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 ملخص:

، ولعػػرؼ القػدرة نمػػ  لحسػػب ا الػاي الػػؾعيف مدػػتؾ  الكذػ  نػػؽ هػدت  الدراسػػة إلػػ  
معمسػػ   لػػد بهػػا تػػ  التش ػػ  يؽ الستغيػػر ؽ إسػػهاـ هػػ ، و سعش  والتػػدتف تػػ  العسػػبالبػػنالقتهػػا 

ذكػًرا   1:( معمًسػا ومعمسػة  ;11مػؽ  عيشة اللكؾن  و ا ناقة اللرر ة.  ومعمسات الظملة ذوي 
أنث ( مؽ معمس  ومعمسات الظملة ذوي ا ناقػة اللرػر ة بسػدارس الػدمل بالسسمكػة العربيػة  :7

(. 9,86( سػػػػشة بػػػػانحراؼ مريػػػػاري قػػػػدر   9;,67الدػػػػعؾدية، متؾسػػػػم أنسػػػػارهؼ ال مشيػػػػة  
، ومكيػػاس لالقػػدرة نمػػ  واسػػتخدم  الدراسػػة مكيػػاس  ثييسؽم حسػػب ا الػػاي الػػؾعيف  إنػػداد اللػػاام

 التػػدتف تػػ  العسػػب اسػت ياف ، و  Steger, Dik, & Duffy (6116)السعشػ  تػػ  العسػػب إنػداد
. وأسػػفرت الشتػػا ل نػػؽ هسػػا و ، Wolfigiel & Czerw (611:) إنػػداد ثييسؽم مػػؽ لرجسػػة اللػػاام

نيشة الدراسة، ووجػؾد تػروؽ دالػة  ارلفاع مدتؾ  القدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف  لد  أتراد
وأنهػػا لػػرللم بػػيؽ الجشدػػيؽ لرػػالو الػػ كؾر، هػػ   القػػدرة ( تػػ  1,11إارػػا ًيا نشػػد مدػػتؾ   

%( مػػؽ 81,7والتػػدتف تػػ  العسػػب، وأف هػػ يؽ الستغيػػر ؽ السدػػتقميؽ يفدػػراف  إيجابًيػػا بػػالسعش  
تػ  التش ػ  بالقػدرة نمػ   أتزػب الستغيػر ؽ العسػب يعػدالتلايؽ ت  الستغير التابع، وأف السعش  ت  

 لحسب ا الاي الؾعيف .
-حسب ا الاي الؾعيف القدرة نم  ل-التدتف ت  العسب-معش  العسب: الكلنات املفتاحية*

 ا ناقة اللرر ة. والظملة ذو  معمساتمعمسؾ و 
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Meaning and Flow at Work as Predictors of Frustration Tolerance 

Ability among Teachers of Students with Visual Impairments. 

 Abstract: 

The study aimed to explore level of frustration tolerance ability, and 

correlation between frustration tolerance ability and meaning and flow at work, 

as well as investigated the possibility of prediction of frustration tolerance from 

these variables among teachers of students with visual impairments. The study 

sample consisted of (00.) teachers (10 male and 31 female), Mage = 23. .5, SD = 

5541), were selected from inclusion schools of the educational administrations in 

Saudi Arabia. The study used the scale of frustration tolerance ability which 

prepared by the researchers, the scale of meaning at work by Steger, Dik, & 

Duffy (1101), and the scale of flow at work by Wolfigiel & Czerw (1101) both 

scales translated by the researchers. The results showed that high level of 

frustration tolerance ability among the study sample. and there were statistically 

significant differences at (1810) level in frustration tolerance ability for males 

teachers, and this ability was positively related to the meaning and flow of work. 

These two independent variables account for 40835 of the variance in the 

dependent variable. The meaning at work was the best variable in predicting the 

frustration tolerance ability. 

Key words: Meaning, Flow at Work, Frustration Tolerance Ability, 

Teachers of Students with  Visual Impairments. 
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 :أدبيات الدراسة

مهشة التعميؼ بسهسة لربية الششء، وإنداد األجياؿ لمسؾاطشػة الرػالحة، وذلػػ مػؽ  لقؾـ  
خالؿ ا سهاـ ت  إكدابهؼ السعارؼ األكاديسية، ولذكيب شخرياهؼ، ولع  ػ  األنسػاي الدػمؾكية 

 همػػة السق ؾلػػة اجتساًًيػػا لػػديهؼ، كسػػا أنهػػا لدػػهؼ تػػ  لقػػدـ السجتسػػع مػػؽ خػػالؿ إنػػداد كػػؾادر م
نمسًيػػا ومهشًيػػا تػػ  كاتػػة السجػػالت. ونمػػ  الػػرمؼ مػػؽ ذلػػػ لعػػد مهشػػة التعمػػيؼ مرلفعػػة الزػػغؾي 
مقارنػػة بغيرهػػا مػػؽ السهػػؽع ايػػم يتعػػرو السعمػػؼ لزػػغؾي نديػػدة لػػ ءر تػػ  تانميتػػ  تػػ  أداء 

مَّتمهػا، ول يقترر األمر نشد هػ ا الحػد، بػب قػد يتظػؾر إلػ  لػرؾ السهشػة رسالت  ، واللحػم نػؽ بمر 
   .أقب ضغؾًطاأخ َّ وطأة، و  أخر  

 عالعسب إءقاًل بزغؾي السهؽ التعميسية أكثر مؽ الخاصة الحاجات ذوي  مع العسبعدُّ    و 
 مذكالت   يؾاج  ؽس مي  والقمف والكتئاب، ومشهؼ ا الاي مذانر مؽ يعان  ه لء السعمسؾف  إذ

 العادييؽ مير ألترادا  مع إضافية وأًلاء مؽ متظملات السهشة ه   لقتزي  لسا معيشة، صحيةً 
خظة لربؾ ة  لتظمب إنداد خاصة االة طالب كب يعد إذ ،مختمفة مؽ إناقات يعانؾف  ال يؽ

 مثب السداندة الخدمات إل  ه لء الظملة  حتاجو  أسمؾب لدر د  مشاسب، تردية، واختيار
يهؼ لد بالتحري مدتؾ   وانخفاو العقمية القدرات لدن  كسا أف  وا رشادية، الظ ية الخدمات

با نجاز،  الذعؾر وضر  با الاي الذعؾر السعمسيؽ بعض لد  يؾلد أف-أيًزا-مؽ شأن 
الشفد   الاتراؽ إل بهؼ  ربالت  ل الشفدية بالزغؾي الذعؾر وما يترلب نم  ذلػ مؽ 

  .(:611 ال  ؾدي، 
الاتياجػات التربؾ ػة الخاصػة يسكػؽ لرػشيف   مػع ذوي  العسػبأف إلػ  مػا سػ ف  ذػير و 

 لسػا السجػاؿع هػ ا تػ  العػامميؽ ا الػاي لػد  مذػانر لخمػف أف يسكػؽ لت ا  السهؽ مقدمة ت 
العػادييؽ، و ذػير ذلػػ إلػ  أف  ميػر مػؽ متشؾنػة تئػات لشاسػب متظملػات خاصػة مػؽ لقتزػي 
 لػ  مػشهؼ  تػرد كب أف بانتلار لد  معمسيهؼ، الايا  لمػ الفئات يسكؽ أف مذانر معالتعامب 

 ؼشػعؾره إلػ  يػ دي األمر ال ي عالتدر ب أو التعميؼ مؽ خاًصا نسًظا ظمبلت الخاصة الت  االت 
وقػد يترلػب نمػ  لمػػ الزػغؾي مػا  (.6111ن ػد الحسيػد، ع ;611شػراب، السهشيػة   الزغؾيب

عػا ف نمػ  إدراكػ  للترلػب لػد  السعمػؼ االػة انفعاليػة الػ ي يعشػ   ي ظمف نمي  ا الػاي الػؾعيف 
وقػػد يكػػؾف ذلػػػ بدػػ ب  ، وشػػعؾر  بخيلػػة األمػػب نتيجػػة لػػ لػ. ألهداتػػ  يكػػ  اػػا اًل أمػػاـ لحكيقػػ
 السشػاخ التشغيسػ  خرػا صب، أو مرػدر خػارج  يتعمػف السعمػؼسػسات مردر داخم  يرجع إل  
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النفعػػالت السهشيػػة الدػػم ية التػػ  بانخفػػاو الرضػػا نػػؽ العسػػب و و ػػرللم ذلػػػ ، والػػدنؼ الخػػارج 
 ,Přibylová, Smetanová ا ل دراسػػةنتػػأكػػدت و  لعػػدُّ م شػػًرا نمػػ  نػػدـ التؾاتػػف السهشػػ .

Machek, Kožnarová, & Knaute (6118)  مزػغؾي يػ دي لنمػ  أف لعػرو السعمسػيؽ
 :Kaur,  611) ع6111 رشػيد ومظػر،  ت س ع كسا أسفرت نتا ل دراسلديهؼ إل  القمف وا الاي

 .، وبجؾدة اياة العسبنؽ أف الذعؾر با الاي يرللم سم ًيا بالهشاء ال ال 
ما ورد ت  األدب الشفدػ  مػؽ دراسػات وأطػر نغر ػة بعض الؿ استقراء ولحميب ومؽ خ

معػػؾو ،دمحم، ع ;611ع دمحم، 6119العشػػ ي، ع 1>>1 جػػابر وكفػػات ،  اػػؾؿ لحسػػب ا الػػاي
يسكػؽ القػؾؿ إف لحسػب ا الػاي يذػير  .Yang & He, 110) ع Agarwal, 1105 ع 6119

  دوف الستدػػالـ لػػ ، والحفػػاا نمػػ  التػػؾازف إلػػ  قػػدرة الفػػرد نمػػ  ق ػػؾؿ الؾاقػػع والتعػػايش معػػ
الشفدػ ، ولحسػػب السذػػانر الدػػم ية الشالجػة نػػؽ نػػدـ لحقيػػف األهػداؼ، والدػػع  نحػػؾ مؾاجهػػة 

وهػػ ا يعشػػ  أف القػػدرة نمػػ   الزػػغؾي، واػػب السذػػكالت بعقالنيػػة، وتػػ  ضػػؾء السػػؾارد الستااػػة.
والزغؾي، والنتقػاد تػ  سػع  لحسب ا الاي لها مكؾف معرت  يتسثب ت  إدراؾ اتسية السعاناة 

، ومكػػؾف داتعػػ الفػػرد لتحقيػػف األهػػداؼ، و  يتسثػػب تػػ  أف نػػدـ  ل ذنػػب لػػ  إفس نارضػػت  السقػػادير 
األهداؼ أو إشلاع الحاجات يدتع  إل  استشفار الهسَّة مؽ جديد، ومكؾف سػمؾك  يتسثػب  لحقيف

حاولػة لعػديب السدػار، ت  اكتذاؼ معاف  إيجابيػة مػؽ خػالؿ ا الاطػات، والتؾجػ  ا يجػاب ، وم
   والتخظيم بعقالنية لمسؾاجهة.

ا الاي، وانتلارها لحسب وأكدت نتا ل الدراسات الدابقة نم  أهسية القدرة نم  
دمحم ون د السشعؼ ون د   دراسات ايم أسفرت نتا لع م شًرا نم  الرحة الشفدية لد  الفرد

 ,Abdel Fattah, 2710; Chand, 6118; Kumariع 6119معؾو ،دمحم، ع 6118هللا، 

& Gupta, 1104; Priti, 611:  )  نؽ وجؾد نالقات ارللاطية مؾجلة، أو ساللة بيؽ
ولقدير ال ات، القدرة نم  لحسب ا الاي وكب مؽ: الهدؼ ت  الحياة، والكفاءة ال الية، 

وخؾاء ، وداترية ا نجاز، والثلات النفعال والستقاللية، ومدتؾ  الظسؾح، وال كاء الؾجدان ، 
رم ي س ه   الدراسات نم  والنظؾاء"، والزلم الخارج ، السعش ، وا هساؿ، والتدمم،  وقد أ جس

ل دو بؾضؾح أهسية القدرة نم  لحسب ا الاي ت  مجاؿ و  .نيشات مؽ طملة الجامعة، والثانؾ ة
واهتس  الدراسات الدابقة بالقدرة نم  لحسب ا الاي كستغير مدتقب ي ءر ت   العسب،

السخرجات السهشية لمسؾعفيؽ، وصحتهؼ الشفدية والجددية، والهشاء ال ال  لديهؼ بذكب ناـع 



َ
م

لَاإلحباطَالوظيفيال َابلقدرةَعلىََتمممُّ ْْيِ َكُمنمِبئ م ُفقَيفَالعمل َوالتَّدم  ........................................َْعَنم

- 8 - 

لدهؼ ت  التش   أنها نؽ  Musheer & Sharma (110.)  راسةدايم أسفرت نتا ل 
 بالرضا الؾعيف  لد  نيشة مؽ أنزاء هيئة التدر س بالجامعة. 

درة نمػػػ  لحسػػػب ا الػػػاي مػػػؽ األهسيػػػة بسكػػػاف دراسػػػة القػػػوتػػػ  ضػػػؾء مػػػا سػػػ ف ولػػػ ا 
الػػؾعيف ، واللحػػم نػػؽ العؾامػػب التػػ  يسكػػؽ أف لدػػهؼ تػػ  لحكيقػػ  مػػؽ أجػػب لشسيتهػػا ولع   هػػا. 
والدػػاًقا مػػع لؾجهػػات نمػػؼ الػػشفس ا يجػػاب  ولؾعيفػػ  تػػ  مجػػاؿ العسػػب تػػ ف السػػؾارد والسرػػادر 

لشالجػػة نػػؽ الذخرػػية ا يجابيػػة لعػػد نػػاماًل وقا ًيػػا نفدػػًيا ضػػد ا الاطػػات وا ءػػار الدػػم ية ا
التعػػرو لمزػػغؾي السهشيػػة السختمفػػة، ومػػا يترلػػب نميهػػا مػػؽ الذػػعؾر با الػػاي الػػؾعيف ، ومػػؽ 

 ه ا الستغيرات: السعش  ا يجاب  لمعسب، والتدتف السهش .
ايم يسشح  الكيسة والدللة  عأهسية ك يرة لد  الفردبذكب ناـ معش  الحياة و سثب  

إف العسب أاد س ب اكتذاؼ ا نداف و سكؽ القؾؿ  .و ترلب نمي  صحت  الشفدية ،واألهسية
 العسبتسؾاء أكان  ديشية، أو نفدية، أو اجتساًيةع نديدة مزاميؽ والعسب ل   .لسعش  ايال 

وقيسة اث  نميها جسيع الذرا ع الدساو ة، ومؽ خالل  يحقف ا نداف ذال ، و كتذ   ًلادة
ا مهًسا يداند الفرد نم  إشلاع ااجال  معاف  إيجابية ت  ايال ، وبرلارة أشسب يكؾف مردرً 

، ومؽ أهؼ خرا ص الفرد الدؾي بمغة التحميب الشفد  قدرل  السادية والشفدية والجتساًية
 اجتسان برؾرة مت ايدة لتدًيؼ يتعرو و ، كسا أف الفرد مؽ خالؿ العسب نم  الحب والعسب

ع أنذظة الحياةت  ا يجابية والسذاركة ، أداء أدوار  الجتساًيةلع    م ش  نم  إيجاب  
وبالتال  تهؾ مردر لمسكانة الجتساًية، ناليػ نسا يتيح  لمفرد مؽ لفانب اجتسان  سؾاء 
داخب بيئة العسب أو خارجها. وت  أاياف كثيرة يكؾف وسيمة لذغب وقت  ولشغيس ، وب لػ 

ف قدرات الفرد تزاًل نؽ أف العسب ليس مجاًل لتؾعي يحقف صؾرة سؾ ة لمتؾاتف الجتسان .
ولرليًلا نم   ب هؾ مجاؿ لتؾعيف ملاد   وقيس  الت  ي مؽ بها مؽ ايال .، بوإمكانال  تحدب

و دع  يعد ااجة إندانية أساسية،  ذي السعش  والسغ   العسب ما س ف يسكؽ القؾؿ إف 
 .ت  ايالهؼ السهشيةمعاف  إيجابية  اهديؽ  يجادم العاممؾف ج

  العسب، أو العسب ذي السعش  إل  نمؼ الشفس ولرجع ج ور مفهـؾ السعش  ت
 Job Characteristics Theory (JCT) التشغيس ، وقد قدمت  نغر ة خرا ص الؾعيفة

( بانتلار  مفهؾًما مهشًيا يرللم بالرتالية، والشتا ل Hackman & Oldham  1<:9 لد 
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 ,Allan) الرضا الؾعيف ا يجابية الستعمقة بالعسب كاللت اـ، والندماج، وجؾدة األداء، و 

Batz-Barbarich, Sterling, & Tay, 611<).  
" Workالعسب  ب " Meaning ربم "السعش إل  أف  Chalofsky (6111)وأشار 

 Meaningالسعش  ت  العسب ة، وه : إل  وجهات نغر مختمفمفاليؼ لذير  يترلب نمي  ءالءة

at work  اف العسب، مؽ ايم اللت اـ والؾلء مك العالقة بيؽ الذخص والسشغسة أو، و عش
يذير إل  اهتساـ اجتسان  بدور العسب ت   Meaning of work ، ومعش  العسب تفانالو 

، والسعش  ت  العسب مؽ ايم قؾاند العسب وقيس  ولقاليد  ت  الحياة اليؾمية لمشاس، السجتسع
االة شاممة إل  يذير  Meaning in work (or Meaningful work)أو العسب ذو السغ   

 .ايم يع ر األتراد نؽ معش  وهدؼ ايالهؼ مؽ خالؿ األنذظة أو العسب ،لمؾجؾد
، و"العسب ذي ميت ت  نسؾ  Meaningو سكؽ التسيي  بيؽ استخداـ مرظمو السعش  

إل  ما يعشي  ش ء ما، ل ا ت ف "السعان " لرللم ع تاألوؿ يذير Meaningful workالسعش  
وه  نسمية معرفية يقـؾ تيها األشخاص بتفدير لجاربهؼ ، ع السعش ارللاًطا وءيًقا برش

ت  ، و كات  إيجاب  أو سم   أو محايد، وبالتال  يسكؽ أف يكؾف لمسعان  لولفديرها وتهسها
-Lips ; وذلػ يتزسؽ بعًدا إيجابًيا تقميذير إل  أهسية العسب، ذو السعش ، السقابب، "العسب 

Wiersma, Wright, & Dik, 6119) (Allan, et al., 611<. 
ولتؾاتر ت  التراث الشفد  لعر فات نديدة لمعسب الهادؼ أو ذي السغ  ، ولكاد لجسع 

سة أو جديرة أف نسب الفرد يحقف أهداًتا مهسة أو قي م اكؼ شامب نم  نم  لعر ف  بأن  
، ذو معش ية  دراؾ العسب نم  أن  ، أو أن  خ رة ذال بالهتساـ والت  لتؾاتف مع قيؼ وجؾد

 مثب لجربة الؾادة مع ا خر ؽ، ولشسية وأن  بشاء متعدد األبعاد و تزسؽ جؾانب محددة 
السداهسة ا يجابية والسهسة وراء خدمة ا خر ؽ، أو ، أو الداتع م اتا مكانات الداخمية ل

فميية 1وأف العسب ذي السغ   يتزسؽ: لمعسب ت  معش  الحياة لألتراد،  ري  craftsmanship( الحم
، serving (beneficiaries( تعب الخير  خدمة السدتفيديؽ 6 استخداـ السهارة والخ رة(، 

 & Lips-Wiersma, et al., 6119; Lee;  الت  يخت رها السرء ت  نسم ( جؾدة العالقات 6

Lee, 611< Martela & Pessi, ;611; (Pratt, Pradies, & Lepisto ;6116. 
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نسؾذًجا لمعسب الهادؼ وذي السغ    Lips-Wiersma & Wright (6116)وصاغ 
 .(1 مفهؾـ متعدد األبعاد، و تكؾف ندة جؾانب يؾضحها شكب  مفترًضا أن 

 
 Map of Meaning (Lips-Wiersma & Wright, 1101)( خرَطت انمعىً 0شكم )

األبعاد -1 :ولتزسؽ خر ظة السعش  سلعة أبعاد مقدسة إل  ءالءة مكؾنات، وه 
  :Integrity with self لكامب ال ات أ(  ولتسثب فيسا يم :، Core dimensionsاألساسية 

، و ب( Authenticأصياًل ، وكؾن  لدي  نسؾ أخالق يذير إل  كؾن  صادًقا مع نفد ، و 
العسب مع السكتدب مؽ السعش  يذير إل   : Unity with othersالؾادة مع ا خر ؽ 

، و ج( ؿ، وشعؾر بالنتساء وشعؾر بالكيؼ السذتركةدنؼ متلادهشاؾ ا خر ؽ نشدما يكؾف 
ل  السعش  ال ي يدتسد  السرء مؽ ا اداس يذير إ :Service to othersخدمة ا خر ؽ 

التع ير نؽ ا مكانات ، و د( لحقيف السرمحة العامة ا خر ؽ أولية بالسداهسة ت  رتا
يأل  مؽ التع ير نؽ مؾاهب  ي السعش  اليذير إل  : Expressing full potentialالكاممة 

 Balancing tensionsمؾازنة التؾلرات -6 .الفرد، ونرو ا بداع، ولجربة الذعؾر با نجاز
إل  الخ رة والتؾازف بيؽ جسيع األبعاد مؽ وباستسرار  يذير إل  الحاجة: بيؽ األبعاد األربعة

تزو أف هشاؾ لؾلًرا ( ي1انسب ذي السعش ، ومؽ خالؿ شكب  أجب لجربة الحد األقر  مؽ 
 Inspirationا لهاـ ت  مؾاجهة الؾاقع -6 بيؽ ال ات وا خر ؽ، وأيًزا بيؽ الؾجؾد والفعب.

and facing reality:  يذير إل  العسب السأمؾؿ والستؾاتف مع شكب ما مؽ أشكاؿ السثب، 
  كؾن  مثالًيا أو خيالًيا(.يقـؾ نم  الؾاقع  بدًل مؽ نفد   ولكؽ ت  الؾق 
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ء( مردًرا مهًسا مؽ مراد و ذكب ا خروف  زمالء العسب، أو الرؤساء، أو العسال
، وذلػ مؽ مشظمف أف العسب ال ي ل  لأءير إيجاب  ت  اياة الشاس ي  د مؽ ااتسالية السعش 

، ير  السعمسؾف أف نسمهؼ ذو معش  إذا كاف ، ونم  س يب السثاؿانتلار نسب الفرد ذا مغ   
العاممؾف ت  مجاؿ الرناية الظ ية معش  وبالسثب يربم ، طالبهؼ لفكيرت  يسكشهؼ التأءير 

 & ,Müller, Huber)   ؼ مؽ السرض نسال ه نسمهؼ بالتأءير ال ي لديهؼ نم  صحة

Messner, 611<)العسب يكؾف ذا مغ   بسقدار لأءير  ت  ا خر ؽ.ع ت 
 Fouché, Rothmann, & Van;  ول يؽ مؽ مراجعة ندد مؽ الدراسات الدابقة

der Vyver, 1101 ;Janik & Rothmann, 1104 ;Lee & Lee, 611< ;Nawrin,  

110. ;Taş & İskender, 110. ;Tong 110. ;Van Wingerden & Van der 

Stoep, 110. (Willemse & Deacon, 6118  وجؾد نالقات أف نتا جها أسفرت نؽ
ب وكب مؽ الستغيرات التالية: اللجاهات ارللاطية مؾجلة، أو ساللة بيؽ السعش  ا يجاب  لمعس

ا يجابية نحؾ العسب، وا ءراء السهش ، والعالقات ا يجابية مع ال مالء والسدراء، والندماج ت  
العسب، وجؾدة األداء السهش ، والشجاح السهش ، والرضا السهش ، والرضا نؽ الحياة بذكب 

اللت اـ السهش ، والزغؾي السهشية، وا نهاؾ ناـ، والزلم الداخم ، ومفهـؾ ال ات ا يجاب ، و 
النفعال ، والاتراؽ السهش ، والزلم الخارج ، والشية لترؾ العسب. ولس  ه   الدراسات نم  
نيشات مختمفة مؽ السعمسيؽ، والسسرضات، والعامميؽ ت  مجاؿ الرناية الظ ية، ومؾعف  

 ال شؾؾ.
هؾـ معرت  داتع  سمؾك ع تالفرد مفومسا س ف يسكؽ القؾؿ إف العسب ذي السغ   
الس  د مؽ الؾق  والجهد يدتع  ل  ؿ  انشدما يدرؾ و كي مؼ نسم  نم  أن  مهؼ وذو قيسة، ته 

يتزسؽ ندة معاف  إيجابية، وه : أن  ت ، وأن  نتا ل إيجابية ت  م سد الجاد لتحقيفوالعسب 
ر سة، وأداء دور اجتسان ، لع ير نؽ هؾ ة الفرد، وأن  وسيمة لتحقيف متظملات الحياة الك

اجتساًية با خر ؽ مذلعة بالرضا،  وكدب التقدير والاتراـ، كسا أن  س يب لتكؾ ؽ نالقات
  نذاي دا ؼ يذعر الفرد بحيؾ ت  وديسؾمت ، وأن  مازاؿ نم  قيد الحياة.و 

مؽ السفاليؼ الت   psychological Flowومؽ جانب آخر، يعد التدتف الشفد  
نغر ت  ( Csikszentmihalyi  1<:8 صاغغؾمة نمؼ الشفس ا يجاب . وقد لشتس  إل  مش

نؽ التدتف الشفد  مقدًما مؽ خاللها ه ا السفهـؾ نشدما أراد دراسة مفهؾـ ا بداع لد  
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الفشانيؽ والر اضييؽ، والكذ  نؽ دواتعهؼ له ا العسب ال ي يتظمب لزحيات جدسية ونفدية 
"، أي التدتف ال ي Flowقد وصفؾا مراًرا ولكراًرا ما أطمقؾا نمي  "ك يرة، ول يؽ أف ه لء األتراد 

يثير االة مؽ الستعة نشدما يكؾف لحدي السؾقف مظابًقا لقدرالهؼ، أو أنم  قمياًل مؽ السهارات 
أي ي هب ، Go with Flow"الت  يعتقدوف أنهؼ يستمكؾنها، وقد ورد نم  لداف ه لء ًلارة "

لة مؽ الرتالية الشفدية، وكأنهؼ ناشؾا االة مؽ الجر اف مع التيار لؾص  ه   الحا
  .Csikszentmihalyi, 6117)  ليار الساءوالندياب مع 

يع ر نؽ  Csikszentmihalyi ( إل  أف التدتف كسا وصف ;611وأشار محسؾد  
 ، الحالة الشفدية الداخمية الت  يذعر الفرد مؽ خاللها بالتؾاد والتركي  التاـ مع ما يقؾـ ب

الت  لعش  االة مؽ التركي  لرق   Optimal Learningوهؾ ب لػ يرللم بحالة التعمؼ األمثب 
إل  مدتؾ  الستغراؽ السظمفع األمر ال ي ي دي إل  استغراؽ الفرد كمًيا ت  السهسة الت  
يقؾـ بها بدوف اتتقاد لمؾجهة والسدار، وبدوف اللتفات لم مؽ السدتغرؽ ت  أداء ه   

مكؾنات التدتف الشفد  ت  لدع أبعاد أساسية،  Csikszentmihalyi (1103) دوادَّ  السهسة.
تقداف ا اداس -الندماج والتركي -التحدي والقدرة بيؽ والتؾازف -وه : وضؾح األهداؼ

القدرة نم  ضلم السؾقف -لغ ية تؾر ة راجعة-لذؾ  ا اداس بالؾق -والؾن  بال ات
 .ارر الؾن  ت  الشذاي-ةا ءابة ال الية الداخمي-والشذاي

ليس تقم تكرة ، و كقؾة محف ة داخمًيا لتحقيف ولحديؽ األداءو سكؽ الشغر إل  التدتف 
ولكؽ أيًزا تهؼ أنسف لمتدتف لدي  القدرة  لالهتساـ،الحالة السثالية التجر  ية مؾضؾًنا مثيًرا 

اياة ن ر  لدعادةولع    الرضا نؽ الحياة وا ا نداف،اياة  نم  رتع ا نتاجية، ولحديؽ
لمدخؾؿ ت  االة  Preconditionsالفرد، وهشاؾ ندة شروي أو يسكؽ لدسيتها سؾابف 

التدتف، ولتسثب فيسا يم : وضؾح األهداؼ، والذعؾر بالتحكؼ، والتؾزاف بيؽ مهارات الفرد 
 .(Fong, Zaleski, & Leach, 1104) ومظالب السؾقف السدركة

قة ت  مجاؿ التدتف الشفد  يت يؽ أنها سارت ت  وبسراجعة اللحؾث والدراسات الداب
الجاهيؽع أولهسا دراست  بذكب ناـ كخ رة إيجابية نامة، وءانيهسا لؾعيف  ودراست  ت  أنذظة 
ية. وبالتال  يسكؽ دراسة التدتف الشفد  بذكب خاص ت  األنذظة ا نتاجية  وسياقات نًؾ

productive activities  نذظة الترتيهية السشغسة ت  وق  الفراغ مثب: العسب، والدراسة، واأل
مهارل  الذخرية مثب: والت  يسارسها الفرد بكامب إرادل  وار ت ، ولتيو ل  التع ير نؽ 



َ
م

لَاإلحباطَالوظيفيال َابلقدرةَعلىََتمممُّ ْْيِ َكُمنمِبئ م ُفقَيفَالعمل َوالتَّدم  ........................................َْعَنم

- 11 - 

 ,Olčar, Rijavec, & ;Golub  التدمف، والذظرنل، ومسارسة الر اضة، والفؽ، والقراءة

1102 ;Rijavec, Golub, & Olčar, 1105 (Ullen, et al, 11018 

ت  السجاؿ السهش  لح  كيًدا نم  ما س ف، تقد لس  دراسة التدتف الشفد  ولأ
 ,Bakker) أو التدتف السهش ، Work-related flow (FaW) مدس  التدتف السرللم بالعسب

ا-ولس  دراست ، (.111  السجاؿ األكاديس  لح  مدس  التدتف السرللم بالدراسة ت -أيزي
Study-Related Flow اديس أو التدتف األك Academic flow . وأشارBakker, Golub, 

& Rijavec (1101) واديًثا لػؼَّ إنداد إل  أف الظالب يسروف بخ رة التدتف أءشاء التعمؼ ،
، وذلػ لدراسة التدتف ت  مجاؿ القراءة Reading flow scale مكياس التدتف القرا  

(Thissen, Menninghaus, & Schlotz, 110.)  8 ؼ التدتف ت   Bakker (111.)ونرَّ
العسب بأن  االة لتسثب ت  ا نهساؾ الستغراؽ والتركي  الذديد ت  أداء السهاـ واألنذظة 
السرللظة بالسهشة، والذعؾر بالستستاع والدعادة، وانخفاو ا اداس بال ماف والسكاف، 

 وندياف ال ات نشد الكياـ بالعسب.
لجربة مؽ  د  ال ي يرب إلي  األترادبالسيرللم العسب ت  التدتف  سكؽ القؾؿ إف و 

السهاـ بوالؾتاء ت  أداء السهاـ السكم  بها ت  نسم ،  شعؾر أنسف مؽ التفكير والنغساس
الستغراؽ ( 1، و تكؾف التدتف ت  العسب مؽ ءالءة أبعاد، وه : الت  يتؾقع مشهؼ الكياـ بها

عسب بذكب كامب دوف التأءر ، و عش  التركي  وا نهساؾ ت  أداء الAbsorptionت  العسب 
الفرد ت  ، وانغساس االة مؽ التركي  الكم بأي م ءرات خارجية، أو مذتتات لالنتلا ، تهؾ 

( 6شديدة. و بدرنةيسر الؾق  ، و ذعر أف كب ش ء مؽ اؾل   لدرجة أن  يشدنسم  
عسب، والحكؼ الستستاع بالعسب، و عش  الذعؾر بالستعة والنفعالت ا يجابية أءشاء مسارسة ال

نتيجة التقييسات السعرفية والؾجدانية لخ رة  ؾالسهشية، وهة حياالبذكب إيجاب  نم  جؾدة 
داء ألالداترية الداخمية لمعسب، ولعش  وجؾد االة مؽ الذغ  والداتع الداخم  ( 6والتدتف، 

أءشاء مسارسة ه ا العسب بعيًدا نؽ الحؾات  الخارجيةع تالفرد لدي  داتع لمذعؾر بالستعة والرضا 
إاداسهؼ بالؾق  يشعدـ ت  العسب التدتف لديهؼ مدتؾ  ناؿ  مؽ  يؽ العسب. ومؽ ءؼَّ تاألتراد ال

يفعمؾن ، وأف دواتعهؼ الداخمية ل دي بهؼ إل   نم  مابذكب كم  ألنهؼ يرك وف لساًماع 
 ,Bakkerه ا العسب والرضا الستأصميؽ ت  الستسرار ت  أداء العسب بهدؼ خ رة الستعة 

111.)  ;Bakker &  (Van Woerkom, 1101; Colombo & Zito, 1103. 
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ال يؽ يذاركؾف بذكب إل  أف العامميؽ  Yan, Davison, & Mo (1102)وأشار  
سؾاء باللحم نشها، أو السداهسة ت  إنتاجها يذعروف بسدتؾ  ت  للادؿ السعرتة  متكرر

 بداع السهش . ونم  وج  التحديد، يدهؼ ت  التش   با، وال ي بدور  مرلفع مؽ التدتف
كشتيجة لتلادؿ السعرتة أكثر تالعاممؾف ال ي لديهؼ مدتؾ  مرلفع مؽ التركي  والستستاع 

، وبالتال  ت ف التدتف نرضة  نتاج أتكار جديدة واب السذكالت وإعهار األصالة ت  نسمهؼ
 . بداعوا السهش األداء  وتًقا لشتا ل الدراسات ل  نتا ل إيجابية نم 

ـ  نسؾذًجا لمتدتف ت  العسب ت  ضؾء  Bakker & Van Woerkom (1101)وقدَّ
 Job Demands–Resources السرادر السهشية -نغر ة لحديد ال ات ونسؾذج السظالب

Model (JD-R)   6كسا هؾ مؾضو ت  شكب.) 

 
لسرادر ا-( نسؾذج التدتف ت  العسب ت  ضؾء نغر ة لحديد ال ات ونسؾذج السظالب6شكب  
 السهشية

(Bakker, &  Van Woerkom, 1101) 
و فترو ه ا الشسؾذج أف خ رة التدتف قد لغهر أءشاء مسارسة العسب، و سكؽ لفديرها 

السرادر نشدما يكؾف هشاؾ مدتؾ  مرلفع مؽ التؾازف بيؽ -ظالبست  ضؾء نسؾذج ال
ونم  العكس مؽ  ا الفرد،السظالب السهشية ت  مقابب السهارات والسرادر السهشية الت  يستمكه
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ذلػ تقد لقم مب السظالب السهشية مؽ خ رة التدتف ت  العسب، وخرؾًصا الستستاع ت  العسب، 
مهسة وبالتال  ت ف لؾاتر السرادر السهشية لعد بسثابة سؾابف  والداترية الداخمية ل .

Antecedents  الذعؾر بالرااة لمتدتف ت  العسب ال ي يعد بدور  متغيًرا وسيًظا بيشها وبيؽ
و ذير ما س ف  .الشفدية والجددية، واألداء السهش ، وانخفاو الذعؾر با نهاؾ ت  العسب

خ رة التدتف ت  العسب لغهر نشدما يدرؾ السؾعفؾف أف هشاؾ لؾازًنا بيؽ  إل  أف 
بسعش  ادوث التظابف بيؽ ما يقتزي  العسب  "Challenge-skill balance"التحدي/السهارة 

كسية كافية مؽ يهؼ نشدما يكؾف لدوالسهارات السهشية، أو  Job demandsملات مؽ متظ
والتغ ية ، Organizational support السؾارد ت  نسمهؼ، نم  س يب السثاؿ الدنؼ التشغيس 

، السشاخ ا يجاب وجؾدة األدوات الستااة، و ، performance feedbackالراجعة نؽ األداء 
 Bakker & Demerouti, 1103;    العسب، والتدر بووضؾح السهسة، والتحكؼ ت

Bakker, &  ;Van Woerkom, 1101) ;Llorens, ;Salanova, & Rodriguez, 

1102  Zito, Cortese, & (Colombo, 1105, 1102. 
و رللم التدتف ت  العسب بشتا ل ومخرجات إيجابية ذات صمة وءيقة بالسجاؿ السهش ع 

لظؾ ر مهارات جديدة ؾ السهش  مؽ زاو ة أن  يتيو لمفرد ترصة ايم إن  يع ز األداء والشس
نااية ، ومؽ مسا يعش  التحكؼ ت  العسب والسذاركة الفعالة ت  العسبع وإاداس بالتسكؽ

 مؽ خالؿ اللحم نؽ لحديات أك رالسهش  لظؾ ر السهارات يداهؼ ت  نسمية الشسؾ  أخر ، ت ف

(Salanova, Bakker, & Llorens, 1115) لؾصم  نتا ل الدراسات الدابقة  إجساًل، . و
 التفاؤؿ والكفاءة السهشية، وتعالية ال ات ت  العسببإل  أف التدتف ت  العسب يرللم إيجابًيا 

Work self-efficacy (Colombo & Zito, 1103)  والرللاي بالعسب والرضا السهش ،
(Fraga & Moneta, 1105; Geyser, Geldenhuys & Crous, 1104)، الرضا نؽ و

 ,.Ilies, et al ; والهشاء ال ال ،  (Datu & Mateo, 1101) الحياة والستسرار ت  العسب

1101) (Zito, et al., 1102 وأن  يعد ناماًل وقا ًيا و دهؼ سم ًيا ت  التش   باألنراو ،
  ، وا نهاؾ النفعالWork-related depressive symptomsالكتئابية السرللظة بالعسب 
، والرضا نؽ الحياة (.Mosing, Butkovic, & Ullén, 110)أاد أبعاد الاتراؽ السهش  

، وقد أجر   لمػ الدراسات نم  شرا و مهشية مختمفة (Olčar, et al., 1102)وأهداؼ الحياة 
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كالسسرضات، والفشييؽ، والسهشدسيؽ، وا دار يؽ بالجامعة وأنزاء هيئة التدر س بها، 
 ييؽ، ومؾعف  الدجالت، ومعمس  السدارس البتدا ية. والسرشديؽ الشفد

وسارت الدراسات العربية ت  تمػ الدراسات األجش ية، ايم لشاول  دراسة التدتف 
ع 6119خزير، الشفد  لد  بعض  السهشييؽ ت  وعا   مختمفة، ومشها: مدراء السدارس  

(، وأنزاء هيئة 6118 (، معمسؾ التعميؼ الثانؾي  ابؽ الذيخ،6118لظف  وأبؾ العالء، 
(، ;611(، ومعمسات ر او األطفاؿ  دراسة كظفاف، ;611التدر س  سؾ د وسعادة، 

(، وأشارت نتا ل لمػ الدراسات إل  وجؾد >611والسرشدوف الظالبيؾف  دراسة الرو م ، 
نالقة ارللاطية بيؽ التدتف الشفد  وكب مؽ: مهارات الخاذ القرار، وكفاءة ال ات العامة، 

 ل اف النفعال ، وجؾدة الحياة الؾعيفية واألداء السهش ، والسرونة. وال 
وقد ل يؽ مؽ استقراء الدراسات العربية أنها لشاول  السفهـؾ بذكب ناـ، وانتسدت 
نم  مقاييس التدتف الشفد  لكياس ه ا السفهؾـ، وذلػ بعكس الدراسات األجش ية الت  

، كسا   أطًرا ونساذج نغر ة لسحددال  ولفدير لشاولت  بذكب خاص ت  الدياؽ السهش ، وقدم
أندت مقاييس خاصة بكياس التدتف ت  العسب، ما يسكؽ أف يظمف نمي  التدتف السهش ، 

مؽ إنداد  The Work-Related Flow Inventoryومشها مكياس التدتف السرللم بالعسب 
Bakker (111.) : أو الستغراؽ ت   ؾالنهسا، و تكؾف ه ا السكياس مؽ ءالءة أبعاد، وه

، والداترية الداخمية لمعسب Work enjoyment، والستستاع بالعسب Absorptionالعسب 
Intrinsic motivation الدراسات األجش ية، ت  ، وال ي يحغ  بذهرة واسعة الشظاؽ

 Flow in professional tasksبا ضاتة إل  مكياس التدتف ت  السهاـ السهشية 

questionnaire إنداد   مؽWolfigiel, & Czerw (1101) و كيس بعديؽ لمتدتف ،
 .Positive emotionsالسهش : ا نهساؾ والنفعالت ا يجابية 

معسب، والتدتف الشفد  كستغير إيجاب  ت  لوت  ضؾء أهسية السعش  ا يجاب  
ز  إاداس الذخرية ت  -العربية ندرة الدراسات، و الشفدية ايال  وبجؾدة الفرد بالدعادة ي عي  م

ؽم ادود نمؼ اللاام  الت  لشاولتهسا ت  السجاؿ الؾعيف ، وخرؾًصا لد  السعمسيؽ بذكب ناـ، -ثييس
بذكب خاص، خاصة مع ما يتعرضؾف مؽ ا ناقة اللرر ة ذوي ومعمسات الظملة ومعمس  

، والحاجة إل  لؾاتر مرادر شخرية الؾعيف ضغؾي شديدة ل دي بهؼ إل  الذعؾر با الاي 
الدراسة ه لء السعمسيؽ لسكشهؼ مؽ القدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف ، جاء مؾضؾع لد  
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ة ت  التش   بالقدرة نم  لحسب سي هم دس ليتشاوؿ السعش  والتدتف ت  العسب كعؾامب م   الحالية
 ذوي ا ناقة اللرر ة. ومعمسات الظملة ا الاي الؾعيف  لد  معمس  

 مصكلة الدراسة:

 التالية: األسئمةة الحالية ت  لحددت مذكمة الدراس
ما مدتؾ  القدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف  لد  أتراد نيشة الدراسة مؽ معمس  -1

 ومعمسات الظملة ذوي ا ناقة اللرر ة؟
هب هشاؾ تروؽ ت  القدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف  لد  أتراد نيشة الدراسة مؽ معمس  -6

 ة لرجع إل  الشؾع؟ومعمسات الظملة ذوي ا ناقة اللرر 
ومعمسات الظملة معمس  ما ط يعة العالقة الرللاطية بيؽ درجات أتراد نيشة الدراسة مؽ -6

 العسب؟معش  العسب، والتدتف ت   ي:ت  متغير ؼ ودرجالهذوي ا ناقة اللرر ة 
معمس  لد  أتراد نيشة الدراسة مؽ  الؾعيف بالقدرة نم  لحسب ا الاي هب يسكؽ التش   -7

، والتدتف ت  معش  العسبت  ؼ مؽ خالؿ درجالهمسات الظملة ذوي ا ناقة اللرر ة ومع
 العسب؟

 أيداف الدراسة:

 هدت  الدراسة الحالية إل  لحقيف ما يم :
التعرؼ نم  مدتؾ  القدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف  لد  أتراد نيشة الدراسة مؽ -1

 معمس  ومعمسات الظملة ذوي ا ناقة اللرر ة.
الكذ  نؽ الفروؽ ت  القدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف  لد  أتراد نيشة الدراسة مؽ -6

 معمس  ومعمسات الظملة ذوي ا ناقة اللرر ة لرجع إل  الشؾع.
ومعمسات بيؽ درجات أتراد نيشة الدراسة مؽ معمس  التعرؼ نم  ط يعة العالقة الرللاطية -6

 ي ودرجالهؼ ت  متغير  م  لحسب ا الاي الؾعيف ت  القدرة ن ذوي ا ناقة اللرر ةالظملة 
 . معش  العسب، والتدتف ت  العسب
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لد  أتراد نيشة الدراسة  الؾعيف بالقدرة نم  لحسب ا الاي التعرؼ نم  إمكانية التش   -7
ومعمسات الظملة ذوي ا ناقة اللرر ة مؽ خالؿ درجالهؼ ت  معش  العسب، مؽ معمس  

 .والتدتف ت  العسب

 الدراسة:  نيةيأ

السدػتؾ  ع ونمػ  لحددت أهسية الدراسة ت  جػان يؽ: أاػدهسا نغػري، وا خػر لظ يقػ 
سػػايرت الدراسػػة التؾجهػػات السعاصػػرة تػػ  الهتسػػاـ بستغيػػرات نمػػؼ الػػشفس ا يجػػاب ،   الشغػػري 

سية تػػ  الدػػعادة السهشيػػة، والتؾاتػػف السهشػػ ، والسػػؾارد والسرػػادر  ػػهم والتركيػػ  نمػػ  العؾامػػب السدس
ية لػػد  العػػامميؽ تػػ  الس سدػػات السختمفػػة وبخاصػػة تػػ  الس سدػػات التعميسيػػة، والتػػ  الذخرػػ

هػا اػؾؿ متغيرالا نغرً ػا إطػارً لعد ااج ًا نفدًيا ت  الؾقاية مؽ الزغؾي السهشية، كسػا أنهػا قػدم  
، وهػػ  القػػدرة نمػػ  لحسػػب ا الػػاي، والسعشػػ ، والتػػدتف الشفدػػ ، ولػػؾعيفهؼ تػػ  مجػػاؿ العسػػب، 

، تزاًل نػؽ أهسيػة نيشتهػا ذوي ا ناقة اللرر ة ومعمسات الظملةلد  معمس  وبخاصة بخاصة 
ذوي ا ناقػػة اللرػػر ة، والػػ يؽ يتعرضػػؾف لزػػغؾي ومعمسػػات الظملػػة معمسػػ  السدػػتهدتة مػػؽ 

ية مرللظة بالعسب مػع ذوي الاتياجػات  الخاصػة، ومػا يترلػب نميهػا مػؽ إالاطػات التربؾ ػة نًؾ
هػا مػؽ مقػاييس جديػدة لكيػاس متغيرالقدم  الدراسة ءالءػة  السدتؾ  التظ يق ونم  مختمفة. 

، ولحقق  مػؽ خرا رػها الدػيكؾمتر ة نمػ  نيشػة مػؽ ة اءشيؽ مشها، وإنداد الثالمخالؿ لرجس
وهػ ا يسثػب إءػراًء لمسكتلػة العربيػة تػ  مجػاؿ تػ  ال يئػة الدػعؾدية، السعمسيؽ تػ  مشظقػة ندػير 

لدراسػة لمػػ الستغيػرات تػ  بيئػات نربيػة أخػر ،  الكياس الشفد ، و سهد الظر ف أمػاـ اللػااثيؽ
يسكؽ إنداد برامل إرشادية لعتسػد نمػ  مػداخب مختمفػة لتشسيػة -وت  ضؾء نتا ل الدراسة-ك لػ

التدتف الشفد ، ولع    الذعؾر ا يجاب  بسعش  العسب، وخفض ا الػاي الػؾعيف  لػد  معمسػ  
 ذوي ا ناقة اللرر ة. ومعمسات الظملة
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 اإلجرائية:لتعريفات واطصللخات امل

 :Frustration Tolerance الكدرة على حتنل اإلحباط الوظيفي

ؼ اللااثاف  قػدرة الفػرد نمػ  ق ػؾؿ الؾاقػع ا "القدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف  بأنهنرَّ
والتعػػايش معػػ  دوف الستدػػالـ لػػ ، والحفػػاا نمػػ  التػػؾازف الشفدػػ ، ولحسػػب السذػػانر الدػػم ية 

ف األهػداؼ، والدػع  نحػؾ مؾاجهػة الزػغؾي، واػب السذػكالت بعقالنيػة، الشالجة نؽ ندـ لحقي
، وذلػ مؽ خالؿ التقيػيؼ السؾضػؾن  لسؾاقػف ا الػاي، ورؤ تهػا مػؽ وت  ضؾء السؾارد الستااة

حرػػب يالدرجػػة التػػ  ب-إجرا ًيػػا-قػػاسزاو ػػة أخػػر  أكثػػر إيجابيػػة، ومحاولػػة التظػػؾ ر الػػ ال ، ول  
   .تخدـ ت  الدراسةالسدسكياس النم  السعمؼ/السعمسة 

 :Meaning in Work  املعهى يف العنل
ؼ  السعش  ا يجاب  ت  العسب تػ  ضػؾء ءالءػة  Steger, Dik, & Duffy (6116)نرَّ

( 6مدػألة مهسػػة وذات قيسػػة، ولػػ  معػػاف  إيجابيػػة، و نمػػ  أنػػ ( لقيػػيؼ األتػػراد لمعسػػب 1: جؾانػب
اللحػػم نػػؽ نسػػب  ا تػػ ذالًيػػ هػػةؾجيذػػسب ا جػػراءات الس العسػػب والػػ يصػػشع السعشػػ  مػػؽ خػػالؿ 

( الس  ػػد مػػؽ الػػدواتع الجيػػدة التػػ  يتلعهػػا الر لػػة تػػ  أف 6، والشسػػؾ الذخرػػ هػػادؼ ولدػػهيب 
سػؾؼ يت شػ  اللااثػاف التعر ػف الدػابف لمسعشػ  تػ  و يكؾف لها أءر إيجاب  نم  الرالو العاـ. 

 ة.العسبع ألن  ت  ضؾ   لؼَّ إنداد السكياس السدتخدـ ت  الدراسة الحالي
 :Flow at Work التدفل يف العنل
ؼ  التػػدتف تػػ  العسػػب بأنػػ  االػػة لتسثػػب تػػ   Wolfigiel, & Czerw (1101)نػػرَّ

الستغراؽ والتركي  الذػديد تػ  أداء السهػاـ واألنذػظة السرللظػة بالسهشػة، والذػعؾر بالسػتستاع 
سػػؾؼ و لعسػػب، والدػػعادة، وانخفػػاو ا ادػػاس بال مػػاف والسكػػاف، وندػػياف الػػ ات نشػػد الكيػػاـ با

يت شػػػ  اللااثػػػاف التعر ػػػف الدػػػابف لمتػػػدتف تػػػ  العسػػػبع ألنػػػ  تػػػ  ضػػػؾ   لػػػؼَّ إنػػػداد السكيػػػاس 
 السدتخدـ ت  الدراسة الحالية.

ــو  ــةمعلنـ ــرية  الللبـ ــة البطصـ  Teachers of students with visual: ذوي اإلعاقـ

impairments 
ؼ  اللااثػػػاف معمسػػػ   بػػػأنهؼ السعمسػػػؾف -اإجرا ًيػػػ-ذوي ا ناقػػػة اللرػػػر ةالظملػػػة ي عػػػرَّ

الحاصػػميؽ نمػػ  بكػػالؾر ؾس التربيػػة الخاصػػة تػػ  مدػػار ا ناقػػة اللرػػر ة، أو معمسػػؾ التعمػػيؼ 
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العاـ سؾاء الحاصميؽ أو مير الحاصػميؽ نمػ  دورات أو دبمػـؾ تػ  التربيػة الخاصػة تػ  مدػار 
الػدمل ذوي ا ناقػة اللرػر ة داخػب مػدارس  لمظملةوال يؽ يقؾمؾف بالتدر س  اللرر ة،ا ناقة 

 التابعة لؾزارة التعميؼ بالسسمكة العربية الدعؾدية.

 حمددات الدراسة:

والستسثب ت : السعش  والتدتف الشفد  ت  العسب بسؾضؾنها، الدراسة الحالية  لحددتس 
كسش ئات بالقدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف ، وبعيشتها اللذر ة مؽ معمس  ومعمسات الظملة 

كاف إجرا ها ولظ يف أدوالها بسدارس دمل السعاقيؽ بررً ا بالسسمكة ذوي ا ناقة اللرر ة، وبس
 مؽ العاـ الجامع الثان  الفرب الدراس  العربية الدعؾدية، وب مؽ إجرا ها ت  

بأدوالها السدتخدمة لكياس متغيرالها، واألساليب ا ارا ية  كسا لحددتس هػ، 1771/>176
 السدتخدمة لسعالجة بيانالها.

  :فروض الدراسة

لؾجػػد تػػروؽ ذات دللػػة إارػػا ية بػػيؽ الستؾسػػم التجر  ػػ  والستؾسػػم الفرضػػ  لمقػػدرة نمػػ  -1
أتػراد نيشػة الدراسػة مػؽ معمسػ  ومعمسػات الظملػة ذوي ا ناقػة  د لحسب ا الاي الؾعيف  لػ

 .اللرر ة

معمسػ  ومعمسػات درجػات الػ كؾر وا نػاث مػؽ  اتبػيؽ متؾسػظًيا تروؽ دالة إارػا ل لؾجد -6
 ذوي ا ناقة اللرر ة ت  القدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف .الظملة 

معمس  دالة إارا ًيا بيؽ درجات أتراد نيشة الدراسة مؽ ارللاطية مؾجلة لؾجد نالقة -6
ومعمسات الظملة ذوي ا ناقة اللرر ة ت  القدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف ، ودرجالهؼ 

 ت  متغيري: معش  العسب، والتدتف ت  العسب.
القدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف  التش   بيدهؼ متغيرا معش  العسب والتدتف ت  العسب ت  -7

 .مؽ معمس  ومعمسات الظملة ذوي ا ناقة اللرر ةلد  أتراد نيشة الدراسة 
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 مهًج الدراسة وإجراءاتًا:

 ة:الدراس مهًج: أواًل

مػػؽ أجػػب التعػػرؼ ارف السقػػانتسػدت الدراسػػة الحاليػػة نمػػ  السػػشهل الؾصػػف  الرللػػاط  
( نمػ  التش ػ  معش  العسب، والتدتف الشفدػ  تػ  العسػبنم  القدرة التش   ة لمستغيرات السدتقمة  

، ي ا ناقػػة اللرػػر ةذو ومعمسػػات الظملػػة معمسػػ  لػػد   الػػؾعيف بالقػػدرة نمػػ  لحسػػب ا الػػاي 
 .والكذ  نؽ مدتؾ  القدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف  ت  ضؾء متغير الشؾع

 :الدراسة عيهة: اًيثان

مػػػػؽ  81( معمًسػػػػا ومعمسػػػػة  8:اشػػػتسم  الدراسػػػػة نمػػػػ  نيشػػػػة أوليػػػػة بمػػػػ  قؾامهػػػػا  
كػاف الهػدؼ مشهػا التحقػف مػؽ الخرػا ص الدػيكؾمتر ة ألدوات وقػد  ،مػؽ ا نػاث( 67ال كؾر 

( معمًسػا ومعمسػة مػؽ معمسػ  ومعمسػات الظملػة ;11لكؾن  نيشة الدراسة الكمية مؽ  الدراسة، و 
قػػة اللرػػر ة بسػػدارس الػػدمل بالسسمكػػة العربيػػة الدػػعؾدية، وقػػد بمػػ  متؾسػػم أنسػػارهؼ ذوي ا نا
( معمًسػا بشدػلة 1:(. وقػد بمػ  الػ كؾر  9,86( سشة، وانحراؼ مرياري قػدر   9;,67ال مشية  

 %(.6;,>6( معمسة بشدلة  :7ناث  %( بيشسا بم  ندد ا  :91,1 
 :ثالًجا: أدوات الدراسة

 .ْيِوالباِحَج: الوظيفي إعدادنل اإلحباط لكدرة على حتمكياس ا-أ

القدرة نم  لحسب ا الاي الػؾعيف  لػد  معمسػ  لؼ إنداد السكياس الحال  بهدؼ قياس 
سػؾاء تػ  التػراث العربػ ، أو دـ وجػؾد مقػاييس نغًرا لعع اللرر ة ومعمسات الظملة ذوي ا ناقة

، األجش   لكيس  ثييسؽ الطاله ا السفهـؾ ع مؽ مقاييس نمي  كانػ  لكػيس لحسػب وما أ ليوي لملاام
ا الػػاي بذػػكب نػػاـ، ولػػد  طملػػة الجامعػػة، وقػػد اسػػتفاد مشهػػا اللااثػػاف تػػ  إنػػداد السكيػػاس 

، لرجسػػة العشػػ ي "  (Harrington, 1114لحسػػب ا الػػاي لكػػب مػػؽمقػػاييس الحػػال ، ومشهػػا: 
نػػػداد صػػػؾرة أوليػػػة وقػػػد لػػػؼَّ إ Yang & He, 110.8) ع6111، ومعػػػؾودمحم ،، "6118

ػػ س  العسػػب،القػػدرة نمػػ  لحسػػب ا الػاي تػػ  لرػ   ة( مفػػرد61لمسكيػاس، لكؾنػػ  مػػؽ   ء ػػؼَّ ن رمضي
ػيؽ تػ  السحكسيؽ ( مؽ 8 نم  ندد السفردات السقتراة ه    والتربيػة الرػحة الشفدػية السختر م

وقػد واتػف الدػادة السحكسػؾف نمػ  لكيػاس الهػدؼ مشهػا، تهػا لمحكػؼ نمػ  مػد  مالءمالخاصة 
واسػػتقرت الرػػؾرة التجر  يػػة لمسكيػػاس . حػػ ؼ أي مفػػردة مشهػػاوبالتػػال  لػػؼ ل   جسيػػع السفػػردات،
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ل -أاياًنػا-أواتػف-لساًمػا أواتػف  لالسػتجابات التاليػة اللًعػمفردة، لتؼ ا جابة نشهػا ( 61 نم  
لمرلػارات السؾجلػة، ونكػس هػ ا ( 1، 6، 6، 7، 8  ولقدر الدرجات بػػ، (مظمًقال أواتف -أواتف

بسدػػتؾ  مرلفػػع السعمؼ/السعمسػػة لذػػير الدرجػػة السرلفعػػة إلػػ  لستػػع و . الدػػاللة الترليػػب لمرلػػارات
لظ يػف السكيػاس تػ  صػؾرل  التجر  يػة نمػ  وبعػد  تػ  العسػب.القػدرة نمػ  لحسػب ا الػاي مؽ 

مػػؽ خػػالؿ ادػػاب صػػدق  وءلالػػ  نمػػ  الشحػػؾ ت  التحقػػف مػػؽ مػػد  صػػالايلػػؼَّ ، وليػػةاأل عيشػػة ال
 :التال 

 س:طصدم العاملي للنكياال-1

 باسػتخداـ اسػتلاقية كخظػؾة الػداخم  اللدػاؽ ادػاب لػؼ العػامم  التحميػب إجػراء ق ػب

 إلػ  الكميػة مفػردة لػؼ يرػب ارللاطهػا بالدرجػة أي اػ ؼبهػدؼ  وذلػػ بيرسػؾف، معامالت ارللػاي

معػامالت الرللػاي بػػيؽ وقػد لػؼَّ ادػاب (. 1,11(، أو  1,8نشػػد مدػتؾ    الارػا ية الدللػة
لسكياس القدرة نم  لحسب ا الاي ت  العسب، وأشػارت الشتػا ل لدرجة الكمية وامفردة درجات كب 

، 6>1,7إلػػ  أف قػػيؼ معػػامالت الرللػػاي لمسفػػردات ذات الدللػػة ا ارػػا ية لراواػػ  مػػا بػػيؽ  
(، بيشسػا لػؼ لرػب قػيؼ معامػب ارللػاي السفػردليؽ 1,11نشد مدتؾ   (، وجاءت دللتها 61:,1
ميػة إلػ  مدػتؾ  الدللػة ا ارػا ية، ولػؼَّ اػ تهسا مػؽ السكيػاس، ( بالدرجػة الك19، 11أرقاـ  

 ( مفردة ه  الت  سيتؼ إجراء التحميب العامم  لها. ;1ليرلو ندد مفردال   
السكيػاس بظر قػة سفػردات إجػراء التحميػب العػامم  ل لػؼَّ وبعد ادػاب اللدػاؽ الػداخم ، 

، ولػػػؼ لػػػدو ر Hottelling ل"لػػػػ " هػػػؾليممش principul components السكؾنػػػات األساسػػػية
نحػػؾ م  ػػد مػػؽ الشقػػاء  اوسػػريً ، Kaiser لػػػ" كػػاي ر" varimaX السحػػاور بظر قػػة "الفار سػػاكس"

نم  العؾامب انت ػر التذػلع السال ػؼ الػ ي  السفرداتوالؾضؾح ت  السعش  الديكؾلؾج  لتذلعات 
( مفػػردة نمػػ  :1 وأسػػفرت الشتػػا ل نػػؽ لذػػلع تػػأكثر وتقػػًا لسحػػػ "جيمفػػؾرد".  (1,6 <=ي مػػ  

%( مػػؽ التلػػايؽ :86,88  تس تدػػرَّ و ، جػػ رها الكػػامؽ أك ػػر مػػؽ الؾااػػد الرػػحيو، ءالءػػة نؾامػػب
مؾزنة نمػ  ءالءػة  مفردة (:1  السكياس ت  صؾرل  الشها ية مفرداتالكم ، وب لػ يكؾف ندد 

 فيسا يم : هاسكؽ لفدير ينؾامب 
( >;6,6بجػػ ر كػػامؽ  لكمػػ ، ( مػػؽ التلػػايؽ ا69>,>1  اسػػتقظب هػػ ا العامػػبالعامػػب األوؿ: 

، 1,9:9، 1>1,9، :1:,1 وبمغػػػ  لذػػػػلعالها نمػػػ  الترليػػػػب ، مفػػػػردات (:  بػػػ  ولذػػػلع 
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التقيػػيؼ السؾضػػؾن  لسؾاقػػف  اػػؾؿالسفػػردات ، ولػػدور (>1,78، 1,869، 9>1,8، 1,911
 ".التقييؼ السؾضؾن لدسية ه ا العامب بػػ "اثاف اللال ا يقترح ، ا الاي ت  العسب

( 8:>,6بجػػ ر كػػامؽ  ( مػػؽ التلػػايؽ الكمػػ ، 816,:1  اسػػتقظب هػػ ا العامػػبن : العامػػب الثػػا
، 1,961، 1,9:1، >1:,1وبمغػػػ  لذػػػػلعالها نمػػػ  الترليػػػػب  ، مفػػػػردات (8  بػػػ  ولذػػػلع 
رؤ ة مؾاقػف ا الاطػات ونػدـ لحيػف األهػداؼ مػؽ اؾؿ السفردات ، ولدور (>1,69، 1,876

 ".الشغرة ا يجابية لمسؾقف" ػلعامب بلدسية ه ا االلااثاف ، ل ا يقترح زاو ة أخر  
( 71:,6بجػػ ر كػػامؽ  ( مػػؽ التلػػايؽ الكمػػ ، >19,11  اسػػتقظب هػػ ا العامػػبالعامػػب الثالػػم: 

، ;1:,1( مفردات، وبمغػ  لذػلعالها نمػ  الترليػب  8  ب  ولذلع ( مفردات، 8  ب  ولذلع 
السػتفادة مػؽ محاولػة الػتعمؼ و ، ولدور السفردات اػؾؿ (1,768، 1,866، >1,91، 16:,1

يفي إشلانها ت  لحقيف الشسؾ الذخرػ  اللااثػاف ، لػ ا يقتػرح مؾاقف ا الاي واألهداؼ الت  أ نم
 التظؾ ر ال ال "لدسية ه ا العامب بػ "

 :ثبات املكياس -2

لمدرجػػة الكميػػة قيسػػة ألفػػا لػػؼ ادػػاب ءلػػات السكيػػاس بظر قػػة ألفػػا كرونلػػاخ، وبمغػػ  
، لػػػؼَّ ادػػػاب معامػػػب الرللػػػاي بػػػيؽ نرػػػف  الختلػػػار الشرػػػفية التج  ػػػةباسػػتخداـ و (، 8;:,1 

باسػػتخداـ طر قػػة "بيرسػػؾف"، وإجػػراء الترػػحيو ا ارػػا   لسعامػػب الرللػػاي باسػػتخداـ معادلػػة 
(، وجسيعهػا قػيؼ مرلفعػةع مسػا يػدؿ نمػ  لستػع 16:,1الكميػة   وبم  لمدرجةبراوف"، -"س يرماف

 السكياس بدرجة جيدة مؽ الثلات. 
 ترمجة الباِحَجْيو. Steger, et al., (6116)  إعداد املعهىعنل ذي المكياس -ب

( 11لؼَّ إنداد ه ا السكياس بهدؼ قياس معش  العسب، و تكؾف ه ا السكياس مؽ  
( مفردات، Positive meaning  7ا يجاب  مفردات مؾزنة نم  ءالءة أبعاد، وه : السعش  

( مفردات، وخمف Meaning making through work  6وصشع السعش  مؽ خالؿ العسب 
وقد أشارت الشتا ل إل  أف ( مفردات. Greater good motivations   6دواتع أك ر 

السكياس ت  بيئت  األصمية يتستع بخرا ص سيكؾمتر ة جيدة مؽ ايم الردؽ والثلات، 
د  وقد مرَّ السكياس  نداو حغ  السكياس بذهرة واسعة الشظاؽ ت  الدراسات العالسية. 

المغة العربية الشدخة ا نجمي  ة إل  ولقديس  ت  ال يئة العربية بخظؾات نديدة، مشها لرجسة 
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ثييسؽ، ومراجعة الترجسة بؾاسظة متخرص ت  المغة ا نجمي  ة، ولدقيقها لغؾً ا  بؾاسظة اللاام
يؽ ت  الرحة الشفدية والتربية  مؽ ق ب متخرص ت  المغة العربية، ءؼ لحكيسها لد  مختر م

السكياس لم يئة مفردات مالءمة (، وقد أسفرت لمػ الخظؾات نؽ 8الخاصة  نددهؼ 
لمتظ يف نم  معمس  الظملة ذوي ا ناقة اللرر ة، وه ا يعد صدؽ  ومشاس ت  ،الدعؾدية

ولؼ استخالص الشتا ل  ،الدراسة األوليةنم  نيشة  هالؼ لظ يقالسحكسيؽ لمسكياس. وقد 
 التالية: 

 ي للنكياس:االتسام الداخل-1

، والدرجة الكمية لملعد السشتسية إلي مفردة معامالت الرللاي بيؽ درجة كب لؼ اداب 
(، ولملعد 1,996، >1,87، 11:,1، 1,916وبمغ  قيؼ معامالت الرللاي لملعد األوؿ  

(، كسا لؼ ;;1,9، 1,869، >1,91(، ولملعد الثالم  1;1,8، :1,96، >1,78الثان   
ات بيؽ درجة كب بعد والدرجة الكمية نم  السكياس، والرللاطات رللاطال امالت اداب مع

ية ، وأشارت الشتا ل إل  أف الرللاطات ال يشية بيؽ أبعاد ال يشية بيؽ أبعاد السكياس الفًر
(، ومع الدرجة الكمية :1,97، 1,9:1، 1,966السكياس مع بعزها اللعض بمغ   

قيؼ معامالت الرللاي دالة إارا ًيا نشد ، وجسيع (86:,1، 1>:,1، 71:,1لمسكياس  
 مسا يدؿ نم  لستع السكياس بدرجة مرلفعة مؽ اللداؽ الداخم .(ع 1,11مدتؾ   

 التالزمي:الطصدم -6
نم  السكياس األولية لؼ اداب معامب الرللاي بيؽ درجات أتراد نيشة الدراسة 

دمحم ومعؾو مؽ إنداد ( الهدؼ ت  الحياة  كسحػ خارج ، ودرجالهؼ نم  مكياس السترجؼ
بدللة إارا ية نشد مدتؾ  دللة  (19;,1  بيشهسا ، وقد بم  معامب الرللاي(6111 
 1,11.) 
 ثبات املكياس:-6

لػػؼ ادػػاب ءلػػات السكيػػاس بظر قػػة ألفػػا كرونلػػاخ، وبمغػػ  قيسػػة ألفػػا لمدرجػػة الكميػػة 
بػػػيؽ نرػػػف  الختلػػػار ، لػػػؼَّ ادػػػاب معامػػػب الرللػػػاي الشرػػػفية التج  ػػػةباسػػتخداـ و (، :9:,1 

باسػػتخداـ طر قػػة "بيرسػػؾف"، وإجػػراء الترػػحيو ا ارػػا   لسعامػػب الرللػػاي باسػػتخداـ معادلػػة 
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(، وجسيعهػا قػيؼ مرلفعػةع مسػا يػدؿ نمػ  لستػع 76:,1الكميػة   وبم  لمدرجةبراوف"، -"س يرماف
 السكياس بدرجة جيدة مؽ الثلات. 
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 ترمجة الباِحَجْيو. Wolfigiel & Czerw (611:)  العنل إعداداستبياى التدفل يف -ج
، و تكؾف ه ا السكياس خ رة التدتف ت  العسببهدؼ قياس الست ياف لؼَّ إنداد ه ا 

( مفردات، :  Absorptionسا: الستغراؽ ، وهبعديؽ( مفردات مؾزنة نم  18مؽ  
مهشية ولؼَّ لقشيش  نم  شرا و ( مفردات. ;  Positive Emotionsالنفعالت ا يجابية و 

 نداد  ولقديس  ت  ال يئة العربية بخظؾات نديدة، مشها لرجسة السكياس قد مرَّ و  مختمفة.
ؽ، الشدخة ا نجمي  ة إل   ثييس متخرص ومراجعة الترجسة بؾاسظة المغة العربية بؾاسظة اللاام

  ، ءؼ لحكيسها لدمؽ ق ب متخرص ت  المغة العربية، ولدقيقها لغؾً ا ت  المغة ا نجمي  ة
يؽ  وقد أسفرت لمػ الخظؾات نؽ ، (8 نددهؼ  ت  الرحة الشفدية والتربية الخاصةمختر م
ذوي ا ناقة  الظملةلمتظ يف نم  معمس   ومشاس ت  ،لم يئة الدعؾديةسفردات المالءمة 

ولؼ  الدراسة األولية،نم  نيشة  هالؼ لظ يقوقد اللرر ة، وه ا يعد صدؽ السحكسيؽ لمسكياس. 
 ا ل التالية: استخالص الشت

 االتسام الداخلي للنكياس:-1
، والدرجة الكمية لملعد السشتسية إلي مفردة معامالت الرللاي بيؽ درجة كب لؼ اداب 

، 1,866، 1,916، 1,767، 1;1,8، >6:,1وبمغ  قيؼ معامالت الرللاي لملعد األوؿ  
، 1,879، 1;:,1، 1,961، 1,811، :9:,1(، ولملعد الثان   ;>1,7، 11:,1
ات بيؽ درجة كب بعد والدرجة الرللاط(، كسا لؼ اداب معامالت 11:,1، ;1,96، 1,911

ية، وأشارت الشتا ل إل  أف  الكمية نم  السكياس، والرللاطات ال يشية بيؽ أبعاد السكياس الفًر
(، ومع الدرجة الكمية لمسكياس 1,9:6بمغ   بعدي السكياس الرللاطات ال يشية بيؽ 

(ع مسا 1,11(، وجسيع قيؼ معامالت الرللاي دالة إارا ًيا نشد مدتؾ   86:,1، 11:,1 
 يدؿ نم  لستع السكياس بدرجة مرلفعة مؽ اللداؽ الداخم .

 :التالزميالطصدم -6

لؼ اداب معامب الرللاي بيؽ درجات أتراد نيشة الدراسة األولية نم  السكياس 
(، 6111إنداد باعة   كسحػ خارج ( مؽ التدتف الشفد  اختلار السترجؼ، ودرجالهؼ نم  

 (.1,11( بدللة إارا ية نشد مدتؾ  دللة  7;:,1وبم  معامب الرللاي بيشهسا  
 ثبات املكياس:-6
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لػػؼ ادػػاب ءلػػات السكيػػاس بظر قػػة ألفػػا كرونلػػاخ، وبمغػػ  قيسػػة ألفػػا لمدرجػػة الكميػػة 
ي بػػػيؽ نرػػػف  الختلػػػار ، لػػػؼَّ ادػػػاب معامػػػب الرللػػػاالشرػػػفية التج  ػػػةباسػػتخداـ و (، 87;,1 

باسػػتخداـ طر قػػة "بيرسػػؾف"، وإجػػراء الترػػحيو ا ارػػا   لسعامػػب الرللػػاي باسػػتخداـ معادلػػة 
(، وجسيعهػا قػيؼ مرلفعػةع مسػا يػدؿ نمػ  لستػع :1;,1الكميػة   وبم  لمدرجةبراوف"، -"س يرماف

 السكياس بدرجة جيدة مؽ الثلات. 

  :نتائج الدراسة

 :ولاألنتائج اختبار صخة الفرض 

لؾجد تروؽ ذات دللػة إارػا ية بػيؽ الستؾسػم التجر  ػ  "نصَّ ه ا الفرو نم  أن : 
أتػػراد نيشػػة الدراسػػة مػػؽ معمسػػ   د والستؾسػػم الفرضػػ  لمقػػدرة نمػػ  لحسػػب ا الػػاي الػػؾعيف  لػػ

   ".ذوي ا ناقة اللرر ةومعمسات الظملة 
ر ػػة لػػدرجات ولختلػػار صػػحة هػػ ا الفػػرو، لػػؼ ادػػاب الستؾسػػظات والنحراتػػات السريا

لػؼ ادػاب الستؾسػم الفرضػ  و ، القػدرة نمػ  لحسػب ا الػاي الػؾعيف أتراد العيشػة نمػ  مكيػاس 
مؽ خالؿ جسع بدا ب الستجابة نمػ  السكيػاس الخسدػة، وقدػستها نمػ    نفد نم  السكياس 

( 1، 6، 6، 7، 8نػػددها، ءػػؼ ضػػرب الشػػالل تػػ  نػػدد الفقػػرات، وبالتػػال  تػػ ف أوزاف ال ػػدا ب  
(، ونشػػد 6(، ونشػػد القدػػسة يرػػلو متؾسػػم أوزاف ال ػػدا ب  8(، ونػػددها  18سؾنهػػا  يكػػؾف مج

(، يكػػؾف الستؾسػػم الفرضػػ  لمدرجػػة الكميػػة نمػػ  السكيػػاس= :1ضػػرب نػػدد تقػػرات السكيػػاس  
لؼ استخداـ اختلار "ت" لعيشة واادة لمتحقف مػؽ دللػة الفػروؽ بػيؽ الستؾسػم الفرضػ  و  .(81

( 1. و ؾضػػو جػػدوؿ  القػػدرة نمػػ  لحسػػب ا الػػاي الػػؾعيف والستؾسػػم التجر  ػػ  نمػػ  مكيػػاس 
 نتا ل ذلػ.
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( وخائح اخخبار "ث" نعُىت واحذة نهفروق بُه درخت انمخىسط انخدرَبٍ وانمخىسط انفرضٍ 0خذول )

معهمٍ ومعهماث انطهبت روٌ اإلعالت انبصرَت نذي انمذرة عهً ححمم اإلحباط انىظُفٍ عهً ممُاس 

 (.00)ن=

 األبعاد

عذد 

انمخىسط  عباراثان

 انخدرَبٍ

االوحراف 

 انمعُارٌ

انمخىسط 

 انفرضٍ
 لُمت )ث(

 مسخىيان

 

ححمم اإلحباط 

 انىظُفٍ

01 505.. 00531 
40 

01521 

** 

 مرحفع

 (1510** دانت عىذ مسخىي )

وجؾد تروؽ دالة إارا ًيا بيؽ الستؾسم الفرض  والستؾسم ( 1يتزو جدوؿ  
معمس  لد  أتراد نيشة الدراسة مؽ  ا الاي الؾعيف  القدرة نم  لحسبالتجر    نم  مكياس 

مدتؾ  ارلفاع ، وه ا يعش  لرالو الستؾسم التجر    ومعمسات الظملة ذوي ا ناقة اللرر ة
 السدتهدتة بالدراسة. لد  أتراد العيشةالقدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف  

 الجاني:الفرض اختبار صخة نتائج 

درجات  اتبيؽ متؾسظًيا تروؽ دالة إارا  لؾجد نص ه ا الفرو نم  أن : "ل
القدرة نم  لحسب ا ناقة اللرر ة ت  ومعمسات الظملة ذوي معمس  ال كؾر وا ناث مؽ 

 ".ا الاي الؾعيف 
دللة  ت لمعيشات السدتقمة لحداب-استخداـ اختلارولختلار صحة ه ا الفرو لؼ 

مس  ومعمسات الظالب ذوي ا ناقة معدرجات ال كؾر وا ناث مؽ  اتبيؽ متؾسظ الفروؽ 
 ( نتا ل ذلػ.6و ؾضو جدوؿ  . القدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف اللرر ة ت  

انمعهمُه وانمعهماث فٍ انمذرة عهً درخاث  اثذالنت انفروق بُه مخىسطث ن-وخائح اخخبار (1خذول )

 ححمم اإلحباط انىظُفٍ

  )ث( لُمت 31ن=معهماث  10ن=معهمىن  انىىع

 ع و ع و 

 ** 3551 045.5 42502 01552 .5451 ححمم اإلحباط انىظُفٍ

 (    1510** دانت عىذ مسخىي )

ال كؾر وا ناث مؽ معمس  بيؽ ًيا ( وجؾد تروؽ دالة إارا 6جدوؿ  يتزو مؽ           
نشد مدتؾ  القدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف  ومعمسات الظملة ذوي ا ناقة اللرر ة ت  

 لرالو ال كؾر. القدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف ت   (1,11 
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 :الجالحالفرض صخة اختبار نتائج 

دالػة إارػا ًيا بػيؽ درجػات  مؾجلػةارللاطيػة نالقػة لؾجػد ه ا الفرو نمػ  أنػ : " نصَّ 
القػدرة نمػ  لحسػب تػ   ذوي ا ناقػة اللرػر ةومعمسػات الظملػة معمسػ  مػؽ أتراد نيشػة الدراسػة 

 ."ي معش  العسب والتدتف ت  العسبت  متغير  ؼدرجالهو  ا الاي الؾعيف 
  ؽولسعالجػػػة هػػػ ا الفػػػرو إارػػػا ًيا لػػػؼ ادػػػاب قػػػيؼ معػػػامالت الرللػػػاي بػػػيؽ الستغيػػػر 

القدرة نم  لحسػب ا الػاي ( والستغير التابع  معش  العسب والتدتف ت  العسب  لمدراسة يؽالسدتقم
 بيؽ متغيرات الدراسة. ( مرفؾتة معامالت الرللاي6و ؾضو جدوؿ   .(الؾعيف 

 (.00( مصفىفت معامالث االرحباط ودالنخها اإلحصائُت بُه مخغُراث انذراست )ن=2خذول )

 2 1 0 انمخغُراث

   - (0معىً انعمم )

  - **15521 (1انخذفك فٍ انعمم )

انمذرة عهً ححمم اإلحباط انىظُفٍ 

(2) 

15512** 15515** - 

 (1510) دانت إحصائًُا عىذ مسخىي** 

 مؾجلػةارللاطيػة أف مرػفؾتة الرللػاي لذػير إلػ  وجػؾد نالقػة ( 6  يتزو مؽ جػدوؿ
معػامالت الرللػاي  جسيػعو والتػدتف تػ  العسػب، سعشػ  الالقدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف  و  بيؽ

 (.1,11  الة نشد مدتؾ  د
 :الرابعالفرض صخة نتائج اختبار 

ت  التش   العسب والتدتف ت  العسب معش   ادهؼ متغير ينصَّ ه ا الفرو نم  أن : "
معمس  الظالب ذوي ا ناقة نيشة الدراسة مؽ لد  أتراد  بالقدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف 

 ". اللرر ة
الظر قة   باستخداـولسعالجة ه ا الفرو إارا ًيا لؼ اداب لحميب النحدار الستعدد 

Enter رة نم  لحسب ا الاي الؾعيف  القدت   ؽ السدتقميؽ ( لسعرتة مد  لأءير الستغير
لد  بالقدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف  بهدؼ لحديد الستغيرات الت  يسكؽ مؽ خاللها التش   

 نتا ل ذلػ.( 8، 7  و ؾضو جدوؿ .أتراد نيشة الدراسة السدتهدتة



َ
م

لَاإلحباطَالوظيفيال َابلقدرةَعلىََتمممُّ ْْيِ َكُمنمِبئ م ُفقَيفَالعمل َوالتَّدم  ........................................َْعَنم

- 6: - 

انمذرة بُه  وخائح ححهُم انخباَه ومعامم االرحباط انمخعذد ومعامم انخحذَذ نىمىرج االوحذار (3) خذول

 انمسخمهُه نهذراستَه وانمخغُر فٍ انعممعهً ححمم اإلحباط انىظُفٍ 

 انمصذر

Sourc

e 

مدمىع 

 انمربعاث

SS 

درخاث 

 انحرَت

DF 

مخىسط 

 انمربعاث

MS 

 لُمت ف

 انمحسىبت

F 

انذالنت 

اإلحصا

 ئُت

Sig. 

معامم 

االرحباط 

 Rانمخعذد

معامم 

 انخحذَذ

R1 

.224355 1 12125213 االوحذار

1 

51511.** 15111 15101 1540

3 

     545010 004 5254..13 انخطأ

انمدمى

 ع

0422.522

2 

001      

 (1510** دانت إحصائًُا عىذ مسخىي )

 

 انذراستمعامالث االوحذار انمخعذد ودالنخها اإلحصائُت نمخغُراث ( 4خذول )

 انمخغُر
 معامم 

 االوحذار

انخطأ 

 انمعُارٌ

معامم االوحذار 

 انمعُارٌ
 "ث" لُمت

انذالنت 

 اإلحصائُت

 15111 *** .2510  353.1 .02542 انثابج

 15111 *** 45.11 15322 15001 15533 معىً انعمم

 15111 *** 25412 15123 15125 .1522 انخذفك فٍ انعمم

 (15110* دانت إحصائًُا عىذ مسخىي )**

القػدرة نمػ  د بػيؽ أف نسػؾذج النحػدار الستعػدإل   (8الؾاردة ت  جدوؿ  شتا ل اللذير 
: سػػاوه ،لمدراسػػة يؽالسدػػتقم ؽ بالػػدرجات التا يػػة والستغيػػر ا ص( مقػػدرً  لحسػػب ا الػػاي الػػؾعيف  

 يسكؽ صيامت  ت  السعادلة ا لية: ( 6التدتف ت  العسب  س(، 1 سمعش  العسب 
  :منوذج االحندار املكدر

   6س ;1,66   1س 1,977   ;16,86ص =          
 :أف لالنحدار إل يذير ه ا الشسؾذج 

 ;16,86السقدار الثاب  =  -
    ;1,66= 6ب     1,977= 1النحدار: ب معامالت  -

 :صالحية منوذج االحندار املكدر
يسكػػؽ الحكػػؼ نمػػ  صػػالاية نسػػؾذج النحػػدار السقػػدر مػػؽ خػػالؿ التعميػػف نمػػ  نتػػا ل 

 سا يم :ك (8 وجدوؿ  (7 السؾضحة ت  جدوؿ  الدراسةالنحدار الستعدد لستغيرات 
 القدرة التفدير ة لمشسؾذج: -1
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وأف معامػب  (،:1:,1  يدػاوي  (R)إل  أف معامب الرللاي الستعػدد  (7 يذير جدوؿ 
R)التحديػػػد 

6
مػػػؽ %( 81,7 يفدػػػراف الدراسػػػة  ي وهػػػ ا معشػػػا  أف متغيػػػر (، 1,817 يدػػػاوي  (

 واللػػػاق  (،القػػػدرة نمػػػ  لحسػػػب ا الػػػاي الػػػؾعيف التغيػػػرات التػػػ  اػػػدء  تػػػ  الستغيػػػر التػػػابع  
ؽ التلايؽ يرجع إلػ  نؾامػب أخػر ، وبػ لػ لعػد القػدرة التفدػير ة لمشسػؾذج مشاسػلة %( م9,;7 

  لػد  معمسػالقدرة نم  لحسػب ا الػاي الػؾعيف  مؽ للايؽ %( 81  ايم إنها أك ر مؽ لفدير
 ومعمسات الظملة ذوي ا ناقة اللرر ة.

 دللة ا ارا ية الكمية لمشسؾذج: ال-6
 (.Sig)الػػ ي يتزػػسؽ لحميػػب التلػػايؽ أف قيسػػة الدللػػة ا ارػػا ية ( 7  يذػػير جػػدوؿ

تػ ف نسػؾذج النحػدار داؿ وبالتػال   %(،1  ، وه  أقب مػؽ مدػتؾ  السعشؾ ػة(1,111 لداوي 
القػدرة نمػ  لحسػب ا الػاي مؽ ءؼ يسكؽ استخداـ نسؾذج النحدار السقدر ت  التش   إارا ًيا، و 

 .الؾعيف 
 ج  ية لمشسؾذج: لدللة ا ارا ية الا-6

الػػ ي يتزػسؽ معػػامالت النحػدار الستعػػدد ودللتهػا ا ارػػا ية ( 8  يتزػو مػػؽ جػدوؿ
 أف ه   السعامالت جاءت دالة نشد مدتؾ ات مق ؾلة، و سكؽ لؾضيو ه   الشتا ل فيسا يم : 

 وهػػػ   الكيسػػػة لهػػػا دللػػػة نشػػػد مدػػػتؾ  (، ;16,86  قيسػػػة الثابػػػ  تػػػ  السعادلػػػة لدػػػاوي -أ
 لػ يكؾف وجؾد ه ا الثاب  ت  معادلة التش   أمر ضروري وجؾهري.وب  (،1,111 

التدتف ت  العسػب ، و ي: السعش  ت  العسبيالاظ أف جسيع معامالت النحدار الخاصة بستغير -ب
يؽ كسش ئػػهسػػا يرػػمحاف ذػػير إلػػ  أنوهػػ ا ي (،1,111  جػػاءت دالػػة إارػػا ًيا نشػػد مدػػتؾ  

   ومعمسات الظملة ذوي ا ناقة اللرر ة.بالقدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف  لد  معمس
القػدرة تػ  القػدرة نمػ  التش ػ  يؽ السدػتقم ؽ أتزمية أاد الستغيػر ومؽ أجب التحقف مؽ 
معمسػػػ  الظػػػالب ذوي ا ناقػػػة لػػػد  أتػػػراد نيشػػػة الدراسػػػة مػػػؽ  نمػػػ  لحسػػػب ا الػػػاي الػػػؾعيف 

لقػػدرة نمػػ  لحسػػب ابػػيؽ  (Stepwise لػػؼ اسػػتخداـ نسػػؾذج النحػػدار الخظػػ  الستػػدرج ، اللرػػر ة
وذلػػػ بهػػدؼ (، تػػ  العسػػب ، والتػػدتفومعشػػ  العسػػب  ؽ السدػػتقميؽ ستغيػػر الو ا الػػاي الػػؾعيف  

و ؾضػػو  .بالقػػدرة نمػػ  لحسػػب ا الػػاي الػػؾعيف قػػدرة نمػػ  التش ػػ   ؽ الستغيػػر يؽ معرتػػة أكثػػر هػػ 
   ذلػ.نتا ل ( 9  جدوؿ
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َه وانمخغُراإلحباط انىظُفٍ  انمذرة عهً ححممومىرج االوحذار انخطٍ انمخذرج بُه  (5) خذول

 انمسخمهُه نهذراست

مخغُراث 

 انىمىرج

 معامم

 االوحذار

انخطأ 

انمعُار

ٌ 

معامم 

االوحذار 

انمعُار

ٌ 

 لُمت "ف" "ث" لُمت

معامم 

االرحبا

 ط

انمخعذ

 د

معامم 

انخحذ

 َذ

 35.12  35124 115251 انثابج
225332**

* 

1551

2 

1535

1 
 1..18 معىً انعمم

1515.

2 
15512 25211*** 

 .2510  353.1 .02542 انثابج

*** 
51511.**

* 

1510

1 

1540

3 
 15322 15001 15533 معىً انعمم

45.11 

*** 
انخذفك فٍ 

 انعمم
1522. 15125 15123 

25412 

*** 

 15110*** انمُمت دانت عىذ مسخىي        1510** انمُمت دانت عىذ مسخىي 

لالنحػدار الخظػ  دالػة نشػد ذجيؽ الستدرجيؽ ؾ أف قيسة "ؼ" لمشس (9 يتزو مؽ جدوؿ 
يعػد أتزػب  السعشػ  تػ  العسػب (، وأف الشسؾذج األوؿ لالنحػدار يذػير إلػ  أف 1,111مدتؾ   

ايػػم يذػػير معامػػب التحديػػد لهػػ ا  بالقػػدرة نمػػ  لحسػػب ا الػػاي الػػؾعيف عتػػ  التش ػػ   ؽ الستغيػػر 
لػػد  اتػػراد   الػػاي الػػؾعيف القػػدرة نمػػ  لحسػػب امػػؽ للػػايؽ %( 79,6  الشسػػؾذج إلػػ  أف اػػؾال 

التدتف ت  العسب تػ  السرللػة يسكؽ لفدير  ت  ضؾء ه ا الستغير، ءؼ يأل  متغير نيشة الدراسة 
للػػايؽ القػػدرة نمػػ  لحسػػب مػػؽ %( 81,7 ايػػم يذػػير الشسػػؾذج الثػػان  إلػػ  أف اػػؾال   عالثانيػػة

 تغير ؽ.ؽ لفدير  ت  ضؾء ه يؽ السيسكا الاي الؾعيف  لد  اتراد العيشة ذالها 
 :تفسري الهتائج

القدرة نم  لحسب مدتؾ  ارلفاع ( إل  1أشارت نتا ل الفرو األوؿ ت  جدوؿ  
لد  أتراد العيشة مؽ معمس  ومعمسات الظملة ذوي ا ناقة اللرر ة. والفق  ا الاي الؾعيف  

-نم  الرمؼ مؽ اختالؼ العيشة-( :611نتيجة ه   الدراسة مع نتا ل دراسة دمحم وآخر ؽ  
و سكؽ لفدير ه    طالب الجامعة.ارلفاع مدتؾ  القدرة نم  لحسب ا الاي لد  الت  أعهرت 

الشتيجة ت  ضؾء ط يعة العيشة والسجتسع ال  لشتس  إلي ع تالعيشة مؽ معمس  ومعمسات الظملة 
خاصة، وااتياجات يتعاممؾف مع تئة ذات ط يعة  هؼذوي ا ناقة اللرر ة وهؼ يدركؾف أن

مؽ مشظمف   ؾف العشاء والسذقة الت  يؾاجهؾنها كج ء مؽ الكيؼ الت  ي مشؾف بهاوأنهؼ يحتد
ب هؾ مجاؿ لتؾعيف ملاد   ، بالعسب ليس مجاًل لتؾعيف قدرات الفرد وإمكانال  تحدبأف 
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خرؾصيت ، وه ا يشدجؼ مع ط يعة السجتسع الدعؾدي و  ايال . ت ي مؽ بها   وقيس  الت
  لحم نم  لحسب الرعؾبات وااتداب األجر نشد هللا لعال ، التا سالمية قيس  الديشية و 

م الظرؼ نؽ الجؾانب الدم ية، وهشاؾ جؾانب إيجابية  والتركي  نم  الجؾانب ا يجابية، وميض 
لممي ل  مؽ أهداؼ، قاؿ  كثيرة فيسا يتعرو ل  الفرد مؽ ضغؾي، وأن  ل يعمؼ أيؽ الخير فيسا أ اس

ميؼ  وينيدي  أيفس ليكسريه  لعال : " َّللاَّ  ييعس رٌّ ليك ؼس ،ي ًئا ويه ؾي شي يس ٌر ليك ؼس وينيدي  أيفس ل حم ُّؾا شي يس ًئا ويه ؾي خي يس ؾا شي
ميس ؾفي  ت ؼس لي ليعس ومؽ جانب آخر، إف ندلة ك يرة مؽ ه لء السعمسيؽ م همؾف (. 619" اللقرة:ويأينس

، ولديهؼ الدبمؾمات السهشية ت  كميات التربية سؾاء ت  برامل بكالؾر ؾس التربية الخاصة، أو
التعامب مع مذكاللهؼ، تزاًل نؽ ذلػ الدنؼ القدرة نم  تهؼ خرا ص ذوي ا ناقة اللرر ة و 

الخارج  ال ي يحغ  ب  معمؼ ذوي الاتياجات التربؾ ة الخاصة ت  السسمكة العربية 
ي قد يؾاجه  الدعؾدية، كب ه ا مؽ شأن  السداهسة ت  ارلفاع القدرة نم  لحسب ا الاي ال 

 السعمسؾف ت  العسب.
ال كؾر وجؾد تروؽ بيؽ ( إل  6وأشارت نتا ل الفرو الثان  الؾاردة ت  جدوؿ  

القدرة نم  لحسب ا الاي وا ناث مؽ معمس  ومعمسات الظملة ذوي ا ناقة اللرر ة ت  
راسة دوالفق  نتيجة ه   الدراسة مع نتا ل ، لرالو ال كؾر، وكان  ه   الفروؽ الؾعيف 
 ,Kumari, & Gupta, 1104) (Jenaنتا ل دراسات  (، واختمف  مع6119،دمحم   معؾو

الت  أعهرت ندـ وجؾد تروؽ بيؽ ال كؾر وا ناث ت  القدرة نم  لحسب ا الاي لد   ;1104
الت  أعهرت أف ا ناث  ) 1101Priti(  مع نتا ل دراسة  معمس  التعميؼ الثانؾي، كسا اختمف

و سكؽ لفدير ه   . أنم  ت  القدرة نم  لحسب ا الاي مقارنة بال كؾر يغهرف مدتؾ ات
( مؽ أف األتراد يختمفؾف ت  القدرة نم  6119،دمحم   معؾوت  ضؾء ما ذكر  الشتيجة 

لحسب ا الاي نتيجة ندة نؾامب مشها: لقييؼ مؾضؾع ا الاي، ومالًلا ما يسيب ال كؾر إل  
ايؽ إف ا ناث يسمؽ إل  التقييؼ األقرب لمعاطفة مش   ت التقييؼ السؾضؾن  لسؾقف ا الاي 

لمؾاقرية، ول لػ يكؾف ال كؾر أكثر لحساًل  لإلالاي مؽ ا ناث، كسا أف التشذئة الجتساًية 
ت  ناممشا العرب  قد لتيو درجة مؽ الستقاللية والحر ة لم كؾرع مسا ي  د لديهؼ الفرصة 

وذلػ مقارنة با ناث، وبالتال  قد يشعكس ذلػ ت   لكتداب السهارات والخ رات الحيالية
التعامب مع السؾاقف السختمفة، ومشها السحلظة نم  وج  الخرؾصع مسا يجعمهؼ أكثر لحساًل 

 لإلالاي مقارنة با ناث.
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 بالعالقة الرللاطية والتش  ضيؽ الثالم والرابع والخاصيؽ وفيسا يتعمف بشتا ل الفر 
نؽ الرللاي ا يجاب  بيؽ القدرة نم   أسفرت نتا ل الدراسة ،(9-6والؾاردة ت  جداوؿ  

لحسب ا الاي الؾعيف ، وكب مؽ: معش  العسب والتدتف ت  العسب، كسا أف متغيري: السعش  ت  
العسب، والتدتف ت  العسب يدهساف ت  التش   بالقدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف  لد  معمس  

%( 81,7ر ة، وأف ه يؽ الستغير ؽ السدتقميؽ يفدراف  ومعمسات الظملة ذوي ا ناقة اللر
مؽ التلايؽ ت  الستغير التابع، وأف السعش  ت  العسب  يعد أتزب الستغير ؽ ت  التش   بالقدرة 

 نم  لحسب ا الاي الؾعيف .
الت  أسفرت  (6119،دمحم   معؾووبذكب ناـ الفق  ه   الشتيجة مع نتا ل دراسة 

ع ودراسة دمحم وآخر ؽ خؾاء السعش و اللة بيؽ لحسب ا الاي سة وجؾد نالقة ارللاطينؽ 
 .التش   بالقدرة نم  لحسب ا الايالهدؼ ت  الحياة يدهؼ ت  أف ( الت  أسفرت نؽ :611 

أهسية م دوجةع سؾاء نم  مدتؾ  يحقف العسب الهادؼ ذو السعش  و سكؽ لفدير ذلػ بأف 
ألن  يداهؼ  عمهًسا لمحياة التشغيسيةيعد لهادؼ االس سدات، أو نم  مدتؾ  الترادع تالعسب 

الجيد، ونم   والتحفي  والاتفاا بسؾاقف العسب واألداء التشغيس والندماج ت  السذاركة 
والهشاء الذخر ، والرضا، وتهؼ أنسف لسعش   الرلياحالذعؾر بيداهؼ ت  السدتؾ  الفردي، 

 وإالاطال  متظملات العسب الذديدة وضغؾط  الحياة بذكب ناـ، كسا أن  يعد ااجً ا وقا ًيا ضد
 Brunzell, Stokes, & Waters, 611; (Lips-Wiersma & Morris, 6111. 

و سكؽ لفدير العالقة بيؽ التدتف ت  العسب والقدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف  مؽ 
ت  زاو ة أف التدتف ت  العسب يتيو لمفرد ترصة لظؾ ر مهارات جديدة لسكش  مؽ التحكؼ 

، والشسؾ السهش ، ومؽ ءؼ مؾاجهة ضغؾط  وإالاطال  بتؾازف العسب، والسذاركة الفعالة في 
الت  أسفرت نؽ وجؾد  (Colombo & Zito, 1103)ونقالنية، و تفف ذلػ مع نتا ل دراسة 

 .بيؽ التدتف ت  العسب والتفاؤؿ والكفاءة السهشية، وتعالية ال ات ت  العسبمؾجب ارللاي 
  يسكؽ التش   بالقدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف  لد  إنكؽ القؾؿ ومسا س ف يس

معمس  ومعمسات الظملة ذوي ا ناقة اللرر ة بسعمؾمية كب مؽ: إدراكهؼ ا يجاب  لسعش  
لظالب  السعمؼ ال ي يدرؾ أهسية وقيسة ما يقدم  العسب، واالة التدتف الت  يخ رونها في ع ت

ع ر في  التحدي  شلاع ااجالهؼ، والتعامب مع مذكاللهؼ، يثيمؽ ذوي الاتياجات الخاصة
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يتحسب قدًرا ك يًرا مؽ السد ولية لجا  ه   الفئة، كب ه ا مؽ شأن  أف يداهؼ ت  مسا يجعم  
 ز ادة قدرل  نم  لحسب أًلاء العسب ومتظملال  وضغؾط . 

 التوصيات واملكرتحات:

 ومشها:ت  ضؾء نتا ل الدراسة، أمكؽ صيامة بعض التؾصيات، 
الهتساـ بدراسة السرادر ا يجابية ت  الذخرية لد  معمس  ومعمسات الظملة ذوي -1

، والت  يسكؽ أف لعسب بسثابة مرادر ومؾارد لتظؾ ر األداء الذخر  ا ناقة اللرر ة
 والسهش ، ونؾامب وقا ية ضد الزغؾي السهشية، وما يترلب نميها مؽ إالاطات مختمفة.

للحؾث والدراسات الت  لهتؼ بالستغيرات الت  مؽ شأنها لع    الت اـ إجراء الس  د مؽ ا-6
مشها إل  مهؽ  ؼبالسهشة، ولسشع لدربه معمس  ومعمسات الظملة ذوي ا ناقة اللرر ة

-، وخاصة الستغيرات السرللظة بشسؾذج السظالبأخر  قد لكؾف بالشدلة لهؽ أقب ضغؾًطا
  السرادر السهشية.

لتع    السعش  ا يجاب ، والتدتف ت  العسب لد  معمس  ومعمسات  لرسيؼ برامل إرشادية-6
 الظملة ذوي ا ناقة اللرر ة.

 استكساًل لملحم ت  ه ا السجاؿ لقترح الدراسة اللحؾث التالية:و 

ولحسب  السرادر السهشية-التدتف ت  العسب كستغير وسيم ت  العالقة بيؽ نسؾذج السظالب-1
 ومعمسات الظملة ذوي ا ناقة اللرر ة.معمس   الؾعيف  لد ا الاي 

القدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف  لد  معمس  ومعمسات الظملة ذوي ا ناقة اللرر ة ت  -6
نؾع السعمؼ  معمؼ ملرر/معمؼ كفيف(، ضؾء بعض الستغيرات الديسؾجرافية والتفانب بيشها: 

 .الخ رة، و والس هب العمس 
مداخب مختمفة لتشسية القدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف   تعالية برامل إرشادية لعتسد نم -6

 والسعش  والتدتف ت  العسب لد  معمس  ومعمسات الظملة ذوي ا ناقة اللرر ة.
ذوي الظملة بيؽ تئات مختمفة مؽ معمس  القدرة نم  لحسب ا الاي الؾعيف  الفروؽ ت  -7

  .، والعادييؽالاتياجات التربؾ ة الخاصة
جامعػة -ه ا اللحم لؼَّ مػؽ خػالؿ ال رنػامل اللحثػ  العػاـ بعسػادة اللحػم العمسػ شكر وتكدير: 

 (.:;1السسمكة العربية الدعؾدية برقؼ  -السمػ خالد
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 مراجع الدراسة:

نالقة الل اف النفعال  بالتدتف الشفد : دراسة ميدانية نم  نيشة مؽ (. 6118ابؽ الذيخ، ربيعة  
. رسالة ماجدتير مير مشذؾرة، كمية العمؾـ رقمةأسال ة التعميؼ الثانؾي بسديشة و 

 ا ندانية والجتساًية، جامعة قاصدي مرباح، الج ا ر.
. القاهرة: مكتلة األنجمؾ اختلار التدتف الشفد  كراسة التعميسات(. 6111باعة، آماؿ ن د الدسيع  

 السرر ة.
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