.251 البعد التاسع
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 4.74853 4.59535 0.335 174 0.968 الدرجة الكلية

 

، ويبين  6.666أن مستوى الداللة للبعد الرابع هو ( 65)السابق رقم الفرق بين المتوسطات حسب متغير الجنس يبين جدول 

رقم  للمشكالت المهنية تبعاً لمتغير الجنسلمتوسطات واالنحرافات المعيارية لألداء على أبعاد األداة والدرجة الكلية جدول ا

، وهذا يعني وجود فرق 1.3684))أما المتوسط الحسابي للذكور فهو أقل ويبلغ ، (1.9493) أن المتوسط الحسابي لإلناث( 64)

 .لصالح اإلناث( مشكالت تتعلق باإلدارة)دال إحصائيا في البعد الرابع 

كون اإلدارة غير : وهذا يعني أن المعلمات اإلناث أكثر عرضة من المعلمين الذكور للمشكالت المتعلقة باإلدارة، والمتمثلة في

مؤهلة في مجال التربية الخاصة، وغياب اإلشراف الفني من قبل اإلدارة، وتركيز اإلدارة على الشكليات أكثر من العملية 

ي تعزيز أو دعم أو تقدير لجهود المعلمة، وعدم تعاون إدارة المركز في دعم األنشطة التربوية، التربوية، وعدم تقديم اإلدارة أل

وعدم مرونة األساليب القيادية التي تتبعها اإلدارة في تعاملها مع المعلمات، وعدم وجود عدالة في تقييم المعلمات من قبل 

 . اإلدارة

التي تناولت الضغوط المهنية التي تواجه معلمات التربية الخاصة في األردن ( 6336)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الفاعوري 

كمصدر من مصادر الضغوط المهنية حيث أشارت النتائج إلى أن الكثير " العالقات مع اإلدارة والزمالء"والتي أشارت إلى بعد 

، وبالتالي فإن اإلدارة ال تستطيع أن تقدم من مدراء ومديرات مراكز التربية الخاصة ليسوا مؤهلين في مجال التربية الخاصة

إشرافا فنياً جيداً على عملية التدريس، أو تقدم للمعلمة مساعدة فيما لو واجهتها مشكلة تربوية، وبهذا نجد أن المعلمة تتعلم 

كما تتفق . دارةبالمحاولة والخطأ، أو عن طريق استخدام أساليب غير تربوية، مما يعرضها إلى إشكاالت مع بعض األهالي واإل

التي أشارت إلى أن شعور المعلمين باإلحباط والذي مصدره ضعف اتجاهات اإلداريين ( Fimian, 1986)مع دراسة فيميان 

وتتفق هذه النتائج أيضا مع دراسة زابل وزابل . وسلوكهم، هو مصدر من مصادر الضغوط المهنية لمعلمي التربية الخاصة

(Zabel and Zabel, 1982 )تي أشارت إلى أن عدم توفر الدعم من اإلدارة، كان له عالقة كبيرة بشعور المعلمين وال

من أن الصراع بين قيم المعلم وبين القيم االجتماعية ( Adams, 1975)وهذا يتفق مع ما أشار إليه آدمز   .باإلرهاق االنفعالي

كما أكد الباحثون على . سبب التوتر والتعب للمعلم نفسهالمعتادة وخاصة قيم اإلداريين، يشكل ضغطاً على الحياة العملية، وي

 Lorenson and)وجود عالقة بين إشراف اإلدارة وسلوكها، وبين إدراك المعلم للضغوط فقد وجد لورنسون وماكينون 

Mckinon, 1982 )ين أن سبب استقالة الكثير من معلمي التربية الخاصة من عملهم هو القيادة المدرسية والمشاحنات ب

المعلمين واإلدارة، وعدم كفاية مهارات االتصال بين المعلمين ومشرفيهم ونقص الدعم من المشرفين واإلداريين، وضعف 

 . التخصص اإلداري، وضعف اإلشراف والتغذية الراجعة

التربية الخاصة التي هدفت إلى التحقق من الرضا المهني لدى معلمي ( Abushaira, 2012)دراسة وتختلف هذه النتيجة مع 

في األردن والتي وجدت أنه ال توجد فروق دالة بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول الرضا المهني بشكل عام وجميع 

كما تختلف هذه النتيجة مع دراسة جواد الشيخ خليل  .أبعاده ومنها بعد العالقات مع اإلدارة وفقاً الختالف الجنس بالنسبة للمعلم

 المعلمين كالجنس والمؤهل المتغيرات الديمغرافية لدى وبعض الوظيفي الرضا بين التي تناولت العالقة( 1663)وعزيزة شرير

 اإلناث لصالح ككل الوظيفي  الرضا في إحصائيا دالة فروق وجود الدراسية، وقد أظهرت الخبرة والمرحلة العلمي وسنوات

التي هدفت إلى التعرف على مستوى ( 1665)الخرابشة وعربيات وتختلف مع دراسة  .لبعد العالقة مع اإلدارة بالنسبة

االحتراق النفسي لدى المعلمين العاملين مع التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم في غرف المصادر، والتي أشارت إلى وجود 

كما تختلف هذه النتيجة مع . فروق ذات داللة إحصائية وفقاً لمتغير الجنس ولصالح اإلناث بالنسبة لبعد نقص الشعور باالنجاز

التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على متغير الجنس وذلك بالنسبة لبعد العالقات ( 6337)دراسة الكخن 

 . مع اإلدارة  الذي احتل المركز الرابع من بين عشرة مصادر مقترحة للضغوط المهنية

الذين ذكروا أن من مصادر المشكالت المهنية لمعلمي (  1661:، ابراهيم 1668:،والعايد1668:حسن ) وتتفق هذه النتيجة مع 

الذي ذكر أن عالقة المعلم ( 6337الكخن، )التربية الخاصة قلة التمويل والدعم من المدرسة لبرامج التربية الخاصة، وتتفق مع 

لذي ذكر أن الضغوط الناشئة من إدارة المدرسة ا( 6334السمادوني، )بإدارة المدرسة ذات أثر بالغ على أداء المعلم، وتتفق مع 

الذين ( 6334الشايب، )في ( Burns and Sheffield, 1982)تعتبر من المصادر المهنية الضاغطة، وتتفق مع بيرنز وشيفيلد 

مع اإلدارة ذكروا أن ضعف االتصال مع اإلدارة يعتبر مصدراً رئيسياً لإلحباط الذي ينشأ إذا انحدرت قنوات االتصال المفتوح 

الذين وجدوا أن (  Finmian, 1986)في ( Lowrenson and Mckinon, 1982)العليا، كما تتفق مع لورنسون وماكينون 

من أبرز أسباب استقالة معلمي التربية الخاصة من عملهم المشاحنات بين المعلمين واإلدارة، وعدم كفاية مهارات االتصال بين 
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 التخصص اإلداري والنقص في الدعم من المشرفين واإلداريين،  المعلمين ومشرفيهم، وكذلك ضعف

ويرى الباحث حسب خبرته أن الكثير من مديرات مراكز التربية الخاصة عموماً والتوحد خصوصاً هن من أمهات األطفال 

تيجة وجود أطفال ذوي االحتياجات الخاصة غير المؤهالت في مجال التربية الخاصة أصالً، وقد اتخذن هذا المسار المهني ن

ذوي احتياجات خاصة لديهن، وهذا الوصف ينطبق خصوصاً على المراكز الصغيرة التي تخدم الفئات العمرية الصغيرة 

والحاالت من فئة التدخل المبكر فقط، والتي يكون معظم كادرها إن لم يكن كله من اإلناث، وال شك أن األساليب القيادية التي 

رات سوف تتأثر سلباً بعدم وجود خلفية علمية أو خبرة عملية في مجال إدارة المؤسسات التربوية، كما سوف تتبعها هؤالء المدي

سيؤدي هذا إلى عدم وجود إشراف فني متخصص لتوجيه المعلمات وتقديم النصائح والتوجيهات الفنية التي يحتجن اليها في 

ع أن تقوم باإلشراف الفني، فقد يصبح تركيزها نتيجة لذلك على عملهن مع هذه الفئة من األطفال، وبما أن اإلدارة ال تستطي

ال تستطيع أن تقيمها بالشكل الصحيح، كما أن المديرات اإلناث  الشكليات أكثر من العملية التربوية، وال تقدر جهود المعلمة ألنها

األمور الجوهرية، وهذا سيؤثر سلباً لديهن ميل عموماً أكثر من الذكور للتركيز على الشكليات وبقدر يوازي التركيز على 

بالضرورة على دعم األنشطة التربوية الهادفة التي قد ال تحظى بنفس االهتمام من اإلدارة الذي تحظى به األمور الشكلية من 

وجهة نظر المعلمات، وبهذا تعمل على زيادة الضغوط لدى المعلمات إضافة إلى ذلك فالموظفات اإلناث عموماً يكن أكثر 

هتماماً بموضوع تقييم اإلدارة لهن على العكس من المعلمين الذكور الذين قد يهمل الكثير منهم هذا الجانب أو على األقل ال ا

يعطونه نفس القدر من األهمية كالموظفات اإلناث، وقد يكون هذا سبب الحساسية التي يشعر بها الكثير من المعلمات اإلناث 

 . هن بعدم وجود عدالة خصوصاً إذا كان تقييم المعلمة أقل من توقعاتهانحو تقييم اإلدارة لهن واعتقاد

، ويبين  6.681أن مستوى الداللة للبعد السابع هو ( 65)كما يبين جدول الفرق بين المتوسطات حسب متغير الجنس السابق رقم 

لمشكالت المهنية تبعاً لمتغير الجنس رقم جدول المتوسطات واالنحرافات المعيارية لألداء على أبعاد األداة والدرجة الكلية ل

، وهذا يعني وجود 2.5435))، أما المتوسط الحسابي لإلناث فهو أقل ويبلغ (3.0263)  أن المتوسط الحسابي للذكور( 64)

 .لصالح الذكور( مشكالت تتعلق بالمناهج والوسائل التعليمية)فرق دال إحصائيا في البعد السابع 

: ن الذكور أكثر عرضة من المعلمات اإلناث للمشكالت المتعلقة بالمناهج والوسائل التعليمية، والمتمثلة فيوهذا يعني أن المعلمي

عدم وجود منهاج محدد وثابت، وعدم تناسب أهداف ومحتوى المنهاج المستخدم مع قدرات األطفال ذوي التوحد، وعدم كفاية 

 .مع األطفال ذوي التوحد األدوات واألجهزة والوسائل التعليمية الالزمة للعمل

اللذين أشارا إلى أن من أهم العوامل التي تؤثر سلباً في الرضا المهني  ( Ari & Sipal, 2009)دراسة  وتتفق هذه النتيجة مع 

التي هدفت إلى تحديد المشكالت ( 1663)العايد والشربيني وكمال وعقل دراسة  وتتفق أيضاً مع .هي نقص الوسائل التعليمية

التي تواجه معلمي التربية الخاصة في محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية وحصلت فيها فقرات المحور الرابع مشكالت 

أهداف المقررات : ذه الفقراتخاصة بالمناهج الدراسية لذوي االحتياجات الخاصة على أعلى المتوسطات الحسابية ومن ه

الدراسية لذوي االحتياجات الخاصة غير واضحة وغير محددة، ال يراعي المنهاج مستويات الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، 

عدم توفر المناهج المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة،  أساليب التقويم بالمقررات الدراسية غير مناسبة لذوي االحتياجات 

التي بينت وجود فروق ذات داللة على الصعوبات يواجهها معلمي ( 1665)كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة عواد  .الخاصة

الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة بالنسبة لبعد البيئة التعليمية وأسلوب التعليم الذي تناول فقرات عدم تجهيز البيئة التعليمية على 

ية، واألعباء الملقاة على كاهل المعلم من زاوية تكييف البرامج التعليمية واألنشطة النحو األمثل من حيث الوسائل التعليم

المرتبطة بها بما يتناسب وطبيعة الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في ظل تدني وجود أجهزة مناسبة تساعد المعلم على استخدام 

كفاية تجهيزات أبنية مدارس المعاقين في  تناولت مدىالتي ( 1668)وتتفق أيضا مع دراسة مصيلحي  .الطرق التربوية الحديثة

معلماً ومعلم،  وقد أسفرت النتائج عن أن تجهيزات  (631)تحقيق أهداف التربية الخاصة في مصر وتكونت عينة البحث من 

دراسة الفاعوري  كما تتفق هذه النتيجة إلى حد ما مع .القسم الداخلي في بعض مدارس العينة غير كافية من وجهة نظر المعلمين

المنهاج واألدوات "التي تناولت الضغوط التي تواجه معلمات التربية الخاصة في األردن والتي احتل فيها بعد ( 6336)

 ,Needle)وتتفق مع دراسة  .المرتبة الرابعة من ضمن ستة أبعاد كمصدر من مصادر الضغوط المهنية" والوسائل التعليمية

et, al, 1982 )أن معلمي التربية الخاصة يحتاجون إلى أدوات ووسائل متخصصة ليكونوا فعالين في عملهم، كما التي بينت ب

 .أشاروا إلى أن النقص في الكتب والوسائل التعليمية، والمواد الالزمة، هي أحد مصادر الضغوط لمعلمي التربية الخاصة

تحقق من الرضا المهني لدى معلمي التربية الخاصة التي هدفت إلى ال( Abushaira, 2012)دراسة وتختلف هذه النتيجة مع 

في األردن والتي أظهرت عدم جود فروق في مستوى الرضا المهني  يعزى لمتغير الجنس على المقياس عموما وعلى أبعاده 

علمين والطالب الفرعية ومنها بعد البيئة المهنية الذي تناول فقرات توفر المواد والوسائل التعليمية ومناسبتها الحتياجات الم

وعزا هذه النتيجة إلى أن المعلمين من كال الجنسين يعملون في نفس الظروف المهنية وبنفس االمتيازات  ونفس المكان حيث 

( 1665)كما تختلف هذه النتيجة مع دراسة عواد  .يوجد في مراكز التربية الخاصة في األردن اختالط بين الجنسين في العمل
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ذات داللة على متوسطات إجابات معلمي التربية الخاصة عند تحديدهم للصعوبات التي يواجهونها  من حيث عدم وجود فروق

التي بينت عدم وجود فروق ذات ( 6337)كما تختلف مع دراسة الكخن  .في عملهم مع المعاقين بالنسبة لبعد المناهج التعليمية

 . داللة على بعد المنهاج بالنسبة لمتغير جنس المعلم

الذين ذكروا أن من مصادر المشكالت المهنية لمعلمي (  1661:، ابراهيم 1668:،والعايد1668:حسن ) هذه النتيجة مع وتتفق 

الذي يرى أن عدم توفر المواد واألدوات التعليمية الالزمة ( 6337)التربية الخاصة نقص األجهزة واإلمكانيات، وتتفق مع الكخن 

ويات معلمي التربية الخاصة وتسبب لهم مشكالت مهنية حيث أن أهم ما يميز ميدان التربية يعتبر من العوامل التي تؤثر على معن

الخاصة عن الميادين التربوية األخرى اعتماده على الوسائل والمواد التعليمية الخاصة، فإذا لم تتوفر هذه المواد أصبحت تربية 

ن ذكر أن المعلمون يحتاجون إلى أدوات ووسائل متخصصة الذي( 6336الفاعوري، )الطفل المعوق صعبة للغاية، وتتفق مع 

ليكونوا فعالين، وأن النقص في الكتب، والوسائل التعليمية، والمواد هو أحد مصادر الضغوط للمعلمين كما أن معلمي التربية 

م يدرسون قطاعاً غير الخاصة لهم متطلبات معينة من الموارد والتجهيزات المصممة خصيصاً لتسهيل التدريس الفردي ذلك ألنه

عادي من الطلبة، لذلك فالمدارس التي توفر الموارد والتجهيزات الالزمة لمعلمي التربية الخاصة ستكون فعالة في التقليل من أحد 

 .  الضغوط وتزيد من فعالية الخدمات المقدمة للمعوقين

مة للعمل مع هؤالء األطفال يعتبر من المشاكل ويرى الباحث أن عدم كفاية األدوات واألجهزة والوسائل التعليمية الالز

والصعوبات األكثر انتشاراً في مراكز التربية الخاصة التي تعنى بهذه الفئة ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المعلمات اإلناث 

تخدام خامات ومواد أولية لديهن ميل ورغبة أكبر من المعلمين الذكور في إعداد وتنفيذ الوسائل التعليمية التي يحتجن اليها باس

بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في البيئة المحيطة، بينما يميل المعلمين الذكور إلى استخدام واالستعانة بالوسائل الجاهزة والتي 

غالباً ما تكون غالية الثمن ويصعب توفيرها خصوصاً بالنسبة للمراكز غير الربحية والخيرية، والمراكز التي لديها ميزانيات 

 . بسيطة وال تستطيع توفير تنوع كافي من الوسائل التعليمية

، ويبين  6.665أن مستوى الداللة للبعد الثامن هو ( 65)كما يبين جدول الفرق بين المتوسطات حسب متغير الجنس السابق رقم 

مهنية تبعاً لمتغير الجنس رقم جدول المتوسطات واالنحرافات المعيارية لألداء على أبعاد األداة والدرجة الكلية للمشكالت ال

، وهذا يعني وجود 2.9493))، أما المتوسط الحسابي لإلناث فهو أقل ويبلغ (3.5000)  أن المتوسط الحسابي للذكور( 64)

 .لصالح الذكور( المشكالت والضغوط النفسية)فرق دال إحصائيا في البعد الثامن 

عدم تقدير : لمات اإلناث للمشكالت والضغوط النفسية، والمتمثلة فيوهذا يعني أن المعلمين الذكور أكثر عرضة من المع

واحترام المجتمع لما يقومون به من عمل تجاه األطفال ذوي اضطراب التوحد، ونظرة المجتمع السلبية نحو األطفال ذوي 

سي الناجم عن ظروف العمل اضطراب التوحد، ونظرة المعلم السلبية للذات واإلحساس باليأس والعجز والفشل، واالحتراق النف

 . والتقدم البطيء لألطفال ذوي اضطراب التوحد

والذي أشار إلى وجود فرق في الرضا المهني يعزى إلى متغير الجنس ( Gazzawi, 2008)دراسة وتتفق هذه النتيجة مع 

التي ( 1666)وتتفق هذه النتيجة أيضا مع دراسة الفرح  .حيث وجد أن مستوى الرضا المهني عند اإلناث أكثر منه عند الذكور

هدفت إلى الكشف عن مستوى االحتراق النفسي لدى العاملين مع األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في المؤسسات والمراكز 

المعلمين الذكور  ذات العالقة في قطر، وأظهرت نتائجها أن درجة االحتراق النفسي الكلية لدى أفراد العينة كانت متوسطة وأن

( 6337)كما تتفق مع دراسة الكخن  .العاملين مع ذوي االحتياجات الخاصة أكثر إحساسا من اإلناث بتدني الشعور باالنجاز

تعزى لمتغير الجنس ولصالح المعلمين الذكور، كما   التي أشارت إلى وجود فروق في مستوى مصادر الضغط الكلي لألبعاد

وتتفق أيضا مع  .الذي أشار إلى وجود فروق في الرضا المهني تعزى إلى متغير الجنس( 6334) تتفق مع دراسة عليمات

 .التي وجدت فروق في درجة االستنفاذ النفسي لصالح المعلمين الذكور( 6338)دراسة الدبابسة 

لمي التربية الخاصة التي هدفت إلى التحقق من الرضا المهني لدى مع( Abushaira, 2012)وتختلف هذه النتيجة مع دراسة 

 .في األردن والتي أظهرت عدم جود فروق في مستوى الرضا المهني  يعزى لمتغير الجنس على المقياس عموما بأبعاده التسعة

التي أظهرت وجود فروق في مصادر الضغط النفسي في بعد سلوك الطفل التوحدي ( 1667)وتختلف أيضا مع دراسة قداح 

اللذين أشارا ( 1664)واختلفت مع دراسة العاجز ونشوان  .زى إلى متغير جنس المعلم لصالح اإلناثلدى أفراد عينة الدراسة تع

التي أشارت نتائجها ( Minner and Lepich, 1993)كما تختلف أيضا مع دراسة  .إلى أن الرضا المهني يميل لصالح الذكور

لخدمة في الريف والمدينة في كل من واليات كنتاكي، الينوي، إلى أن الضغط عند معلمات التربية الخاصة في السنة األولى من ا

التي أشارت إلى   (DeVito, 1998)كما اختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة  .تنسي أكثر منه عند المعلمين الذكور

ات االنفعالية يعود إلى عدم وجود فرق في مستوى الرضا المهني عند معلمي التربية الخاصة الذين يعملون مع ذوي االضطراب

 . متغير الجنس

الذي ذكر أن  العزوف عن االلتحاق ببرامج إعداد معلمي التربية الخاصة ومن ثم ( 6338حسين، )وتتفق هذه النتيجة مع 

واضح األسباب كاالتجاهات االجتماعية السلبية نحو مهنة تدريس غير العاديين، كما تتفق مع  -إلى حد ما-ممارسة المهنة
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(Zable and Zable, 1983( ) ،6336في الفاعوري ) الذين اعتبروا أن كثيراً من مسؤوليات معلمي التربية الخاصة يمكن أن

مثل مهارات العناية الذاتية كاستخدام الحمام، ( Dirty work)ينظر اليها أفراد المجتمع على أنها نوع من العمل غير النظيف 

لة خاصة وأن األطفال الذين يوضعون في برامج خاصة لديهم مشكالت جسمية أو نفسية واألكل، وتعديل السلوكيات غير المقبو

 .أو اجتماعية

ويرى الباحث أن أحد أسباب ذلك هو أن المعلمات اإلناث يمتزن بالصبر والتحمل للتعامل مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

ينها النفسي والبيولوجي فهي أقدر على أن تحافظ على هدوئها عموماً، أيضا كون المعلمة مربية وبحكم كونها أم وبحكم تكو

 .وتوازنها لدى ظهور مشكالت سلوكية في غرفة الصف، وهي أقدر على أن تتفهم حاجات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

ي الطلبة ذوي في المشكالت المهنية التي تواجه معلم( α < 0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : ثالثا  

 تبعا لمتغير العمر؟ اضطراب طيف التوحد في كل من عمان والرياض

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لألداء على الفقرة والبعد والدرجة الكلية للمشكالت 

 (.61)المهنية  كما في الجدول رقم 

المعيارية لألداء على أبعاد األداة والدرجة الكلية للمشكالت المهنية تبعا لمتغير المتوسطات واالنحرافات ( 16)جدول رقم 
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إلى وجود فروق ظاهرية في متوسطات األداء تبعا لمتغير العمر ولمعرفة إذا ما كانت هذه ( 61)يشير الجدول السابق رقم 

 (.67)كما في الجدول رقم  ANOVAالفروق دالة إحصائيا تم إجراء تحليل التباين 

 حسب متغير العمر  ANOVAتحليل التباين ( 17)جدول رقم 

 األبعاد     

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 قيمة ف  المربعات

مستوى 

 الداللة

 886. 214. 3.560 3 10.679 بين المجموعات البعد األول

  16.612 172 2857.270 داخل المجموعات

   175 2867.949 الكلي

 680. 505. 15.500 3 46.499 بين المجموعات الثانيالبعد 

  30.712 172 5282.410 داخل المجموعات

   175 5328.909 الكلي

 779. 364. 10.181 3 30.544 بين المجموعات البعد الثالث

  27.966 172 4810.092 داخل المجموعات

   175 4840.636 الكلي

 578. 660. 31.953 3 95.859 بين المجموعات البعد الرابع

  48.414 172 8327.141 داخل المجموعات

   175 8423.000 الكلي

 214. 1.510 23.014 3 69.041 بين المجموعات البعد الخامس

  15.237 172 2620.680 داخل المجموعات

   175 2689.722 الكلي

 674. 513. 5.064 3 15.191 بين المجموعات البعد السادس

  9.862 172 1696.303 داخل المجموعات

   175 1711.494 الكلي

 457. 872. 9.748 3 29.243 بين المجموعات البعد السابع
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  11.179 171 1911.637 داخل المجموعات

   174 1940.880 الكلي

 128. 1.920 26.266 3 78.799 بين المجموعات البعد الثامن

  13.681 172 2353.110 داخل المجموعات

   175 2431.909 الكلي

 األبعاد     

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 قيمة ف  المربعات

مستوى 

 الداللة

 971. 079. 1.046 3 3.138 بين المجموعات البعد التاسع

  13.161 172 2263.720 داخل المجموعات

   175 2266.858 الكلي

الدرجة الكلية  

 للمشكالت

 445. 895. 601.863 3 1805.588 بين المجموعات

  672.816 172 115724.270 داخل المجموعات

   175 117529.858 الكلي 

 

 α)عند مستوى إلى أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية  ANOVAتحليل التباين ( 67)جدول رقم يتضح من خالل ال 

بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو األبعاد التسعة للمشكالت المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي اضطراب  (0.05 >

 . التوحد باختالف متغير العمر

، التي هدفت إلى دراسة الرضا  المهني لدى معلمي التربية الخاصة في األردن (1661)مع دراسة أبو شعيرة وتتفق هذه النتيجة 

الرضا المهني بشكل : إلى أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول كل منوأشارت 

عام، مستوى الدخل، متطلبات العمل، الجوانب اإلدارية، جو العمل، البيئة المهنية، االتجاه نحو العمل واإلعداد األكاديمي 

التي أشارت إلى عدم وجود عالقة بين ( Embich, 2001)تفق مع دراسة امبيش كما ت .والمهني وفقاً الختالف عمر المعلم

التي أشارت فيها نتائج تحليل التباين األحادي ( 6334)وتتفق مع دراسة يحيى .  االحتراق النفسي وعمر معلم التربية الخاصة

المعاقين عقلياً يعزى لمتغيري الحالة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا الوظيفي عند معلمات 

التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة ( 6336)كما تتفق أيضا مع دراسة الخطيب وآخرون  .االجتماعية أو العمر

 . إحصائية بين معنويات معلمي التربية الخاصة يعزى إلى متغير العمر، والجنس، والمؤهل العلمي، والحالة االجتماعية

التي بحثت االحتراق النفسي وعالقته ببعدي الشخصية االنبساطية والعصابية ( 1661)ذه النتيجة مع دراسة الراجح وتختلف ه

والمحور ككل " اإلجهاد االنفعالي"لدى معلمات األطفال ذوي التوحد بمدينة الرياض، التي أظهرت فروقاً ذات داللة بين بعد 

سنة، أي  86سنة مقارنة بالمعلمات الالتي أعمارهن أكثر من  86أعمارهن أقل من لصالح المعلمات الالتي " االحتراق النفسي"

، التي أشارت إلى (1661)كما تختلف مع دراسة أبو شعيرة . أن المعلمات ذوات العمر األكبر هن أقل تعرضاً لالحتراق النفسي

فريق العمل واالتجاه نحو المعاقين، وذلك : منبين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول كل وجود فروق دالة إحصائيا 

وفقاً الختال عمر المعلم، ولصالح المعلمين األصغر عمراً بالنسبة لبعد فريق العمل ، بينما كانت الفروق لصالح المعلمين األكبر 

ي بحثت مدى استقرار الت( Miller et al., 1999)ميلر كما تختلف مع دراسة . عمراً فيما يتعلق ببعد االتجاه نحو المعاقين

معلمي التربية الخاصة في المهنة وأشارت نتائجها إلى ترك المعلمين األصغر سناً للتعليم الخاص أو االنتقال للتعليم العام 

التي بينت وجود ( 6337)كما تختلف مع دراسة الكخن . بالمقارنة مع المعلمين األكبر سناً الذين بقوا في مهنة التربية الخاصة

بينما ال يوجد اختالف ( سنة 56-46)في مستويات الضغوط المهنية باختالف متغير العمر ولصالح الفئة العمرية الثالثة  اختالف

وقد ُعزيت هذه ( سنة 56أكثر من )والرابعة ( سنة 46-86)والثانية ( سنة86-16)في مستويات الضغوط للفئات العمرية األولى 

ر يمرون بمرحلة يطلق عليها فترة التحول أو األزمة في العمل ومن مسببات الضغط في النتيجة إلى أن العاملين في هذا العم

هذه المرحلة زيادة أعباء العمل، شدة التنافس بين الزمالء، زيادة االعتماد على اآلخرين، الحاجة الشديدة إلى اليقظة واالنتباه، 

اإلنهاك في التربية "التي كان عنوانها ( Brownell, et al, 1997)وتختلف مع دراسة براونل . تقدم المعارف والمهارات

والتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة في االحتراق النفسي " لماذا يغادر المعلمون الفصل والى أين يذهبون؟: الخاصة

لى أن صغار التي أشارت إ( DeFranco, 1989)كما تختلف مع دراسة دفرانكو . باختالف العمر لصالح المعلمات األكبر سناً 

في المحمداوي، ( )Mckinney, 1973)السن من المعلمين أقل احتراقاً من كبار السن، وتختلف مع التوجه النظري لميكاني 

الذي أشار في نظريته التوافق للضغوط، أن الخط البياني لتصاعد الضغوط يبين أن المعدالت العالية كانت بين أعمار ( 6336
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 .رية هي فترات ضغوط كبيرة في الحياة العمليةوهذه الفترات العم( 46-45)

% 34.6سنة بنسبة  86-16ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى كون معظم أفراد عينة الدراسة يقعون ضمن فئة عمرية واحدة وهي 

بة، أما من العينة، وهؤالء على األغلب يحملون أفكار متقاربة وتمت تنشئتهم ضمن ظروف ثقافية واجتماعية واقتصادية متقار

من العينة، وهي األقرب إلى % 64.1سنة بنسبة  46-86الفئة العمرية الالحقة في الترتيب على مستوى عينة الدراسة فهي فئة 

 .الفئة العمرية السابقة وتحمل قناعات قريبة منها

ه معلمي الطلبة ذوي في المشكالت المهنية التي تواج( α < 0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : رابعا  

 تبعا لمتغير المستوى التعليمي؟ اضطراب طيف التوحد في كل من عمان والرياض

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لألداء على الفقرة والبعد والدرجة الكلية للمشكالت 

 (.63)المهنية حسب متغير المستوى التعليمي كما في الجدول رقم 

 

يشير الجدول 

إلى وجود 

فروق 

ظاهرية  في 

متوسطات 

األداء حسب 

متغير 

المستوى 

التعليمي 

ولمعرفة إذا 

كانت الفروق 

بين 

المتوسطات 

دالة إحصائيا 

تم إجراء 

تحليل التباين 

ANOVA 

كما في 

الجدول رقم 

(63 ) 

 تحليل التباين حسب متغير المستوى التعليمي(  19) جدول رقم 

 األبعاد   

مجموع 

 درجة الحرية المربعات

متوسط 

 ف المربعات

مستوى 

 الداللة

 855. 259. 7.876 3 23.628 بين المجموعات البعد األول

  16.537 172 2844.321 داخل المجموعات

    175 2867.949 الكلي

 متوسطات األداء حسب متغير المستوى التعليمي ( 18)جدول رقم 

 المستوى 

 التعليمي 

البعد 

 األول

البعد 

 الثاني

البعد 

 الثالث

البعد 

 الرابع

البعد 

 الخامس

البعد 

 السادس

البعد 

الساب

 ع

البعد 

 الثامن

البعد 

التاس

 ع

الدرجة 

الكلية  

 للمشكالت

 96 15 8 10 3 5 8 20 9 18 المتوسط ثانوي

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ن

االنحراف 

 المعياري
. . . . . . . . . . 

 94.88 12.4 8.72 4.83 4.08 6.56 9.44 18.24 12.12 18.6 المتوسط دبلوم

 25 25 25 24 25 25 25 25 25 25 ن

االنحراف 

 المعياري
5.04 4.96 4.78 6.06 3.62 3.29 3.48 3.96 3.74 20.24 

 97.82 12.0 9.66 4.89 3.67 7.56 9.18 18.86 12.28 19.6 المتوسط بكالوريوس

 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 ن

االنحراف 

 المعياري
3.89 5.660 5.394 7.14 3.94 3.12 3.3 3.68 3.59 26.99 

دراسات 

 عليا

 109.5 14 5.5 5 5 12.5 12.5 20 15 20 المتوسط

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ن

االنحراف 

 المعياري
2.82 0 1.41 2.12 3.53 2.82 0 2.12 2.82 7.77817 

 97.5284 12.1 9.47 4.92 3.74 7.46 9.25 18.79 12.27 19.4 المتوسط الكلي

 176 176 176 175 176 176 176 176 176 176 ن

االنحراف 

 المعياري
4.04 5.51 5.25 6.93 3.92 3.12 3.33 3.72 3.59 25.91 
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 968. 085. 8.729 3 26.188 بين المجموعات البعد الثاني

  30.83 172 5302.721 داخل المجموعات

    175 5328.909 الكلي

 762. 388. 4.26 3 12.779 بين المجموعات البعد الثالث

  28.069 172 4827.857 داخل المجموعات

    175 4840.636 الكلي

 784. 357. 8.089 3 24.266 بين المجموعات البعد الرابع

  48.83 172 8398.734 داخل المجموعات

    175 8423 الكلي

البعد 

 الخامس

 866. 243. 26.203 3 78.609 بين المجموعات

  15.181 172 2611.113 داخل المجموعات

    175 2689.722 الكلي

البعد 

 السادس

 478. 832. 2.407 3 7.222 بين المجموعات

  9.909 172 1704.272 داخل المجموعات

    175 1711.494 الكلي

 194. 1.587 8.689 3 26.067 بين المجموعات البعد السابع

  11.198 171 1914.813 داخل المجموعات

   175 278.159 الكلي

 585. 649. 743. 3 2.230 بين المجموعات البعد الثامن

  1.145 172 196.952 داخل المجموعات

   175 199.182 الكلي

 096. 2.151 1.180 3 3.541 بين المجموعات البعد التاسع

  549. 172 94.408 داخل المجموعات

   175 97.949 الكلي

الدرجة 

الكلية  

 للمشكالت

 848. 269. 124. 3 371. بين المجموعات

  460. 172 79.169 داخل المجموعات

   175 79.540 الكلي

 

 α)عند مستوى إلى أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية  ANOVAتحليل التباين ( 63)جدول رقم يتضح من خالل ال

بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو األبعاد التسعة للمشكالت المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي اضطراب  (0.05 >

 . التوحد باختالف متغير المستوى التعليمي

أنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين استجابات أفراد العينة التي أشارت إلى ( 1661)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو شعيرة 

الرضا المهني بشكل عام، مستوى الدخل، متطلبات العمل، الجوانب اإلدارية، جو العمل، فريق العمل، االتجاه نحو : حول أبعاد

وتتفق أيضا مع دراسة كل من العايد . ن واإلعداد األكاديمي والمهني، وبين المؤهل العلمي للمعلمينالعمل، االتجاه نحو المعاقي

التي هدفت إلى تحديد المشكالت التي تواجه معلمي التربية الخاصة في محافظة الطائف ( 1663)والشربيني وكمال وعقل 

. في المشكالت لدى المعلمين ترجع لمتغير المستوى التعليميبالسعودية والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
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التي تناولت الصعوبات التي تواجه معلمي التربية الخاصة في العمل مع المعاقين ( 1665)دراسة عواد وتتفق هذه الدراسة مع 

( 1668)راسة الحديدي كما تتفق مع د. والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

التي هدفت إلى التوصل إلى أبرز المشكالت التي تواجه معلمي ومعلمات غرف المصادر في المدارس الحكومية والخاصة في 

( 1668)وتتفق مع دراسة العايد . األردن، وقد أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

ف على المشكالت التي تواجه معلمي غرف المصادر في مديريات التربية والتعليم بمنطقة الوسط التي هدفت إلى التعر

وتتفق كذلك مع دراسة الفرح . باألردن، والتي أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير المؤهل العلمي

ع األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في التي هدفت إلى الكشف عن مستوى االحتراق النفسي لدى العاملين م( 1666)

. المؤسسات والمراكز ذات العالقة في دولة قطر، وأشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير المستوى التعليمي

 التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة في الرضا الوظيفي عند المعلمات( 6334)تتفق هذه النتيجة مع دراسة يحيى كما 

كما تتفق مع دراسة الخطيب وآخرون . العامالت في مراكز اإلعاقة العقلية في مدينة عمان تعزى لمتغير المستوى التعليمي

 . التي لم تجد فروقاً في معنويات معلمي التربية الخاصة في األردن تعزى لمتغير المستوى التعليمي( 6336)

وجود عالقة دالة إحصائيا بين مستوى رضا التي أشارت إلى ( 1661)ة وتختلف هذه النتيجة إلى حد ما مع دراسة أبو شعير

وبين متغير المؤهل العلمي لدى المعلمين،  وقد كانت العالقة سالبة وعكسية، بمعنى أنه " البيئة المهنية"أفراد العينة عن بعد 

التي ( 1667)هذه النتيجة مع دراسة قداح  وتختلف. كلما ارتفع مستوى التعليم كلما قل مستوى الرضا عن البيئة المهنية للعمل

أشارت إلى وجود فروق ذات داللة في مصادر الضغط النفسي على بعد التوقعات من البرنامج لدى معلمي األفراد التوحديين 

تيجة مع وتختلف هذه الن. تعزى إلى المؤهل العلمي للمعلم لصالح حملة شهادات الدراسات العليا أكثر من حملة شهادات الثانوية

التي أشارت إلى وجود عالقة موجبة تزايدية بين مستوى الضغوط ومتغير المستوى التعليمي، بمعنى ( 6337)دراسة الكخن 

كلما زاد المستوى التعليمي كلما زاد مستوى الضغوط وخاصة لمعلمي الثانوية والدبلوم المتوسط والبكالوريوس في حين يعود 

وم العالي، ومن جهة أخرى المتوسطات الحسابية لمعلمي الثانوية والدبلوم المتوسط والدبلوم المستوى لالنخفاض لمعلمي الدبل

العالي تشكل مصدر ضغط مهني منخفض، في حين المتوسط الحسابي لمعلمي البكالوريوس  يشكل مصدر ضغط مهني مرتفع، 

. ر المستوى التعليمي ولمعلمي فئة البكالوريوسويمكن استنتاج أن هناك اختالف في مستويات الضغوط المهنية إذا اختلف متغي

التي أشارت إلى أن أفراد عينة الدراسة من معلمي ذوي اإلعاقة العقلية الذين ( Strassmeier, 1992)وتختلف مع دراسة 

 .أظهروا مستويات عالية من الضغوط وميل إلى االحتراق النفسي، اتصفوا بمستوى تعليم عال

الثانوية العامة وعددهم معلم واحد فقط بنسبة : درجات علمية هي 4جة بأن الدراسة اعتمدت وجود ويفسر الباحث هذه النتي

من إجمالي العينة، وحملة البكالوريوس وعددهم % 64.1بنسبة  15من إجمالي عينة الدراسة، وحملة الدبلوم وعددهم % 6.61

من العينة ، وحيث أن معظم عينة الدراسة من % 6.6نسبة ب 1من العينة، وحملة الشهادات العليا وعددهم % 34.6بنسبة  643

من إجمالي العينة، والذين درسوا تقريباً نفس المساقات المتعلقة بالتوحد % 33.8حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم بنسبة 

لتوحد كما يبدو من خالل دراستهم األكاديمية إضافة إلى عدم وجود فروق كبيرة في عدد سنوات خبرتهم في العمل مع ذوي ا

خصائص العينة، إضافة إلى أن عينة الدراسة اقتصرت على المراكز التي تعمل مع فئة التوحد فقط مما يعني تشابه ظروف 

متوسطات العمل لهم وتعاملهم جميعاً مع طلبة ذوي توحد فقط وبنفس ظروف العمل، يرى الباحث أن عدم وجود فروق بين 

ة نحو األبعاد التسعة للمشكالت المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي اضطراب التوحد باختالف متغير استجابات أفراد عينة الدراس

 .المستوى التعليمي يبدو نتيجة منطقية إلى حد ما

في المشكالت المهنية التي تواجه معلمي الطلبة ذوي ( α < 0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : خامسا  

 تبعا لمتغير الخبرة؟ حد في كل من عمان والرياضاضطراب طيف التو

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لألداء على الفقرة والبعد والدرجة الكلية للمشكالت 

 (.16)المهنية  كما في الجدول رقم 

 متوسطات األداء حسب متغير الخبرة(  23) جدول رقم 

 الخبرة

البعد 

 األول

البعد 

 الثاني

البعد 

 الثالث

البعد 

 الرابع

البعد 

 الخامس

البعد 

 السادس

البعد 

الساب

 ع

البعد 

 الثامن

البعد 

التاس

 ع

الدرجة 

الكلية  

 للمشكالت

 5-6من 

 سنوات

 98.2411 11.9 9.31 5.05 3.844 7.872 9.390 18.98 12.31 19.5 المتوسط

 141 141 141 140 141 141 141 141 141 141 ن
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يشير 

الجدول 

إلى وجود 

فروق 

ظاهرية 

في 

متوسطات 

األداء 

حسب 

متغير 

الخبرة 

ولمعرفة 

إذا كانت 

الفروق 

بين 

المتوسطا

ت دالة 

إحصائيا 

تم إجراء 

تحليل 

التباين 

ANOVA  ( 16)كما في الجدول رقم 

سنوات تحليل التباين لألداء على المشكالت المهنية تبعا  لمتغير عدد (  21) جدول رقم 

 الخبرة

 األبعاد   

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 ف المربعات

مستوى 

 الداللة

البعد 

 األول

 503. 786. 2.862 3 8.587 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
2859.362 172 16.624  

    175 2867.949 الكلي

البعد 

 الثاني

 897. 199. 21.885 3 65.655 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
5263.254 172 30.6  

    175 5328.909 الكلي

البعد 

 الثالث

 999. 008. 8.866 3 26.597 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
4814.04 172 27.989  

    175 4840.636 الكلي

 000. 6.481 11.613 3 34.84 بين المجموعاتالبعد 

االنحراف 

 المعياري
4.12 5.401 5.076 6.974 4.040 3.122 3.29 3.692 3.57 26.4088 

 -5من 

66 

 سنوات

 94.5455 13.3 10.90 4.13 2.590 5.772 8.727 17.90 11.40 19.7 المتوسط

 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 ن

االنحراف 

 المعياري
3.86 5.885 5.862 6.950 2.827 2.557 3.60 3.926 3.74 25.2769 

66 

سنوات 

إلى 

 سنة65

 92.75 11.6 8.416 4.33 4.416 5.833 8.25 18.25 12.83 18.7 المتوسط

 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 ن

االنحراف 

 المعياري
3.84 6.407 6.634 7.162 3.242 3.848 3.25 3.369 3.60 22.210 

أكثر من 

 سنة 65

 120 15 13 10 7 6 13 18 19 19 المتوسط

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ن

االنحراف 

 المعياري
. . . . . . . . . . 

 97.52 12.1 9.47 4.92 3.744 7.46 9.25 18.79 12.27 19.4 المتوسط الكلي

 176 176 176 175 176 176 176 176 176 176 ن

االنحراف 

 المعياري
4.04 5.518 5.259 6.937 3.920 3.127 3.33 3.727 3.59 25.915 
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داخل  الرابع

 المجموعات
8388.16 172 48.768  

    175 8423 الكلي

البعد 

 الخامس

 189. 1.608 40.163 3 120.489 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
2569.232 172 14.937  

    175 2689.722 الكلي

البعد 

 السادس

 252. 1.374 15.564 3 46.692 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
1664.802 172 9.679  

    175 1711.494 الكلي

البعد 

 السابع

 118. 1.987 15.36 3 46.08 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
1894.8 171 11.081  

    174 1940.88 الكلي

البعد 

 الثامن

 333. 1.143 24.845 3 74.536 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
2357.373 172 13.706  

    175 2431.909 الكلي

 البعد

 التاسع

 163. 1.726 14.809 3 44.426 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
2222.432 172 12.921  

    175 2266.858 الكلي

الدرجة 

الكلية  

 للمشكالت

 212. 1.516 348.784 3 1046.352 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
116483.5 172 677.23  

    175 117529.9 الكلي

 

بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة  (α < 0.05)إلى وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى ( 16)الجدول رقم يشير 

عدد سنوات الخبرة في البعد نحو األبعاد التسعة للمشكالت المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي اضطراب التوحد باختالف متغير 

 (. مشكالت تتعلق باإلدارة)الرابع 

التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة في اتجاهات أفراد مجتمع الدراسة حول ( 1661)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الراجح 

( 1663)وتتفق مع دراسة الرشيدي . لصالح المعلمات األقل خبرة" االحتراق النفسي"والمحور ككل " اإلجهاد االنفعالي"بعد 

كما . بات التعلم ذوو سنوات الخبرة القليلة تواجههم مشكالت تعيق تعاملهم مع التالميذالتي أثبتت أن معلمو الطلبة ذوي صعو

التي أشارت إلى وجود فروق في مصادر الضغط النفسي لدى معلمي ( 1667)تتفق هذه النتيجة إلى حد ما مع دراسة قداح 
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رة المعلم لصالح المعلمين ذوي الخبرة أقل من األفراد التوحديين في سوريا على بعد التفاعالت المهنية تعزى إلى سنوات خب

اللذين قاما بدراسة ( 1661) وتتفق مع لوبي وستيمبين. سنتين أكثر من المعلمين ذوي الخبرة من سنتين إلى خمس سنوات

فعالية مقارنة بين الرضا المهني وعدم الرضا المهني  لدى معلمي التربية الخاصة العاملين مع الطلبة ذوي االضطرابات االن

ومعلمي التعليم العام، ووجدت الدراسة أن هناك ارتباط بين عوامل محددة من الضغوط  المهنية من داخل الفصول التعليمية 

. .(Stempien & Loeb, 2002)وخارجها، وهذه الضغوط منتشرة أكثر لدى المعلمين الجدد واألقل خبرة في التربية الخاصة

التي أشارت إلى أن مستوى رضا معلمي التربية الخاصة في األردن عند ( 6336) كما تتفق مع دراسة الخطيب وآخرون

 . المعلمين ذوي الخبرة األكثر أعلى منه عند ذوي الخبرة األقل

التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة في اتجاهات أفراد ( 1661)وتختلف هذه النتيجة إلى حد ما مع دراسة الراجح 

( 1666)كما تختلف هذه النتيجة مع دراسة السيف . باختالف متغير سنوات الخبرة" الشعور باالنجاز"بعد مجتمع الدراسة حول 

التي تناولت المشكالت التي تواجه معلمي ذوي صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية بمدينة الرياض من وجهة نظرهم، والتي 

المشكالت في بعد اإلدارة المدرسية باختالف عدد سنوات الخبرة  أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول هذه

، ومع دراسة العايد (1668)، ومع دراسة الحديدي (1663)كما تختلف مع دراسة العايد وآخرون . ألفراد عينة الدراسة

شكالت التي تواجه ، التي أظهرت نتائجها إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لعدد سنوات الخبرة في الم(1668)

التي أشارت إلى وجود فروق في ( 6337)وتختلف نتيجة هذه الدراسة إلى حد ما مع دراسة الكخن . معلمي غرف المصادر

مستوى مصادر الضغط الكلي لدى معلمي مؤسسات التربية الخاصة في الضفة الغربية لألبعاد لصالح المعلمين ذوي الخبرة 

كما تختلف مع . أي أن العالقة طردية بين مستوى الضغوط ومتغير الخبرة التعليمية( سنوات 66-5)التعليمية التي تتراوح بين 

التي أشارت إلى أنه لم تظهر فروق في الرضا الوظيفي عند المعلمات العامالت في مراكز اإلعاقة ( 6334)دراسة يحيى 

التي أشارت إلى أنه ال توجد فروق في ( 6333)اسة حامد ولم تتفق أيضا مع در. العقلية في مدينة عمان تعزى إلى متغير الخبرة

كما تختلف هذه . مصادر االحتراق النفسي لدى معلمي الطلبة المعوقين عقلياً في اليمن تعزى إلى متغير سنوات خبرة المعلم

لدى معلمي التربية  ، التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة في درجة االستنفاذ النفسي(6338)النتيجة مع دراسة الدبابسة 

 .  الخاصة في األردن لدى المعلمين ذوي الخبرة األكثر أعلى من ذوي الخبرة األقل

للباحث أن هذه النتيجة منطقية، إذ يمكن تفسير ذلك بأن المعلمين من ذوي الخبرة القليلة يواجهون صعوبات أكبر في  ويبدو

م في مقتبل حياتهم العملية وتقتضي مصلحتهم المهنية إبداء مزيد من تعاملهم مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، سيما أنه

االهتمام لهذه الصعوبات كنوع من إثبات الشخصية والحصول على رضا اإلدارة ورؤساء العمل، مختلفين في ذلك عن ذوي 

ان االهتمام المناسب، إضافة إلى الخبرة الكبيرة والمتوسطة الذين أصبحوا يمارسون عملهم بأجواء تنتابها الرتابة والروتين وفقد

أن ذوي الخبرة األطول في مجال العمل يكونون أقل اعتماداً على اإلدارة وأقل حاجة لإلشراف الفني المتخصص بالعموم، 

وبالتالي ال يعتبر غياب اإلشراف الفني من قبل اإلدارة أو عدم أهليتها في مجال التربية الخاصة من مصادر المشكالت المهنية 

لتي يواجهونها، هذا باإلضافة إلى اعتيادهم على التعامل مع اإلدارة وطلباتها التي قد تبدو غير منطقية وشكلية بالنسبة للمعلمين ا

 .   األقل خبرة

في المشكالت المهنية التي تواجه معلمي الطلبة ذوي ( α < 0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : سادسا  

 تبعا لمتغير مستوى الدخل؟ التوحد في كل من عمان والرياضاضطراب طيف 

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لألداء على الفقرة والبعد والدرجة الكلية للمشكالت 

 (.11)المهنية حسب متغير مستوى الدخل كما في الجدول رقم 

 

 متغير مستوى الدخل متوسطات األداء حسب (  22) جدول رقم 

 

الدخل     

البعد 

 األول

البعد 

 الثاني

البعد 

 الثالث

البعد 

 الرابع

البعد 

 الخامس

البعد 

 السادس

البعد 

 السابع

البعد 

 الثامن

البعد 

 التاسع

الدرجة 

الكلية  

 للمشكالت

 104.7 .13 9.7 5.3 4.41 8.52 11.4 19.6 13.1 19.4 المتوسط منخفض

 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 ن
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 االنحراف المعياري
3.90 5.22 5.90 7.10 3.75 3.28 3.4 3.5 3.6 26.70 

توسطم  95.19 .11 9.4 4.6 3.4 7.01 8.37 18.6 12.0 19.5 المتوسط 

 125 125 125 12 125 125 125 125 125 125 ن

 االنحراف المعياري
4.1276 5.6207 4.9852 6.8139 3.8478 3.08 3.3 3.81 3.43 25.2 

 89.2 8.2 7.8 6.6 3.8 8.8 11 15.6 9.8 17.6 المتوسط مرتفع

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ن

 االنحراف المعياري
3.5777 5.4037 5.0299 3.937 5.7619 2.1679 2.50 3.346 4.658 27.994 

 المتوسط الكلي

19.4

83 

12.2

727 

18.7

955 9.25 

7.46

02 

3.74

43 

4.9

2 

9.47

73 

12.

153

4 

97.5

284 

 ن

176 176 176 176 176 176 

17

5 176 176 176 

االنحراف 

4.04 المعياري

824 

5.51

823 

5.25

935 

6.93

768 

3.92

044 

3.12

729 

3.3

39

83 

3.72

782 

3.5

990

9 

25.9

1523 

 

يشير الجدول إلى وجود فروق ظاهرية  في متوسطات األداء حسب متغير مستوى الدخل ولمعرفة إذا كانت الفروق بين 

 ( 18)المتوسطات دالة إحصائيا تم إجراء تحليل التباين كما في الجدول رقم 

 

 تحليل التباين للفرق بين المتوسطات تبعا  لمتغير مستوى الدخل(  23) جدول رقم 

 األبعاد         

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 ف المربعات

مستوى 

 الداللة

 503. 786. 18.664 9.332 2 18.664 البعد األول

2849.285 173 16.47 2849.285  

2867.949 175   2867.949  

 األبعاد         

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 ف المربعات

مستوى 

 الداللة

 897. 199. 34.082 2 68.165 بين المجموعات البعد الثاني

داخل 

 المجموعات
5260.745 173 30.409  

    175 5328.909 الكلي

 999. 008. 44.605 2 89.21 بين المجموعات البعد الثالث

داخل 

 المجموعات
4751.427 173 27.465  
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    175 4840.636 الكلي

 000. 6.481 165.184 2 330.368 المجموعاتبين  البعد الرابع

داخل 

 المجموعات
8092.632 173 46.778  

    175 8423 الكلي

البعد 

 الخامس

 189. 1.608 42.738 2 85.475 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
2604.246 173 15.053  

    175 2689.722 الكلي

 252. 1.374 14.147 2 28.294 بين المجموعات البعد السادس

داخل 

 المجموعات
1683.2 173 9.729  

    175 1711.494 الكلي

 118. 1.987 15.813 2 31.627 بين المجموعات البعد السابع

داخل 

 المجموعات
1909.253 172 11.1  

    174 1940.88 الكلي

 333. 1.143 8.97 2 17.94 بين المجموعات البعد الثامن

داخل 

 المجموعات
2413.97 173 13.954  

    175 2431.909 الكلي

 163. 1.726 59.088 2 118.177 بين المجموعات البعد التاسع

داخل 

 المجموعات
2148.681 173 12.42  

    175 2266.858 الكلي

الدرجة 

الكلية  

 للمشكالت

 212. 1.516 1724.92 2 3449.84 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات
114080 173 659.422  

    175 117529.9 الكلي

 

بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة  (α < 0.05)إلى وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى ( 18)يشير الجدول رقم 

مستوى الدخل في البعد الرابع نحو األبعاد التسعة للمشكالت المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي اضطراب التوحد باختالف متغير 

 (. مشكالت تتعلق باإلدارة)
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التي تناولت الرضا المهني لدى معلمي التربية الخاصة في األردن (  (Abushaira, 2012وتختلف هذه النتيجة مع دراسة 

ن متغير مستوى الدخل والتي بينت أنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين استجابات أفراد العينة حول بعد الجوانب اإلداري وبي

. للمعلمين، ولم يجد الباحث حسب علمه دراسات أخرى تناولت متغير مستوى  الدخل على بعد المشكالت المتعلقة باإلدارة

وعلى العموم يحتل بعد الدخل المادي مركزاً متقدماً كمصدر من مصادر المشكالت المهنية لدى معلمي الطلبة ذوي اضطراب 

دراسة الحالية ذلك في مناقشتها للسؤال األول المتعلق بمصادر المشكالت المهنية والتي كان لبعد دخل المعلم التوحد، وقد بينت ال

 . نصيب األسد منها، وقد تناولت ذلك العديد من الدراسات العربية واألجنبية تم التطرق لبعضها في المناقشة

وحسب رأي الباحث فالكثير من المعلمين ذوي الدخل المتدني يكونون أكثر عرضةً للمشكالت المهنية المتعلقة باإلدارة ألنهم 

يعملون في مراكز صغيرة وبسيطة ومتواضعة من حيث اإلمكانات المادية، وقلة التجهيزات، وغالباً يديرها أشخاص غير 

إلى القدرة على اإلشراف الفني المتخصص على المعلمين وبالتالي يميلون إلى مؤهلين في مجال التربية الخاصة يفتقرون 

التركيز على الشكليات أكثر من العملية التربوية ونظراً لضعف اإلمكانات المالية فإدارات هذه المراكز تكون عادة أكثر تشدداً 

ية وحوافز أو زيادات على الراتب األمر الذي يجعل في تقييم المعلمين والمعلمات خصوصاً إذا ارتبط هذا التقييم بمكافآت مال

عملية التقييم حساسة أكثر بالنسبة للمعلمين خصوصاً ممن يحصلون على تقييم متدني والذين سيشعرون بعدم وجود عدالة في 

زة جيداً ويديرها التقييم، وعلى العكس من ذلك سنجد أن المعلمين األعلى دخالً غالباً ما يعملون في مراكز كبيرة متقدمة مجه

مختصون في مجال التربية الخاصة قادرين على توفير اإلشراف الفني المتخصص للمعلمين العاملين معهم، ويكون تركيزهم 

على العملية التربوية أكثر من الشكليات، إضافة إلى دعمهم لألنشطة التربوية، وتقديرهم لجهود المعلمين خصوصاً المتميزين 

 .   منهم

 :لعربيةالمراجع ا

،  3، المجلة العربية للتربية، مج  إعداد معلم التربية الخاصة ومتطلباته في الوطن العربي(. 6333)أحمد، شكري  -

 .6عدد 

 . ، الطبعة األولى ، دار عالم الكتب، الرياض الفئات الحائرة(. 6331)أخضر، فوزية بنت محمد  -

، أكاديمية التربية الخاصة، معلمات غرف المصادر باألردنالمشكالت التي يواجهها معلمو و(. 1668)الحديدي، منى  -

 .46-6: العدد الثاني

 .في فلسطين الحكومية الثانوية المدارس معلمي تواجه التي المهنية الضغوط مصادر(. 1664)  غسان الحلو، -

 281 ص ص ، 2 .ع ، 31 .م األردنية، – دراسات مجلة -303.

االحتراق النفسي لدى المعلمين العاملين مع الطلبة (. 1665)الخرابشة، عمر محمد، وعربيات، أحمد عبد الحليم  -

 .186-131، العدد الثاني، 67، مجلة جامعة أم القرى، المجلد ذوي صعوبات التعلم في غرف المصادر

إصدار المكتب التنفيذي . صة والتأهيل الدليل الموحد لمصطلحات اإلعاقة والتربية الخا( . 1666)الخطيب، جمال  -

 . لمجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية لدول الخليج العربي،  المنامة

، الطبعة األولى ، دار حنين  مناهج وأساليب التدريس في التربية الخاصة(. 1661)الخطيب، جمال ؛ الحديدي، منى  -

 . للنشر والتوزيع ، األردن

، دراسات، معنويات معلمي التربية الخاصة في األردن(. 6336)منى ؛ عليان، خليل  الخطيب، جمال ؛ الحديدي، -

 . ، الجامعة األردنية، عمان، األردن1، عدد (أ) 63العلوم التربوية، مجلد 

مستويات االستنفاذ النفسي لدى معلمي التربية الخاصة في األردن (. 6338)الدبابسة، محمود أحمد محمود،  -

 . ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردنلمتغيراتوعالقتها ببعض ا

رسالة . المشكالت التي تواجه معلمي ذوي صعوبات التعلم في مدارس البنين االبتدائية(. 1663)الرشيدي، طارق  -

 . ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

مصادر الضغوط النفسية واالحتراق النفسي لدى معلمي التربية الخاصة في محافظة (. 1667)الزيودي ، محمد  -

 .634-633، ص  1، مجلة جامعة دمشق، م الكرك وعالقتها ببعض المتغيرات

اإلنهاك النفسي لمعلمي التربية الخاصة وتبعاته ، دراسة تنبؤية في ضوء بعض (. 6334)السمادوني، السيد إبراهيم  -

 .، مجلة التربية المعاصرة صية والمهنيةالمتغيرات الشخ

المشكالت التي تواجه معلمي ذوي صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية (. 1666)السيف، ماجد عبدهللا عبد العزيز  -
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، دراسة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، الرياض ، المملكة العربية بمدينة الرياض من وجهة نظرهم

 . السعودية 

 .مركز جدة للتوحد،  الطبعة األولى. أشكاله، أسبابه، وتشخيصه : خفايا التوحد( . 1664)امي، وفاء علي الش -

مع الضغوط  للتعامل األردنية المدارس في المرشدون يستخدمها التي االستراتيجيات(. 6334) معروف الشايب، -

 .األردنية الجامعة :عمان منشورة، ماجستير رسالة .لديهم النفسية

،  السمات الشخصية التي تميز بين معلمات التربية الخاصة الفعاالت وغير الفعاالت(. 6333)الصمادي، جميل  -

 .673-614،العدد السادس، ص 61مجلة دراسات العلوم اإلنسانية ، حزيران ،مج 

ية لدى معلمات االحتراق النفسي وعالقته ببعدي الشخصية االنبساطية والعصاب( . 1661)الراجح، ريم عبد الرحمن  -

رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، .  أطفال ذوي اضطراب التوحد بمدينة الرياض

 . السعودية 

الثانوية  المدارس في تواجههم التي النفسية الضغوط مع المعلمين تكيف استراتيجيات(. 6333) معاذ العارضة، -

 .الوطنية النجاح جامعة :نابلس منشورة، غير تيرماجس رسالة .نابلس محافظة في الحكومية

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مشكالت معلمي غرف مصادر المدرسة األساسية(. 1668)العايد، واصف  -

 .عمان العربية للدراسات العليا، عمان

تواجه معلمي معاهد التربية المعوقات التي (. 1663)العايد، واصف ؛ الشربيني، السيد ؛ كمال، سعيد ؛ عقل، سمير  -

 .، جامعة الطائف الخاصة وبرامج الدمج في المدارس العادية بمحافظة الطائف

 . مكتبة المجتمع العربي ، عمان ، األردن .  التوحد( . 1661)العبادي، رائد خليل  -

،  في دولة قطراالحتراق النفسي لدى العاملين مع األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة (. 1666)الفرح، عدنان  -

 . بحث علمي غير منشور

، رسالة ماجستير غير الضغوط المهنية التي تواجه معلمات التربية الخاصة في األردن (. 6336)الفاعوري، فايزة  -

 .عمان/ منشورة، الجامعة األردنية

الخاصة في الضفة الضغوط المهنية التي تواجه معلمي مؤسسات التربية (. 6337)رشيد " محمد فائق"الكخن، خالد  -

 . فلسطين/ ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس  الغربية

، رسالة قياس الضغوط المهنية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة المستنصرية، (6336)المحمداوي، محمود  -

 .ماجستير غير منشورة، العراق، الجامعة المستنصرية

،  المجلة العربية للتربية،  التعاون بين معلمي التربية الخاصة وأسر المعوقين(. 6336)النصراوي، مصطفى  -

 . 615-35ص ( 66)المجلد ( 6)العدد / تصدر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

ة للنشر دار اليازوري العلمي. محاضرات في أساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة(. 1661)النمر، عصام  -

 .والتوزيع ، عمان

القدس  جامعة منشورات :عمان األولى، الطبعة .النفسية الصحة ورعاية التكيف(. 6337)  المفتوحة القدس جامعة -

 .المفتوحة

الرضا الوظيفي وعالقته ببعض المتغيرات (. 1663. )جواد محمد الشيخ خليل ، و عزيزة عبد هللا شرير -

 .، العدد األول61، مجلة الجامعة اإلسالمية ، سلسلة الدراسات اإلنسانية ، المجلد  الديموجرافية لدى المعلمين

رسالة ماجستير ، كلية . االحتراق النفسي لدى معلمي الطلبة المعوقين عقليا  في اليمن (. 6333)حامد، رنا نجيب  -

 . الدراسات العليا ، الجامعة األردنية

إقبال المعلمين على تدريس األطفال غير العاديين ، دراسة تحليلية أسباب (. 6338)حسين، محمد عبد المؤمن  -

 .48-84ص ( 7)السنة ( 11)، مجلة علم النفس ، العدد  مقارنة بين المجتمع المصري والبحريني

ما الخصائص النفسية واالجتماعية والعقلية لألطفال المصابين بالتوحد من وجهة ( . 1663)شبيب، عادل جاسب  -

 .بريطانيا -ماجستير غير منشورة ، األكاديمية االفتراضية للتعليم المفتوح رسالة .  نظر اآلباء

. التعليمي عائده تدريس الدراسات االجتماعية ، تخطيطه ، وتنفيذه وتقويم(. 1666)عبد المقصود، محمد إسماعيل   -

  .مكتبة الفالح، اإلمارات العربية المتحدة

 . جامعة دمشق.  األطفال االضطرابات العقلية عند( . 1668)علي عبدهللا، أسامة  -
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بعض الصعوبات التي تواجه معلمي التربية الخاصة في عملهم مع التالميذ ذوي (. 1665. )عواد، يوسف -

 . 33-56(. 14)، مجلة جامعة بيت لحم،  االحتياجات الخاصة

 .ار بيونو ، عمان ، األردند.  أسبابه، خصائصه، تشخيصه، عالجه: التوحد( . 1663)مجيد، سوسن شاكر  -

عوامل الرضا وتطوير فاعلية أداء المعلمين بمدارس وكالة الغوث الدولية (. 1664. )فؤاد العاجز، و جميل نشوان -

 .الجامعة اإلسالمية -بحث مقدم إلى المؤتمر التربوي األول ، كلية التربية .  بغزة

واالجتماعية المرتبطة باإلنهاك النفسي لدى معلمي الفئات بعض المتغيرات النفسية (. 6333)فوقية، محمد راضي  -

 .  كلية التربية جامعة المنصورة -رسالة دكتوراه غير منشورة  - الخاصة وحاجاتهم اإلرشادية

الضغط النفسي لمعلمي األفراد التوحديين في الجمهورية العربية تقييم مصادر ( . 1667)قداح، هال محمد رمزي  -

 . رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة دمشق. ببعض المتغيرات  السورية وعالقتها

 .  ، دار الوفاء للنشر والتوزيع ، اإلسكندرية التقييم والتشخيص لذوي االحتياجات الخاصة(. 1663)كمال، سعيد  -

(  6ط )  ،(عبدهللا إبراهيم الحمدان. د: ترجمة) حقائق عن التوحد( . 1666)كوهين ، سايمون ؛ وبولتون ، باتريك  -

 . السعودية -أكاديمية التربية الخاصة ، الرياض 

أبحاث اليرموك ، مجلد . الرضا عن العمل لدى معلمي التعليم الثانوي المهني في األردن(. 6334. )محمد عليمات -

 .6، العدد  66

 طرف من المستخدمةالضاغطة  الحياة مواقف مع التكيف إستراتيجيات(. 1663)مريم، سكيريفة ؛ نعيمة، غزال،  -

 .ورقلة بمدينة المعلمين من عينة على ميدانية دراسةالمعلم، 

رسالة . نابلس لواء في الحكومية المدارس ومعلمات معلمي عند النفسي الضغط مصادر (.1666)فوزي مساعيد، -

 . الوطنية النجاح جامعة :نابلس منشورة، غير ماجستير

 تجهيزات أبنية مدارس المعاقين في تحقيق أهداف التربية الخاصة في مصركفاية  مدى(. 1668)مصيلحى، أسماء   -

 . ميدانية دراسة" 

 .مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة ، مصر.  اضطراب التوحد( . 1667)موسى ، محمد  -

 عالقة األفكار الالعقالنية بالضغوط المهنية وصراع األدوار المهنية األسرية(. 1667)ميرزا، فاتن يوسف  -

 .رسالة دكتوراه الجامعة األردنية. واستراتيجيات التعامل لدى معلمي التربية الخاصة في الكويت

مصادر ومستوى الضغط النفسي وعالقته بالروح المعنوية كما يراها معلمو وكالة الغوث في (. 6333)ندى، يحيى  -

 . فلسطين/ طنية ، نابلس ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الو منطقة نابلس التعليمية

دار .  6ط.  "التشخيص، البرامج العالجية"االتصال اللغوي للطفل التوحدي ( . 1661)نصر ، سهى أحمد أمين  -

 .األردن -عمان . الفكر 

ماذا يريد . اإلعالم والمعوقون في منطقة الخليج العربي من منظور تربوي(. 6334)نور، محمد عبد المنعم  -

 .مكتبة التربية العربي لدول الخليج: الجزء الثاني ، الرياض. عالميين التربويين من اإل

 . معهد اإلدارة العامة: الرياض. ضغوط العمل، (6333. )هيجان، عبد الرحمن -

 .دار الفكر، عمان، األردن ( .  6ط ) ،  االضطرابات السلوكية واالنفعالية(. 1666)يحيى، خولة  -

الطبعة الثانية ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .  االضطرابات السلوكية واالنفعالية( . 1668)يحيى، خولة أحمد  -

 .، عمان ، األردن

، دراسات الرضا الوظيفي عند المعلمات العامالت في مراكز اإلعاقة العقلية في مدينة عمان(. 6334. )يحيى، خولة -

 .، الجامعة األردنية 8، عدد ( 6)16، مجلد 
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 اللعب البنائي وأثره على خفض الشعور بالعجز لدى األطفال المعاقين حركيا  

 فكري لطيف متولي  .د

 جامعة شقراء –بالدوادمي كلية التربية 

dr_fikry@hotmail.com 

 

والتعرف على فعالية اللعب ( في المرحلة المتوسطة )هدفت الدراسة الى التعرف اشكال العجز عند ذوي االعاقة الحركية : ملخص البحث

ره ، حيث الحظ الباحث من البنائي في خفض الشعور بالعجز لدى ذوي اإلعاقات الحركية من خالل التعرف على أشكال العجز ومظاه

خالل دراسة استطالعية ارتفاع مستوى الشعور بالعجز لدى األطفال المصابين باالعاقات الحركية لوجود العديد من المعوقات التي تحول 

 3سنة وعددهم  (64 – 66)دون تحقيق الدور الذي ينبغي أن تقوم به المدرسة تجاه هؤالء األطفال ، وتتراوح أعمار عينة الدراسة ما بين 

 أطفال في المرحلة المتوسطة ، وقد تم استخدام المنهج شبه التجريبي على عينة الدراسة وتم تطبيق مقياس الشعور بالعجز للمعاقين حركياً 

عدي وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى الشعور بالعجز في االختبار القبلي و الب. و برنامج اللعب البنائي 

اقين حركياً لألطفال المعاقين حركياً ويعزو الباحث هذه النتائج إلى التأثير االيجابي والفعال لبرنامج األلعاب البنائية في اكتساب األطفال المع

تؤدي إحداث كما أن برامج األلعاب . لمهارات الثقة بالنفس وتنميتها من خالل ممارسة األلعاب وإقامة عالقات متوازية ناجحة مع أقرانهم 

إلى تعديالت جوهرية في السلوك، فتفاعل المعاقين حركياً مع أقرانهم األسوياء بدنياً وإقامة الحوار والتواصل والمساندة كفريق واحد يؤدي 

 فاعلية الذات –االعاقة الحركية  –العجز  –اللعب البنائي  :الكلمات المفتاحية .إحداث هذه الفروق الكبيرة

 

The effect of constructivist playing to reduce the feeling of helplessness when 

physically disabled 

Dr. Fikry Latif Metwally  

College of Education - Shaqra University 

dr_fikry@hotmail.com 

Abstract : The study aimed  to investigate the effectiveness of  constructive playing in reducing the 

feeling of helplessness among those with physical disabilities by identifying forms of disability and 

manifestations, it is by conducting exploratory studies to determine the level of a sense of helplessness 

among students with disabilities kinetic observed that there are many obstacles that prevent the 

achievement of the role to be played by the school toward these students, ranging in age between the 

study sample (11-14 years) and the number 9 students in middle school, I have been using quasi-

experimental approach to the study sample and measure the feeling of helplessness for the disabled and 

physically play constructivist program. The results supported the existence of significant differences 

between the level of a sense of helplessness in the pretest and posttest for students physically disabled 

attribute researcher these results to the positive and effective impact of the program of building games in 

the acquisition of disabled students physically skills of self-development through gaming and establish a 

successful parallel relationships with their peers trust. The gaming programs that bring about fundamental 

changes in behavior, Vtfaal physically disabled with their peers without disabilities physically with each 

other and establish communication and support dialogue as a team lead to the creation of these large 

differences. Keywords: constructivist playing - the deficit - motor disability - Self-effectiveness. 
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 :المقدمة 

تعتبر اإلعاقة من الظواهر المعايشة لإلنسان منذ بدء الخليقة، حيث تشير تقارير منظمة الصحة العالمية    

ملييون شيخص يعيانون مين إعاقيات  516أي أن هناك ما يزييد عين % 65إلى ارتفاع نسبة اإلعاقة لتصل إلى 

أن فئية المعياقين حركييا تعيد  وال شيك(. 1663،34أبيو موسيى، )مختلفة سواء كانت جسمية أم عقلية أم حسية 

ضمن فئات ذوي االحتياجات الخاصة التي تحتاج إلى كل الرعاية واالهتمام من جانب المجتمع بكل مؤسساته 

 .وهيئاته وأفراده

فنجد أن األطفال المعيوقين حركيياً يعيانون مين نفيس المشيكالت والصيعوبات االجتماعيية واالنفعاليية التيي 

إضافة إلى ذلك فإن هؤالء األفيراد يواجهيون مشيكالت أخيرى . وقين من نفس العمر يواجهها األفراد غير المع

بسبب إعاقتهم وما يرتبط بها من اتجاهات اآلبياء واألقيران واألشيخاص اآلخيرين المهميين فيي حيياتهم، ولكين 

ركييو البحوث العلمية بينت عدم وجود نمط شخصية أو سيكولوجية محددة ترتبط بأي إعاقة مين اإلعاقيات الح

 (م6337الخطيب ، الحديدي ،)

ويتضح لنا بأن العامل النفسي له األثر األكبر في التحكم بالمشكالت التي يعاني منها الطفل المعاق حركياً، 

وتتأثر كثيراً بشكل جسمه وبالتالي فإن أي إعاقة في جسمه قد تؤثر سلباً في مفهوميه لذاتيه، وميا يترتيب عليهيا 

كما أن الطفيل المعياق يحتياج إليى ( . 1661الككلي،)التالي إعاقة دوره في المجتمع من تعامل اآلخرين معه وب

تأهيل نفسي بغرض تنمية هويتة الذاتية بالطرق النفسية كاإلرشاد النفسي والعيالج الفيردي والجمياعي وتقيدير 

االنفعالية لكيي  القدرة والعالجات الطبية ، والهدف المساعدة على تحسين الصورة الذاتية والتصدي للمشكالت

 ( .1666سليمان ،)يصبح شخصاً مستقالً وأكثر كفاءة 

ومن هنا تؤكد الدراسات الحديثة أن لعب األطفال هو أفضل وسيائل تحقييق النميو الشيامل المتكاميل للطفيل 

 ففي أثناء اللعب يتزود العقل بالمعلومات والمهارات والخبرات الجديدة من خيالل أشيكال اللعيب المختلفية التيي

تثييري إمكانياتييه العقلييية والمعرفييية وتكسييبه مهييارات التفكييير المختلفيية وتنمييي الوظييائف العقلييية العليييا كالتييذكر 

 ( . 1666شريف ، )والتفكير واإلدراك 

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

من خالل نزول الباحث إلى مدارس التدريب الميداني وإجراء دراسات إستطالعية لمعرفة مستوى 

الشعور بالعجز لدى األطفال المصابين باالعاقات الحركية لوحظ وجود العديد من المعوقات التي تحول دون 

يعيين من الناحية العقلية تحقيق الدور الذي ينبغي أن تقوم به المدرسة تجاه هؤالء األطفال لتشعرهم أنهم طب

والمعرفية رغم اعاقتهم الحركية إلزالة شعورهم بالدونية والعجز، لذا كان من الضروري بناء مواقف تعليمية 

وأنشطة متعددة يمكن من خاللها تنمية الثقة بالنفس لدى األطفال المعاقين حركياً وفقاً لألسس المنهجية الحديثة 

أنشطة حركية موجهة وحرة تسمح بالمشاركة في األنشطة المفتوحة التي عن طريق بناء برنامج ألعاب و

تحقق أهداف التعليم وكذا تشخيص األسباب التي تحول دون تحقيق الدور الذي ينبغي أن تقوم به هذه 

 . المدارس تجاه هؤالء األطفال المعاقين حركياً في ازالة الشعور بالعجز
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تعرف عليى الفيروق بيين األطفيال المعياقين بشيلل األطفيال مين لل( 6331)وباالطالع على دراسة زيدان 

الجنسين وبين األطفال العياديين ، وذليك فيي أبعياد مفهيوم اليذات أي أن نيوع العجيز هنيا يقتصير عليى اإلعاقية 

وتوصل الباحث إليى عيدة نتيائج منهيا وجيود فيروق ذات داللية . الناتجة عن اإلصابة بشلل األطفال دون سواه 

رجات بُعد الشعور بالعجز لمفهوم الذات بيين األطفيال العياديين وبيين األطفيال المعياقين لصيالح إحصائية في د

التي هيدفت إليى التعيرف عليى المشيكالت التيي ( 6336)ودراسة الربضي (. ذكور وإناث ) األطفال المعاقين 

رز هيذه المشيكالت التيي يعاني منها المعوقون حركياً في محافظة اربد في األردن، وأشارت النتيائج إليى أن أبي

يعاني منها المعوقون تمثلت في عدم الثقة بالنفس ، وعدم شعور الفيرد المعيوق بإنسيانيته ، والشيعور بالخجيل، 

والشيعور بيالعجز ، واإلحبيياط ، وعيدم مقيدرة الفييرد المعيوق علييى الحركية بنفسيه، وعييدم القبيول االجتميياعي ، 

 .االستقرار النفسي  وعدم الرضا عن النفس، وعدم االطمئنان ، وعدم

مقارنة األطفال المصابين بشلل األطفال والعاديين في بعض ( 6331)وتناول غالب والدسوقي    

مفهوم الذات ، التوافق النفسي االجتماعي ، وجهة الضبط ، الدافعية لإلنجاز، الشعور )متغيرات الشخصية 

د فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال وأظهرت النتائج وجو( . بالعجز كحالة ، الشعور بالعجز كسمة

 . العاديين والمصابين بشلل األطفال في الشعور بالعجز 

إلى التعرف على مشكالت األفراد المعاقين حركياً في ( 1664)وبالنظر في دراسة بطاينة و مقابلة 

المستوى التعليمي محافظة إربد، وبيان عالقة هذه المشكالت بكل من الجنس والحالة االجتماعية والعمل و

: وبينت النتائج أيضاً فروقاً ذات داللة إحصائية في المشكالت للمعوقين حركياً تبعاً لمتغيرات. ومكان اإلقامة 

. الحالة االجتماعية لصالح المتزوجين ، والعمل لصالح الذين يعملون ، والمستوى التعليمي لصالح الجامعيين 

. ذات داللة إحصائية تُعزى إلى متغير الجنس ، ومكان اإلقامة كما كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق 

 :يمكن للباحث من هذا المنطلق صياغة مشكلة الدراسة في السؤال اآلتي 

، وينبثق من هذا   ما فعالية اللعب البنائي في خفض الشعور بالعجز لدى األطفال المعاقين حركيا ؟

 :السؤال األسئلة الفرعية اآلتية

ق ذات داللة احصائية لدى األطفال المعاقين حركياً قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي هل توجد فرو .6

 باللعب البنائي على مقياس الشعور بالعجز؟

إلى أي مدى يمكن لبرنامج اللعب البنائي أن تحقق فعالية ملموسة لخفض الشعور بالعجز لدى األطفال  .1

 المعاقين حركياً؟

 

:هدف الدراسة  

الحييالي إلييى دراسيية فاعلييية اللعييب البنييائي فييي خفييض الشييعور بييالعجز لييدى األطفييال ذوي ويهييدف البحييث 

- :اإلعاقات الحركية في المرحلة المتوسطة من خالل 

 .تدريب األطفال المعاقين حركياً على برنامج اللعب البنائي .1

 .التعرف على أشكال العجز ومظاهره التي يشعر بها المعاق حركياً  .2
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 . مهارات اللعب البنائي للمعاق حركياً  التعرف على نوعية .3

قبلي ، )دراسة الفروق بين قياسات مستوى الشعور بالعجز لدى عينة الدراسة من ذوي اإلعاقات الحركية  .4

 .تطبيق برنامج مهارات اللعب البنائي( بعدي

 

 :الخلفية النظرية 

ملية التعليم وتنظيم البيئة المتحدية تعتبر مواقف اللعب بمثابة خبرات حسية عملية وتمثل بعداً مهماً في ع

إلمكانيييات الطفييل وقدراتييه فالطفييل يييتعلم ويتييذكر المعلوميية التييي تييرتبط بييالخبرة الحسييية والممارسيية العلمييية 

والتداول مع الخبرة ذاتها في حين أنه يصعب عليه تذكر أو استيعاب المعلومة التي تقدم ليه بصيورة شيفهية أو 

عندما يتعامل معهيا مباشيرة ويتيداولها ويسيهل علييه تخزينهيا فيي اليذاكرة ويسيهل  مجردة وهو يستمتع بالخبرة

، كمييا أن موقييف اللعييب هييو أفضييل وسيييلة ( 1666الشييقيرات ، أبييوعين ، )عليييه اسييتدعائها عنييد الحاجيية إليهييا 

إليى تنميية القيدرة  لتحقيق التعلم الفعال وهو ما تدعو إليه التربية الحديثة فالتعلم الفعال يحتاج إلى الفهم ويحتاج

على تصنيف المعلومة الحديثة فالتعلم الفعال يحتاج إلى الفهم ويحتاج إلى تنمية القدرة على تصينيف المعلومية 

 ( . 1668العارضة،)وتخزينها في الذاكرة بصورة من بعد استدعائها واستخدامها 

لصواب النظر للعيب الطفيل عليى وال شك أن العالقة بين لعب الطفل وتفكيره عالقة وثيقة لذا وليس من ا

أنييه عبثيياً ومضيييعة للوقييت، فقييد أكييدت جميييع النظريييات الحديثيية للنمييو العقلييي علييى أن أصييل الييذكاء والتفكييير 

 (.1666كرم الدين ، )اإلنساني يكمن فيما يقوم به الطفل الصغير من نشاط وحركة لعب حر 

األسيلوب األكثير تشيويقاً ومرونيةً لألطفيال ، والبحث الحالي يعتمد عليى مهيارات اللعيب البنيائي حييث أنيه 

فاللعيب الييذي يمارسييه الطفييل ال تتوقييف حييدوده وفوائييده عنيد تحقيييق النمييو الجسييمي وإنمييا يتعييدى ذلييك لتحقيييق 

أهداف تتصل بالنمو المعرفي وتعلم مهارات حياتية وتعلم مهارات التكييف االجتمياعي مثيل مهيارات االلتقياء، 

تفاعل مع اآلخيرين ، ومهيارات المشياركة واحتيرام القواعيد والمعيايير االجتماعيية واالختالط ، والتواصل وال

 ( . 1665الحيلة ، )البسيطة وسواها 

ويواجه األفراد المعاقين حركياً نفس المشكالت والصعوبات االجتماعية واالنفعالية التيي يواجههيا األفيراد 

األفراد يواجهون مشكالت أخرى بسبب إعاقتهم وما  إضافة إلى ذلك فإن هؤالء. غير المعاقين من نفس العمر 

يرتبط بها من اتجاهات اآلباء واألقران واألشخاص اآلخرين المهمين في حياتهم ، ولكن البحوث العلمية بينت 

الخطييب والحدييدي )عدم وجود نمط شخصية أو سيكولوجية محددة ترتبط بأي إعاقية مين اإلعاقيات الجسيمية 

م األطفييال عيين أنفسييهم ضييعيف نسييبياً، وهييم غالبيياً مييا يميلييون إلييى االعتميياد علييى ، حيييث أن مفهييو( 6337،

الراشييدين وتعبيييرهم عيين غضييبهم ال يظهرونييه عالنييية وهييم أقييل ذكيياًء وإنجييازاً فييي االمتحانييات ميين األطفييال 

ل مين اآلخرين ألن الشعور بالعجز يتدخل في قدرتهم على أداء العميل بكفياءة ، إن الشيعور بيالعجز يمنيع الطفي

 (. 1661العّزة ، )التفكير في البدائل ويجعل الطفل مشلوالً 

لذا ينبغي أن يكون الهدف من برامج التربية الخاصة لألطفال المعاقين حركياً هو إعداد الفرد ليأخيذ مكانيه 

إليى في العالم اليذي يعييش فييه اجتماعيياً واقتصيادياً ، وأن ييدرب نفسيه عليى االسيتفادة مين قدراتيه ومعلوماتيه 
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وينبغيي أالّ يسيمح بيأي حيال مين األحيوال أن يفصيل الطفيل المعياق حركيياً عين . أقصى حّد ممكن من الكفايية 

 (. 1666عبيد ، ) غيره من األطفال غير المعاقين حركياً حتى ال يشعر بأنه يختلف إلى حّد كبير عن اآلخرين

وتتضييح أهمييية الدراسيية فييي التعييرف علييى مظيياهر الشييعور بييالعجز لييدى المعيياقين حركييياً وخاصييةً لييدى 

األطفييال ، حيييث قييد يصيياحب اإلعاقيية سييوء توافييق شخصييي أو اجتميياعي أو مدرسييي أو مهنييي ، واضييطراب 

في حياة  ، لذا يعد التعرف على المعوقات( 6333زهران ، )وتشوه مفهوم الجسم أو مفهوم الذات بصفة عامة 

األطفال ذوي اإلعاقات الحركية الحركية نقطة هامة وأساسية لتذليل الصيعوبات فيي حيياتهم ومسياعدتهم عليى 

تكوين اتجاهات إيجابية نحو إعاقتهم وسهولة التكيف معها ، كما يعد الشعور بالعجز مين أبيرز تليك المعوقيات 

كما أن أهمية البحث تساهم فيي تعرييف األسيرة .  التي تواجه فئة ذوي اإلعاقات الحركية الحركية من األطفال

والمجتمع من المهتمين بفئة المعاقين حركياً على وسيلة من الوسائل المتاحة للتعامل مع األطفال ممين يعيانون 

 . من الشعور بالعجز نتيجة إلعاقتهم وذلك باستخدام مهارات اللعب البنائي كأداة 

، التخيل واالختراع فالطفل يستخدم مهاراته في االختراع وهو يلعب  ويمكننا تحديد اللعب البنائي على أنه

، فيجعل ألعابه تبكي وتضحك وتتكسر وتموت، أو يبعث فيها الحيوية والحركة من خالل تخيالته واختراعاته 

 ( .1666يونس ، ) فيبدأ بتخيل األلعاب أألكثر قرباً من الواقع 

رائيا في هذا البحث أنيه اللعيب اليذي ينميو ميع الطفيل فيي مراحليه ومن هنا يمكننا تعريف اللعب البنائي اج

واذا ميا شيكلت هيذه االشيياء ، وهو في البداية يقوم بعملية التركييب او وضيع االشيياء بجيوار بعضيها، المختلفة

ومرحليية متقدميية يقييوم باسييتخدام المييواد بطريقيية محييددة ومعينيية . نموذجييا مألوفييا فانييه يشييعر بالسييعادة والبهجيية

 . ئمة في البناء فيصبح اللعب ذا هدف مقصود ومرتب لهومال

أما الشعور بالعجز فهو حالة من اإلحباط تنتج عن وجود عائق يحيول دون إشيباع حاجية مين الحاجيات أو 

معالجيية مشييكلة ميين المشييكالت، واإلعاقيية الحركييية مصييطلح يسييتخدم لإلشييارة إلييى الفييرد الييذي يعيياني ميين 

ويشير المصطلح بصورة عامية إليى األفيراد المقعيدين . تعليمه أو نموه أو توافقه اضطراب بدني يعوق عملية 

أو من يعانون من مشكالت صحية مزمنة بيد أنه ال يشمل اإلعاقات الحسية المفردة مثل كف البصر أو الصمم 

حيو كما يعني المصطلح أيضياً وجيود عاهية أو نقيص جسيمي يعيوق أداء الوظيائف الجسيمية والنفسيية عليى ن. 

 ( .1666سليمان ، )سوي 

فالشعور بالعجز يعتبر حالة نفسية تتصف بالتوتر والخوف والتوقع ، سواء كان ذلك حييال أميور محيددة   

أو غامضيية ، قييد يكييون هييذا االنفعييال عارضيياً وهييو مييا يعرفييه كييل النيياس كمييا يعرفييون لحظييات الحييزن واأللييم 

د يكون مزمناً ، إذن ال يوليد الخيوف أو الشيعور بيالعجز واألسى ، ثم ينقضي هذا اإلحساس بانقضاء أسبابه وق

مع اإلنسان ، ولكن قد يولد مع المرء استعداد وراثي لالنفعاالت العصبية ، ويبرز هذا االستعداد إذا ميا تهييأت 

السييييباعي )ليييه األسييييباب البيئيييية ، أسييييباب قيييد تكميييين جيييذورها فييييي محييييط العائليييية أو المدرسييية أو العمييييل 

 (. 6336وعبدالرحيم،

 من ابعد تظهر بشكل آثارها خاصة بصفة الحركية واإلعاقة عامة بصفة اإلعاقة أن الدراسات أكدت ولقد

 الداخليية خبراتيه يجميع كيل فيالفرد الفيرد، حيياه مين أوسيع مجياالت إليى وتنطليق الفيزيقيية، الحيدود مجيرد

 جسيمه عين لدييه الذهنيية الصيورةأو  "المعياق فكيرة" بها ونقصد الجسمية لذاته تصوره ضوء في والخارجية

 والقيدرات وقيدراتها، الجسيمية ليذواتهم عليى مفهيومهم بنياء لحيياتهم النياس معظيم ويخطيط ووظيفتيه، وهيئتيه
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 اضيطراب إليى وتيؤدي ومستقبله حاضره في اإلنسان تهدد هذه القدرات في إعاقة وأي بها المرتبطة األخرى

 (.1668عبده ، )وقلقه  مخاوفه إثارة إلى وتؤدي بالتالي اإلنسانية قدراته

 وشعور والقلق واالكتئاب الشديد بالخوف االستجابة على صاحبه يحمل اتجاه هو بالنقص والشعور

 على تنطوي التي المواقف االجتماعية في خاصة لذاته، تقديره من التقليل إلى وميله غيره دون بأنه الفرد

 تعرض من وينشأ المكبوت الالشعوري وهي االستعداد النقص عقدة المعاق لدى يكون وقد والنقد، التنافس

 عقدة إلى بالنقص الشعور تحول التي العوامل ومن بالعجز والفشل، تشعره ومتكررة كثيرة لمواقف الفرد

  (. 1668غباري ، )جسمية بالفرد  إعاقات وجود النقص

 والوثب إلى الجري يطمئن ال وفه الجسمية حالته نحو واالطمئنان األمن بعدم حركيًا المعاق ويشعر

 للتفاوت للغير االطمئنان بعدم انه يشعر كما الواقعي، التقدير في قدرته لعدم اإلدراك في اضطراب يحدث وقد

 للنفس اطمئنان عدم أو بينهما، انسجام أو أدنى اتساق وجود وعدم نحوه، اآلخرين واستجابات اتجاهات في

 من نمطًا والشعور الزائد بالعجز يخلق(.  1666عبداللطيف وعبدة ، )وحيرة  وتردد تذبذب حالة في فهو

 اآلخرين، عطف استجداء في ضعفه ويحاول استخدام للواقع ويستكين قضاءه يتقبل الذي النمط ذلك المعاقين

 يجد وال ومجتمعه أسرته في دوره من يتنصل لكي حجة في عاهته يجد حيث لنفسه احترامه فقد نمط وكذلك

 (. 1668غباري ، ) اآلخرين  على  عالة العيش في بأًسا

وبشكل عام فإن اإلعاقة الجسمية مشكلة طبية في المقام األول باإلضافة إلى المشكالت النفسية 

 ,Babbitt & Burbach)واالجتماعية التي قد يكون أثرها في الفرد المعوق أكبر من حجم اإلصابة نفسها 

1989. ) 

قييوم علييى مجموعيية ميين المبييادت واإلجييراءات التييي تفتييرض أن االضييطرابات والعييالج فييي هييذه الحاليية ي

السلوكية واألمراض النفسية واالنفعاالت السالبة ليست نتاجا لقوى خفية تكمن في الالشعور، ولكنها تنيتج عين 

الييتعلم الخيياطئ، واالسييتدالل المغلييوط المبنييي علييى معلومييات غييير كافييية أو غييير : عمليييات شييعورية ميين قبيييل

حيحة، وعدم التمييز بين الواقع والخيال، كما أن التفكير قد يكون واهماً ألنه قيد يكيون مسيتمداً مين مقيدمات ص

خاطئة ومفاهيم مغلوطة، والسلوك قد يكيون انهزامييا ألنيه قيد يكيون مبنيياً عليى أفكيار ال عقالنيية، ولميا كانيت 

تميييز، وتصيحيح المفياهيم الخاطئية، وتعليم شيحذ الفهيم وال: كثير من المشكالت النفسية يمكن حلها عين طرييق

اتجاهيييات أكثييير تكيفييياً، وحييييث أن االستبصيييار واختبيييار الواقيييع واليييتعلم جميعهيييا عملييييات معرفيييية بالدرجييية 

 .(Beck,2001)األولى

فمسييألة تقييويم التفكييير لييدى األفييراد ميين خييالل التعييديالت المعرفييية والسييلوكية التييي تييؤدي إلييى أن يكييون 

موضوعيين، وعقالنيين، ويرون العالم بصورة ايجابية مستمدة مين الواقيع الموضيوعي، ويسيتطيعون األفراد 

فياألمر (. Sdorow,1995)إدارة انفعاالتهم في المواقف المختلفة معتمدين على األنماط االيجابيية فيي التفكيير

المعرفيي البيد أن يظهير فيي يحتاج هنا إليى عالجيين مختلفيين إال أنهميا يكميالن بعضيهما بعضياً، ألن التشيويه 

 Linden & Pasatu سلوكيات مختلة، وبالتيالي فيإن التعيديل المعرفيي البيد أن يظهير فيي سيلوكيات إيجابيية

وقد انعكس هذا االتجاه على العمليات النفسية وهو ما يسيمى باالتجياه المعرفيي، ذليك االتجياه اليذي (. (1998,

إلى المشاعر والسلوكيات المضطربة، وإنما تفسير الفرد لتليك  يرى أنصاره أن األحداث في حد ذاتها ال تؤدي
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األحييداث هييو الييذي يصيينع ذلييك، وافترضييوا أن التغيييير فييي طريقيية التفكييير يمكيين أن ينييتج عنييه تغييييرات فييي 

 (.Sdorow, 1995)المشاعر والسلوكيات

، وتفيياؤالً ، وبنائيية فيالعالج للمعياقين حركييياً يهيدف إلييى اسيتبدال طييرق التفكيير السيلبي بييأخرى أكثير دقيية

وتقيوى مهيارات التفكيير ، والرغبية فيي الحيياة، ومواجهيه اإلحبياط، والفكر العقالني، وتؤدي إلى العمل الفعال

ومين خيالل (. Culatta, 2003)وطيرق تعيديلها ، والتعرف عليى السيلوكيات المحبطية، والعمل البناء، الفعال

وتحيدد المهيام كواجيب منزليي بشيكل خياص لخليق ، لصيعبةالعالج فجلسة بجلسة يتم أخيذ أمثلية مين المواقيف ا

واألفكييار ، حييث يمكيين جمييع قيدر أكبيير ميين البيانيات الختبييار األسيياس الحقيقيي لالتجاهييات، الظيروف اليومييية

(Beck & Freeman , 1990) . فتعديل السلوك معرفيا ينيتج عين تقيديم التعليميات لليذات والتيي تركيز عليى

وتعليمهم ضيرورة التوقيف والنظير واالسيتماع جييدا قبيل ، ط والتفكير قبل االستجابةتعليم األفراد كيفية التخطي

صييدور أي اسييتجابة ومسيياعدتهم علييى الحييوار الييداخلي وتقييديم التعليمييات للييذات قبييل االنييدفاع واإلسييراع فييي 

لبية حين تبين لنا أن التخلص من مشكلة يعني اليتخلص مين التحيدث إليى اليذات بطرييق انهزاميية وسي، األمور

 (.(Meichenbaum,2006 واستبداله بالتحدث إلى الذات بطريقة أكثر ايجابية

ويذكر باول أن الحديث الذاتي هيو األسيلوب اليذي نكليم بيه أنفسينا وييؤدي إليى اليتحكم فيي السيلوك بينفس 

حيدث الطريقة كأن هذا الحديث يأتي من شخص آخر، وقد ال يكون الفرد عليى درايية بالطريقية السيلبية التيي يت

بها لنفسه متوقعا الفشل، ومقلال من شأن النجاح، ويهدف التحصين التدريجي إلى مساعدة األفراد على التفكيير 

بشكل بناء وتحسن األداء وهذه اإلجراءات تهدف لتدريب األفراد على الحديث ألنفسهم بشيكل واثيق و إيجيابي 

ألفيراد عليى إدراك وتحدييد األفكيار غيير ومين خيالل تيدريب ا(.  (Pawll, 1990متوقعا النجاح في أي مهمية

المنطقية أو ما يعرف بالتقرير الذاتي، ثم يشكل المعالج السلوك المالئم بينما يعبير عين أسياليب التكييف الفعالية 

التييي تتضييمن تقييديم متطلبييات المهميية والتعليمييات الذاتييية التييي ترشييد األداء، والتقرييير الييذاتي الييذي يعييزز ميين 

واجه الفشل في اإلخفاق والتقرير الذاتي المستتر لألداء الناجح، وبعد ذلك يقوم الفرد بأداء الكفاءة الشخصية وي

السلوك المطلوب أوال أثناء تعبيره عن التعليمات الذاتية المالئمة ثم استعادتها بشكل مستتر مرة أخرى، ويقوم 

إلى حل مشكلة محيل المعرفية التيي  المعالج في تلك المرحلة بالمساعدة على أن يحل الحديث للذات الذي يؤدي

 (.(Meichenbaum,1993 ينجم عنها العجز والتي كانت مصاحبة لهذا التصرف

ونالحظ أن العالقة بين الطفل واللعب عالقة وثيقة جداً، فاللعب هيو حيب الطفيل وميالذه وعالميه وحياتيه،  

اييية، يشييكو لهييا، ويعييرض عليهييا وأسييعد لحظييات حياتييه تلييك التييي يقضيييها مييع لعبتييه، يحادثهييا ويحكييي لهييا حك

مشكلته، يضربها، يبعثرهيا يفكهيا ويعييد تركيبهيا، يتخيلهيا أشخاصياً أماميه ومعيه، واألطفيال يلعبيون عنيدما ال 

يكون هناك شيء آخر ينشغلون به، أي عندما يكونون مرتاحين حركياً ونفسياً، واللعب وال شيك هيو أكثير مين 

 .النمو مجرد ترويح، بل هو عملية مهمة في سبيل

وتتعييدد وظييائف اللعييب فمنهييا التربوييية والفسيييولوجية والنفسييية والتشخيصييية والعالجييية ، وميين حيييث  

الجانب العالجي يرى علماء التحليل النفسي أن الطفيل فيي لعبيه يعياود ترتييب األحيداث الحياتيية بالشيكل اليذي 

وإن المرونيية التييي يقبييل بهييا غالبييية ، (1661سيييد ، )يييراه أو علييى األقييل ال يضييايقه وبهييذا يييتخلص ميين قلقييه 

األطفال على التعامل مع أدوات اللعب ال تعني أن كل الوسائل يمكن تقديمها إلى جميع األطفال بصرف النظر 
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عن الظروف وإنما ينبغي مراعاة حالة الطفل من الكف أو الشيعور بيالعجز أو المخياوف كيذلك مراعياة عميره 

 ( . 6336عبدالفتاح ، )الزمني 

(. 6333عاشييور ،)ويؤكييد بياجيييه أهمييية المحاكيياة أو التقليييًد فييي اللعييب فهمييا جييزأين مهمييين لنمييو الييذكاء     

فاألطفال يلعبون ليقوموا باألدوار التي يقوم بها الكبار والتي يطلب منهم القيام بها مستقبالً عندما يكبرون وأن 

ائف المختلفية التيي يقيوم بهيا الكبيار فالوليد يلعيب الطبيعة قد زودتهم بالميل للعب والتدريب على المهيام والوظي

بالسالح أو الحصان أو الطائرة ليتدرب على دور المقاتل ، والبنت تلعيب بعروسيتها وتصيفف شيعرها وتحييك 

 (. 6331حنوره،)لها المالبس وتهدهدها لتتدرب على دور األمومة وهكذا 

موضوعي يؤثر على أداء الفرد في وتعرف اإلعاقة الحركية بأنها قصور وظيفي أو خلل عضوي  

وتضم اإلعاقات (.  1668الوقفي، )ظروف معينة، ويحتاج إلى تدخل عالجي أو حتى تعديالت في البيئة 

الجسمية قائمة واسعة من الحاالت التي تختلف حدتها ونوع التدخل المطلوب لعالجها، لكنها باألساس مصنفة 

. وتحدث اإلصابة إما أثناء الحمل وإما أثناء الوالدة أو بعدهاإلى إعاقات عصبية وإعاقات عضلية وعظمية، 

أما اإلعاقات العضلية العظمية، فهي خلل يصيب الجسم ويؤثر على حركته ووظائفه ألسباب غير عصبية 

مثل التهاب العظام، وعدم نضوج العظام، وانحناء العمود الفقري، والقدم الملتوية، وخلع الورك، واألطراف 

 .والتهاب المفاصل والشفة المفتوحةالمشوهة، 

حيياالت األفييراد الييذين يعييانون ميين خلييل مييا فييي قييدرتهم الحركييية، أو نشيياطهم : وتمثييل اإلعاقيية الحركييية

الحركي بحييث ييؤثر ذليك الخليل عليى مظياهر نميوهم العقليي واالجتمياعي واالنفعيالي ويسيتدعي الحاجية إليى 

حياالت : كيية منهياويندرج تحت ذليك التعرييف العدييد مين مظياهر االضيطرابات الحر. التربية برامج الخاصة

) اليخ ...الشلل الدماغي، واضطرابات العمود الفقري ووهن أو ضمور العضالت والتصلب المتعدد والصيرع 

وأسباب هذا النوع من اإلعاقات تكمن في حدوث خلل في الرسائل الكهربائية المنبعثة من (. 1667الروسان ، 

. المفاصيل، حيث أن العضالت هي التيي تحيرك المخ والتي تفقد القدرة على الوصول بشكل صحيح للعضالت

وفيى بعيض األحييان ميع . حيث يوجد لكل عضلة الوقود والفرامل على كل جانب لتمكنها مين التميدد واليتقلص

يتم إعاقة هيذه الرسيائل وتسيبب تحفييز إحيدى جوانيب هيذه العضيالت بشيكل زائيد، وهيذا السيلك  إصابات المخ

وإذا لم . المنهك يكون غير موصل جيد للكهرباء للتحميل الزائد عليه وبالتالي تتأثر حركة العضالت( العضلة)

 .العضالت يكون رد الفعل لها شديد تصل الرسالة العصبية لهذه

وتختلف نسبة اإلعاقة الحركية من مجتميع إليى آخير تبعياً لعيدد مين العواميل الوراثيية ثيم العواميل المتعلقية 

بالوعي الصحي والثقافي ، والمعيايير المسيتخدمة فيي تعرييف كيل مظهير مين مظياهر اإلعاقية الحركيية ، هيذا 

ليذا لييس مين السيهل تحدييد ( 1667الروسيان ، . ) اليخ...ب والكيوارث باإلضافة إلى العوامل الطارئة والحرو

نسبة حدوث اإلعاقات الجسمية في مجتمع ما ذليك أن اإلعاقيات الجسيمية متباينية جيداً والتعريفيات المسيتخدمة 

ويالحظ بعض المؤلفين أن نسيبة انتشيار اإلعاقيات الجسيمية قيد تغييرت فيي األعيوام . لها متباينة هي األخرى 

وتعزى هذه الزيادة إلى عوامل مختلفة مين أهمهيا تطيور . ليلة الماضية فهي قد ازدادت بدالً من أن تنخفض الق

فعلى الرغم مين أن تحسين . الخدمات التشخيصية والعالجية لألمراض المزمنة واإلعاقات العصبية والصحية 

ا أفضل حاالً مميا كانيت علييه فيي مستوى الخدمات الطبية جعل إمكانية الوقاية من األمراض المزمنة وعالجه

الماضي إالّ أنها مين جهية أخيرى تحيافظ عليى حيياة األطفيال المصيابين واليذين كيانوا يموتيون مبكيراً جيداً فيي 

http://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/MedicalGlossary/Joint.htm
http://www.feedo.net/Disability/PhysicalDisabilities/BrainInjuries.htm
http://www.feedo.net/Disability/PhysicalDisabilities/BrainInjuries.htm
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 (.6337الحديدي ، الخطيب ، )الماضي 

 :الطريقة واالجراءات

أطفال  3سنة وعددهم  (64 – 66)يتحدد البحث بالعينة من المعاقين حركياً والتي تتراوح أعمارهم ما بين 

في المرحلة المتوسطة بمدرسة حطين بمدينة اليدوادمي،  وكانيت االعاقيات الحركيية ليدى عينية الدراسية عليى 

أطفال مصابين بعجز في األطراف السفلى نتيجة زيادة طول أحد السياقين عين اآلخير، طفليين  4)النحو التالي 

األطيراف السيفلى وطفيل مصياب بعييب خلقيي فيي مصابين بشلل أطفيال وطفليين مصيابين بضيمور كاميل فيي 

وقيد تيم اسيتخدام المينهج شيبه التجريبيي عليى عينية الدراسية الواحيدة ، كميا يتحيدد بياألدوات ( .  الذراع األيمن

- :المستخدمة وهي 

 " من إعداد الباحث " مقياس الشعور بالعجز. 

  برنامج اللعب البنائي إعداد الباحث. 

 :مقياس الشعور بالعجز  -1

 . تضح أهمية المقياس فى كونه من المقاييس العربية النادرة في قياس هذه الظاهرة النفسية ت  

 :ـ خطوات بناء الصورة األولية للمقياس 6

عبييارة ميين نييوع التقرييير الييذاتى، وأمييام كييل عبييارة ( 46)يشييتمل المقييياس فييى صييورته المبدئييية علييى 

حيث كونها تنتمى أو ال تنتمى إلى المشكلة التيي تنيدرج إختيار متدرج للمحكمين فى الحكم على كل عبارة من 

 تحتها هذه العبارة وكذلك كون العبارة سالبة أو موجبة 

 :ـ الخصائص السيكومترية للمقياس 1

 صدق المقياس* 

 :تحقق الباحث الحالي من صدق مقياس الشعور بالعجز بالطرق التالية      

 :صدق المحكمين (  6) 

من األساتذة واألساتذة المشياركين المتخصصيين فيى ( 7)صورته األولية على  تم عرض المقياس فى

ميداني الصحة النفسية والتربية الخاصة ، وذليك للتحكييم علييه مين حييث انتمياء كيل مفيردة إليى المشيكلة التيي 

حذف أو تندرج تحتها وطلب منهم إبداء الرأى حول مفردات هذا المقياس وإجراء التعديالت المطلوبة سواء بال

اإلضييافة، كييذلك إبييداء الييرأى فييى الصييياغة اللغوييية ميين حيييث السييهولة والصييعوبة وكييذا حييول إمكانييية وضييع 

عبارة فقط التيي حيازت أعليى درجيات القبيول  13وتم االستقرار على . إضافات فى صياغة عبارات المقياس 

 .من المحكمين

 :صدق مفردات المقياس بطريقة االتساق الداخلى (  1) 

ك عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياس ،  والدرجة الكليية وذل 
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( 63)للمقياس التى تنتمى إليه بعد حذف درجة المفردة من الدرجة الكلية ، وذلك عليى عينية تقنيين مكونية مين 

 . معاق حركياً من أطفال المرحلة المتوسطة بالرياض 

 

 (1)جدول 

ط بين درجة كل مفردة من مفردات المقياس بعد حذف درجة المفردة من الدرجة الكلية معامالت االرتبا

 للمقياس 

رقم 

 العبـارة
 مسـتوى الداللة معامـل االرتبــاط

رقم 

 العبـارة
 مسـتوى الداللة معامـل االرتبــاط

6 6.114 6.66 65 6.161 6.66 

1 6.187 6.66 61 6.464 6.66 

8 6.168 6.66 67 6.181 6.66 

4 6.114 6.66 63 6.466 6.66 

5 6.187 6.66 63 6.566 6.66 

1 6.874 6.66 16 6.466 6.66 

7 6.833 6.66 16 6.111 6.66 

3 6.586 6.66 11 6.768 6.66 

3 6.413 6.66 18 6.111 6.66 

66 6.466 6.66 14 6.114 6.66 

66 6.566 6.66 15 6.187 6.66 

61 6.537 6.66 11 6.168 6.66 

68 6.881 6.65 17 6.833 6.66 

64 6.437 6.66 13 6.586 6.66 

أن جميع عبارات مقياس الشعور بالعجز جاءت دالة إحصائياً، مميا ييدل عليى ( 6)ويتضح من جدول  
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 .عبارة "  13"الثقة فى عبارات هذا المقياس ويصبح العدد كما هو 

 :ثبات المقاييس * 

 :  استخدم الباحث عدة طرق للتأكد من ثبات المقياس على عينة التقنين على النحو التالى  

 :لعينة التقنين Alpha cronbach"  معامل الثبات والصدق الذاتي الفاكرونباخ -

 ان قام الباحث باستخدام معامل الثبات الفاكرونباخ ، لقياس ثبات المحتوى لمتغيرات الدراسية، وقيد تبيين       

مميا ييدل ( 6.353)قيد بليغ " " مقياس الشيعور بيالعجز ليدى األطفيال المعياقين حركيياً "معامل الثبات إلجمالي 

اليذى يمثيل الجيذر التربيعيى )على الثبات المرتفع لعينة الدراسة، األمر الذي انعكس أثرة عليى الصيدق اليذاتي 

اوحيت بنيوده فيي معاميل الثبيات ميا بيين وطبقيا لعبيارات المقيياس فقيد تر(. 6.311)حييث بليغ ( لمعامل الثبيات

 .، مما يدل على ارتفاع معدالت الثبات لجميع بنود المقياس(6.386،  6.348)

للمفردات الفردية فقد بلغ  Guttman (Split-half)اما معامل معامل ثبات التجزئة النصفية  -

وهذا ما يوضحه  .، طبقا لردود عينة الدراسة(6.733)، وللمفردات الزوجية فقد  بلغ (6.737)

 (.1)الجدول 

 (2)جدول 

 معامل الثبات والصدق الذاتي لمقياس الشعور بالعجز باستخدام معامل الفاكرونباخ 

 على عينة التقنين

 بنود مقياس الشعور بالعجز لدى األطفال المعاقين حركيا  
معامل 

 الثبات

معامل 

 الصدق

 6.311 6.353 أعاني من الضيق في حصص األنشطة 

 6.314 6.355 لي االختبارات التوتر تسبب

 6.313 6.318 اعتمد على اآلخرين في ذهابي للمدرسة

 6.315 6.351 صعود الدرج أسوء ما يواجهني في المدرسة

 6.317 6.316 المديح ال دورا له في تخفيف حدة توتري

 6.311 6.353 أتمنى ممارسة الرياضة في غرف مغلقة

 6.386 6.317 المدرسية سبب كرهي لهاوجود مرافق لي في الرحالت 
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 6.313 6.311 أشعر أن والداي سبب إعاقتي

 6.351 6.363 أفضل أن يكون أطفال صفي الدراسي من نفس اعاقتي 

 6.316 6.343 نظرات أسرتي إلعاقتي تزدني احباطاً 

 6.311 6.353 اشعر أن زمالئي األسوياء أقدر على النجاح مني 

 6.315 6.351 ال اعرف ماذا سأفعل بعد االنتهاء من دراستي 

 6.311 6.311 غالبية الوظائف ال تصلح مع اعاقتي

 6.364 6.387 أحاول الهرب من االنشطة البدنية

 6.311 6.356 أظن ان اعاقتي الحركية تؤثر على قدرتي الذهنية في الدراسة

 6.316 6.343 أذهب للمدرسة بمرافق

 6.357 6.361 باالحباط لعدم وجود أماكن مخصصة إلعاقتيأشعر 

 6.311 6.353 المديح ال يغير من شعوري بالعحز

 6.363 6.348 أكره مالعب الرياضة المفتوحة

 6.368 6.384 االعتماد على المرافق يفقدني متعة أي نشاط

 6.316 6.356 لوال اهمال أسرتي لما أصبحت معاقاً حركياً 

 6.316 6.343 وجودي مع أطفال معاقين حركياً أكثر راحة لي 

 6.311 6.311 أشعر أنني منبوذ بسبب اعاقتي الحركية

 6.314 6.354 اعاقتي الحركية تؤثر على تركيزي في المذاكرة 

 6.363 6.341 أعتقد أني الأستطيع ممارسة كل شئ في الحياة

 6.363 6.344 الوظائف المتاحة لي محدودة للغاية

 6.367 6.341 أتمنى اعفائي من حصص األنشطة

 6.361 6.346 لو كنت سليماً بدنياً لكنت أكثر تميزاً في الدراسة
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 6.311 6.353 معامل ثبات الفا كرونباخ للمقياس: اجمالي

 Guttman (Split-half)معامل التجزئة النصفية 

مفردات 

 زوجية

مفردات 

 فردي

6.733 6.737 

 :لعينة التقنين Internal consistencyاالتساق الداخلي : الصدق البنائي -

إلجمالي مقياس مقياس الشعور بالعجز لدى األطفال المعاقين " لقد تم حساب صدق االتساق الداخلي        

العالقة بين عبارة  لقياس  Pearson correlation( بيرسون)وذلك باستخدام معامل ارتباط "  حركياً 

 :كما يوضحه الجدول التالي. لدرجة الكلية إلجمالي المقياس وا

 (3)جدول 

 "لمقياس مقياس الشعور بالعجز لدى األطفال المعاقين حركيا  "معامالت االرتباط بين الدرجة اإلجمالية 

 (بيرسون)باستخدام معامل ارتباط  " ودرجة كل عبارة لعينة التقنين االتساق الداخلي

 الشعور بالعجز لدى األطفال المعاقين حركيا  مقياس مقياس 

 العبارات (r)معامل االرتباط  

 أعاني من الضيق في حصص األنشطة  *6.856

 تسبب لي االختبارات التوتر **6.468

 اعتمد على اآلخرين في ذهابي للمدرسة *6.846

 صعود الدرج أسوء ما يواجهني في المدرسة *6.833

 دورا له في تخفيف حدة توتريالمديح ال  *6.878

 أتمنى ممارسة الرياضة في غرف مغلقة *6.846

 وجود مرافق لي في الرحالت المدرسية سبب كرهي لها *6.846

 أشعر أن والداي سبب إعاقتي **6.463

 أفضل أن يكون أطفال صفي الدراسي من نفس اعاقتي  *6.856

 نظرات أسرتي إلعاقتي تزدني احباطاً  **6.545
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 اشعر أن زمالئي األسوياء أقدر على النجاح مني  **6.463

 ال اعرف ماذا سأفعل بعد االنتهاء من دراستي  *6.845

 غالبية الوظائف ال تصلح مع اعاقتي *6.858

 أحاول الهرب من االنشطة البدنية **6.135

 أظن ان اعاقتي الحركية تؤثر على قدرتي الذهنية في الدراسة **6.431

 أذهب للمدرسة بمرافق **6.564

 أشعر باالحباط لعدم وجود أماكن مخصصة إلعاقتي **6.536

 المديح ال يغير من شعوري بالعحز *6.136

 أكره مالعب الرياضة المفتوحة **6.113

 االعتماد على المرافق يفقدني متعة أي نشاط **6.517

 لوال اهمال أسرتي لما أصبحت معاقاً حركياً  **6.476

 وجودي مع أطفال معاقين حركياً أكثر راحة لي  **6.435

 أشعر أنني منبوذ بسبب اعاقتي الحركية *6.817

 اعاقتي الحركية تؤثر على تركيزي في المذاكرة  **6.463

 أعتقد أني الأستطيع ممارسة كل شئ في الحياة **6.165

 الوظائف المتاحة لي محدودة للغاية **6.537

 أتمنى اعفائي من حصص األنشطة **6.183

 لو كنت سليماً بدنياً لكنت أكثر تميزاً في الدراسة **6.157

 (6.66)دالة عند مستوى معنوية أقل من **    -(  6.65)دالة عند مستوى معنوية أقل من *      

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي  

الدرجة الكلية لمقياس الشعور بالعجز لدى األطفال يمكن تتبع معامالت االرتباط بين كل عبارة  واجمالى  -

المعاقين حركياً التى تنتمي إليه، حيث يعكس العمود األول العبارات لمتعلقة بالمقياس ، والعمود الثاني 

 .معامالت االرتباط لكل عبارة
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. فاقل ( 6.65)نوية ان عالقة معامالت االرتباط لكل عبارة واجمالى الدرجة الكلية للمقياس دالة عند مستوى مع -

 (. 6.157)و ( 6.846)هذا وقد تراوحت معامالت االرتباط بين 

مما يدل على ان أغلبية العبارات صادقة ومرتبطة مع أداة الدراسة، األمر الذى يبين صدق أداة الدراسة  -

 .وصالحيتها للتطبيق الميداني

 :مفتاح تصحيح المقياس 

، ويصييحح المقيياس بييأن يحصيل الطفييل ( 661)رجيية القصيوى والد( 13)الدرجية اليدنيا ميين المقيياس   

، " غالبييا " إذا اختييار االسييـتجابة "  8" ، وعلييى الدرجيية " دائمييا " إذا اختييار االسييتجابة "  4" علييى الدرجيية 

 " .ال " إذا اختار االستجابة "  6" ، وعلى الدرجة " نادراً " إذا اختار االستجابة "  1" وعلى الدرجـة 

 :مج المعد باللعب البنائي البرنا. 2

 .   المدة الزمنية المقررة لهذا البرنامج شهرين متتابعين بواقع جلستين كل أسبوع  

. خفض الشيعور بيالعجز ليدى األطفيال المعياقين حركيياً بالمرحلية المتوسيطة بمدينية اليدوادمي: هدف البرنامج

- :وتتفرع منه عدة أهداف الفرعية

ييية المسييتخدمة فييي البرنييامج والتييي تطييور مفيياهيم األطفييال وتفيير  انفعيياالتهم التعييرف علييى األلعيياب البنائ (6

 .وتكسبهم مهارات حركية أدائية كالدقة والسرعة واإلنجاز 

التعرف على أفكار وتصورات وخياالت األطفال ورغباتهم التي تتالءم مع احتياجاتهم النفسية ومتطلباتهم  (1

 .النمائية 

هيييارات الحركيييية وزييييادة إدراكهيييم لمفييياهيم األشيييياء وطبيعييية الميييواد مسييياعدة األطفيييال عليييى تنميييية الم (8

 .وخصائصها وصفاتها وبالتالي التمكن من استخدامها في حل مسائل حياتية

 .تدريب األطفال المعاقين حركياً على اللعب البنائي وفق برنامج معد مسبقاً  (4

- :أهمية البرنامج 

ية باللعب البنائي لألطفال ممن يعانون من إعاقية حركيية برنامج إجرائي يطبق باستخدام المهارات الحرك -6

. 

يمكن للمهتمين من أولياء األمور أو المعلمين أو األخصائيين النفسييين وغييرهم االسيتعانة بهيذا البرنيامج  -1

 . في تعاملهم مع األطفال المعاقين حركياً لسهولة تطبيقه وتوافر أدواته 

 .ء في البيئة الصفية أو خارجها يعزز العالقات االجتماعية ويقويها سوا -8

 .يقوم البرنامج على األلعاب البنائية وهو مناسب جداً لطبيعة هذه المرحلة التي سيطبق عليها  -4

 :مقومات البرنامج وأسسه 

يقوم البرنامج على اللعب البنائي واألنشطة المرتبطة به ليدى األطفيال وقيد أعتميد عليى عيدة نظرييات           

- :لعب في حياة الطفل على النحو التالي مفسرة لدور ال
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وارتبطت بتنظيم الواقع على مسيتوى " جان بياجيه"النظرية المعرفية في تفسير اللعب البنائي الذي قدمها  -

 (. 6333عاشور ، ) الفعل أو الفكر ال مجرد نسخه 

أهميية اللعيب وعالقتيه وتؤكيد عليى " فروييد"نظرية التحليل النفسي في تفسيير اللعيب البنيائي اليذي قيدمها  -

بالنشاط الخيالي للطفيل حييث يفتيرض أن السيلوك اإلنسياني يقيرره ميدى السيرور أو األليم اليذي يرافقيه أو 

يؤدي إليه من خالل الربط بين عملية اللعب والنشاط الخيالي واإليهيامي للطفيل ، وتخفييف التيوتر النفسيي 

 ( .1665الحيلة ، )للطفل ويساعده في حل مشكالته 

حييث رأى أن اللعيب عنيد االطفيال ليه ( كيارل غيروس)ية اإلعداد للحياة في تفسير اللعب الذي قيدمها نظر -

أشكاالً مختلفية منهيا ألعياب المقاتلية والمنافسية الجسيمية ومنهيا األلعياب المرتبطية بنشياطات وديية وألعياب 

 ( .1665الحيلة ، )التقليد والمحاكاة والدراما وأخيراً األلعاب االجتماعية 

 :النتائج

 :إجابة على التساؤل الرئيس في البحث 

  هل هناك فروق دالة إحصائيا بين مستوى الشعور بالعجز في االختبيار القبليي والبعيدي لألطفيال المعياقين

 حركياً على مقياس الشعور بالعجز؟

 Wilcoxon Signed" ويلككسيون "وللتحقيق مين صيحة التسياؤل تيم اسيتخدام اختبيار إشيارات الرتيب 

Ranks Test  لمقيياس الشيعور )إلظهار الفروق بين متوسطات رتيب القيياس القبليي والبعيدي لعينية الدراسية

  -:، وأسفر التحليل عن بيانات الجدول التالي ( بالعجز

 

 

 

 ( 4)جدول 

 على مقياس الشعور بالعجزالقياس القبلي والقياس البعدي-بين الفروق 

 لعينتين مترابطتين"   Wilcoxon Signed ranks  "Z" اختبار ويل كوكسن

 المقياس

 (قبلي)عينة الدراسة 

 (9)العدد

 (بعدى)عينة الدراسة 

 z (9)العدد 
مستوى 

 الداللة
 النتيجة

 (4، ر1ر)الوسيط  (4، ر1ر)الوسيط 

 دالة **6.665 1.368 48.56 36.61 الشعور بالعجز

 6.65مستوى معنوية اقل من دالة عند *  - 6.66دالة عند مستوى معنوية اقل من ** 
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 :من الجدول السابق يتضح ما يلى

طبقا لمقياس الشيعور بيالعجز ( القياس القبلي والقياس البعدي)توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كل من   

القيياس )ويرجيع هيذا الفيرق لصيالح ( 6.66)وذلك عند مستوى معنويية اقيل مين Z( "1.368 )"حيث بلغت قيمة 

 (. للقياس القبلي( )36.61)، مقابل قيمة للوسيط ( 48.56)بلغت قيمة الوسيط  ، حيث(البعدي

 :مناقشة وتفسير النتائج 

يمكيين تفسييير تلييك النتييائج والتييي أسييفرت عيين وجييود الشييعور بييالعجز لييدى المعيياقين حركييياً عنييد مقارنيية   

متوسطات رتبهم بالمتوسطات االفتراضية لالختبار، وذلك عند تطبيق القياس القبلي للشعور بالعجز باستخدام 

الذي يجعل الطفل المعوق يشعر  مقياس الشعور بالعجز للمعاقين حركياً، ويرجع ذلك إلى  أن الشعور بالنقص

وينظير إليهيا ، مما يجعله يبالغ في تقدير المواقف التي يمر بها فيميا بعيد ، بعدم األمن وعدم الكفاية وعدم الثقة 

 . مما يجعله يشعر بقلق مستمر ، ويشعر بعدم القدرة على مواجهتها، على أنها تشكل ضغوطا بالنسبة له 

مؤلم تحد من قدرة المعاق عليى ممارسية حياتيه الطبيعيية فتشيعره بيالنقص  فاإلعاقة الحركية بال شك حدث

والقصور والدونية عن غيره من األسوياء وأنه بعد إصابته باإلعاقة الحركية أياً كان نوعها يميل إليى السيلوك 

 ( .6337الشهري ،) االنسحابي وقد ينقطع عن ممارسة كل أو بعض النشاطات االجتماعية 

احث هذه النتائج إلى التأثير االيجابي والفعال لبرنامج األلعاب البنائية الذي أعد خصيصا لهذه ويعزو الب   

الدراسة في اكتساب األطفال المعاقين حركياً لمهارات الثقة بالنفس وتنميتها من خالل ممارسة األلعاب وإقامة 

أن بيرامج األلعياب تيؤدي إحيداث ( 1664)وقيد أكيدت دراسية آل ميراد . عالقات متوازية ناجحية ميع أقيرانهم 

تعديالت جوهرية في السلوك ، فتفاعل المعياقين حركيياً ميع أقيرانهم األسيوياء بيدنياً فيميا بيينهم وإقامية الحيوار 

مين   Axlineوكانت فرجينيا أكسلين. والتواصل والمساندة كفريق واحد يؤدي إلى إحداث هذه الفروق الكبيرة

وأكدت أهميته في تناقص الشعور السلبي نحو الذات، وتزايد الشعور اإليجيابي أوائل المهتمين بالعالج باللعب 

وأكدت أكسلين أن الطفل يتحول إلى فرد أكثر اكتماالً . نحو الذات ونحو اآلخرين من خالل الجلسات العالجية 

 (.  1666عبدالباقي، )ألنه من خالل العالج يتحرر من القيود ويكون أكثر تلقائية 

إن القابلية للشعور بالعجز أنما تحدث عندما يكون هناك تعارض بين ميا يعيشيه   Rogers ويرى روجرز

فاالضييطراب يييأتي عنييدما تكييون األحييداث التييي يييتم إدراكهييا علييى أنهييا ، الكييائن العضييوي وبييين مفهييوم الييذات

ار أو تلقيى تحريفياً فإن األحداث أما أن تلقى اإلنك، تنطوي على دالله بالنسبة للذات تتعارض مع انتظام الذات 

إلى الحد الذي تصبح معيه صيالحه للتقبيل ويغيدو اليتحكم الشيعوري أكثير صيعوبة عنيدما يناضيل الكيائن الحيي 

، إشباعا لحاجات ال تحظى شعوريا باالعتراف ويناضل استجابة لخبيرات تلقيى اإلنكيار مين اليذات الشيعورية 

، ى وعى بهذا التعيارض فأنيه يشيعر بالشيعور بيالعجز فإذا ما أصبح الفرد بأية درجه عل، عندئذ يحدث التوتر 

وعيدم المطابقية أو المالئمية ميا بيين إمكانيات ، وبأنه غير متحد أو غير متكامل وبأنه غيير متييقن مين وجهاتيه 

الفرد ومنجزاته وما بين الذات المثالية واليذات الممارسية ييؤدى إليى انخفياض مسيتوى تقيدير اليذات والشيعور 

 ( .6331، القطان )العجز بالذنب والشعور ب
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ومن الواضح أن السمات أو الخصائص النفسية للمعاقين حركياً  كالقلق والشعور بيالعجز وغيرهيا مين     

السمات التي تكون عامة لديهم ، إال إنها قد تتميز بسمات نفسية مرضية ربميا ال توجيد ليدى بعيض فئيات ذوي 

الذي ال يكون موجودا لدى بعض الفئات األخرى  الحرمان الحركياالحتياجات الخاصة فحياتهم مجموعة من 

ميين ذوي االحتياجييات الخاصيية، فحييياتهم مجموعيية ميين العزليية الحركييية، فكييل عجييز عيين الحركيية ورائهييا 

وءا مع تقدم العمر، وتزداد اإلحباطات التي تعبير عين اضطراب نفسي يتراكم يوما بعد يوم، وتزداد اإلعاقة س

وهو في هذه الحال إما أن ينسحب وتعتل صيحته النفسيية بكيل  .حالته النفسية بسبب تلك العقبات التي تعترضه

بميا تبقيى لدييه مين  الحرميان الحركييما تحمله الكلمة من معنى، وإما أن يتجيه نحيو نفسيه كيي يعوضيها ذاليك 

 .قدرات

فالمعوق حركيا له مشكالت وال يمكن إدماجه في الحياة العامة بشكل فعال إال بعد معالجة هذه المشيكالت، 

فهو أوال لديه مشكلة جسمية تتمثل في عدم القدرة على الحركية أو ضيعفها، وينيتج عين هيذه المشيكلة الجسيمية 

خطر المشاكل االجتماعية، وهي االعتماد على اآلخرين، وهذه تشكل اكبر صعوبة يمكن أن تصادف المعياق ا

إذ انه سيشعر بالنقص ويبني صورة سلبية عن نفسه وبال شك فانه سيشعر بالقلق واالكتئياب، وميع تيراكم هيذا 

فان ذلك سينعكس علية سلوكيا من عدوانيية وانطيواء واألخطير  العمليات الالشعوريةالشعور فانه ومن ضمن 

من ذلك رفض التوافق مع مشيكلته الجسيدية وتليك إحيدى أهيم المشيكالت التيي يواجههيا القيائمون عليى بيرامج 

إخيراج ميا عنيد الطفيل مين مشياعر والعالج باللعب يحقيق مزاييا عيدة  ، فهيو يسياعد عليى التنفييس االنفعيالي و

واتجاهات وحاجات ويعتبر اللعب بالرسم والتكوين والدمى مين أهيم ألعياب التنفييس ، كميا يسياعد اللعيب عليى 

االستبصار ويزيد من وعي األطفال بأنفسهم وقدراتهم وعالقاتهم مع اآلخرين ، وينمي التسيامي ليدى األطفيال 

فيد إتاحية الفيرص المتنوعية لألطفيال لالسيتمتاع باللعيب بطيرق بديلية والذي يتفق مع توقعات المجتمع فمن الم

 . ومقبولة 

كما أن مواقف اللعب المحببة للطفل تمكن من إقامة عالقة عالجية مع اآلخرين وباألخص األلعاب التي    

قيات وديية يشترك فيها اثنان مثل لعبة السلم والثعبان فهذه األلعاب تساعد الطفل الخيائف عليى اليدخول فيي عال

 (.6333عقل ، )مع اآلخرين 

- :ويوصي الباحث باآلتي    

البحث في مشكلة الشعور بالعجز لدى المعاقين عموماً والمعاقين حركياً بشكل خاص هي مسئولية تتطلب  -6

 .تعاون وتكاتف األسرة ومراكز التأهيل والجهات المختصة لعالج هذه المشكلة 

قدراتهم وعطائهم، بل على العكس يجيب االرتقياء بهيم وفيق إمكانيياتهم إعاقة األطفال الحركية ال تحد من  -1

 .وإعدادهم للمجتمع واعتبارهم أعضاء فاعلين فيه 

إعداد برامج وأساليب عالجية ووقائية للحد من مشكالت األطفال المعاقين حركياً، وتطبيقهيا فيي المراكيز  -8

 .والجمعيات التي تهتم بهذه الفئة 

المجتمعييات عيين احتياجييات هييذه الفئيية وكيفييية التعامييل معهييم بمييا يناسييب هييذه نشيير الييوعي بييين أفييراد  -4

 .االحتياجات من خالل وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية 

توفير الوسائل المساعدة لألطفال المعاقين حركياً في المجتمع لتسهيل عملية دمجهم وتفادي العراقيل التي  -5

http://kenanaonline.com/users/alenshasy/tags/246586/posts
http://kenanaonline.com/users/alenshasy/tags/246586/posts
http://kenanaonline.com/users/alenshasy/tags/246587/posts
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 .ية يمكن أن تزيد من مشاكلهم النفس

تقسيم اإلعاقات بشكل أكثر دقة ، وتخصييص أقسيام لكيل إعاقية فيي الجامعيات والكلييات حتيى نيتمكن مين  -1

 . خدمة كل إعاقة على حدى بما يتناسب و خصائصها 

 

 -:المراجع

أثييير اسيييتخدام بيييرامج باأللعييياب الحركيييية واأللعييياب االجتماعيييية ( . م1664)آل ميييراد ، نبيييراس ييييونس  -

رسيالة دكتيوراه غيير . )سينوات( 1-5)التفاعل االجتماعي لدى أطفال الرياض بعمير والمختلطة في تنمية 

 ( .منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة الموصل

. 8ط. األلعياب التربويية وتقنييات إنتاجهيا سييكولوجياً وتعليميياً وعمليياً ( . م1665)الحيلة ، محمد محمود  -

 .اعةدار المسيرة للنشر والتوزيع والطب: عمان 

مكتبة الفالح للنشير : الكويت . المدخل إلى التربية الخاصة ( . م6337)الخطيب ، جمال والحديدي ، منى  -

 .والتوزيع

أبحياث اليرميوك ، سلسيلة . مشكالت الطلبة المعاقين حركياً في محافظية إربيد (. 6336)الربضي ، هاني  -

 .31-44، (1)العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، 

.  7ط". مقدمية فيي التربيية الخاصيية"سييكولوجية األطفيال غييير العياديين ( . م1667) روق الروسيان ، فيا -

 .دار الفكر : عمان

عيالم الكتيب : القاهرة .  5ط" . الطفولة والمراهقة " علم نفس النمو ( . 6333)زهران ، حامد عبدالسالم  -

. 

رسييالة . )ين بشييلل األطفييالمفهييوم الييذات لييدى األطفييال المصيياب( . 6331)زيييدان ، وجييدي عبييداللطيف  -

 ( .ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ، بنها ، جامعة الزقازيق

القليق وكييف تيتخلص منيه بحيث يوضيح ( . م6336.) السباعي ، زهير أحمد ، عبدالرحيم ، شيخ إدرييس  -

 .دار القلم: دمشق. عالج القلق بالقرآن الكريم وبالعالج النفسي والتفكير االيجابي 

 .مكتبة زهراء الشرق : القاهرة  . معجم اإلعاقة البدنية ( . م1666)، عبدالرحمن سيد سليمان  -

دور ممارسييية األلعييياب واألنشيييطة الحركيييية فيييي خفيييض بعيييض (. 1661)سييييد ، أحميييد نصييير اليييدين  -

ورقة عمل مقدمية فيي نيدوة االضيطرابات . االضطرابات السلوكية واالنفعالية لذوي االحتياجات الخاصة 

 . مايو 11-16واالنفعالية لدى األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ، جامعة الخليج ، البحرين ، السلوكية 

اللعب كنشاط مسيطر في حياة الطفل ، مجلة الطفولة المبكرة ورياض (. 1666)شريف، نادية محمود  -

 . 33-71، (61)األطفال ، مجلة خطوة ، المجلس العربي للطفولة والتنمية، 

عالقة الدعم االجتماعي بمفهوم الذات ( . 1666) عبدالرحمن ، أبو عين ، يوسف زايد  الشقيرات ، محمد -

 . 16-88، (8) 67مجلة جامعة دمشق ، . لدى المعاقين حركياً 

العالقيية بييين االنسييحاب االجتميياعي ومسييتوى القلييق وبعييض ( . 6337) الشييهري ، أحمييد محمييد صييالح  -

فيات ومراكز التأهيل في كل من الطائف ومكية المكرمية وجيدة المتغيرات لدى المعاقين حركياً في المستش

 ( .رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية ، جامعة أم القرى)

: عميان.  6النمو المعرفي لطفل ما قبل المدرسة نظرياتيه وتطبيقاتيه ط(. 1668)العارضة، محمد عبد هللا  -

 . دار الفكر للطباعة والنشر

األلعياب ووسيائل التسيلية وأثرهيا النفسيي والتربيوي فيي طفيل ميا بيين السادسية  ( .6333)عاشور ، هالية  -

 (.بيروت، جامعة القديس يوسف. رسالة ماجستير غير منشورة ، العلوم التربوية . )والثانية عشرة 
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مكتبيية : القيياهرة . 8العييالج النفسييي الجميياعي لألطفييال باسييتخدام اللعييب، ط( . 6336)عبييدالفتاح ، كاميليييا  -

 .هضة المصرية، القاهرة الن

مركيز اإلسيكندرية : اإلسيكندرية . 1ط. اللعب بين النظرية والتطبييق ( . 1666)عبدالباقي ، سلوى محمد  -

 .للكتاب

المجال  في االجتماعية الخدمة مهارات (.1666)كمال الدين بدر ، عبده ،  احمد اللطيف ، رشاد عبد -

 . الطوبجي مطابع :القاهرة .  والمعاقين الطبي

حالة الشعور بيالعجز وسيمة الشيعور بيالعجز ليدى عينيات مين (. 6333)عبدالخالق ، أحمد ، حافظ ،أحمد  -

 .  46 – 63، (8) 1مجلة العلوم االجتماعية جامعة الكويت ، . المملكة العربية السعودية 

 المكتب الجامعي :يةاإلسكندر . االجتماعية الخدمة محيط في اإلعاقة(. 1668) كمال الدين عبده ، بدر -

 . الحديث

الييدار : عمييان. التربييية الخاصيية لألطفييال ذوي االضييطرابات السييلوكية ( . 1661)العييزة ، سييعيد حسييني  -
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  في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم  التربية والعلوم طلبة التربية العملية بكليتي أداء درجة 

 نضال غوادرة. د: إعداد

 جامعة الخليل -كلية التربية
       .eduNidalg@hebron 

 

 : ملخص الدراسة

في جامعة الخليل من  أداء طلبة التربية العملية بكليتي التربية والعلوم درجة هدفت الدراسة الى التعرف على

طالبا وطالبة من كليتي التربية والعلوم في جامعة ( 33)وتكونت عينة الدراسة من  وجهة نظر الطلبة انفسهم،

الدرس  رتحضي: )محاور فقرة وقسم االستبانة الى ستة( 58)استبانة تكونت من  بإعداد وقام الباحث الخليل،

وتقويم فهم  وادارة الصف واجراءات ضبط الطلبة، الدرس، تقديم وطرق واساليب وتفعيل محتوى الدرس، ،

كما استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه  والعالقات االنسانية مع الطلبة، الطلبة اثناء الدرس،

الخليل  عملية بكليتي التربية والعلوم في جامعةأداء طلبة التربية ال درجة أن :وتوصلت الدراسة الى الدراسة،

واالنحراف  ،(8.75)حيث بلغ المتوسط الحسابي  بدرجة كبيرة، جاءت من وجهة نظر الطلبة انفسهم

وكذلك ال توجد فروق ذات داللة احصائية في واقع أداء طلبة التربية العملية بكليتي  ،(6.43)المعياري 

الجنس، الكلية، ) :ل من وجهة نظر الطلبة انفسهم تعزى لمتغيرات الدراسةالتربية والعلوم في جامعة الخلي

التربية العملية، جامعة الخليل، طرق التدريس، ادارة الصف، : الكلمات المفتاحية (.المؤسسة التي يتدرب فيها
 . محتوى الدرس

The degree of practical education students’ performance at the  faculties  of Education 

and Science at  Hebron University from  students’ perspectives 
Dr. Nidal Gawadrah 

College of Education Hebron university 
Nidalg@hebron.edu 

 

Abstract 

The study aimed at identifying  the degree of practical education 

students’ performance at the  faculties of Education and Science at  Hebron 

University from  students’ perspectives. The study was conducted on a sample 

consisted of 99 students from the Faculty of Education and Faculty of Science at 

Hebron University. The researcher prepared a questionnaire consisted of (53) 

paragraphs, and divided it into six dimensions which are: preparing the lesson, 

activating the content of the 

lesson, methods for presenting the subject matter, adjustment and 

classroom management,evaluating students’ understanding and human 

relationships for students. The researcher used the descriptive analytical method . 

The study results revealed  that the degree of the students’ performance at the 

faculty of education and science at Hebron University  was high with an average of 

(3.75) and with  standard deviation (0.49) ,Also the results revealed that  there was 

no statistically significant differences in the degree of practical education students’ 

performance at the faculty of Education and Science at Hebron University from the 

mailto:Nidalg@hebron.edu
http://mail.hebron.edu/owa/redir.aspx?C=08adc08a5d7149aeadc6c1976b939191&URL=https%3a%2f%2fwww.google.ps%2fsearch%3fbiw%3d1366%26bih%3d677%26q%3dadjustment%2band%2bclassroom%2bmanagement%26spell%3d1%26sa%3dX%26ved%3d0CBcQvwUoAGoVChMIhYP13uWIyAIVCNOACh3wugUn
http://mail.hebron.edu/owa/redir.aspx?C=08adc08a5d7149aeadc6c1976b939191&URL=https%3a%2f%2fwww.google.ps%2fsearch%3fbiw%3d1366%26bih%3d677%26q%3dadjustment%2band%2bclassroom%2bmanagement%26spell%3d1%26sa%3dX%26ved%3d0CBcQvwUoAGoVChMIhYP13uWIyAIVCNOACh3wugUn
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students’ perspectives due to the variables of the study (gender, college , and the 

training foundation). Key words: practical education, Hebron University, practical education,  

educational methods, lesson content, class management.   

 :المقدمة 
فمنهم من سماها  اختلف التربويون حول تسمية الفترة التي يمارس فيها طالب الكلية فترة تدريبـه علـى التدريس،

كالتمرين  ومنهم مـن سـماها التربية العملية الميدانية وهناك مسميات أخرى، ومنهم من سماها التربية الميدانية، التربية العملية،

والهدف من هذه المسميات واحد، حيث أن مصطلح التربية الميدانية مصطلح يعم ويشمل  العملي أو التـدريب علـى التـدريس،

وتشمل كذلك  ألن النزول إلى ميدان التعليم يعني ممارسة التعليم في المدرسة بكـل طرقـه وأساليبه، جميع هذه المصطلحات؛

وكذلك مواجهة كل  ربون في أن يجيدها أو أن يكتسبها المتدربون بالممارسة العملية،التدريب على المهارات التي يرغب الم

، (1667أبو الهيجاء، )المشكالت التي تقع في الميدان سواء أكان ذلك في المدرسة أم داخل الفصل أم حتى في مكتب المعلمين

أبو ) م ترتبط بمهنة التدريس ارتباطا وثيقاوالتعود كذلك على االلتـزام بقواعـد إدارية وخلقية محددة واتجاهات وقي

 (.1667 الهيجاء،
إال أن هناك  بالرغم من وجود بعض االختالفات في الهدف من مهنة التدريس بين العاملين في المجال التربوي،

في  االختالف إلى وقد ترجع هذه االختالفات األساسي في هذه هو توجيه سلوك الفرد، الهدف أنّ  وهو عنصراً مشتركاً بينهم،

ومجتمع ما آخر تبعاً الختالف االتجاهات السائدة في  أو األهداف بين مجتمع، والتربية الحديثة، األهداف بين التربية القديمة،

تركز  وهناك االتجاهات الروحية ، ثم ظهرت االتجاهات التكاملية التي ، فهناك مثالً االتجاهات المادية، هذين المجتمعين

 (29 ،1996، سالم الحلبي،) .وتعليم الفرد  ية المتكاملة من خالل تربيةبناء الشخص على
ومن األمثلة على ذلك مشروع   -وقد أدرك القائمون على النظام التربوي في العالم ومنذ وقت مبكر أهمية دور المعلـم

حرصوا على توفير جميع اإلمكانات ف- (1661المحتسب، )العلوم لجميع األمريكيين، والمعايير الوطنية لتعليم العلوم ( 1616)

الالزمة إلعداده وتأهيله تربويا وأكاديميا ومهنيا، ذلـك أن مهنة التعليم لم تعد تقوم على الفطرة والموهبة والممارسة فقط، بل ال 

ويـة والنفسية، بد من إتقـان األصـول والقواعد واألساليب الفنية القائمة على أسس علمية مستمدة من األطـر والنظريـات الترب

 (.1667القاسم، )أثنائه  إلى جانب اإلعداد والتأهيل قبل الخدمة وفي
الفر وإمكانات قدرات صقل به يتم معمل بمثابة تعد والتي المعلمين إعداد برامج ضمن الميدانية أو العملية التربية تأتي

 الالزمة التدريسية والمهارات الكفايات كسب نحو د،

دويكات،) الواقع أرض على وقوفه منخالل صحيح أساس على ينطلق كي بنفسه؛ واعتزازه ثقته تنمية :وبالتالي.الفّعال للتدريس

2006،168.) 
أن التربية العملية هي محصلة ما درسه الطالب المعلم في كليات التربية، وعليه فإنه من ( 1668)ويرى شحاتة 

كاف للتدريب يمتد طيلة عام دراسي مثل طالب  دراسـية، وأن يحظـى بوقت  الضروري أن يمارس عمليا ما تلقاه من مناهج 

داخل الفصل بإشراف معلم ذي خبرة ودراية وامتالك للفكر التربوي  كليات الطب، وأن يحصل علـى تغذيـة راجعة على أدائه

ـي الـتعلم والطالب المتفوقين، الحديث، وأن يتدرب على تحليل الكتب المدرسية ونقدها، وعلى التمييز بـين الطـالب بطيئ

وإعدادية وثانوية بجوار كل  وأنشطة التقويم التربوي الحديث وإعداد سجالت األداء شريطة تخصـيص مدارس تجريبية ابتدائية

 .كلية من كليات التربية يشرف عليها أساتذة كلية التربية، على اختالف تخصصاتهم األكاديمية والتربوية والنفسية
مع هذه التعريفات للتربية العملية باعتبارها الجانب التطبيقي من برنامج إعداد المعلمين الذي ( 1664)هللا  ويتفق عبد

تقدمه كلية تربوية، وتنفذه في فترة زمنية محددة في إحدى المدارس المتعاونة وبالتعاون معها تحت إشراف تلك الكلية، وذلك 

تدريس، وتمكينه من ممارسة الوظائف المتعددة التي يقوم بها المعلم فـي بهدف مساعدة الطالب على اكتسـاب مهارات ال

 .المدرسـة وخارجها، وتنمية تقديره لمهنة التعليم واألخالق التي تقوم عليها
األطيييييف عليييييى خالليييييه مييييين للتعيييييرف الفيييييرص أفضيييييل المعلميييييين للطيييييالب يتييييييح العمليييييي التطبييييييق وبرنيييييامج

نميييييييييوهم  فيييييييييي ويناقشيييييييييوا عييييييييينهم، يقيييييييييرءوا أن قبيييييييييل مييييييييين لهيييييييييم قيييييييييدأتيح وكيييييييييان ، الناشيييييييييئ والشيييييييييباب ال

  والتعامييييييل معهييييييم، إلىمييييييداركهم التوصييييييل علييييييى القييييييدرة تنقصييييييهم مازالييييييت ولكيييييين بهييييييم، ويختلطييييييوا ومشيييييياكلهم،

القيييييييام بتطبيييييييق  عيييييين فائييييييدتها فييييييي تختلييييييف الطفييييييل وحاجييييييات مراحييييييل النمييييييو  خصييييييائص عيييييين القييييييراءة أن حيييييييث

وكييييييييذلك  مفيييييييييدة خبييييييييرات إلييييييييى األطفييييييييال عنييييييييد الكامنيييييييية القييييييييدرات إبييييييييراز علييييييييى العمييييييييل قرؤوا،مييييييييع مييييييييا 

حولهيييييييا  والمناقشييييييية وفهمهيييييييا التشيييييييويق التعلييييييييم وطيييييييرق ومبيييييييادت التيييييييدريس أسييييييياليب : عليييييييى االطيييييييالع يختليييييييف

 (  2004،33 صالح،)الميدان  في عملياً  الطرق وتلك األساليب تلك استخدام عند
 :اإلطار النظري 

ثم اعتمدت الدول فيما بعد ، " أهلية أو تطوعية " لى الجهود الشخصية لقد اعتمدت األساليب القديمة في التعليم ع



 
 

66Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK 
 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)2015/ September   
Vol.1, No.4 

، وقد مرت هذه التجربة بمراحل متعددة وكانت مرتبطة بتطور المجتمعات، التعليم النظامي، وأنشأت له مؤسسات خاصة به

لمعلم إلى مرتبة عالية لدى حتى أصبح التعليم ونوعية منتجاته عالمة على تطور المجتمع ونمائه وحضارته، ووصلت مكانة ا

 .األمم المتحضرة 
ركنا العملية التعليمية، والمعلم هو محور الرسالة التربوية الركيزة األهم في نجاحها، فمهما كانت  والمعلم والمتعلم هما

لقدرة والوعي واإلخالص ويتمتع بالكفاءة وا معلم يقوم على عملية التعليم :المنشود العناصر التربوية فّعالة فإنها لن تحقق الهدف

ويمكن تعريف المعلم بأنه هو القائد التربوي الذي يتصدر لعملية توصيل الخبرات والمعلومات التربوية، وتوجيه . والتقوى

 ( 2009،13ربيع ،. )السلوك لدى المتعلمين الذين يقوم بتعليمهم
امتالك المعلم لعدد من الصفات الشخصية وقد أشارت كثير من الدراسات التربوية إلى توفر عالقة إيجابية بين 

إنتاج أساليب تعليمية مؤثرة وممارسة قدرة توجيهية فائقة لعملية التربية المدرسية،  تمكنه من والوظيفية ومدى فاعليّة التدريس،

 (59 ،1981 حمدان،. )إحداثأثر بالغ في شخصيات التالميذ وحياتهم وبالتالي
ية التقليدية محور االهتمام والعامل الرئيسي المقرر بنجاحها أو فشلها، ويشكل في في العملية التربو يمثل والمعلم

يؤثر كل منها سلبياً وإيجابياً بنصيب  ،(78، 1666جمل، ) التدريس الحديث مع التالميذ المنهج والبيئة الصفية عوامل متكاملة

ل واألساسي، ويتبع هذا الدور أدوار فرعية وتتمثل في ودور المعلم في التدريس هو الدور األو في إنتاج التربية المدرسية،

 (73 ،2001 جمل،. )والتقويم ، المهمات التالية وهي التخطيط، والتنفيذ، واإلشراف والمتابعة
والمعلم الذي ال يملك الكفايات التعليمية المناسبة ، وال يدرك خطورة مهمته يصبح عبئاً على العملية التعليمية وعائقاً 

التطوير واإلصالح واألهداف التي يسعى إليها مجرد نظريات خالية من مضمونها يعم  دمها، وتصبح كل الجهود فيأمام تق

التردي كل مناحي العملية التربوية حتى ينعكس ذلك على المجتمع برمته، مهنة التعليم هي على قدر كبير من األهمية تتطلب 

م يتعامل مع مجموعة إنسانية مختلفة المشاعر والطبائع في داخل حجرة من صاحب هذه المهنة صفات معينة وذلك ألن المعل

 (19 ،2004 ،عقل. )التعليم الصف ، والمطلوب من المعلم إدارة هذه المجموعة إدارة حسنة لتحقيق أهداف
ذل جهد ولكي تصبح معلماً ناجحاً يجب أن تكون ملماً بالمادة العلمية التي تقوم بتدريسها، وحتى يتحقق ذلك يجب ب

سخي في تحضير الدروس التي ستقوم بشرحها ويجب أال يكتفي بالكتاب المدرسي بل عليه الرجوع إلى أكثر من كتاب للوقوف 

وأن يظهر كمعلم ناجح وذلك بإعداد الدرس وصياغته بصورة أفضل من الكتاب المدرسي  على جميع دقائق موضوع الدرس ،

ن يكون المعلم على سعة من العلم وقوة في الحافظة ، وعمق في الفهم حتى يكسب ما أمكن ، وإضافة إلى ذلك فإنه ينبغي أ

 (.1999 وجامل، الفرا. )احترام الطالب وثقتهم به ، وحتى يفيدهم الفائدة المرجوة 
خوضه مجال التدريس، هو علمه ودرايته بنظريات إدارة الصف  إن ما يخفف القلق الذي ينتاب الطالب المعلم عند بدء

ميم التدريس وطرقه، باإلضافة إلى تلقيه تـدريبات داخـل الجامعة وأيام المشاهدة في المدارس لربط النظرية بالواقع ببداية وتص

 .Reid,2011))برنامج التربية العمليـة ريـد
إلـى أن الطلبـة المعلمين ال يريدون وصفات جاهزة  (Laursen, 2007) وتشير بعض الدراسات مثل دراسـة لورسـن

يريدون إطـالق حريـاتهم وإبـداعاتهم لتطوير طرقهم الخاصة في التدريس بعد أن يتعلموا مبادئه  بل كوصفات الطبخ،

صعوبة تطبيق النظريات في مدارس التدريب وعدم التوافق بين المساقات التربوية ( 6333)شخشير وأبو دقة  وأصوله،وبينت

 . لواقع في المدارسالنظرية خالل اإلعداد وما هو موجود على أرض ا
أن من أهم جوانب التربية العملية قيام الطلبة المعلمين  ( Mattsson & others, 2011)ويضيف ماتسون وآخرون

عملية تدريب المعلمين عملية ) التعليم بمناقشة القضايا المهنية مع المعلمين ذوي الخبرة، وتعزيز التـدرب القائم على تطوير

تهاء المتدرب من برنامج التـدريب،وبرامج التدريب الحديثة تنظر إلى عملية تدريب المعلمين على مستمرة ال تتوقف بعد ان

يكون  ، فالتدريب ينبغي أن((1663سويرح، ) أساس أنها عملية مستمرة تبدأ باإلعداد قبل الخدمة وتستمر طوال الحياة المهنية

هات نظر الطلبة المعلمين حول التعلم والتعليم والتدريب عليه، فهـو بمثابة نقطة انطالق لتأمالت حول التعلـيم وفرصة لعكس وج

 .عمليـة استكشاف الذات وتأمل بالممارسة بنقدها وتحليلها واإلبداع فيها
، يستطيع من خاللها أن يعرف تأثير إتجاهاته  إن معرفة المعلم بطرائق التدريس وأساليبه ينبغي أن تتحول إلى مواقف

إن اتجاهات المعلم وقيمه ومشاعره وسلوكه قد تصبح  ،(176، 6333جابر،) وكه على كل طالب في فصلهومشاعره وقيمه وسل

التي يخبرها  الطالب قد يستمر في المقاومة، أما إذا استطاع أن يفهم نوع المشاعر لذا فإن بالغة التعقيد بالنسبة إلدراك الطالب،

المعلم على فهم ذاته الداخلية والخارجية، ومقدرته على فهم مشاعر الطالب الطالب، فإنه قد يستجيب بصورة مختلفة، إن مقدرة 

 (270 ،1989 جابر،.)وانفعاالته هم السبيل إلى تربية الطالب تربية متكاملة
وتحتل عملية التقويم مكانة هامة في عملية التعليم، والتقويم عملية تشخيصية عالجية تهدف إلى تحديد مدى التقدم الذي 

لتلميذ في الوصول لألهداف التعليمية التعلمية، بغيت مساعدته على النمو، وبلو  هذه األهداف، في ضوء نتائج عملية أحرزه ا

التقويم، وتتصف عملية التقويم باستمراريتها استمرارية الموقف التعليمي نفسه، وشمولها جميع جوانب العملية التعليمية 

أن يتم في ضوء األهداف، وهناك مجموعة من األساليب والطرق التي يمكن استخدامها التعلمية، باإلضافة إلى أن التقويم يجب 

لتحقيق أغراض عملية التقويم، ويتم تحديد هذه األساليب والطرق في ضوء األهداف التي يراد 
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مدى إتقان التلميذ لهذه تقويمها ، فإذا كان الهدف التعليمي يتضمن إتقان الطالب مهارة معينة فطبيعي أن يلجأ المعلم إلى تحديد 

المهارة، أما إذا كان الهدف التعليمي يدور حول اكتساب التلميذ مجموعة من الحقائق والقوانين ، فيمكن استخدام مقياس يقيس 

مدى معرفة التلميذ لهذه الحقائق والقوانين، وبالتالي فإن أساليب التقويم يتم تحديدها في ضوء األهداف التي نسعى للتأكد من 

 ( 23 ، 1983 جرادات ،.)حقيقها ت
ويعد التقويم عملية منهجية تتطلب جمع بيانات موضوعية وصادقة من مصادر متعددة باستخدام أدوات متنوعة في 

. محددة بغرض التوصل إلى تقديرات كمية وأدلة وصفية يستند اليها في إصدار أحكام ، أو اتخاذ قرارات مناسبة ضوء أهداف

األخيرة الماضية ثورة في مفهوم التقويم إذ أصبح للتقويم أهدافاً متنوعة ، واختلف دور المعلم اختالفاً كلياً  ولقد شهدت السنوات

عن دوره في الماضي ؛ فعليه تقع مسؤولية كبيرة في نجاح العملية التعليمية ومواكبة المستجدات التربوية الحديثة بما فيها ما 

متطلبات عمل المعلم الحالي تخصيص جزء من عالمة تقويم الطالب باستخدام يرتبط بالتقويم الواقعي ، وأصبح من 

التقويم البديل، وتقويم : وهناك اتجاهات حديثة في التقويم أهمها ،(1668الزعبي، )استراتيجيات وأدوات التقويم الواقعي

ئط المفاهيم، والتقويم باستخدام االختبارات، األقران، والتقويم بالمالحظة، والتقويم األداء بالمقابالت، والتقويم باستخدام خرا

هو قدرة الطالب على المالحظة والتحليل والحكم على أدائه باالعتماد على معايير واضحة ثم وضع الخطط  والتقويم الذاتي

راً في الدراسة، لتحسين وتطوير األداء بالتعاون المتبادل بين الطالب والمعلم، وتبرز اهميته في كونه ينمي تحمل المسؤولية مبك

وتدريبهم  ويؤدي إلى تقوم الذات بوقت مبكر، ومشاركة الطلبة في تحديد المستويات بغرض تطبيقها على أعمالهم وانجازاتهم،

مستوى عملهم، وتخفيف العبء عن المعلم، كما يتواءم مع مبادت مع التعلم البنائي، ويعطيهم فرص التوقف  على تحديد

 (.1666عفانة، )يقومون به ويتعلمونه  والمراجعة والتفكير فيما
 :الدراسات السابقة 

اهتمت دراسات وبحوث  بدأ االهتمام يتزايد وبشكل مستمر بإعداد المعلمين ، لرفع مستوى التعليم ونوعيته ، فقد

يل العلمي ولدى وأدبيات على المستويين ، اإلقليمي والعالمي ، بالجوانب الخاصة بالبحوث المتضمنة لمهارات التدريس والتحص

الطلبة المعلمون ، الذين يتم إعدادهم في كليات التربية والجامعات لمزاولة عملية التعليم في المستقبل ، ومن تلك الدراسات 

 :ما يلي  والبحوث
 (1664)دراسة أبو عقيل 

جامعة الخليل هدفت الدراسة إلى الكشف عن معوقات استخدام ملف اإلنجاز لدى طلبة مساق التربية العملية في 

طالباً وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية وتوصلت النتائج إلى وجود ( 34)واتجاهاتهم نحوه وتألفت العينة من 

أهمية لملف اإلنجاز تكمن في مجموعة من األعمال تعد ذاتياً وتكمن أهم المعوقات في عدم وجود الوعي الكافي بكيفية استخدامه 

ات كانت في الرغبة في التغيير والتجديد والتنوع ومن جانب آخر تبين لدى الطالبات اإلناث رغبة في استخدام وأهم االتجاه

 .المعوقات عند طلبة التخصصات األدبية أكثر من غيرهم ملف اإلنجاز اكثر من الطلبة الذكور وأن
 (:1668)دراسة عياد 

لية في مؤسسات التعليم العالي في التربية العملية من وجهة نظر الدراسة إلى التعرف على واقع التربية العم هذه هدفت

وتكون مجتمع الدراسة من كافة طلبة التربية العملية برنامج تعليم العلوم مستوى سنة  فلسطين، تعليم العلوم،/ الطلبة المعلمين

فقرة  (11) انة كأداة للدراسة مكونة منرابعة في جميع مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، وقد استخدمت الباحثة استب

المحتوى  موزعة على أربع مجاالت وهي تعاون مدرسة التدريب وفاعلية المشرف الجامعي وتقويم الطلبة المعلمين ومناسبة

علية فا: النظري للحاجات التطبيقية للمدارس، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن متوسطات مجاالت الدراسة ترتبت تنازلياً كما يلي

وتقييم واقع التقويم، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود  وتعاون مدرسة التدريب، المحتوىالنظري، المشرف الجامعي، مناسبة

 .فروق دالة إحصائياً بين متوسطات استجابات أفراد العينة تعزى لمتغيري الجنس والمؤسسة التعليمية
 (:Ucar,2012)دراسة يوكار 

رصد أثر برنامج تدريب الطلبة المعلمين من وجهة نظرهم نحو العلم والعلماء ونحو تعليم  هدفت هذه الدراسة إلى

معلماً من معلمين ما قبل الخدمة لمادة العلوم االبتدائية الذين كانوا يتدربون على  (645) العلوم حيث تألفت عينة الدراسة من

اختبار تصور العالم، واختبار تصور : لجمع البيانات وهيواستخدمت ثالث أدوات ( 3-1)تدريس العلوم العامة للطلبة من 

مدرس العلوم، ووجهات نظر الطلبة حول اختبارات العلوم، وتوصلت الدراسة إلى أن برنامج التدريب أثر على آراء الطلبة 

ين تغيرت من المعلمين وكان األثر األكثر وضوحاً للبرنامج في وجهات النظر حول تدريس العلوم وأن انطباعات المشارك

 .وجهات النظر التي كانت تركز على المعلموتركز على الطالب المتعلم
 (:1666)دراسة الفقعاوي 

هدفت الدراسة التعرف إلى مدى توافر معايير تقويم برامج التربية العملية إلعداد معلم التعليم األساسي بكليات التربية 

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ، وقامت  ذلك من خـاللفي جامعات قطاع غزة في اإلعداد النظري والعملي و

طالباً وطالبـة ( 173)بإعداد استبانتين لتقـويم بـرامج التربية العملية من الناحيتين النظرية والعملية ، وتكونت عينة الدراسة من 

م اختيارهم ) حـةالقدس المفتو -األقصى  -اإلسالمية  -األزهر)من طالب الجامعات في قطاع غزة 
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ن مدى توافر  :وقد توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية . بالطريقة العشوائية الطبقية حـسب الجـنس والجامعـة، التخصص

معايير تقويم برامج التربية العملية إلعداد معلم التعلـيم األساسـي بكليـات التربية في جامعات قطاع غزة في اإلعداد النظري 

أن درجة رضا الطالب عن أداء المشرف الجامعي ، المدرس المتعاون ، المـدير المتعـاون في  %13.3 كان بنسبةوالعملي 

ال  %17.1 التربية العملية إلعداد معلم التعليم األساسي بكليات التربية في جامعات قطاع غزة فـي اإلعداد العملي كان بنسبة

تربية العملية إلعداد معلم التعليم األساسي بكليات التربية في قطاع غـزة تعـزى في التقدير التقـويمي لبـرامج ال توجد فروق

ي التقدير التقويمي لبرامج التربية العملية إلعداد  توجد فروق. في جميع المجاالت والدرجة الكلية والتخصص لمتغيـر الجنس

ع الجامعة في جميع المجاالت والدرجة الكلية لصالح معلم التعليم األساسي بكليات التربية في قطاع غـزة تعـزى لمتغيـر نـو

 . جامعة األزهر
 (1666) دراسة الخريشا والشرعة والنعيمي

هدفت للتعرف الصعوبات التي يواجهها طلبة التربية العملية في الجامعة الهاشمية وجامعة األسراء الخاصة وكانت 

،وكانت أداة (1667-1663)سون في الفصل التدريسي األول طالبا وطالبة يدر (133) عينة الدراسة طبقية عشوائية من

وبرنامج التربية  ,المدرسة المتعاونة: فقرة موزعة على خمسة مجاالت هي( 11)الدراسة عبارة عن استبانة اشتملت على 

داللة إحصائية بين أظهرت نتائج الدراسة وجود فروقات ذات . والمشرف األكاديمي، والمعلم المتعاون، والطالب المعلم، العملية

وأظهرت النتائج ايضا عدم وجود ، متوسطات صعوبات التربية العملية تعزى لنوع الجامعة ولصالح جامعة االسراء الخاصة

 .فروق ذات داللـة إحصائية بين متوسطات صعوبات التربية العملية تعزى الى الجنس والتخصص
 (1666)دراسة الشاعر 

لم المتعاون في التربية العملية في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر هدفت إلى فحص فاعلية دور المع

عالقة المعلم المتعاون : التربية العلمية في منطقة بيت لحم التعليمية، وقد استخدم الباحث استبانة مكونة من محورين هما طلبة

مع تقييم المشرف، وقد بلغت العينة  مع الطالب المتدرب وموضوعية المعلم المتعاون في تعبئة التقرير ومدى اتفاقه

دارساً ودارسة في منطقة بيت لحم التعليمية وتوصلت الدراسة إلى أن النسبة المئوية الكلية لعالقة المعلم المتعاون مع  (613)من

مي مع المعلم وهي درجة مرتفعة جداً وأن الطالب المعلم يستفيد بدرجة مرتفعة من لقائه التقي (36.38) الطلبة المتدربين بلغت

الحسابية لدرجة فاعلية دور المعلم المتعاون في التربية  المتعاون ومشرف التربية العملية، وأن هناك فروق في المتوسطات

العملية في جامعة القدس المفتوحة في منطقة بيت لحم التعليمية تعزى إلى متغير المعدل التراكمي لصالح التقدير جيد، أما متغير 

 .النتائج لصالح الذكورالجنس فكانت 
 (:2010)  دراسة الناقة

الدراسة إلى تقويم أداء الطلبة المعلمين بكلية التربية اختصاص علوم في الجامعة اإلسالمية، وقد تكونت  هذه هدفت

يلي في هذه طالباً وطالبة من كلية التربية في الجامعة اإلسالمية، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحل (86)عينة الدراسة من

وتوصلت  .الدراسة حيث استخدمه من خالل تصميم بطاقة مالحظة تمثل نموذجاً لتقويم أداء الطالب المعلم اختصاص علوم

أن هناك قصور في أداء الطلبة المعلمين اختصاص علوم في الجانب العلمي، حيث أظهرت النتائج : الدراسة إلى النتائج التالية

في أداء الطلبة المعلمين  وال توجد فروق ذات داللة إحصائية .األداء عليها ما بين متوسطة ومقبولة أن جميع العبارات التي كان

وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أداء الطلبة المعلمين  .تخصص علوم في المجاالت السابقة تعزى لمتغير الجنس

 (.وكالةحكومة، )تخصص علوم في المجاالت السابقة تعزى لمتغير المؤسسة 
 ( :1666)دراسة الرنتيسي 

الدراسة إلى تقويم مستوى أداء الطالب المعلم لألنشطة الصفية وعالقتها ببعض المتغيرات، كالمعدل التراكمي  هذه هدفت

طالباً وطالبة من طلبة المستوى الرابع الممارسين للتدريب الميداني ، وقد قام الباحث ( 60) والجنس وشملت عينت الدراسة

ميم بطاقة مالحظة لمالحظة أداء الطالب المعلم لألنشطة الصفية ، والختبار فروض الدراسة ، استخدم الباحث النسب بتص

ارتفاع مستوى أداء الطلبة : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية ( Ttest)المئوية، ومعامل االرتباط بيرسون واختبارات 

لألنشطة الصفية ومعدلة التراكمي، وعدم  بين أداء الطالب المعلم جود ارتباط ضعيفالمعلمين لألنشطة الصفية بشكل عام، وو

وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط أداء الطالب المعلم تبعاً للجنس، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط 

 .أداء الطالب المعلم تبعاً للتخصص
 (1663)دراسة الطراونة والهويمل 

إلى معرفة المشكالت التـي تواجـه الطالب المعلم في فترة التطبيق الميداني لتخصص معلم الصف في فقد هدفت 

جامعـة مؤتـة، والمتعلقـة بالمشرف الجامعي، والمعلم المتعاون، ومدير المدرسة وإجراءات التربية العملية، واقتراح حلول لها، 

مـا هـي المشكالت التي تواجه الطلبة المعلمين : ه سؤال مفتـوح إلـيهمطالبا وطالبة تم توجي( 684)تكونت عينة الدراسة من 

أظهرت نتائج الدراسة أن من أبرز المشكالت المتعلقة بالمشرف  أثناء فترة التطبيق والمتعلقة بجوانب الدراسة األربعة، وقد

فسية للطالـب المعلـم، وعـدم متابعـة المشرف الجـامعي تسـاهل المشـرف الجامعي في تقويم الطلبة أو تشدده وإهماله الجوانب الن

الجامعي لتخطيط الطالب المعلم قبل تنفيذ الحصة وتأجيل تقديم التغذية الراجعة، والحكم على مستوى 
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الطالب من حصة واحدة أو اثنتين، ومن المشكالت المتعلقة بالمعلم المتعاون تأخره أو حتى تغيبه دون تنسيق مسبق مع المتدرب 

تابعة أداء الطلبة المعلمين أو االطالع على دفاتر تحضيرهم، أما المشكالت المتعلقة بمدير المدرسة المتعاونة وعدم وعدم م

الوسائل  متابعة حضور وغيـاب الطلبة المعلمين أو عقد لقاءات أسبوعية معهم، تشدد أو تساهل المدير، وعدم قيام المدير بتوفير

لمعلمين في تحضيرهم وتنفيذهم للحصـص المدرسـية، وعدم تخصيص غرفة أو مكاتب ولوازم التعليمية التي يحتاجها الطلبة ا

للطلبة المعلمين أثناء فترة تدريبهم، وبالنسبة للمشكالت المتعلقة بإجراءات التربية العملية فقد أظهرت الدراسة عدم وجود دليل 

للطالب المعلم وأدواته، وأن عدد زيارات المشرف الصفية مرتبطة  في متناول أيدي الطلبة، وعدم االقتناع بأسلوب التقويم المتبع

 .بعدد الطلبة الذين يشرف عليهم، وعدم تفر  الطالب للتطبيق العملي
 (1663ملص والعبد الالت،)دراسة 

، هدفت إلى التعرف على الصعوبات التـي تواجـه طلبة برنامج التربية العملية في مدارس مديرية تربية عمان األولى

وتشمل هـذه الصـعوبات المتعلقة بكليات التربية، والمشرف الجامعي، وإدارة المدرسة المتعاونـة، والمعلـم المتعـاون، وتكونت 

تدربوا في مدارس  ، والذين(2008/2007) العينة من جميع الطلبة المسجلين فـي برنـامج التربيـة العمليـة للعـام الدراسـي

موزعـة علـى ( 53)طالبـا وطالبـة مـن مختلف التخصصات ، وقد تم تطوير استبانة ضمت ( 35)عمان األولى وعددهم 

ترجمة النظريات التربويـة الـى واقـع عملي، جهل : األربعـة مجـاالت، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج كان من أهم الصعوبات

رس ذات اإلمكانيات القليلة، عدم التنويع في أساليب الكثير من األمور اإلدارية في المدارس المتعاونة ، اختيار بعـض المـدا

 .تقويم الطلبة على زيـارة صفية واحدة اإلشراف والتقويم واقتصار
 (:2009)أبو دلبوح دراسة 

إعداد الطالب المعلم في كلية  العملية فيهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن آراء الطلبة المعلمين لدور برنامج التربية 

كما استخدم االستبانة ، المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسةاستخدم الباحث وقد   .الرياضية في جامعة اليرموكالتربية 

وأشارت نتائج الدراسة .ب وطالبةطال  (76)وبلغ عددها ، من عينة الدراسة التي اختيرت بالطريقة المتيسرةلجمع البيانات كأداة 

وضرورة إدراك المعلم المتعاون لدوره تجاه طالب ، صيانة المالعبواألجهزة الرياضيةإلى ضرورة إشراك الطالب المتعلم في 

والتأكد من ، الفرق الرياضيةاختيار أعضاء وإشراكه في ، التربية الرياضيةل في اطالعه على ما يستجد في مجاالتربية العملية 

التربية أما فيما يتعلق بإدراك مشرف   .ارجية للمدرسةفي النشاطات الخشتراك واال تقديمها للطلبةل الدراسية قب مناسبة المادة

دور برنامج التربية العملية في إعداد و لدوره تجاه طالب التربية العملية فينبغي التركيز على عدد الزيارات اإلشرافيةالعملية 

محتوى مناهج ل ى عملية تحليوالتدريب عل، بموعد مسبقاليرموك وتحديدها جامعة : م في كلية التربية الرياضيةّالطالب المعل

كما أشارت نتائج التحليالت اإلحصائية إلى عدم وجود فروق .والمساعدة في إعداد النشرات الرياضية الهادفة،التربية الرياضية

ذات داللة وجود فروق في حين أظهرت الدراسة ، تعزى للجنس ومكان اإلقامة  (α =6.65) عند المستوى ذات داللة إحصائية 

 (.13-75.3)مستوياتهم التحصيلية ضمن الفئة الذين تقع تعزى إلى مستوى التحصيلي ولصالح الطلبة المعلمين إحصائية 
 (:2007)دراسة شاهين 

الدراسة إلى تقويم برنامج التربية العملية في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر الطلبة المعلمين ، وقد سعت  هذه هدفت   

وجهات نظر الطلبة في محاور متعددة شملت أهداف البرنامج وخطواته وأدوار إدارة المدرسة الدراسة إلى الوقوف على 

طالباً معلماً ، تم اختيارهم عشوائياً وفق التوزيع الطبقي من  (389) وأدوار المعلم المتعاون ، وقد تكونت عينة البحث من

نسخة منها  (365)أربعة محاور تم توزيعها واستعادة فقرة موزعة على (63)مجتمع المعلمين واستخدمت استبيانه مكونة من

تقويم  استبانة المعلمون على كانت تقديرات الطلبة: منها النتائج مجموعة من وبعد إجراء عملية التحليل تم التوصل إلى

ين عدم وجود تب األربعة، كما االستبانة على محاور البرنامج في مستوى التقدير العالي مع وجود نقاط الضعف التي توزعت

بين متوسطات تقديرات الطلبة المعلمين على برنامج التربية  (0.05=)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وكذلك .العملية، تعزى لمتغيرات الجنس، الحالة االجتماعية

لمعلمين على برنامج التربية العملية وفقاً لمتغيرات الحالة الوظيفية والتخصص بين متوسطات تقديرات الطلبة ا ( 0.05=)

 .واختيار المدرسة وأبعاد االستبانة 
 (:2002)دراسة أجرا ليك 

هدفت الدراسة إلى الوقوف على نوع الدم والتغذية الراجعة المطلوبة التي يحتاج إليها الطالب المعلم وآليات تزويده 

دراسة على الطلبة الذين التحقوا ببرامج تأهيل بعد البكالوريا ، إلعداد المعلمين للمرحلة االبتدائية في بها، وقد طبقت ال

طالباً معلماً ، وتم جمع المعلومات المطلوبة للدراسة من خالل المقابالت التي أجريت مع طلبة  (65)وكان عددهم(  تورينتو)

بيان حول إدارة لبرنامج التربية العملية ككل وقد تبين من نتائج الدراسة أن معلمين تم اختيارهم عشوائياً ، باإلضافة الست

العناصر األساسية التي تشكل أسس نجاحالتربية العملية هي توفير الدعم المعنوي من قبل المعلمين المشاركين في التدريب ، 

ك فإن المرونة في المحتوى التعليمي وطرق وعالقة األقران أو الزمالة بالمعلمين المتعاونين ودرجة التعاون معهم ، كذل

على إنجازهم وكيفية تقديمها بطرق إنسانية وأخالقة  التدريس عوامل إضافية ، وكذلك فإن للتغذية الراجعة التي يتلقونها أثراً 
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 .التربية العملية وعملية وفهم كل ما يقال حول التعليم في الفروق الصفية الحقيقة ، وجميعها تسهم في تقدير مستوى النجاح في 
 ( :2001)دراسة جوف وستر ودار 

معلماً ومعلمة متعاوناً يعملون في مدارس والية جنوب غرب  (16)هدفت الدراسة إلى فحص توجيهات التربية العملية لـ

ع المعلومات من الواليات المتحدة إلعداد الطلبة المعلمين حول كيفية توظيف التكنولوجيا في نشاطات التعليم والتعلم وقد تم جم

مصادر متعددة منها السجالت اإللكترونية ، النقاشات عبر البريد اإللكتروني ، ومجموعات نقاش بين معلمين متعاونين ، ومن 

 :خالل ورش العمل خلصت الدراسة إلى
ر الطلبة المعلمين أن جميع المعلمين يقرون بأهمية الدعم المعنوي للطلبة المعلمين ، وأن هذا الدعم ينبغي أن يتضمن إشعا

 .بالراحة وعدم الحرج وتوجيه األسئلة والمشاركة في التأمالت في الحصص 
إلى أن إدارة وتنظيم التدريب الميداني من القضايا الحاسمة بالنسبة للطالب المعلم بوصفه مفتاح الذات  وكما أشاروا باإلجماع

 .المهنية لهم 
 ( :1995)  دراسة كار سوي

وقد توصلت الدراسة إلى أن تدين الكفايات  (لوزانا) الكفايات التعليمية لمعلمي المناطق الريفية في هدفت الدراسة إلى

التعليمية لدى معلمين المناطق الريفية ، يعود إلى عدم قدرته على دفع الرسوم التعليمية وتكاليف المدرسة مما أدى إلى عدم 

برامج الجامعة من خاللها في تطوير الكفايات الضرورية لمعلمي المناطق  تمكنهم من االلتحاق بالدورات التربوية التي تساهم

وهو عبارة عن برنامج تطويري لتدريب المعلمين الذين يتخرجون من ( وست)اشتمل ذلك البرنامج على مشروع  الريفية ، وقد

ساعة (  21 )ل ذلك البرنامج على المتالك وتطوير الكفايات الالزمة لمعلمي المناطق الريفية ، وقد اشتم (لوزانا) جامعة

دراسية معتمدة لمتطلب أساسي يهدف إلى تدريب المعلمين على استخدام الحاسوب ، ألغراض التدريس والتغلب على العقبات 

 .التعليمية مع التركيز على تكنولوجيا التعلم وبرنامج العمل مع األسرة 
 :تعليق على الدراسات السابقة 

عملية على جانب كبير من األهمية في مراحل إعداد المعلم ، وهي تكسب أهميتها من أهدافها والعمليات أن التربية ال     (6

المشاركة فيها سواء كانت المؤسسة أو الطالب أو المشرف أو إدارة  التي تواكبها واألدوار المنطقية لكل عنصر من العناصر

 .المدرسة أو المعلم المتعاون 
الدراسات تتناول تقويم برنامج التربية العملية من عدة محاور بغيت التحقق من فعالية كل محور هناك مجموعة من      (2

وعالقة ذلك بالدور المنوط بالعنصر البشري المسؤول عن ذلك ، ومن أهم هذه المحاور التي ركزت عليها تلك الدراسات 

 .بعملية التقويم  العملية التدريسية بجوانبها كافة ، ابتداًء من التخطيط ثم انتهاءً 
وتفعيل  الدرس، تحضير)فقد شملت  تميزت هذه الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث المحاور التي تناولتها     (8

وتقويم فهم الطلبة أثناء الدرس،  وإدارة الصف وإجراءات ضبط الطلبة، وطرق وأساليب تقديم الدرس، محتوى الدرس،

والفئة المستهدفة وهم طالب  الطلبة كونها تشكل العناصر ذات األهمية في برنامج التربية العملية، والعالقات اإلنسانية مع

 .التربية العملية
 :مشكلة الدراسة 

 :تتحدد مشكلة الدراسة باإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي
 وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟في جامعة الخليل من  والعلوم التربية أداء طلبة التربية العملية بكليتي درجة ما

 -:األسئلة الفرعية التالية ويتفرع من هذا التساؤل
في جامعة الخليل من وجهة نظر  والعلوم التربية أداء طلبة التربية العملية بكليتي درجة فروق في هل يوجد     -

 ؟(ذكر، أنثى)تعزى لمتغير الجنس  الطلبة أنفسهم
في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة  والعلوم التربية بكليتي لتربية العمليةأداء طلبة ا درجة فروق هل يوجد     -

 ؟(التربية، العلوم )أنفسهمتعزى لمتغير الكلية 
في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة  والعلوم التربية بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة فروق هل يوجد     -

 ؟(خاصة، وكالة ة،حكوم)أنفسهمتعزى لمتغير المؤسسة
 -:فرضيات الدراسة

أداء طلبة التربية  درجة في( α=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة      -

 ؟(ذكر، أنثى)تعزى لمتغير الجنس  في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم التربيةوالعلوم بكليتي العملية
أداء طلبة التربية  درجة في( α=0.05)إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة      -

 ؟(التربية، العلوم)تعزى لمتغير الكلية  في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم التربيةوالعلوم بكليتي العملية
أداء طلبة التربية  درجة في( α=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة      -
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حكومة، )تعزى لمتغير المؤسسة  في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم والعلوم بكليتيالتربية بكليتي العملية

 ؟(خاصة، وكالة 

 -:أهداف الدراسة 
ف وإجراءات وإدارة الص الدرس، تقرير طرق وأساليب و وتفعيل محتوى الدرس، الدرس، تحضير كيفية التعرف على-1

 . والعالقات اإلنسانية مع الطلبة وتقويم فهم الطلبة أثناء الدرس، ضبط الطلبة،
في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة  والعلوم التربية بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة التعرف على -1

 (.هاالتي يتدرب في الجنس، والكلية، والمؤسسة)تعزىللمتغيرات اآلتية  أنفسهم

 -:أهمية الدراسة 
 .التدريسفي  التربوية العامة والسلوكية األهداف تطوير مهارة المتدربين العملية الخاصة ببناء واستعمال     -

 .تطوير مهارة المتدربين العملية الخاصة بتحضير الدروس اليومية      -

النشاط الصفي والتي يستطيع  وأوجه التدريسعملية  ألبعاد الجوانب المعرفية اكتساب الطالب المعلمين     -

  .ممارستها عملياًمع تالميذه فيما بعد 
 .اكتساب الطالب المعلمين معلومات حول اإلدارة الصفية الناجحة واإلدارة المدرسية في واقع الميدان     -

 .ب الميداني تعطي معلومات عن أداء طالب التربية ومدى نجاح هذه المادة في الكليات والتدري     -
 -:حدود الدراسة 

 -: يلي  تتمثل حدود الدراسة في ما
في جامعة الخليل من وجهة نظر  والعلوم التربية بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة :حدود موضوعية     -

 . الطلبة أنفسهم
 (.2015-2014) من العام الجامعي االول تم إجراء الدراسة في الفصل الدراسي: الحدود الزمنية

 .تم إجراء الدراسة في جامعة الخليل في محافظة الخليل: الحدود المكانية     -

 .وإناث التربية وكلية العلوم من ذكور بكليتي طلبة التربية العملية: الحدود البشرية     -
 -:مصطلحات الدراسة

إعداد المعلمـين للطلبـة الـذين يدرسون بها تمهيدا  هي البرنامج الذي تعده كليات التربية ومعاهد :التربية العملية-     6

لممارستهم مهنة التدريس، وفي هذا البرنامج يتم تزويـد الطالـب المعلـم بالمعلومات والمهارات والقيم واالتجاهات الالزمة 

ثل التمهيد لفترة في أدائه كمعلـم مسـتقبلي، ويشـتمل هـذا البرنامج على عدد من األنشطة منها ما يجري في الكلية م

التطبيـق العملـي، ومنها ما يجري في المدرسة حيث يلتحق الطالب المعلم بإحدى المدارس ويتفاعـل فيهـا مـع مجموعة من 

المواقف التعليمية التعلمية المنظمة والمخططة بأسلوب علمي تحت إشراف مشترك بين وزارة التربية والتعليم والجامعة 

 )1663الرشايدة، )
الخبرة العملية المبرمجة التي تتم في المدرسة والصف من قبل الدارسين وبإشراف هيئة اإلعداد  هي     -

واإلشراف والتدريس في الجامعة حيث يتاح للطالب المعلم فرصة ممارسة التعليم عملياً لفترة كافية يتدرب من 

 (14، 1667 سعد،. )خاللها على مواقف تربوية عدة
ات المختلفة والتي يتصرف الطالب المعلم من خاللها على جميع جوانب العملية التعليمية وهي النشاط     -

بالتدرج بحيث تبدأ بالمشاهدة ثم يشرع في تحمل الواجبات التي يقوم بها المعلم الحقيقي إلى أن يصل في 

 ( 97 ،1979 عبدا هلل،. )المطاف إلى ممارسة أعمال المعلم ممارسة كاملة  نهاية
معلماً وهي وحدها  الطالب المعلم كي يصبح إعداد المحك الذي يختبر مدى نجاح الكلية في أيضا وهي     -

 .القادرة على معرفة مقدار ماجناه الطالب المعلم من دراسة نظرية والعملية أثناء فترة إعداده 
دة والتنمية والترفيه والتطور سواء من قبل الراشد بالزيا اإلنسان الذي يؤثر في قوى اإلنساني هي الجهود والنشاط :التربية-2

 (18 ,2004احمد، سلمان، إحسان،) . من قبل البيئة الطبيعية واالجتماعية أو الفرد نفسه
. الذي يكون محوراً للنشاط في مجاالت الثقافة والصحة واالقتصاد والتنظيم االجتماعي  وهي خدمة المجتمع     -

           (1995،29 األغا، عبد المنعم،)
 .عن نقل التراث الثقافي المأخوذ من جيل إلى آخر وتجديد هذا التراث  وهي أيضا العملية المسئولة     -

في  المطبقون الطلبة بها يقوم التي والفعاليات الممارسات كل تحقق مستوى هو :األداء درجة -3

لهذا  أعدت التي لالستبانة وفقاً  والقياس، والقابلةللمالحظة ، الصف داخل التربية برنامج
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 .العملي والتطبيق التدريب مرحلة خالل الغرض
 : إجراءات الدراسة
 :منهج الدراسة

استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة في الوقت الحاضر، كما 

 .الدراساتهي في الواقع، وهو المنهج المناسب واألفضل لمثل هذه 
 :مجتمع الدراسة

 .التربية والعلوم في جامعة الخليل بكليتي طلبة التربية العملية يتكون مجتمع الدراسة من
 :عينة الدراسة

تم اختيارهم  التربية والعلوم في جامعة الخليل، بكليتي من طلبة التربية العملية طالب وطالبة( 99)تتكون العينة من 

 :يبين خصائص العينة الديموغرافية( 1)والجدول رقم  ية،بالطريقة العشوائية الطبق
 خصائص العينة الديموغرافية(: 1)جدول 

 النسبة العدد مستويات المتغير المتغير

 16.2 16 ذكر الجنس

 83.8 83 أنثى

 62.6 62 التربية الكلية

 37.4 37 العلوم

 85.9 85 حكومة المؤسسة التي يتدرب فيها

 6.1 6 خاصة

 8.0 8 وكالة

 :أداة الدراسة
والتربويين  االطار النظري والمشرفين تم بناء أداة الدراسة على شكل استبانة من خالل االستفادة من

أداء طلبة التربية  درجة فقرة تشترك جميعها بقياس( 53)السابقة، وقد كانت االستبانة مكونة من  والدراسات

على مجموعة من  جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، وبعد عرضهافي  والعلوم التربية بكليتي العملية

 .التعديالت الالزمة من إضافة وحذفثم اعتمادها بصيغتها النهائية بناء على طلب المحكمين الباحث وإجراء المحكمين
 :صدق أداة الدراسة

االختصاص، والذين أبدوا بعض تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي 

يعطي الوقت الكافي )بفقرة ( يعطي الطالب الحرية في المشركة)حيث تم استبدال الفقرة التي تنص على  المالحظات حولها،

يستخدم المعلم )، كما تم إضافة فقرة يركز على عملية التفاعل أثناء الحصة، وتم حذف فقرة (للتالميذ من أجل المشاركة

 .وبناًء عليه تم إخراج االستبانة بشكلها الحالي (لمدونة أثناء التدريسالمالحظات ا
 :ثبات أداة الدراسة

، (0.96)تم حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي وبحساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا، حيث بلغت قيمة الثبات 

 (.2)ق أهداف الدراسة، وذلك كما هو موضح في الجدول وبذلك تتمتع االستبانة بدرجة ممتازة من الثبات وقابلة العتمادها لتحقي
 نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة(: 2)جدول رقم 

 قيمة ألفا عدد الفقرات عدد الحاالت البيان

 3.96 53 99 ثبات أداة الدراسة

 :خطوات تطبيق الدراسة
على مجموعة طالب التربية  استبانات (666)بتوزيع  التأكد من صدق أداة الدراسة قام الباحث بعد     .6

 .بكليتيالتربية والعلوم في جامعة الخليل العملية
االستبانات  بجمعها منهم، حيث تم توزيع قام الطالب بتعبئة االستبانة بما هو مطلوب منهم وبعد ذلك قام الباحث     .1

( 76)استبانة، علماً بأنه تم توزيع ( 33)المسترجعة على كليتي التربية والعلوم بالتناسب، حيث بلغ عدد االستبانات 

استبانة على طلبة ( 46)، في حين تم توزيع (11)استبانة على طلبة التربية العملية في كلية التربية واسترجع منها 

 .استبانة( 87)واسترجع منها  التربية العملية في كلية العلوم
 :متغيرات الدراسة
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 .الكلية، المؤسسة التي يتدرب فيها الجنس،: المتغيرات المستقلة
 .في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم والعلوم التربية بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة :المتغير التابع

 :المعالجة اإلحصائية
اإلحصائية للبيانات،  بمراجعتها وذلك تمهيداً إلدخالها للحاسوب، لعمل المعالجة الباحث بعد جمع بيانات الدراسة، قام

وقد تم إدخالها وذلك بإعطائها أرقاماً معينة، حيث أعطي كل مستوى من مستويات درجة الموافقة درجة معينة، فأعطيت عالية 

درجتان، ضعيفة درجة و احده، بحيث كلما زادت الدرجة  درجات، مقبولة 3 درجات، متوسطة 4 درجات، عالية 5 جدا

 .أفضل في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم والعلوم التربية بكليتي بية العمليةأداء طلبة التر درجة كان
واالنحرافات  والمتوسطات الحسابية، والنسب المئوية، وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج األعداد،

 One way)واختبار التباين األحادي  ،(T-Test)واختبار ت  ،(Person correlation)المعيارية،ومعامل االرتباط بيرسون 

analysis of variance)ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا، وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية ، SPSS. 
 :تصحيح المقياس

 مفاتيح التصحيح(: 3)جدول

 الدرجة المتوسط الحسابي

 منخفضة 2.33 – 1.00

 متوسطة 3.67 – 2.34

 كبيرة 5.00 – 3.68

 :ومناقشتها نتائج الدراسة
 أنفسهم؟ في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة والعلوم التربية بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة ما: التساؤل الرئيس

أداء طلبة التربية  درجة لإلجابة عن السؤال السابق تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 (.4)وذلك كما هو موضح في الجدول رقم  في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم  لتربية والعلومبكليتيا العملية
في جامعة  والعلوم التربية بكليتي أداء طلبة التربية العملية لدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 4)جدول 

 األهميةالخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، مرتبة حسب 

المتوسط  الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المعيار

 كبيرة 0.92 4.06 يمهد للدرس بأسئلة مناسبة

 كبيرة 0.83 4.06 يجيب على استفسارات التالميذ

 كبيرة 0.83 4.00 تقديم معلومات صحيحة عن موضوع الدرس

 كبيرة 0.79 3.98 يشتق األهداف السلوكية من الدرس

 كبيرة 0.97 3.96 السبوري بشكل فعالينظم عمله 

 كبيرة 0.76 3.94 يحدد األهداف العامة و الخاصة للمادة

 كبيرة 0.77 3.93 ُجذب انتباه جميع الطالب من خالل اسلوب عرض الدرس

 كبيرة 0.96 3.92 يقيم عالقة انسانية مع التالميذ

 كبيرة 0.68 3.89 تساعد األهداف المعدة على فهم الدرس

 كبيرة 0.78 3.88 قادر على تحقيق األهداف السلوكية التي حددها

 كبيرة 0.80 3.87 يستخدم األسئلة الشفهية أثناء التقويم
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 كبيرة 0.97 3.87 يحترم قواني الصف و المدرسة

 كبيرة 0.80 3.87 من األمان داخل الصف يخلق جواً 

 كبيرة 0.85 3.85 يتعامل مع المشكالت الصفية منطقية

 كبيرة 0.76 3.84 القدرة على عرض الدرس حسب الخطوات الواردة في التحضير

 كبيرة 0.75 3.83 يربط محتوى المتعلم الجديد بالمعرفة السابقة لدى المتعلم

 كبيرة 0.82 3.82 القدرة على توزيع زمن الحصة على مختلف عناصر الدرس

 كبيرة 0.81 3.81 ينظم عناصر الدرس بشكل متسلسل

 كبيرة 0.96 3.81 يشجع التواصل بين التالميذ

 كبيرة 0.84 3.80 يراعي مشاعر احاسيس التالميذ

 كبيرة 0.83 3.80 القدرة على عرض الدرس باسلوب مشوق

 كبيرة 0.89 3.80 اهدافا سلوكية قابلة للقياس يضع

 كبيرة 0.89 3.80 يعامل التالميذ بعدالة و مساواة

 كبيرة 0.95 3.80 الصفي و البيتيةيتابع أعمال التالميذ 

 كبيرة 0.91 3.79 تجول المعلم داخل الصف عند الحاجة دون التسبب في تشتيت ذهن الطالب

 كبيرة 0.92 3.78 يثير اهتمام التالميذ لموضوع الدرس

 كبيرة 0.99 3.77 شغل المعلم وقت الطالب بطرق مختلفة

 كبيرة 0.84 3.77 أدوات تقويميتأكد من تعلم التالميذ األهداف باستخدام 

 كبيرة 0.70 3.76 صحة صياغة األهداف السلوكية

 كبيرة 0.88 3.75 يوظف الوسائل التعليمية المالئمة

 كبيرة 0.80 3.74 القدرة على عرض المعلومات بتسلسل منطقي يسهل على التالميذ استيعابه

 كبيرة 0.86 3.73 يركز على عملية التفاعل اثناء الحصة

 كبيرة 0.84 3.73 األهداف السلوكية المعدة للدرس الواحد مترابطة

 كبيرة 0.93 3.73 يعطي الوقت الكافي للتالميذ من أجل المشاركة

 كبيرة 0.77 3.71 يركز على استخدام الكراسات لحلول التدريبات

 كبيرة 0.88 3.70 يخلق جوا من الحرية لدى التالميذ

 كبيرة 0.92 3.69 أثناء التقويميستخدم األسئلة الكتابية 
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 كبيرة 0.87 3.68 يربط المحتوى بالبيئة المحيطة

 كبيرة 0.74 3.68 األهداف السلوكية المعدة تغطي الدرس

 متوسطة 0.96 3.66 ينوع األهداف السلوكية حسب المجاالت

 متوسطة 0.85 3.66 قادر على تنفيذ األهداف السلوكية في الوقت المحدد

 متوسطة 0.89 3.66 التالميذ بتغذية راجعة فوريةيزود 

 متوسطة 0.82 3.64 يوظف العمل الكتابي الصفي بشكل فعال

 متوسطة 0.89 3.64 ينوع في تقويمه ألعمال التالميذ

 متوسطة 0.84 3.61 يحافظ على استمرارية التقويم

 متوسطة 0.86 3.60 يستخدم طرق تدريس تراعي الفروق الفردية

 متوسطة 0.82 3.59 على البناء المعرفة للمحتوىيركز 

 متوسطة 0.77 3.57 ينوع في أساليب التدريس حسب طبيعة الدرس

 متوسطة 0.90 3.57 تقديم معلومات إضافية تخدم موضوع الدرس

 متوسطة 0.81 3.54 القدرة على التعامل مع طبيعة الموقف التعليمي

 متوسطة 0.82 3.52 يشجع التقويم الذاتي بين التالميذ

 متوسطة 0.97 3.49 يركز على األنشطة التعليمية المتضمنة في المحتوى

 متوسطة 0.99 3.42 يربط التعلم الجديد بحياة الطالب العملية

 كبيرة 0.49 3.75 الدرجة الكلية

يمهد للدرس بأسئلة ) كانت نالحظ من الجدول السابق ومن خالل المعطيات الواردة في الجدول أن أهم فقرات الدراسة

يجيب على استفسارات )، وجاءت بعدها الفقرة (0.92) مع انحراف معياري 4.06) )حيث بلغ المتوسط الحسابي( مناسبة

( تقديم معلومات صحيحة عن موضوع الدرس)، تالها الفقرة (0.83) مع انحراف معياري ((4.06 بمتوسط حسابي( التالميذ

بمتوسط ( يشتق األهداف السلوكية من الدرس)، وجاء بعدها الفقرة (0.83) معياري مع انحراف(4.00) بمتوسط حسابي

مع  ((3.69 بمتوسط حسابي( ينظم عمله السبوري بشكل فعال)و تالها الفقرة ( 0.79)مع انحراف معياري (3.98) حسابي

يربط التعلم الجديد بحياة الطالب : )، في حيث كانت الفقرات األقل أهمية في تقويم أداء الطلبة هي (0.97) انحراف معياري

يركز على األنشطة التعليمية المتضمنة في )تالها الفقرة  (0.99)مع انحراف معياري (3.42) بمتوسط حسابي( العملية

 (.0.97) مع انحراف معياري (3.49) بمتوسط حسابي( المحتوى
في جامعة الخليل من  والعلوم التربية عملية بكليتيأداء طلبة التربية ال درجة فروق في هل يوجد :األول السؤال الفرعي

 ؟(ذكر، أنثى)وجهة نظر الطلبة أنفسهم تعزى لمتغير الجنس 
 .التالية الفرضية لإلجابة عن هذا السؤال يجب علينا فحص

طلبة درجة أداء  في ( 0.05=) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية األولى فحص واختبار

 .تعزى إلى متغير الجنس في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم  التربية والعلوم بكليتي التربية العملية
التربية  بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة للفروق في( ت)للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار 

بناًء على متغير الجنس، وقد حصلت الباحثة على النتائج كما هي  طلبة أنفسهمفي جامعة الخليل من وجهة نظر ال  والعلوم

 (.5)موضحة في جدول رقم 
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في جامعة الخليل من وجهة   التربية والعلوم بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة نتائج اختبار ت للفروق في(: 5)جدول 

 تعزى متغير الجنس نظر الطلبة أنفسهم

الدرجة  متوسط العدد الجنس

 الكلية

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

 0.108 1.791 97 0.36 3.96 16 ذكر

 0.51 3.72 83 أنثى

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة   التربية والعلوم بكليتي التربية العمليةأداء طلبة  درجة في ( 0.05=) المستوى

أي أن هذه القيمة أكبر من ( 0.108)بهذا المتغير بلغت  متغير الجنس، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية المتعلقة تعزى أنفسهم

، (3.72)ولإلناث ( 3.96)لمتوسط الحسابي للذكور ، وقد كانت إجابات المبحوثين بدرجة كبيرة حيث بلغ ا(0.05)قيمة ألفا 

 .وبذلك تتحقق الفرضية الصفرية
وذلك يعزى إلى أن رضا الطالب عن درجة أداء المشرف الجامعي والمدرس المتعاون والمدير المتعاون، وعرض 

عالية في التربية العملية، وهذا  حصص نموذجية للطلبة قبل القيام بعملية التدريب تساعد الطلبة من كال الجنسين على درجة اداء

وكذلك  ،(1667)ودراسة شاهين ( 1663)ودراسة أبو دلبوح  (1666)ودراسة الخريشا ( 1666)ما أكدته دراسة الفقعاوي 

، كما أن دراسة (1666)ارتفاع مستوى أداء الطلبة المعلمين لألنشطة الصفية أظهر هذه النتيجة وهذا ما اكدته دراسة الرنتيسي 

 .تتعارض مع هذه النتيجة حيث جاءت النتيجة لصالح الذكور( 1666)عر الشا
في جامعة الخليل من وجهة  والعلوم التربية بكليتي أداء طلبة التربية العملية فروق درجة هل يوجد :السؤال الفرعي الثاني

 ؟(التربية، العلوم )نظر الطلبة أنفسهم تعزى لمتغير الكلية 
أداء طلبة  درجة في ( 0.05=) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: انيةالفرضية الث فحص واختبار

 .تعزى إلى متغير الكلية جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم التربية والعلوم في بكليتي التربية العملية
التربية  بكليتي اء طلبة التربية العمليةأد درجة للفروق في( ت)للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار 

بناًء على متغير الكلية، وقد حصل الباحث على النتائج كما هي موضحة  في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم  والعلوم

 (.6)في جدول رقم 
والعلوم في جامعة الخليل من وجهة التربية  بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة نتائج اختبار ت للفروق في(: 6)جدول 

 تعزى متغير الكلية نظر الطلبة أنفسهم

الدرجة  متوسط العدد الكلية

 الكلية

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

 0.464 1.305 97 0.51 3.80 62 التربية

 0.46 3.67 37 العلوم

الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند تشير المعطيات الواردة في 

في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة   التربية والعلوم بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة في ( 0.05=) المستوى

أي أن هذه القيمة أكبر من ( 0.464)بناًء على متغير الكلية، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية المتعلقة بهذا المتغير بلغت  أنفسهم

و لطالب ( 3.80) ، وقد كانت إجابات المبحوثين بدرجة كبيرة حيث بلغ المتوسط الحسابي لطالب كلية التربية(0.05)قيمة ألفا 

 .، وبذلك تتحقق الفرضية الصفرية(3.67)كلية العلوم 
للطلبة محتوها مناسب مع الحاجات التدريبية  يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المواد الدراسية التي يتم تدريسها

، كما أن جميع المعلمين يقرون بأهمية الدعم المعنوي للطلبة المعلمين، وهذا الدعم (1668)للطلبة، وهذا ما أكدته دراسة عياد 

أن إدارة  يتضمن إشعار الطلبة المعلمين بالراحة وعدم الحرج وتوجيه األسئلة والمشاركة في التأمالت في الحصص، كما

وتنظيم التدريب اإلداري من القضايا الحاسمة بالنسبة للطالب المعلم بوصفه مفتاح الذات المهنية لهم، وهذا ما أكدته دراسة 

، كما أن لعالقة األقران بالمعلمين المتعاونين ودرجة التعاون معهم والمرونة في المحتوى التعليمي (1666)جوف وستر ودار 

ذية الراجعة التي يتلقونها على إنجازهم وطرق تقديمها بطرق إنسانية وأخالقية وعملية كل ذلك يسهم في وطرق التدريس والتغ

 (.1661)تقدير مستوى النجاح وهذا ما اكدته دراسة أجراليك 
ن في جامعة الخليل م والعلوم التربية أداء طلبة التربية العملية بكليتي فروق درجة هل يوجد :السؤال الفرعي الثالث
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 ؟(خاصة، وكالة حكومة،)وجهة نظر الطلبة أنفسهم تعزى لمتغير المؤسسة
أداء طلبة  درجة في ( 0.05=) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: الفرضية الثالثة فحص واختبار

تعزى إلى متغير المؤسسة التي يتدرب  أنفسهمالتربية والعلوم في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة  بكليتي التربية العملية

 .فيها
أداء طلبة التربية  درجة للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في

ب فيها، وقد بناًء على متغير المؤسسة التي يتدر وجهة نظر الطلبة أنفسهم في جامعة الخليل من  بكليتيالتربية والعلوم العملية

 (.7)إلى النتائج كما هو موضح في الجدول رقم  توصل الباحث
في جامعة   التربية والعلوم بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في(: 7)جدول 

 تعزى متغير المؤسسة التي يتدرب فيها الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم

مجموع  در التباينمص

 المربعات

قيمة ف  متوسط المربعات درجات الحرية

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.476 0.749 0.186 2 0.371 بين المجموعات

 0.248 96 23.802 داخل المجموعات

 98 24.173 المجموع

إحصائية عند الواردة في الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة  تشير المعطيات

في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة   التربية والعلوم بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة في ( 0.05=) المستوى

أي أن ( 0.476)تعزى لمتغير المؤسسة التي يتدرب فيها، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية المتعلقة بهذا المتغير بلغت  أنفسهم

 .، وبذلك تتحقق الفرضية الصفرية(0.05)من قيمة ألفا هذه القيمة أكبر 
التربية  بكليتي أداء طلبة التربية العملية درجة األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في(: 8)جدول 

 تعزى لمتغير المؤسسة التي يتدرب فيها والعلوم في جامعة الخليل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم

ؤسسة التي يتدرب الم

 فيها

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

 0.48 3.78 85 حكومة

 0.53 3.62 6 خاصة

 0.58 3.59 8 وكالة

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المشرف األكاديمي يعمل على متابعة المتدربين ويطلع على دفاتر تحضيرهم، ويعمل على 

عن كون الطالب يتدرب في مدارس حكومية أم خاصة أم وكالة، كما ان مدير المدرسة تصويب الخطأ فيها بغض النظر 

المتعاون يتابع حضور وغياب الطلبة المتعلمين ويعقد لقاءات أسبوعية ويوفر لهم الوسائل التعليمية، ويخصص لهم مكاتب 

هور هذه النتيجة، ونتيجة هذه الفرضية تتفق خاصة بهم، وكل ما يلزمهم، ويقوم بزيارتهم داخل الغرفة الصفية، مما ادى إلى ظ

 (.1663)، فيما تتعارض مع دراسة الطراونة والهويمل (1666)مع دراسة الناقة 
 :التوصيات

 :يقترح ويوصي بما يلي بناًء على النتائج السابقة فإن الباحث
األساليب المناسبة و البعيدة عن  التحضير المسبق للدرس يساعد على الفهم و التوضيح للمادة، واتخاذ الطرق و     .6

والعمل على القيام بالتغذية الراجعة للدرس للتحقق من نقاط  والعمل على ضبط الصف و إدارة الصف، التعقيد،

 .والعمل على إقامة عالقة ودية مع الطلبة تساعدهم على حب المادة التعليمية عند الطلبة، الضعف
التربوي األساسية وبدرجة  التربية العملية لضرورة امتالكهم لعمليات االتصالعقد دورات تدريسية لمشرفي      .2

 .كبيرة
في المدارس من مشاكل وقضايا  للتعرف على ما يدور بالتربية العملية كليات التربية ضرورة اهتمـام إدارات     .3

 .ذات عالقة بحاجات الطالب المعلمين
من قبل المشرفين، بل وعلى الطالب المعلم أن يقوم بقراءة  فاهيم المعطاةعدم االقتصار على المعلومات والم     .4

 .المصادر والمراجع المرتبطة بالتربية العملية
لتبادل  الفلسطينية عقد لقاءات مشتركة بين المسؤولين عن برامج التربية العملية في كليات التربيـة بالجامعـات     .5

 .التربويكليات االتصال  وجهات النظر لتطوير
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