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 شكر و تقدير   

، الحمد هلل الذي عمم بالقمم، عمم اإلنسان ما لم يعمم
 أصحابو أجمعين.والصالة والسالم عمى معمم البشر وعمى آلو و 

من تعجز ألسنتنا عن إيجاد الحمد لأوال و قبل كل شيء 
إلى  ،أنار طريقناسبة لشكره، إلى من سدد خطايانا و العبارات المنا

من وىبنا الحياة، إلى من وفقنا وأعاننا، إلى من يجيب المضطر 
 إذا دعاه، إلى رب العزة و الجالل.

إلى   االحترامشكر الجزيل وفائق بال ن نتقدم كذلكأويسرنا  
 بخل عمينا بتوجيياتويلم  ذي" المشطر حسين" الفاضل ستاذاأل

 طوال مراحل إنجازنا ليذا العمل. القيمة ونصائحو

العموم كما نتقدم بالشكر الخالص إلى جميع أساتذة قسم 
 .وخاصة أساتذة قسم عمم النفس ،جتماعيةاال

و نشكر كل من قدم لنا المساعدة من قريب أو من بعيد، 
 داخل الجامعة وخارجيا.                
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 ملخص الدراسة: 

 "االحتراق الننفسي  وعالقتو بدافعية اإلنجاز لدى معمم التربية الخاصة". ـعنونت ىذه الدراسة ب

 وحددت مشكمتيا في التساؤالت التالية: 

دافعية  واستبيانىل توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة احصائية بين مقياس االحتراق النفسي  -1
 نجاز.اإل

االحتراق النفسي لدى معمم التربية الخاصة تعزى  فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية  ىل -2
 .لمتغير)الخبرة، نوع اإلعاقة، درجة اإلعاقة(

جاز لدى معمم التربية الخاصة تعزى ندافعية اإلفي ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية  -3
 .لمتغير)الخبرة، نوع اإلعاقة، درجة اإلعاقة(

 ضيات التالية:و صيغت ليا الفر 

 الفرضية العامة: 

نجاز لدى معمم التربية اإلستبيان دافعية اتوجد عالقة ارتباطيو سالبة بين مقياس االحتراق النفسي و  
 الخاصة.

  :الفرضيات الجزئية

 االحتراق النفسي لدى معمم التربية الخاصة تعزى لمتغير الخبرة. فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية  -

االحتراق النفسي لدى معمم التربية الخاصة تعزى لمتغير نوع  فيفروق ذات داللة إحصائية  توجد -
 اإلعاقة.

االحتراق النفسي لدى معمم التربية الخاصة تعزى لمتغير درجة  فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية 
 اإلعاقة.

 خاصة تعزى لمتغير الخبرة.دافعية اإلنجاز لدى معمم التربية ال فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية  -

دافعية اإلنجاز لدى معمم التربية الخاصة تعزى لمتغير نوع  فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية  -
 .اإلعاقة



 

  خ
 

دافعية اإلنجاز لدى معمم التربية الخاصة تعزى لمتغير درجة  في_ توجد فروق ذات داللة إحصائية 
 اإلعاقة.

 ولقد قسمت ىذه الدراسة الى جانبين:  

جانب نظري يعالج المفاىيم األساسية لمدراسة و يحتوي عمى أربعة فصول: يتعمق الفصل األول  -
بإشكالية الدراسة، والفصل الثاني باالحتراق النفسي، والفصل الثالث بدافعية اإلنجاز أما الفصل الرابع فقد 

 خصص لمتربية الخاصة.

والذي تضمن فصمين: الفصل الخامس مقسم إلى جزئين جزء خاص بالدراسة  ميدانيجانب  -
 االستطالعية واآلخر بالدراسة األساسية أما الفصل السادس فكان لعرض وتحميل وتفسير النتائج.

معمم في التربية  34اعتمدنا في دراستنا عمى المنيج الوصفي التحميمي وعمى عينة مكونة من  
مركز التكفل النفي و البيداغوجي لألطفال المعاقين ذىنيا ومدرسة تعميم صغار  الخاصة و العاممين في

 الصم بوالية قالمة.

 وطبقت األدوات التالية:  

 مقياس االحتراق النفسي لرائدة حسن الحمر. -
 استبيان دافعية االنجاز. -

 توصمنا الى النتائج التالية: spssو بعد معالجة البيانات ببرنامج 

 .5...نجاز عند مستوى داللة ارتباطية سالبة بين االحتراق النفسي ودافعية اإلوجود عالقة  -
 ال توجود فروق ذات داللة احصائية بين معممي التربية الخاصة تعزى لمتغير الخبرة. -
توجد فروق ذات داللة احصائية في االحتراق النفسي لدى معمم التربية الخاصة تعزى لمتغير  -

 نوع االعاقة.
حصائية في االحتراق النفسي لدى معمم التربية الخاصة تعزى لمتغير إذات داللة توجد فروق  -

 درجة االعاقة.
حصائية في الدافعية لإلنجاز لدى معمم التربية الخاصة تعزى لمتغير إتوجد فروق ذات داللة   -

 الخبرة:



 

  د
 

لمتغير  حصائية في الدافعية لإلنجاز لدى معمم التربية الخاصة تعزىإتوجد فروق ذات داللة  -
 نوع اإلعاقة.

 عاقة.حصائية لدى معممي التربية الخاصة تعزى لمتغير درجة اإلإال توجد فروق ذات داللة  -
 

 



 مقدمة:

ساليب أحدث تطورا كبيرا في أالفترة الحالية مما خالل  الخاصةالتربية  اتاالىتمام بفئتزايد   
ي لطفل المعاق يعتبر كأاف مجتمعيم،  نشطةأبين ينيم من التوفيق بين متطمباتيم و جل تمكأرعايتيم من 

تساعده عمى عيش مكانات التي اإل، تسودىا الفرص و طبيعيةبحياة كريمة و في التمتع خر لو الحق آطفل 
 .حياتو

كسابيم ميارات و إلى إتسعى طفال و ىؤالء األتقوم برعاية و مراكز خاصة  مؤسساتلذا أنشئت 
 ، حيث توفر ىذه المؤسسات معممينساسيةتمبية احتياجاتيم األعمى استثمار قدراتيم و  معارف تساعدىم

، ولما كانت ىذه الفئة ىي كفل بيذه الفئةفالمعمم ىو المسؤول األول وحجر الزاوية لت  ،ه الفئةذفي خدمة ى
لى إيتعرضون  عممينن ىؤالء المإكبير نظرا لوضعيتيم. ف ىتماماو فئة خاصة تتطمب معاممة جد حساسة 

كفاءة والقدرة عمى تقديم بالحساسيم إحباطات التي تتولد كنتيجة عن عدم كم ىائل من الضغوطات واإل
نفسي، وىذا االحتراق يتباين في  احتراقن ىذا يولد معيم إو بالتالي ف نتاجية كبيرة مع ىذه الفئة،مردود وا  

خر، حتياجات خاصة يختمف عن اآلان كل طفل ذو أ، حيث عممحدتو تبعا لعدة متغيرات تؤثر عمى الم
مر يستنزف قواه و ألجل القيام بدوره المطموب، و ىذا اأيضاعف جيوده من عمم مر الذي يجعل من الماأل
 ه الفئة.ذبالتالي من دافعيتو في تعميم ىتو الكامنة و نقص من طاقي

التربية  عمى معمميو  تأثير االحتراق النفسي عمى الصحة النفسية لمفرد عامة،ثبتت الدراسات أوقد 
لمقيام بيا، وىذا لمعرفة موضوع مناسب جعل من ىذا الموضوع محل دراسة و  مما الخاصة بصفة اخص.

تحقيق و  ،عممينمر إلنجاح عمل ىؤالء المما يتطمبو األنجاز و دافعية اإلو  العالقة بين االحتراق النفسي
ا المجال لم يحضوا باألىمية الكافية والتقدير ذالعاممين في ى المعممين أن ه الفئة كونذفضل ليأفرص 

 الالزم لما يقومون بو. 

معمم التربية جاز لدى ندافعية اإلنفسي و ة العالقة بين االحتراق الىذا ما جعمنا نتساءل عن طبيع 
  .الخاصة

تكون الجانب  بحيث ،ميداني جانبنظري و  جانبين أساسين جانب تحتوي ىذه الدراسة عمى
 :ربعة  فصولأالنظري من 



ىداف، ىمية الدراسة و كذا األأ، الفرضيات شكالية البحث،إعمى تحديد  احتوى :ولالفصل األ 
 .الدراسات السابقةجرائي لممصطمحات و لى التعريف اإلإضافة إ

بعاده، عالقتو ببعض أتعريفو،  :الفصل الثاني: فتناول موضوع االحتراق النفسي ماأ  
 مقاييسو وكيفية التغمب عميو.  ،المصطمحات، أسبابو، أعراضو، مراحمو، النماذج المفسرة لو

 رتبطة بيا ية ، بعض المفاىيم الم: تعريف الدافعنجازدافعية اإلتناولنا الفصل الثالث: وفي  
خصائص األفراد ذوي  ،مكوناتيا نجاز، النظريات المفسرة ليا،وظائفيا، و تناولنا تعريف دافعية اإلو 
  .العوامل المساعدة في تحسين دافعية المعممينلى أنواعيا، مقاييسيا و إ باإلضافةنجاز العالي اإل

مبادئيا، أىدافيا، فئاتيا و بعدىا فيا، يعر تناولنا فيو تو  الخاصةفخصص لمتربية الرابع: أما الفصل 
قضايا ومشكالت  ذاساليبيا و كأنياج التربية الخاصة و عداده، مإتعرفنا عمى معمم التربية الخاصة و 

 التربية الخاصة.

 :فصمين ميدانيتضمن الجانب الحين في 

حيث تضمن الدراسة االستطالعية  والدراسة األساسية بما  الفصل الخامس خصص إلجراءات البحث 
عرض و ل خصصما الفصل السادس فأ ،دوات الدراسة والعينة وخصائصياأتحتويو من المنيج المعتمد و 

 تحميل نتائج الدراسة.

  

  



- 

 ير ــظــنالجانب ال
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 اإلشكالية:. 1

تعد التربية الخاصة من المين ذات الطابع اإلنساني وىي من أصعب المين وذلك لكونيا تتعامل مع 
يختمفون في جوانب عديدة عن األطفال العادين، من حيث  فاألطفال ذوي الحاجات الخاصة فئات خاصة،

ولتحسين وضعية ىؤالء األطفال  قدراتيم العقمية، سماتيم الشخصية، ميوليم، دوافعيم واستعداداتيم.
وضعت مؤسسات ومراكز خاصة "مؤسسات ومراكز التربية الخاصة"  لتكفل بيم عن طريق تنمية ما لدى 

المجال المناسب بما يساعدىم عمى إدراك وتوظيفيا في من إمكانيات إلى أقصى مستوى ممكن، ىذه الفئة 
األمر الذي يحقق ليم إحساسيم بذواتيم  المجتمع، ما لدييم من إمكانيات وقدرات لمقيام بدور مناسب في

وشعورىم بإنسانيتيم داخل مجتمعيم. ولتحقيق ىذه التنمية البد من توفير عمال مؤىمين في مجال التربية 
كساب  الخاصة. ويعتبر المربي أو المعمم الركيزة األساسية في ىذه العممية ألنو ىو المسؤول عن تعميم وا 

النمو المعرفي والنفسي واالجتماعي ليذه الفئة. وحتى يحقق ذلك ىو مطالب الميارات السموكية و 
 يمباكساجل ألى فرص إضافية لمتعمم من ا  لى تكرار و ا  بمضاعفة جيوده كونيم يحتاجون لوقت أطول و 

وفي ظل ىذه الوضعية قد يجد المعمم نفسو غير قادر عمى المزيد من العطاء نظرا الستنزاف ، الميارة
، إضافة إلى حدة احساس بعدم الكفاءة وسمبية أدائو كون أن قدرات بعض األطفال منخفضة جدطاقتو واإل

مشكالتيم واختالفيا. كل ىذا يجعل المعمم محبط ليس لديو أي إحساس بالنجاح مما يولد لديو ضغوط 
نو أن أشن وقوع المعمم في دائرة االحتراق النفسي من ا  والتي توصمو إلى ما يعرف باالحتراق النفسي و 

نجاز لديو فيجعمو غير قادر عمى نو قد يؤثر عمى دافعية اإلأيؤثر عمى نجاح عممية التربية الخاصة حيث 
نو ال يستطيع ابتكار أي استراتيجية جديدة فالمعمم أإدخال المتعة عمى البرامج واألنشطة التي يقدميا كما 

أىميتيا وقيمتيا ويبعدىا عن تحقيق األىداف  ذو الدافعية المنخفضة يفقد العممية التعميمية والتأىيمية
المنشودة عمى عكس المعمم ذو الدافعية العالية الذي يكون واقفا دائما مستعدا إلعطاء كل ما يممك من 

 .طاقة وجيد لعممو

وقد انطمقت مشكمة الدراسة الحالية من خالل االطالع عمى عدد من الدراسات السابقة والتي تناولت 
جاز لدى معمم التربية الخاصة حيث وجدت أن العمل في مجال نق النفسي ودافعية اإلموضوع االحترا

عرضة لالحتراق النفسي أكثر من صة من المجاالت التي تتطمب جيدا كبير و ىذا يجعميم التربية الخا
سات فقد أثبتت بعض الدرا ، ملعممي مالميني وعمى أدائي ماألطفال العاديين مما يؤثر عمى توافقي يمعمم
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لخاصة لى أن االحتراق النفسي يكون عند معممي التربية اإمثل دراسة رائدة حسن الحمر التي توصمت 
 .)2، ص 6002رائدة حسن الحمر، (أكثر من المعممين العاديين 

وأشارت دراسة القريوتي إلى وجود فروق في درجة االحتراق النفسي تعزى لمتغير الحالة االجتماعية 
، 6000سعيد الظفري و إبراىيم القريوتي، (بة ئة الطمرتو وكذلك وجود فروق تعزى لمتغير فلممعمم وسنوات خب

 .)011ص 

االحتراق النفسي بين معممي  عدم وجود فروق فيزياد كامل وصائب كامل إلى  وأشارت دراسة
 .)020، ص 6002زياد كامل وصائب كامل، (عاقة الذىنية والسمعية والبصرية اإل

 لى أن االحتراق النفسي يحدث نتيجة اضطرابات بين طبيعة شخص العاملإجين ىوي و قد ألمح 
 وطبيعة العمل الذي يعمل فيو وأنو يؤدي لضيق نفسي يظير في شكل قمق، كآبة، وانخفاض الدافعية. 

إبراىيم عبد اهلل محمد ( ميذ فيتأثر بسموك المعمم المحترقوزيادة نسبة الغياب وقمة اإلنتاج، فيمتد أثره إلى التم

  .)5، ص 6006عبد النبي، 

 ومن ىنا نطرح التساؤالت التالية:

ىل توجد عالقة ارتباطيو سالبة ذات داللة إحصائية بين مقياس االحتراق النفسي واستبيان دافعية  -
 نجاز لدى معمم التربية الخاصة اإل

الخاصة تعزى  ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق النفسي لدى معمم التربية -
 لمتغير)الخبرة، نوع اإلعاقة، درجة اإلعاقة( 

نجاز لدى معمم التربية الخاصة تعزى ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في دافعية اإل -
 لمتغير)الخبرة، نوع اإلعاقة، درجة اإلعاقة( 
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 فرضيات الدراسة:. 2

 الفرضية العامة: 

نجاز لدى معمم التربية اإلس االحتراق النفسي واستبيان دافعية بين مقيا *رتباطيو سالبةاتوجد عالقة   -
 الخاصة.

  الفرضيات الجزئية:

توجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مقياس االحتراق النفسي لدى معمم التربية الخاصة تعزى لمتغير  -
 الخبرة.

صة تعزى لمتغير نوع ذات داللة إحصائية في االحتراق النفسي لدى معمم التربية الخا توجد فروق -
 اإلعاقة.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق النفسي لدى معمم التربية الخاصة تعزى لمتغير درجة 
 اإلعاقة.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في دافعية اإلنجاز لدى معمم التربية الخاصة تعزى لمتغير الخبرة. -

اإلنجاز لدى معمم التربية الخاصة تعزى لمتغير نوع  دافعية توجد فروق ذات داللة إحصائية في -
 اإلعاقة.

غير درجة الخاصة تعزى لمتدافعية اإلنجاز لدى معمم التربية  _ توجد فروق ذات داللة إحصائية في
 اإلعاقة.

 أهمية الدراسة: .2

                                                           
*
 لسالبة يعبر عنها بالعالقة االرتباطية العكسية و في دراستنا تحمل الدالالت التالية:االرتباطية  االعالقة    

 كلما زاد االحتراق نقصت دافعية االنجاز.    
  كلما نقص االحتراق زادت  دافعية االنجاز.   

 (.21نظر ص)و العكس صحيح، أ 
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ية الخاصة وذلك تكمن أىمية الدراسة في أىمية متغيراتيا وأىمية المجال الذي تتم فيو وىو معممو الترب -
 لييا.إباالىتمام بأحد المشكالت والضغوط التي يتعرضون 

نجاز لما ليما من تأثير عمى مستوى أداء ثراء الجانب النظري لموضوع االحتراق النفسي ودافعية اإلإ  -
 عاقة الذىنية والسمعية خاصة.معممي التربية الخاصة عامة ومعمي اإل

نجاز لمعمم التربية الخاصة و االحتراق النفسي عمى دافعية اإلخذ صورة عن التأثير الذي يوقعأ -
وتأثيرىما عمى تنمية فئات التربية الخاصة وىذا كمحاولة لفتح المجال أمام أبحاث أخرى أكثر تخصص 

والوصول إلى حمول  جل التخطيط لمساعدة كل العاممين في مجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصةأمن 
 التنمية ليذه الفئة. حتراق النفسي وبالتالي تحقيقمتخفيف من ظاىرة االل

  أهداف الدراسة:. 3

ودرجة  معرفة الفروق في االحتراق النفسي لدى معمم التربية الخاصة وفقا لمتغير الخبرة، نوع اإلعاقة -
 اإلعاقة التي يعممون معيا.

ر الخبرة، نوع اإلعاقة ودرجة نجاز لدى معمم التربية الخاصة وفقا لمتغيمعرفة الفروق في دافعية اإل -
 اإلعاقة التي يعممون معيا.

 نجاز لدى معمم التربية الخاصة.التعرف عمى العالقة بين االحتراق النفسي ودافعية اإل -

 التعريف اإلجرائي لمصطمحات البحث: .5

ة )مقياس عمى األداة المستخدم درجة استجابة أفراد العينة )معمم التربية الخاصة( االحتراق النفسي: -
 االحتراق النفسي( في الدراسة والذي يقاس بالدرجة الكمية المحصل عمييا من طرف العينة. 

ىي سعي معمم التربية الخاصة وميمو لتحقيق أىدافو ويقدر ىذا بالدرجة التي  نجاز:دافعية اإل  -
 يحصل عمييا المعمم من خالل اإلجابة عمى فقرات االستبيان الذي يتم تبنيو.

ة بقصد تمكينيم من التكيف النفسي ىي مجمل الخدمات التي تقدم إلى فئات خاص الخاصة:التربية  -
عادي، وفي مراكز متخصصة. وسنتناول في بحثنا  واالجتماعي والميني في الحياة، في جو تعميمي

 الحالي فئات من تالميذ ذوي اإلعاقة الذىنية والسمعية.
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مم أو مربي( في تقديم الخدمات والبرامج الشخص المتخصص )مع ىو معمم التربية الخاصة: -
التعميمية والتربوية لفئات خاصة داخل مراكز ومؤسسات خاصة بالتكفل بيذه الفئات وسنخص 

 بالدراسة في بحثنا ىذا فئة المعممين المتخصصين باإلعاقة السمعية واإلعاقة الذىنية. 

 :الدراسات السابقة. 6

 :النفسيالدراسات التي تناولت االحتراق . 1.6

 : الدراسات العربية. 1.1.6

 (:1993. دراسة محمود دبابسة )1.1.1.6

 ."ردنمستوى االحتراق النفسي لدى معممي التربية الخاصة في األ"

لى الكشف عن مستويات االحتراق النفسي لدى معممي التربية الخاصة في إىدفت ىذه الدراسة 
من العاممين في مدارس ومراكز التربية الخاصة ممة ( معمما ومع803ت الدراسة عمى)جريأردن، وقد األ

 .ردن، وقد استخدم الباحث مقياس ماسالش لالحتراق النفسي  والمطور والمعدل عمى البيئة األردنيةفي األ

ن معممي التربية الخاصة يعانون  بدرجة متوسطة من االحتراق النفسي، كما أظيرت النتائج أوقد 
جياد االنفعالي حيث وجدت فروق في ىذا البعد تعزى بعد اإل ق ظيرت فين معظم الفرو أبينت النتائج 

لمتغير المؤىل العممي لصالح حممة الشيادة الجامعية ولصالح المعممين الذكور، ولمتغير سنوات الخبرة 
عاقات عاقة لصالح المعممين الذين يعممون مع اإللصالح المعممين ذوي الخبرة القصيرة، ولمتغير نوع اإل

ص  ،6002الحمر،  )رائدة حسن من ذوي الدخل المرتفعغير الدخل الشيري لصالح المعممين ركية، ولمتالح

25). 

 (:1997. دراسة زيدان السرطاوي )2.1.1.6

 . "االحتراق النفسي و مصادره لدى معممي التربية الخاصة"

ض لى الكشف عن مستويات ومصادر االحتراق النفسي في ضوء بعإىدفت ىذه الدراسة 
جريت الدراسة عمى عينة من المعممين في معاىد ومراكز التربية الخاصة أالمتغيرات الديموغرافية، وقد 
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ن أالتابعة لوزارة المعارف السعودية في مدينة الرياض وباستخدام مقياس ماسالش لالحتراق النفسي تبين 
د االنفعالي في حين كان جيامستوى االحتراق النفسي كان معتدال عمى بعدي الشعور باإلنجاز واإل

حصائيا بين استجابات إالمستوى متدنيا بخصوص تبمد المشاعر، كما بينت النتائج وجود فروق دالة 
نفعالي وذلك لصالح جياد االالمعممين المتخصصين وغير المتخصصين في التربية الخاصة، عمى بعد اإل

حصائيا وفق متغير إية فروق دالة المتخصصين في التربية الخاصة، ولم تكشف الدراسة عن وجود أ
التخصص ونمط الخدمة وذلك عمى بعد تبمد المشاعر، في حين كشفت النتائج عن وجود فروق دالة 

حصائيا وفق نفس المتغيرين عمى بعد نقص الشعور باإلنجاز وذلك لصالح المتخصصين في التربية إ
جياد االنفعالي لصالح عمى بعد اإلحصائيا إعن وجود فروق دالة أيضا  الخاصة كما كشفت النتائج

ن فئات أالمعممين الجدد الذين كانوا أكثر الفئات احتراقا  مقارنة بذوي الخبرات المختمفة كما بينت الدراسة 
عاقات العقمية يتعرضون لإلجياد االنفعالي بدرجة دالة مقارنة ببقية زمالئيم المعممين العاممين مع اإل

 .(62، ص6001حمد، أحمد محمد عوض بني أ) ألخرىاعاقة العاممين مع فئات اإل

 (:2006رائدة حسن الحمر).دراسة 3.1.1.6

 دراسة مستوى االحتراق النفسي لمعممي التربية الخاصة مقارنة بالمعممين العاديين في مممكة البحرين". "

ارنة لى الكشف عن مستوى االحتراق النفسي لدى معممي التربية الخاصة مقإىدفت ىذه الدراسة 
والمراكز والمؤسسات ذات العالقة بمممكة البحرين لمعرفة ىل ىناك   بالمعممين العاديين في المدارس

حصائيا بين معممي التربية الخاصة والمعممين العاديين في مستوى االحتراق النفسي وقد إفروق دالة 
 (22و)  إناث( 03ذكور و66) من المعممين العاديين (20معمما بينيم ) (32تكونت عينة الدراسة من )
إناث( ولتحقيق أىداف الدراسة استخدمت الباحثة مقياس  68ذكور و 60) من معممي التربية الخاصة

ستخدام ىذا المقياس تأكدت الباحثة من اوقبل )مقياس االحتراق النفسي(.  قامت بإعداده لغرض الدراسة
لو إحصائية بين معممي التربية صدق وثبات المقياس وقد كشفت الدراسة عن وجود فروق ذات دال

وال توجد فروق  الخاصة والمعممين العاديين في مستوى االحتراق النفسي لصالح معممي التربية الخاصة،
 .(2، ص 6002)رائدة حسن الحمر، حصائية بين الجنسين في مستوى االحتراق النفسي إذات داللة 

 :جنبيةأدراسات . 2.1.6
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 :Morgan & krehbiel " (1975)"دراسة مورجان و كريبيل. 1.2.1.6

 ."الحالة النفسية لممعممين الذين يتعاممون مع األطفال المضطربين عقميا واالحتراق النفسي"

ىدفت الدراسة إلى معرفة الحالة النفسية لممعممين الذين يتعاممون مع األطفال المضطربين عقميا 
طفال معمما من معممي األ  062لـ  الدراسة فحص الحالة النفسية ىذهواالحتراق النفسي، وقد تم في 

نسانيين في مداخميم التدريسية، ىم الذين إن المعممين الذين لم يكونوا أسفرت النتائج أو المضطربين عقميا، 
 ن المعممينأيتم تجاىميا. كما   احتياجاتيمكانوا أكثر احتراقا وكانوا غير راضين ومحبطين، ومعتقدين أن 

 .(000، ص 6005حمد، أ)سموى محمد الحسن سيدي كثر قمقا وتوترا وغضبا وعدوانية أكثر احتراقا كانوا األ

 :Sari (2004)"دراسة ساري". 2.2.1.6

 مستوى االحتراق النفسي والرضا الوظيفي لدى معممي ومشرفي التربية الخاصة"."

الميني لدى معممي ومشرفي  لى الكشف عن مستوى االحتراق النفسي والرضاإىدفت الدراسة 
معمم ومشرف في التربية الخاصة في   695وقد أجريت الدراسة عمى عينة تتكون من  التربية الخاصة،

واستبيان الرضا الوظيفي،   تركيا، ولتحقيق ىدف الدراسة تم استخدام مقياس ماسالش لالحتراق النفسي
راق النفسي في بعدي تبمد الشعور ونقص وقد أشارت النتائج إلى وجود مستويات متوسطة من االحت

حصائيا في بعدي اإلجياد االنفعالي ونقص الشعور إلى فروق دالة إالشعور باإلنجاز كما توصل الباحث 
باإلنجاز لصالح الذكور، بينما كانت الفروق في بعد تبمد الشعور لصالح االناث، وكانت درجة الرضا 

صمت النتائج إلى وجود فروق دالة احصائيا في بعدي االجياد كما تو  الوظيفي لإلناث أكثر من الذكور،
كثر خبرة تدريسية، بينما كانت الفروق في نقص الشعور االنفعالي و تبمد الشعور لصالح المعممين األ

قل خبرة تدريسية بينما كانت درجة الرضا الوظيفي أعمى لصالح المعممين باإلنجاز لصالح المعممين األ
 .(0182، ص 6008 )رامي طشطوش، يةاألقل خبرة تدريس

     "Platsidou & Argaliotis" (2008):   دراسة  بالستيدو و اجاليوتيس. 3.2.1.6

 ."مستويات االحتراق النفسي لدى معممي التربية الخاصة في المرحمة االبتدائية باليونان"
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ية الخاصة في لى الكشف عن مستويات االحتراق النفسي لدى معممي التربإىدفت الدراسة  
معمما ومعممة من معممي التربية  الخاصة في  061جريت الدراسة عمى أالمرحمة االبتدائية باليونان، وقد 

وجود مستويات منخفضة من االحتراق النفسي لدى ى لإالمرحمة االبتدائية باليونان، وقد توصل الباحثان 
 :لىإارت النتائج شأبعاد الثالثة لمقياس ماسالش، كما عينة الدراسة في األ

 وجود عالقة سمبية ودالة إحصائيا بين مستويات االحتراق ومستويات الرضا الوظيفي.  - 

 .حصائيا بين درجة االحتراق والخبرة التدريسيةإعدم وجود عالقة دالة  - 

 د،حمأ)سموى محمد الحسن سيد حصائيا في مستويات االحتراق تعزى لمتغير الجنس إعدم وجود فروق دالة  -

 .(006ص ،6005

   :. الدراسات التي تناولت دافعية اإلنجاز2.6

 . دراسات عربية:1.2.6

 (:2013براهيم كامل محمد )إ. دراسة سهام 1.1.2.6

 والتخصص والخبرة". الصفحة النفسية لمعممي التربية الخاصة في ضوء متغيرات الدافعية"

بية الخاصة في ضوء متغيرات الدافعية لى معرفة الصفحة النفسية لمعممي التر إىدفت الدراسة 
داء ألوالتخصص في نجاح ا الخبرة، والتخصص والخبرة،  وكذلك التعرف عمى دور كل من الدافعية،

جريت الدراسة عمى عينة تتكون من ثالثون معمم ومعممة لمتربية أالميني لمعمم التربية الخاصة، وقد 
ة بمحافظة بني سويف بمصر، وقد توصمت الباحثة من مؤسسات التربية الخاص اختيارىمالخاصة، تم 

 لى مجموعة من النتائج أىميا:إ

ال توجد فروق دالة احصائيا بين درجات معممي التربية الخاصة عمى مقياس الدافعية تبعا لمتغيرات    -
 . التخصص وسنوات الخبرة

لمرتفعة عن شكل الصفحة ال يختمف شكل الصفحة النفسية لمعممي التربية الخاصة ذوي الدافعية ا  -
 .(276، ص 6008براىيم كامل محمد، ا)سيام النفسية لمعممي التربية الخاصة ذوي الدافعية المنخفضة 
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 (:2012) . دراسة نجم الدين فريق االداوودي2.1.2.6

مدى فاعمية برنامج تدريبي لزيادة دافعية المعممين العاممين مع الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في  "
 .حافظة السميمانية في الجميورية العراقية"م

لى بناء برنامج تدريبي لزيادة دافعية المعممين نحو عمميم مع الطمبة من ذوي إىدفت ىذه الدراسة 
لى التعرف عمى مدى فعالية البرنامج التدريبي في زيادة دافعية المعممين إالحاجات الخاصة كذلك ىدفت 

ساسي في التطبيق القبمي والتطبيق ألجات الخاصة في التعميم انحو عمميم مع الطمبة من ذوي الحا
عشرة معممين وسبعة عشرة  وقد أجريت الدراسة عمى عينة تتكون من سبعة وعشرون  معمم منيم البعدي
 :ىمياأوقد توصمت إلى مجموعة من النتائج معممة 

 .اه العمل مع الطالبثبت البرنامج التدريبي فعالية في تحسين الدافعية لممعممين باتجأ   -

 االختبارداء درجات المفحوص لمبرنامج التدريبي في أحصائيا في متوسط إال توجد فروق دالة  -  
داء في العمل، الشعور باإلنجاز، بعاد الفردية التالية )دافعية األفي األ االختصاصالبعدي تبعا لمتغير 

ودافعية االستقالل توجد فروق  الدافعية المعنوية أما فيما يتعمق ببعدي  ،خرين(تحمل المسؤولة، تقبل اآل
 (.082 -088، ص ص6006 )نجم الدين فريق الداوودي، لصالح دبموم

 . دراسات أجنبية:2.2.6

 Anderson et Aaoanica( "1984:)"اندرسون وايوانيكي . دراسة  1.2.2.6

 " االحتراق النفسي وعالقتو بالدافعية لدى المعممين".

جريت عمى عينة ألى الكشف عن العالقة بين االحتراق النفسي والدافعية، وقد إىدفت الدراسة 
ن أوثانويو، وتوصمت إلى نتائج تبين  بتدائية ومتوسطوإمن مدارس  ة( معمما ومعمم815من )مكونة 

لى وجود عالقو قويو بين االحتراق إضافو المعممين يعانون بدرجو متوسطو من االحتراق النفسي باإل
 .(83، ص 6002 )رائدة حسن الحمر،ونقص الحاجات وضعف الدافعية النفسي 

 Yuki"  (1995:)" . دراسة يوكي2.2.2.6
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 " االحتراق النفسي وعالقتو بوضوح اليدف  من الحياة  ومستوى الدافعية".  

لى معرفة العالقة بين االحتراق النفسي من جية ووضوح اليدف من الحياة إىدفت الدراسة 
مشاركا من العاممين في  086وقد أجريت الدراسة عمى عينو بمغت  أخرىعية من جية ومستوى الداف

طباء خدمات الصحة النفسية في ىونغ كونغ. كاألخصائيين والنفسيين ومرشدي الصحة النفسية واأل
 ى نتائج تدل عمىإلخصائيين االجتماعيين وممرضي الصحة النفسية ولقد توصل الباحث النفسيين واأل

رتباطية قوية بين مستوى االحتراق النفسي وكل من وضوح اليدف من الحياة ومستوى الدافعية إعالقة 
عمى مستوى من االحتراق النفسي كان بين ممرضي الصحة النفسية في حين أن أوكشفت الدراسة ايضا ب

 .(89، ص 6002)رائدة حسن الحمر، طباء النفسيين دنى مستوى من االحتراق النفسي كان بين األأن أ

 . التعميق عمى الدراسات السابقة: 3.6

 .الدراسات التي تناولت االحتراق النفسي. 1.3.6

 من حيث اليدف:  -

لى معرفة الحالة إىدفت  :Morgan & krehbiel( "0915)دراسة مورجان وكريبيل " -
 النفسية واالحتراق النفسي.

 راق النفسي والرضا الوظيفي.لى الكشف عن مستوى االحتإىدفت   sari"(2004)دراسة ساري "-
  محمود دبابسةو  "Platsidou & Argaliotisبالستيدو واجاليوتيس " كل من  دراسةىدفت   -

 لى الكشف عن مستوى االحتراق النفسي.إورائدة حسن الحمر 
 لى الكشف عن مستوى االحتراق النفسي ومصادره.إأما دراسة زيدان السرطاوي فيدفت  -

 :لعينة المستخدمةا -

معظم ىذه الدراسات اعتمدت في عينتيا عمى معممي التربية الخاصة  فقط إال دراسة ساري 
"sari لى دراستو  المشرقين التربويين، ودراسة رائدة حسن أضافت المعممين العاديين ألن إ" فقد أضاف

 النفسي. لتربية الخاصة في مستوى االحتراقدراستيا كانت مقارنة  بين المعممين العادين ومعممي ا
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مقياس ماسالش، إال أن بعضيا قام  باستخدامتمت ىذه الدراسات في مجمميا  األدوات المستخدمة: -
 بتعديمو وتقنينو حسب بيئة الدراسة.

 نجاز.دراسات  التي تناولت دافعية اإل ال. 2.3.6

 : من حيث اليدف -

شف عن العالقة بين " ىدفت إلى الكAnderson et Aaoanica"اندرسون وايوانيكي دراسة  -    
 لدافعية.او  النفسي  االحتراق

" ىدفت إلى معرفة العالقة بين االحتراق النفسي من وجية وضوح اليدف من Yukiدراسة يوكي" -     
 الحياه ومن جية الدافعية.

 لى معرف الصفحة النفسية في ضوء متغيرات الدافعية والتخصص.إدراسة سيام ابراىيم ىدفت  -    

 دافعية والتعرف عمى مدى فعاليتو.لى بناء برنامج تدريبي لزيادة الإسة نجم الدين ىدفت درا -    

" عمى مجموعة من العاممين في خدمات الصحة Yuki: اعتمدت دراسة يوكي "العينة المستخدمة -
م فكانت النفسية أما دراسة اندرسون فقد اعتمدت عمى المعممين العاديين أما دراسة نجم الدين وسيام ابراىي

 عمى معممي التربية الخاصة.

ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة لموضوعنا تنين لنا أن معظم ىذه الدراسات تتشابو مع أحد   
المذين اشتركا مع دراستنا في   "Anderson " واندرسون "Yukiالمتغيرين في دراستنا إال دراسة يوكي "

نيما تناوال أعن دراستنا من حيث  دافعية( غير أنيما اختمفابال النفسي  كال المتغيرين )عالقة االحتراق
نيا اعتمدت عمى عينة من أنجاز كما موضوع الدافعية بصفة عامة بينما نحن خصصنا دافعية اإل

العاممين في خدمات الصحة والمعممين العاديين أما دراستنا فكانت حول معممي التربية الخاصة. كما 
الش لالحتراق كمتغيرات لمدراسة بعاد ماسأسات  أن معظميا اعتمد عمى الحظنا  من خالل ىذه الدرا

عاقة ودرجة اإلعاقة، وىي مشابية وعمى متغير الجنس بينما اعتمدت دراستنا عمى متغير الخبرة، نوع اإل
نجاز فقد اعتمدنا عمى نفس إلعاقة أما في متغيرات دافعية الدراسة دبابسة في متغير الخبرة  ونوع اإل

 راىيم في متغير الخبرة.    إبرات االحتراق  والتي تشابيت مع دراسة سيام متغي
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 ومن ىذا يمكننا صياغة متغيرات دراستنا وفق المنيجية التالية:

 المتغير المستقل: االحتراق النفسي.

 المتغير التابع: دافعية االنجاز.

 المتغيرات الوسطية: الخبرة، نوع االعاقة، درجة االعاقة.

ا كمو أردنا أن نعرف الفروق في متغيرات الخبرة، نوع اإلعاقة، درجة اإلعاقة في كل من و من ىذ
 العالقة االرتباطية بين: ك من أجل معرفةلنجاز و كذاالحتراق النفسي و دافعية اإل

 .المتغير المستقل: االحتراق النفسي

  .نجازالمتغير التابع: دافعية اإل

  

 

 

 

 



 

 الفصل الثاني: االحتراق النفسي

 .تمهيد
 تعريف االحتراق النفسي..1
 أبعاد االحتراق النفسي..2
عالقة االحتراق النفسي  ببعض .3

 المصطمحات.
 أسباب االحتراق النفسي..4
 أعراض االحتراق النفسي..5
 مراحل االحتراق النفسي..6
 نماذج مفسرة لالحتراق النفسي..7
 مقاييس االحتراق النفسي..8
 كيفية التغمب عمى االحتراق النفسي..9

 .خالصة



 تمهيد

 يعتبر مفيوم االحتراق النفسي من المفاىيم الحديثة نسبيا وتعود بدايتو مع ىربرت فرويد نبرج

Herbert Freudenberg"  الجسمية  االستجابات( لإلشارة إلى مختمف 4791ائل السبعينات )أو " في
وخاصة  األفراد  الذين يرىقون  واالنفعالية التي تحدث لإلنسان نتيجة تعرضو لضغوط العمل التي يواجييا

أبعاده،  فسيم في تحقيق أىداف صعبة وسنحاول في ىذا الفصل التعرف عمى ظاىرة االحتراق النفسي،أن
عالقة االحتراق النفسي ببعض المصطمحات، أسبابو، أعراضو، مراحمو، أثاره، بعض النماذج المفسرة 

 لالحتراق النفسي وكيفية التغمب عميو.
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 تعريف االحتراق النفسي8. 1

 تعددت التعريفات التي تناولت موضوع االحتراق النفسي ومن بينيا5 

حالة من اإلنياك تحصل نتيجة لألعباء  Freudenberg"" (17528) تعريف فرويد نبرج -
مسعود، سماىر مسمم عباد أبو ) األفراد عمى حساب طاقتيم وقوتيم والمستمرة والممقاة عمى  والمتطمبات الزائدة

 (.01،ص0202

حالة من اإلجياد الذىني  Pines"  ،Aronson( "17618) وارونسون تعريف بنييس -
والبدني والعصبي والعاطفي وىي حالة تحدث نتيجة لمعمل مع الناس والتعامل معيم لفترات طويمة وفي 

 (.00، ص 0202عبد اهلل سحمي السبيعي، )طمب بذل مجيودات عاطفية مضاعفة أوضاع تت

ىو العممية التي ينسحب فييا الميني المعروف  Cherries"( "17618)تعريف كريس  -
رتباطو بعممو، نتيجة ضغوط العمل التي يعرض ليا الميني أثناء أداء ىذا ابالتزامو السابق بالعمل مع 

 .(02 ، ص0222حمد، أحمد محمد عوض بني أ)العمل 

باألشخاص الموجودين في  ىتماماالىو فقدان Maslach"( "1771 8)تعريف ماسالش  -
العاطفي المذين يجعالن ىذا الفرد  يفقد تعاطفو نحو  ستنزافواالمحيط العمل، حيث يحس الفرد باإلرىاق 

 (.02، ص0222حمد، أ حمد محمد عوض بنيأ) العاممين

ما لمتعرض لفترة طويمة من الزمن لظروف إىو نتيجة مباشرة  (17778تعريف مريم المبشر ) -
)سموى محمد العمل أو الحياة الضاغطة التي ليست ليا حل، ويمكن حدوثيا ألي شخص في أي وقت كان 

 (.01، ص0201حمد، أالحسن سيد 

عبارة عن ظاىرة نفسية يتعرض ليا المينيون نتيجة عدم قدرتيم  (01118تعريف البدوي ) -
ل مما يؤدي إلى شعورىم بعدم القدرة عمى حل المشكالت وبالتالي فقدان عمى التكيف مع ضغوط العم

 (.011، ص0202)عمار الفريحات، االىتمام بالعمل والشعور بالتوتر النفسي أثناء أدائو 

حالة إنياك لمنواحي البدنية والذىنية التي تؤدي إلى مفيوم  (01118تعريف أسامة راتب ) -
إضافة إلى تكوين اتجاىات سمبية نحو العمل والحياة والناس اآلخرين سمبي لمشخص نحو نفسو أو ذاتو 

 (.01، دون سنة، صر)رمزي رسمي جاب
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تجاىات لدى المعمم ىو إعياء يصيب الجسم والعواطف واإل Carter("01118)تعريف كارتر " -
حيث  يبدأ بالشعور بعدم االرتياح وفقدان بيجة التعميم التي تبدأ بالتالشي بشكل تدريجي من حياة المعمم 

 (.02، ص0222حمد، أ)أحمد محمد عوض بني 

ومن ىذه التعريفات يمكننا القول أن االحتراق النفسي ىو5 "مجموعة من األعراض المرضية 
رفية واالجتماعية الناجمة عن سمسمة من ردود األفعال السمبية التي يبدييا العامل النفسية والجسمية والمع

 ل مع الضغوط التي تواجيو في عممو.كمحاولة منو لمتعام

 8أبعاد االحتراق النفسي. 0

يتكون من  " االحتراق النفسي مفيومmaslash & jacksonاعتبر كل من ماسالش وجاكسون  "
 ثالثة أبعاد5 

ويتمثل في فقدان إحساس العامل لمثقة بالنفس  "Emotional Exaustion8" العاطفي. اإلجياد 1.0
حساسو  واستنفاذهالروح المعنوية وكذلك فقدانو االىتمام والعناية بالمستفيدين من الخدمة، و  لكل طاقاتو وا 

نما يشعر بأن مصادره العاطفية مستنزفة وىذا الشعور باإلجياد العاطفي قد يواكبو إحساس باإلحباط حي
المستفيدين بنفس المستوى  في العطاء أو تأدية مسؤولياتو نحو ستمراراالالعامل أنو لم يعد قادر عمى 

الذي كان يقدمو من قبل ومن األعراض الشائعة لإلحباط العاطفي شعور العامل بالرىبة والفزع حين 
ي ىذه لمعاممين في العادة بسبب التفكير بالذىاب إلى العمل صباح كل يوم، وتحدث حالة اإلجياد العاطف

، 0202سماىر مسمم عباد أبو مسعود، ) المتطمبات النفسية والعاطفية المفرطة من األفراد الذين يتمقون خدماتيم
 (.94ص

)فقدان العنصر اإلنساني أو الشخصي في التعامل(5 يتمثل   "Dehumanizatio"  تبمد المشاعر .0.0
في نزوعيم نحو تجريد الصفة الشخصية عن المستفيدين الذين يتعاممون معيم سواء كان ىؤالء 
المستفيدين من داخل المنظمة أو من خارجيا، ويعني فقدان العنصر اإلنساني أو الشخصي في التعامل 

 نتقاداالوفي ىذه الحالة يتصف العامل بالقسوة والتشاؤم وكثرة  ر، كبش عاممة األفراد كأشياء و ليسأي م
كما يتسم العامل في ىذه الحالة بالبرود وعدم  ،العمل ولممستفيدين ولممنظمة ككل وتوجيو الموم لزمالئو في

ة المباالة والشعور السمبي نحو المستفيدين من الخدمة وقمة العناية بيم وفي الواقع أن تجريد الصف
تأرجح اإلجياد العاطفي الذي يشعر بو العامل والذي قد  احتمالالشخصية عن المستفيدين قد يقمل من 



االحتراق النفسي                                                                        8الفصل الثاني  

21 
 

إلحباط والذنب الناتجين عن يؤثر عمى أداء العمل وبالتالي يستخدم كوسيمة دفاعية لمتقميل من الشعور با
 (.22،ص0202)سماىر مسمم عباد أبو سعود،العمل 

ويمثل ىذا البعد  "Reduced Feeling of Accomplishment8"  . شعور النقص باإلنجاز1.0
، 0229)أدم غازي العتيبي، شعور العامل بعدم الكفاءة وفقدان كل من اإلنجاز واإلنتاجية في العمل 

تقويما  نجاز الشخصي الذي يتسم بالميل نحو تقويم الذات، فالعامل ىنا ينتابو شعور بتدني اإل(919ص
نجاز الناجح سمبيا، وشعور األفراد من خاللو بالفشل وكذلك تدني إحساسيم بالكفاءة في العمل واإل

الشخصي في عالقات  االلتزامألعماليم أو تفاعميم مع اآلخرين، ويحدث ذلك عندما يشعر العامل بفقدان 
في عقوبات تأديبية من رئيسو، وتتمثل أعراض ىذا البعد في مشاعر العامل الذي تقع باستمرار  ، العمل

ىذا  أو كما لو كان الفرد في سفينة تغرق بوسط البحر وتتالطميا األمواج في كل اتجاه، ولم يحظ
إال بالقميل من االىتمام بين الباحثين، ولكن الدراسات المتعمقة باالفتقار إلى الدوافع في أداء ر العنص

ت األفراد باستمرار في تقديم نتائ  ايجابية تؤدي إلى العمل تبين أن الحاالت التي تخفق فييا محاوال
وعندما يعتقد األفراد أنو لن تكون لجيودىم نتيجة فعالة فإنيم يتخمون  ،واالكتئابظيور أعراض لمتوتر 

 (.22 -94ص ،ص0202د أبو مسعود، )سماىر مسمم عباعن تمك المحاوالت 

 عالقة االحتراق النفسي ببعض المصطمحات8 . 1

 االحتراق النفسي والتعب8  .1.1

شرف محمد عبد الغني، أ) من عمل أو نشاط سابق حركيا كان أم عقميا أالتعب ىو حالة عامة تنش

، يالحظ أن االحتراق النفسي ليس ىو التعب أو التوتر المؤقت مع أن وجود ىذا الشعور (002، ص0220
لمؤقت العالمات المبدئية ليذه الظاىرة إال أن ذلك ربما يكون عالمة مبكرة لو، فقد يشكل التعب أو التوتر ا

)سموى محمد ليس كافيا لمداللة عمييا فاالحتراق النفسي يتصف بحالة من الثبات النسبي ليذه المتغيرات 
 (.01، ص0201حمد، أالحسن سيد 

 . االحتراق النفسي والقمق النفسي8 0.1

القمق ىو شعور عام غامض غير سار مصحوب بالخوف والتوتر وبعض اإلحساسات الجسمية 
 (.020، ص0224)محمد جاسم العبيدي، كزيادة ضغط الدم وتوتر العضالت وخفقان القمب 
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باآلخرين  االىتماموقد ترتبط أعراض القمق بمظاىر االحتراق النفسي، والذي من مظاىره فقدان 
ك في قيمة الحياة والعالقات االجتماعية،  إال أن الشعور بالقمق قد يتكون لدى الفرد والسخرية منيم، والش

منذ مرحمة الطفولة بعكس االحتراق النفسي فيو مرتبط باألداء الوظيفي أو الميني ويكون الفرد في مرحمة 
ي عالقة سبب الرشد ويمكن القول أن العالقة بين القمق النفسي واالحتراق النفسي ىي عالقة دائرية أ

 (.00، ص0202عبد اهلل سحمي السبيعي، ) ونتيجة

 . االحتراق النفسي واإلجياد النفسي8 1.1

الجسدي الذي ينجم عن الحوادث المزعجة أو غير  التعب النفسي أواإلجياد النفسي ىو  
  (.00، ص0202)أحمد عبد مطيع الشحانية، المرضية في مكان العمل 

ذا   فإنو يمثل أحد مكونات االحتراق النفسي  نفعالياالعتبرنا اإلجياد النفسي قريبا من اإلجياد اوا 
 (.90، ص0222 )نشوة كرم عمار أبو بكر دردير،كما يعتبر عرضا من أعراضو العديدة 

 . االحتراق النفسي والضغط النفسي8 2.1

حداث المزعجة أو المواقف الضغط النفسي ىو حالة من اإلجياد النفسي والبدني تنت  عن األ
، 0209)فاطمة عبد الرحيم النوايسة،  المحبطة وتصاحبيا انفعاالت غير سارة مثل التوتر، اإلحباط، الغضب

 (.91ص 

معدالت الضغوط النفسية المصحوبة بعوامل تنظيمية  الرتفاعويعتبر االحتراق النفسي النتيجة الحتمية 
 (.1، ص0222)زيد بن محمد البتال،  وشخصية معينة

 أسباب االحتراق النفسي8 . 2

ن حدوث ظاىرة االحتراق النفسي تتوقف عمى مجموعة من العوامل والتي تتمثل في الجوانب إ
 الثالثة التالية5

 ن 5أتفاق بين الباحثين عمى اىناك شبو عوامل خاصة بالجانب الفردي8 . 1.2

خالصا في عممو يكون أكثر  - عرضة لالحتراق النفسي وذلك كونو يكون تحت الموظف األكثر التزاما وا 
 ضغط داخمي لمعطاء وفي نفس الوقت يواجو ظروفا خارجة عن إرادتو.
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مدى ما يتمتع بو الموظف من قدرات ذاتية عمى التكيف ومستوى الطموح لديو فالمعمم الذي يتفانى في  -
االحتراق النفسي أكثر من  عممو ويرغب في تحقيق أىدافو بأعمى درجة من النجاح يتعرض إلى ظاىرة

 (.01ص ،0222 حمد،أحمد محمد عوض بني )أ غيره إذا ما واجيتو مشكالت

االعتقادات والقيم وشخصية العامل حيث أن العامل ضعيف الثقة في النفس وغير حازم في تعاممو مع  -
جراء  اآلخرين والذي يكون غير صبور وغير متسامح وسرعان ما يغضب وشديد التعرض لإلحباط من

)أمل فالح فيد العمالن، ي عقبات تقف أمامو وتحول دون تقدمو يكون أكثر عرضة لالحتراق النفسي أ

د من معتقداتو وقيمو ، وقد الحظ الباحثون أن نمط التفكير الذي يتبناه العامل المستم(03، ص0223
" Rotterار روتر"عمى طريقة تعاممو مع الضغوط التي تواجيو في محيط عممو، وقد أشالخاصة يؤثر 

 إلى وجود نمطين أساسيين من أنماط التفكير يعتمد عمييما األشخاص في التعامل مع األشياء من حوليم5

ندفاعية ورضا عن النفس ا  يجابية و إ5 يتميز ىؤالء األشخاص بنظرة أشخاص ذو التحكم الداخمي -
 مما يجعميم قادرين عمى مواجية الضغوط وتجنب أعراضيا.

تحكم خارجي5 األشخاص ىنا يميمون إلى عدم الرضا والسمبية والخضوع إلى  أشخاص ذو - 
نطواء وعدم قدرتيم عمى مواجية الضغوط وىذه عتبارىا قدر محتوم، يميمون إلى االاالظروف الخارجية ب

 الفئة أكثر عرضة لالحتراق النفسي. 

 . عوامل خاصة بالجانب االجتماعي8 0.2

راد المجتمع عمى المؤسسات االجتماعية األمر الذي يساىم في زيادة العبء تزايد االعتماد من طرف أف -
قل من المستوى المطموب، وىذا من شأنو أن يؤدي إلى  أالوظيفي الذي يكون سببا في تقديم خدمات 

حمد محمد عوض أ) النفسي شعور الموظف باإلحباط وبالتالي زيادة الضغوط ومن ثم الوقوع في االحتراق
 (.01، ص0222 حمد،أبني 

 واالفتراضاتاليالة المحيطة ببعض المين ومنيا مينة التعميم حيث أن ىناك مجموعة من التوقعات  -
 الغير واقعية في بعض األحيان يشترك فييا معظم أفراد المجتمع تتعمق بالمعممين منيا5

 ام.أن التالميذ عمى استعداد تام لمتعاون مع المعمم و يكون لو التقدير واالحتر  -

 أن عمل التدريس يتصف باإلثارة والتنوع. -
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وبينيم وبين اإلداريين من جية حبة متوفرة بين المعممين من جية، والم والتعاونعمل أن روح ال - 
 أخرى.

ومع أن ىذه التوقعات مقبولة نوعا ما إال أن الواقع الوظيفي في ظل المؤسسات البيروقراطية   
إلى توليد ضغط عصبي عمى المعمم فيجعمو أكثر عرضة لالحتراق يحول دون تحقيق ذلك، مما يؤدي 

 (.44، ص0223حمد العياصرة، أ)معن محمود النفسي 

 . العوامل الخاصة بالجانب الوظيفي1.28

" مجموعة من العوامل التنظيمية التي تؤدي إلى Leiner & Maslashوقد حدد  ماسالش ولينر"
 االحتراق لدى الموظفين والعاممين في بعض الشركات والمؤسسات والييئات عمى النحو التالي5 

ن لديو أعمال كثيرة تنتظره وعميو تحقيقيا في مدة قصيرة جدا ومن أ5 يشعر الموظف ب ضغط العمل -
 كبيرا ومن ثم يوقعو في دائرة االحتراق. خالل مصادر شحيحة ومحدودة وىذا يشكل ضغطا

ن أحد المؤشرات التي تؤدي إلى االحتراق النفسي ىو عدم وجود إ محدودية صالحيات العمل5 -
القرار لحل مشكالت العمل وتأتي ىذه الوضعيات من خالل وجود سياسات وأنظمة  التخاذصالحيات 

، 0224)وضاح محمد، ب من قبل الموظف صارمة ال تعطي مساحة من حرية التصرف واإلجراء المناس
 بدون صفحة(.

5 المينيون يأتون إلى أعماليم متوقعين الكثير فيم يريدون زمالء مساندين وعمالء قمة التعزيز االيجابي -
 يقرون بالجميل وعمال مشوقا مثيرا.

لتي تفرض قمة 5 انغالق عمى الذات وانعزال العامل بسبب طبيعة العمل ا نقص العالقات االجتماعية  -
 التواصل بين العمال ونقص النشاطات الترويحية الخاصة  بالعمال. 

5 عدم مراعاة خصوصيات وقدرات العمال بحيث يكمف العامل بميام تفوق سوء التسيير وعدم اإلنصاف -
 نجاز.إمكانياتو مما يعرضو إلى عقوبات في حالة الخطأ أو عدم اإل

رات صعبة فقد يتطمب منو عممو القيام بأشياء صعبة ال االموظف أحيانا يكون أمام خي صراع القيم5 -
تكون متوافقة مع قيمو ومبادئو فمثال الحارس في السجن قد يضطر إلى استخدام العنف الجسدي وىو 

 (.032-039ص  ، ص0223)عمي حمدي،  عمييا أليس ضمن القيم التي نش
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 أعراض االحتراق النفسي8. 3

 حتراق النفسي إلى مجموعة من األعراض والتي تتمثل في5 يقسم اال

 . األعراض الجسمية وتتمثل في8 1.3

 اإلجياد أو االستنزاف. -

 تشن  العضالت. -

 اآلالم البدنية. -

 .ارتفاع ضغط الدم -

 تناول األدوية والكحول. -

 .(020، ص0223حمد عياصرة، أ)معن محمود  أمراض القمب والصحة العقمية -

 (.123، ص0223)شيمي تايمور،  التوتر( عند االستيقاظ في الصباح ارتفاع مستوى الكورتيزول )ىرمون -

 األعراض النفسية العاطفية8 . 0.3

 اإلحباط واليأس. -

 العجز واالكتئاب والحزن .-

 جاه العمل.اتتبمد -

 .(93، ص0222جمعة سيد يوسف، االستثارة والغضب دون سبب محدد ) -

 األعراض االجتماعية8 . 1.3

 اتجاىات سمبية نحو الزمالء.-

 االنعزال والميل إليو.-

 (.92، ص0222 ،)نشوة كرم عمار أبو بكر درديراالنسحاب من الجماعة -
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 . األعراض العقمية المعرفية8 2.3

 نقص القدرة عمى التركيز. -

 اضطراب التفكير. -

 ضعف القدرة عمى التذكر. -

 حل المشكالت. ضعف القدرة عمى -

  (.22، ص 0202سماىر مسمم عياد أبو مسعود، ) ر ضعف القدرة عمى اتخاذ القرا -

بأنو يمكن أن نستدل  (03، ص 0222)أحمد محمد عوض بني أحمد،  يؤكد "والين" والمشار إليو في
 عمى وجود االحتراق النفسي بواسطة ثالث مؤشرات أو أعراض بارزة ىي5 

باإلنياك الجسمي والنفسي مما يؤدي إلى شعور الفرد بفقدان الطاقة النفسية أو المعنوية شعور الفرد   -
 .وضعف الحيوية والنشاط وبالتالي إلى فقدان الشعور بتقدير الذات

 االتجاه السمبي نحو العمل والفئة التي يقدم ليا الخدمة. -

 النظرة السمبية لمذات واإلحساس باليأس والعجز والفشل. -

 حل االحتراق النفسي8مرا. 4

" أن ظاىرة االحتراق النفسي ال تحدث Invaciviqe& Matteson يرى ماتيسون وانفاسيفيش "
نما تتضمن المراحل التالية5   فجأة وا 

5 وفييا يكون مستوى الرضا عن العمل مرتفعا ولكن إذا حدث عدم "Involementمرحمة االستغراق " -
  الواقع يبدأ مستوى الرضا في االنخفاض.اتساق بين ما ىو متوقع وما يحدث في 

ىذه المرحمة تنمو ببطء وينخفض فييا مستوى الرضا عن العمل تدريجيا  "Stagnation5مرحمة التبمد " -
إلى  اىتمامووتقل الكفاءة وينخفض مستوى األداء في العمل، ويشعر الفرد باعتالل صحتو البدنية وينقل 

سموى محمد الحسن )جتماعية وذلك لشغل أوقات فراغو التصاالت االمظاىر أخرى في الحياة، كاليوايات وا
 (.00، ص 0201سيد أحمد، 
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وفييا يدرك الفرد ما حدث، ويبدأ في االنسحاب النفسي، واعتالل  tachementeD"5مرحمة االنفصال " -
 الصحة البدنية والنفسية مع ارتفاع مستوى اإلجياد النفسي.

أقصى مرحمة في سمسمة االحتراق وفييا تزداد األعراض الجسدية وىي  Juncture"5المرحمة الحرجة" -
لى مرحمة االجتياح أو إوالنفسية سوءا وخطرا ويحتل تفكير الفرد نتيجة شكوك الذات، ويصل الفرد 

 (. 21، ص 0202)سماىر مسمم عباد أبو مسعود، ر ي ترك العمل وقد يفكر في االنتحاويفكر الفرد ف االنفجار

" فيريان أن ما يعرف بظاىرة االحتراق تعود  Edduish & Brodskyو برودسكي "أما عن ايدوش 
 إلى معوقات العمل، والتي تمر من خالل أربعة مراحل ىي5 

وتتمثل في زيادة جيد المعمم وأمالو وتوقعاتو العتقاده أن العمل يعده بالحصول عمى  مرحمة الحماس5 -
 كل ما يريد من خالل العمل.

 وىنا يقوم المعمم بعممو ولكن جيده وحماسو يقل كثيرا.5 جمودمرحمة الركود وال -
وىنا يحاول المعمم أن يناقش مع نفسو جدوى العمل وفائدتو وخاصة أن الطمبة ال  5 مرحمة اإلحباط -

 لذلك يصبح العمل تيديدا لممعمم.، يستجيبون، واإلدارة البيروقراطية واألىل ال ييتمون والراتب سيء....
 بعممو وال باإلدارة وحتى بنفسو، وفي ىذه المرحمة يصبح المعمم ال يبالي وال ييتم 5االةمرحمة الالمب -

 .(02، ص0200)سنابل أمين صالح جرار، ويعاني من اضطرابات نفسية وجسمية

ومن خالل ىذه المراحل يمكننا أن نحدد آثار االحتراق النفسي في الجدول االتي حيث 
 يمي5في ماىذه اآلثار  (032، ص0223 )عمي حمدي،يحصر

 الرقم ثار االحتراق النفسيآ
 0 تقميل اإلحساس بالمسؤولية.

 0 تمتاز العالقة مع العميل بالبعد النفسي.
 9 النفسية.استنفاذ الطاقة 

 2 التخمي عن المثاليات وزيادة السمبية في الشخص.
 1 لوم اآلخرين في حالة الفشل.

 1 نقص الفعالية الخاصة باألداء.
 2 كثرة التغيب عن العمل وعدم االستقرار الوظيفي.

 .( يوضح أثار االحتراق النفسي1جدول رقم )
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 النماذج المفسرة لالحتراق النفسي8. 5

 ( لالحتراق النفسيcherniss 8تشيرنس)نموذج  .1.5

( النموذج الشامل لالحتراق النفسي وقد قابل مع معاونيو ثمانية 0431" ) Cherniss" قدم تشيرنس 

وعشرون مينيا مبتدئا يعممون في أربعة مجاالت ىي مجال الصحة، مجال القانون، مجال التمريض في 
المستشفيات العامة ومجال التدريس في المدارس الثانوية، وتم مقابمة كل المفحوصين عدة مرات خالل 

كل التالي نموذج ن الشيو يب (00،ص0202)سماىر مسمم عباد أبو مسعود، فترة تتراوح من سنة إلى سنتين 
 5تشيرنس
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 ."  لالحتراق النفسي chernissذج تشيرنس "و ( يبين نم1شكل رقم)

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغيرات االتجاىات السمبية5 

 عدم وضوح األىداف. -

نقص المسؤولية -
 الشخصية.

التناقض بين المثالية و  -
 الواقعية.

 االغتراب النفسي. -

 تراب الوظيفي.غاال -

 .نقص االىتمام بالذات -

 محيط العمل5  خصائص

التوجيو في العمل. -  

 عبء الحياة. -

 االستثارة. -

 بالعمالء. االتصال -

 االستقاللية. -

 أىداف المؤسسة. -

 القيادة و االشراف. -

 . العزلة االجتماعية-

 

 

:الضغوطمصادر   

عدم الثقة في الذات و  -
 نقص الكفاءة.

 المشاكل مع العمالء. -

 التدخل البيروقراطي.  -

 نقص االثارة و النجاز. -

 .عدم مساندة الزمالء -

 المتغيرات  الشخصية5. -

 الخصائص الديموغرافية. -

 التوجيات المينية. -

 المطالب خارج العمل. -
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تناول خصائص بيئة مؤدية إلى حدوث االحتراق النفسي حيث الويشير ىذا النموذج إلى العوامل 
العمل واعتبارىا من العوامل  المؤدية لإلحساس بالضغوط المينية، وبالتالي حدوث االحتراق كما أشار 
إلى مصادر ىذه الضغوط وتشمل نقص الكفاءة وعدم الثقة بالنفس والمشكالت مع الطالب ونقص الدعم 

ة المعمم بداية من خصائصو ن العامل المؤثر في اإلحساس بيذه الضغوط ىو شخصيأاالجتماعي و 
الديموغرافية إلى أفكاره وتوجياتو عن المينة، كما أشار إلى أن خصائص بيئة العمل عندما يتعامل معيا 

ق األساليب غير الفرد ألول مرة فإنيا تؤثر عميو فيكون أساليب لمواجية مشكالت بيئة العمل عن طري
وح أىداف العمل، التناقض بين المثالية والواقع االتجاىات السمبية من عدم وضر الفعالة وىنا تظي

)نشوة لى االحتراق النفسي إواالغتراب النفسي والوظيفي ونقص المسؤولية الشخصية والتي تؤدي بالمعمم 
 (. 94، ص0222كرم عمار أبو بكر دردير، 

 (8 1764. نموذج شواب لالحتراق النفسي لممعممين )0.5

بعد إجرائيم بعض الدراسات، وقد أشاروا إلى أن  0431 " وزمالءه عام"Schwabقدم شواب 
البحوث االمبريقية األولى في ىذا المجال اىتمت بدراسة كل من المتغيرات الخاصة بالمؤسسة التعميمية  
)المدرسة( والمتغيرات الشخصية لممعمم كال مستقال عن األخر في عالقتو باالحتراق النفسي بدون النظر 

 (.02ص ،0202عبد اهلل سمحي السبيعي، )لتي تشكل أفضل المنبات  بحدوثو وا إلى المتغيرات معا

 حيث يشير ىذا النموذج إلى نوعين من مصادر االحتراق النفسي ىما5 

 عوامل ترتبط بالمدرسة )المؤسسة( ذاتيا.-

 عوامل ترتبط بالمعمم )متغيرات شخصية ونفسية(.-

 والشكل التالي يوضح ىذا النموذج5  
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 ( يبين نموذج شواب لالحتراق  النفسي لممعمم و مصادره و مصاحباتو.0رقم)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و عمى الرغم من أن النموذج قد أشار إلى االحتراق النفسي من جوانب متعددة، وىي مصادره   
المصادر التي تؤدي إلى حدوثو والمتعمقة بالمدرسة غفل بعض أنو قد أوأبعاده ومصاحباتو السموكية، إال 

نفسيا مثل الضغوط المينية بما فييا من ظروف الراحة والعمل ومدى مناسبة المرتبات لمجيد المبذول 
  والتعامل مع الزمالء والتالميذ والظروف الفيزيقية وكثافة الفصول ومناسبة المناى  لمستوى إعداد المعمم

 (.92، ص0222بكر دردير، )نشوة كرم عمار أبو 

 مصادر االحتراق النفسي5

. عوامل خاصة 1
 بالمؤسسة5

 صراع الدور. -

 غموض الدور. -

عدم المشاركة في اتخاذ  -
 القرار.

 تأييد اجتماعي رديء. -

 االستقاللية. -

 .  عوامل شخصية25

 لممعمم.التوقعات المينية  -

متغيرات شخصية لممعمم 
مثل5 الجنس، السن، سنوات 

 الخبرة.

 مظاىر االحتراق النفسي5
 استنزاف انفعالي. -

ضعف االىتمام بالبعد  -
 االنساني.

نجاز الشعور باإل-
 الشخصي المنخفض.

 

 المصاحبات السموكية5 

 نية المعمم ترك المينة. -

زيادة معدل التغيب عن  -
 المدرسة.

الجيد الزائد الذي  -
نو التدريس من يتتطمبو م
 المعمم.

كفاية ضعيفة لمحياة  -
 الشخصية.

 التعب ألقل مجيود.
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 " Hans Selye8نموذج زممة التكيف العام ليانز سيمي ". 1.5

وفييا قرر أن التعرض  0421، ثم أعاد  صياغتيا عام 0411" نظريتو عامSileyقدم  سيمي " 
المتكرر لالحتراق يترتب عميو تأثيرات سمبية عمى حياة الفرد حيث يفرض االحتراق النفسي عمى الفرد 

ن االستجابة لتمك أمتطمبات قد تكون فسيولوجية أو اجتماعية أو نفسية أو تجمع بينيا جميعا ورغم 
ن حشد الفرد لطاقاتو لمواجية تمك االحتراقات قد يدفع ثمنيا في شكل أعراض إتبدو ناجحة فالضغوط قد 

 نفسية وفسيولوجية.

 وتمر زممة التكيف بثالث مراحل ىي 5 

5 وتعد استجابة أولية لمخطر وفييا يميز الجسم مواقف مرحمة  رد فعل اإلنذار بالخطر المرحمة األولى5-
الخطر ويستعد لمواجيتيا، ويصاحبيا بعض التغيرات الفسيولوجية مثل زيادة نبضات القمب، وسرعة 

 التنفس وتوتر النسي  العضمي. 

غوط 5 يالحظ في ىذه المرحمة وجود بعض الحيل الدفاعية لمواجية الضالمرحمة الثانية5 مرحمة المقاومة-
 االستنزافوعندما ال تستطيع الحيل إعادة التوازن لمجسم، نتيجة الضغوط المستمرة، تظير عالمات 

 والتعب الشديدين.

5 عندما تفشل أساليب المواجية وتتدىور المقاومة مع استمرار الضغوط المرحمة الثالثة5 مرحمة اإلنياك-
يمي شكل يبين مراحل االستجابة لمضغوط  وفيما يحدث اإلنياك وقد تظير بعض االضطرابات النفسية.

 ومظاىرىا في نموذج سيمي 5
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 .( يبين مراحل االستجابة لمضغوط و مظاىرىا في نموذج سيمي1شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

النموذج إلى أن مرحمة اإلنياك ناتجة عن الضغوط المستمرة، كما أن األعراض التي يشير ىذا 
أشار إلييا النموذج والناتجة عن العجز عن مواجية الضغوط تقترب كثيرا من أعراض االحتراق النفسي 

 (.21-22، ص ص 0222دردير، ، بكرأبو )نشوة كرم عمار  والتي أطمق عمييا سيمي في نموذجو "اإلنياك"

 

 

 

نذارالمرحمة األولى5 اإل  

تتميز بزيادة في النشاط  -
 العام.

نشاط الجياز العصبي -
 .السمبتاوي

 زيادة افراز األدرينالين. -

ارتفاع معدل ضربات  -
 القمب.

 ارتفاع ضغط الدم. -

 اضطرابات المعدة. -

 ضيق التفس. -

 

 المرحمة الثانية5 المقاومة5

 اضطرابات5  -

 نفسية. -

 جسمية. -

 .نفسجسمية -  

 االنياك.: المرحمة الثالثة

 اعتالل الصحة. -

 نقص األداء.  -

 نقص الدافعية. -



االحتراق النفسي                                                                        8الفصل الثاني  

34 
 

 . نموذج العالقات البنائية 8 2.5

يقدم ىذا النموذج وصفا لمعالقات المتبادلة بين أبعاد االحتراق النفسي اإلنجاز الشخصي، مشاعر 
نجاز الشخصي يؤثر عمى اإلجياد اإلجياد من حيث تأثير كل منيا عمى األخر فيشير إلى أن أبعاد اإل

إنجاز الفرد قل إحساسو باإلجياد، وكذلك إحساسو بتبمد المشاعر، ىذا  ارتفعنو كمما أاالنفعالي، بمعنى 
من جانب ومن جانب أخر يوضح النموذج تأثير استراتيجيات المواجية عمى االحتراق النفسي والتي 
صنفت الى استراتيجيات فعالة وأخرى غير فعالة، وواضح ارتباط استراتيجيات المواجية الفعالة باإلنجاز 

نما ارتبطت االستراتيجيات غير الفعالة بمشاعر اإلجياد، بمعنى أن ىناك نوع من العالقات الشخصي بي
المتبادلة بين استراتيجيات المواجية بنوعييا وبين االحتراق النفسي وكذلك بين أبعاد االحتراق النفسي 

تراق والذي يدل ببعضيا البعض وىما بعدي تبمد المشاعر واإلجياد االنفعالي وبين البعد الثالث لالح
اق النفسي وىو بعد ارتفاعو عمى انخفاض االحتراق النفسي، بينما يدل انخفاضو عمى ارتفاع االحتر 

 (.02، ص0202مسمم عباد أبو مسعود، سماىر )ي االنجاز الشخص

 "Smith8. النموذج المعرفي الوجداني لسميث"3.5

المعرفي، مكون فسيولوجي، مكون سموكي، يتكون ىذا النموذج من5 مكون موقفي، مكون التقدير 
وتتفاعل ىذه المكونات األربعة لتصف خبرة الفرد مع االحتراق النفسي، ويمثل المكون الموقفي في بيئة 
الفرد التي تحدد المتطمبات المفروضة عميو، وىناك العديد من العوامل البيئية والتي تعد من مصادر 

اح، متطمبات العمل، زيادة العبء الوظيفي، ورغم أن  المكون الضغوط مثل المستويات المنخفضة لمنج
الموقفي يؤثر بدرجة كبيرة في الضغوط فان التقييم المعرفي لمموقف وقدرة الفرد عمى التوافق مع الموقف 
ىي التي تحدد مستوى الضغوط التي يشعر بيا الفرد، وفي ىذا المكون الثاني )التقدير المعرفي( تحدث 

ر المناسبة لمضغوط وعندىا يدرك الفرد أن متطمبات العمل تفوق إمكانياتو لالستجابة ليذه االستجابة غي
المتطمبات ولفترة طويمة من الزمن ينت  عن ذلك بعض المدركات السمبية التي ترتبط باالحتراق النفسي 

ذا شعر الفرد عمى ضوء تقييمو المعرفي لمموق ف بأن ىناك مثل تدني اإلنجاز، فقدان معنى النشاط، وا 
ن الجسم يستجيب استجابات فسيولوجية تساعد الفرد عمى تناول الموقف، وتشمل إنوعا من التيديد ف

االستجابات المصاحبة إلدراك الفرد لمتيديد والتوتر والقمق والمرض وعند استمرار ىذه األعراض لفترات 
 وجي لالحتراق النفسي.طويمة يكون ليا تأثيرا منيكا عمى الفرد وىذا يمثل المكون الفسيول
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وأخيرا بناءا عمى التقييم المعرفي لمموقف واالستجابات الفسيولوجية يقوم الفرد باستجابات سموكية  
ويعد جمود السموك واالنسحاب من النشاط من أكثر  ،تشمل كيفية أداء الميمة وسموكيات التوافق

ن من المكونات األربعة يتأثر بشخصية االستجابات السموكية شيوعا، ويتضح من ىذا النموذج أن كل مكو 
 (.91، ص0223مل فالح فيد اليمالن، أ) الفرد ودوافعو

 "Joseph Plass 8" النفسي لجوزيف بالس راق النفسي ذات األساس االجتماعي. نظرية االحت4.5

تقدم ىذه النظرية نموذجا نفسيا اجتماعيا لالحتراق النفسي لممعمم، والذي يؤكد عمى أىمية 
ا من نظرية دافعية متغيرات أداء العمل ودورات تفاعل المعمم والطالب وقد استمدت ىذه النظرية إطارى

والطالب وأن ىذه  وقد أشارت النظرية إلى أن ىناك عالقة ديناميكية موجودة بين المعممين، األداء لممعمم
ونجد أن نقص الوضوح في  ،العالقة ىامة لفيم األبعاد الرئيسية ألداء المعمم من منظور نظرية الدافعية
 لم تميز بين استجابات المعممينفيم االحتراق النفسي لممعمم يرتبط جزئيا بحقيقة أن الدراسات السابقة 

 (.91، ص0201حمد، أسن سيد )سموى محمد الحطويمة وقصيرة المدى لالحتراق النفسي 

"  في نظريتو إلى أن االحتراق النفسي ال يحدث دفعة واحدة ولكنو يبدأ Plassوقد أشار بالس "
بصورة تدريجية عبر فترات زمنية ممتدة، وترتبط غالبا بتعرض المعممين لمضغوط المينية لفترة زمنية 

كل التدريجي لمكفاءات الفنية والنفسية آن االحتراق النفسي لممعممين يشير إلى التإطويمة وليذا ف
نو نياية االستنزاف الحقيقي لمكفاءات المينية اليامة ونقص القدرة عمى األداء الفعال مع أواالجتماعية أو 

 (.22، ص0222)نشوة كرم عمار أبو بكر دردير، الطالب 

 مقاييس االحتراق النفسي8. 6

 Freudenberg"8" . مقياس االحتراق النفسي لفرويدنبرج1.6

عبارة، تتم اإلجابة عمييا من خالل  03ييدف إلى قياس مستوى االحتراق النفسي ويتكون من 
لى خمسة، إمقياس يتراوح بين عدم االنطباق إلى االنطباق التام وذلك عمى متصل يتراوح من صفر 

 كالتالي 5 وتشير الدرجة التي يحصل عمييا الفرد إلى مستوى االحتراق النفسي ويقسم األفراد

 ن الفرد بحالة جيدة.إ5 01الى2من  -

 5 بداية اإلحساس بالضغط.91الى01من  -
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 5 بداية اإلصابة باالحتراق النفسي.12إلى  91من -

 5 الفرد محترق نفسيا.11الى 10من  -

 فأكثر5 وضع الخطر. 11من  -

 من أمثمة المقياس5

 .ىل تتعب بسيولة -  

 .(23، ص 0202)سماىر مسمم عياد أبو مسعود، ىل تعمل بجد و لكن إنجازك منخفض -

  "Maslash8" . مقياس  ماسالش0.6

" ىذا المقياس عام Maslash & Susan Jacksonأعدت ماسالش وسوزان جاكسون "
 ( ويتكون من ثالث أبعاد5 0430)

 إجياد انفعالي. -

 تبمد المشاعر. -

 الشخصي.نجاز نقص اإل -

عبارة يجاب عنيا من خالل بعدين 5  00وىو  يتمتع بخصائص سيكو مترية  جيدة ويتكون من
األول بعد التكرار ويعني عدد مرات تكرار إحساس الفرد بالشعور الذي تدل عميو العبارة التي يقرأىا وذلك 

ويجاب عنيا  من  ( والبعد الثاني بعد الشدة ويعني درجة قوة شدة اإلحساس1الى 0من عمى متصل)
( ويعتبر االحتراق النفسي منخفضا، إذا حصل الفرد عمى درجات منخفضة 2إلى  0خالل متصل )من 

عمى البعدين األول والثاني، ودرجة مرتفعة عمى البعد الثالث ويكون االحتراق النفسي متوسطا عندما 
راق النفسي مرتفعا إذا حصل الفرد يحصل الفرد عمى درجات متوسطة في األبعاد الثالثة بينما يكون االحت

 عمى درجات مرتفعة عمى البعدين األول والثاني ومنخفضة عمى البعد الثالث.

 أمثمة من عبارات المقياس5 

 شعر أن طاقتي مستنزفة مع نياية اليوم الدراسي.أ - 
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 (.21 ، ص0222عمار أبو بكر دردير،  رم)نشوة كأشعر باإلحباط بسبب ممارستي لمينة التدريس  -

 Seidman & Zager": . مقياس االحتراق النفسي لممعممين لسيدمان وزاجر"1.6

 عبارة موزعة عمى أربعة أبعاد فرعية تقيس عدم الرضا الميني وانخفاض المساندة  00يتكون من 

)نشوة كرم عمار أبو بكر دردير، اإلدارية كما يدركيا المعمم والضغوط المينية واالتجاه السمبي نحو التالميذ 

وتتم اإلجابة عمى عبارات المقياس من خالل خمسة مستويات تمثل البدائل التالية5 )ال ( 22، ص0222
تنطبق إطالقا، ال تنطبق كثيرا، تنطبق، تنطبق إلى حد ما، تنطبق بدرجة كبيرة، تنطبق تماما(، وقد قام 

 .0444بية عام ادل عبد اهلل محمد بترجمتو إلى المغة العر ع

 " لالحتراق النفسيPotter8. مقياس بوتر "2.6

عبارة، يتم اإلجابة عمييا من خالل  02ييدف إلى قياس مستوى االحتراق النفسي ويتكون من 
يمثل البدائل التالية عمى الترتيب )نادرا، أحيانا، غالبا، كثيرا، عادة( وتشير الدرجة  1-0مقياس متدرج من

 فرد إلى مستوى االحتراق النفسي لديو ويقسم األفراد كاالتي5 التي يحصل عمييا ال

 ( أنت عمى ما يرام وال خوف عميك.  22 -02) 

 ( ال بأس عميك طالما اتخذت االحتياطات الوقائية الالزمة.20-12)

 ( أنت مرشح لإلصابة باالحتراق النفسي.10-32)

 ( أنت تعاني من االحتراق النفسي.022 -30)

 شعر بالتعب حتى وان أخذت قسطا كافيا من النوم.أ -رات المقياس5أمثمة من عبا

 (.04، ص0202)سميمان بن عمي بن محمد بن راشد الحاتمي، شعر غالبا بعدم الرضا والقناعة أ - 

 كيفية التغمب عمى االحتراق النفسي8. 7

 النفسي االحتراق مشكالت مع التعامل في وجدية دقة أكثر نكون لكي أنو "Paineباين" يقترح
 :لمتدخل ىامة مواقع أربع في ونمخصيا أصعدة عدة عمى استراتيجيات نضع أن يجب
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 عن الناشئة الضغوط مع لمتعامل والقدرات الفردية القوى ودعم تعزيز إلى تيدف التدخالت ىذه :الفرد  -
 .العمل

 وكذلك األفراد بين العالقات ودعم تعزيزى إل المستوى ىذا في المحاوالت وتيدف5 الشخصية العالقات -
 ىذه مع لمتعامل الفردية القدرات لدعم أو النفسية الضغوط وطأة لتخفيف سواء الجماعي العمل آليات

 .الضغوط

 الضغوط من الحد إلى ييدف مما العمل بيئة ظروف ىيكمة إعادة عمى يشتمل وىذا :العمل أماكن -
 .تماما منيا التخمص أو النفسية

 العوامل مع التفاعل إلى تيدف التي جراءاتواإل السياسات في التغيرات عمى يشتمل وىذا :المنظمات -
 . النفسي باالحتراق باإلصابة تتسبب التي التنظيمية

 حسب كل النفسي،اق االحتر  ومع النفسية الضغوط مع التفاعل كيفية في الخاص رأيو لو شخص كل إن
 معتقداتو.

 منيا5 النفسي االحتراق ستراتيجيات لمواجيةا عدة إلى "Kaganكيجان" أشار كما

5 تعتبر استراتيجيات التفاعل الداخمية لمفرد ىي أكثر االستراتيجيات تأثيرا الداخميةاستراتيجيات التفاعل  -
وذلك ألنيا تزرع الثقة في نفس الفرد وقدرتو عمى مكافحة االحتراق النفسي، فالفرد يحتاج إلى بعض 

و فيما يختص بالروابط أوالحياة االجتماعية المشتركة سواء في العمل جتماعي الدعم اال المساعدات مثل
األسرية، حيث أن أنظمة الدعم االجتماعي ليا أبمغ األثر في تقديم العون والمساعدة لمعامل المصاب 

األسرة باالحتراق النفسي، وقد أظيرت نتائ  العديد من الدراسات أىمية الدعم االجتماعي سواء من أفراد 
 أو األصدقاء أو الزمالء في العمل في مساعدة العاممين لمتفاعل أكثر و مكافحة االحتراق النفسي.

وتشمل ىذه االستراتيجيات تقديم التعميمات والتدريبات المستمرة ومراعاة  5استراتيجيات التفاعل التنظيمية -
يف أعباء العمل وتقديم ظروف عمل التنوع في الميام وتحديد ساعات العمل و تأكيد عمى الوقت وتخف

 مالئمة ومناسبة وتحديد أىداف يمكن تحقيقيا.

يمكن التركيز عمى اإلدراك السموكي النفسي لمحد من االحتراق النفسي مثل5  5استراتيجيات سموكية -
التدريب عمى االسترخاء والتغذية االسترجاعية الحيوية وممارسة اليوغا والتمتع بقدر كاف من اإلجازات 

البد نو لتخفيض االحتراق النفسي أ" في دراستو الخاصة بتأثير إجازات العمل bachlerوقد أثبت  باتشمر "
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لألفراد من الحصول عمى إجازات خاصة تعطييم االستعداد لمتنافس وتساعدىم عمى التعامل مع ممتقي 
 الخدمة بصورة أفضل. 

أمل فالح فيد )باإلضافة إلى أىمية استخدام تقنيات العالج بالموسيقى في تخفيف أعراض االحتراق النفسي 
 (.20 - 22ص ، ص 0223اليمالن، 

( عدد من الخطوات التي يمكن لمفرد اتخاذىا 21ص ،0222 ،ار أبو بكر درديرنشوة كرم عم) وتوضح
 لمتعامل مع االحتراق النفسي ومحاولة التغمب عميو منيا5 

فيم الشخص لعممو وكذلك أساليبو في االستجابة لمضغوط، ألن فيم الفرد الستجاباتو بشكل كامل  -
 لة وبالتالي محاولة تغييرىا.سوف يساعده عمى التعرف عمى أنماط السموك غير الفعا

إعادة فحص الفرد لقيمو وأىدافو وأولوياتو، فاألىداف غير الواقعية )المثالية( لموظائف واألداء ستعرض  -
 الفرد لإلحباط واالرتباك أو بمعنى أخر التأكد من قابمية أىدافنا لمتنفيذ.

اإلمكان عمى كل مجال  تقسيم الحياة إلى مجاالت5 العمل، المنزل، الحياة االجتماعية، والتركيز قدر -
 نعيشو، وأن ال نسمح لضغوط مكان أن تؤثر عمى مكان أخر.

 



 خالصة:

يعتبر االحتراق النفسي نتيجة حتمية لمضغوط المهنية وهو يعتبر ظاهرة سمبية تؤثر عمى الفرد في 
وبالتالي في  حياته الخاصة وحياته المهنية، كما أنها تؤثر عمى نجاح المنظمات في تحقيق أهدافها،

 تطوير المجتمعات.

 



 

 الفصل الثالث: الدافعية.  
 .تمهيد 

 الدافعية:  1.
 . تعريف الدافعية 1.1
 . بعض المفاهيم المرتبطة بالدافعية 2.1
 . وظائف الدافعية 3.1

 .  تعريف دافعية  االنجاز 2
 . النظريات المفسرة لدافعية االنجاز3
 . مكونات دافعية االنجاز.5
 ذوي االنجاز العالي  األفراد.  خصائص 6
 دافعية االنجاز  أنواع.  7
 . قياس دافعية االنجاز 8
. العوامل المساعدة في تحسين دافعية 9

 المعممين.
 .خالصة

 



 تمهيد:
المواضيع في عمم النفس وذلك ألىميتيا ليس فقط في عمم النفس، ولكن ىم أيعتبر موضوع الدافعية من 

قتصادي والمجال اإلداري والمجال في العديد من المجاالت والميادين التطبيقية والعممية، كالمجال اال
المحركة التي تدفع الفرد وتوجو سموكو نحو ىدف  ةاألكاديمي والمجال التنظيمي، وتعتبر الدافعية القو 

ساسيا وميما في أنو يعتبر مكونا أويعد دافع االنجاز عامال ىاما في توجيو السموك وتنشيطو كما معين 
يستطيع انجازه وما يحققو من أىداف والتي تضمن نجاحو  سعي الفرد لتحقيق ذاتو وذلك من خالل ما

المفاىيم  ونجاح المنظمة التي يعمل بيا وسنحاول في ىذا الفصل التعرف عمى مفيوم الدافعية وبعض
نجاز العالي إلنجاز ومكوناتيا وخصائص األفراد ذوي االمرتبطة بيا ووظائفيا وكذلك مفيوم دافعية اإل

نجاز والنظريات المفسرة ليا وطرق قياسيا وكذلك العوامل التي تساعد في تحسينيا لدى وأنواع دافعية اإل
 المعممين.
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 الدافعية:. 1
 . تعريؼ الدافعية:1.1

)محمد محمود خر وفي اتجاه معين آمن الفعل الثالثي دفع أي يحرك الشيء من مكانو إلى مكان  : لغة -

 .(41، ص 7004بني يونس، 
  ا:اصطالح -

 حظي مفيوم الدافعية باىتمام كبير من طرف عمماء النفس وبالتالي نجد اختالف في تفسير
 وذلك بحسب التوجو واإلطار النظري لكل باحث7 مفيوم الدافعية 

الدافعية عبارة عن حالة استثارة وتوتر داخمي تثير السموك وتدفعو  (:Youngتعريؼ يونغ ) -
 .(35، ص 7000)عبد المطيف محمد خميفة، إلى تحقيق ىدف معين 

 تج عن التغيرالدافع ىو إعادة التكامل وتجدد النشاط النا (:Maclellandتعريؼ ماكميالند ) -

 .في الموقف الوجداني

الدافعية ىي استعداد شخصي ثابت نسبي قد يكون لو أساس فطري،  (:waberتعريؼ فيبر ) -
)عبد المطيف محمد ولكنو نتاج أو محصمة عمميات التعمم المبكرة، لالقتراب نحو المنبيات أو االبتعاد عنيا 

 .(36، ص7000خميفة، 

الدافعية ىي مجموعة من األليات البيولوجية  :)an BorvbaanAlتعريؼ آالف بروفبياف ) -
 .(474ص ،7044 )بمحاج فروجة، التي تسمح بدفع السموك وتوجييو

الدافعية عبارة عن الحاالت الداخمية أو الخارجية لإلنسان التي تحرك  تعريؼ عدس ونوؼ: -
)عمى أحمد  حقق ذلك اليدفالسموك وتوجيو نحو ىدف أو غرض معين وتحافظ عمى استمراريتو حتى يت

 .(56، ص 7003عبد الرحمن عياصرة، 

جل أالمبادأة الذاتية واإلصرار عمى استكمال الواجبات واألعمال والمعاناة من تعريؼ شفي:  -
 .(41، ص7002)عبد المطيف بن حسين فرج،  الوصول إلى مستوى أفضل
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ويمكن تطبيق  ،في عمل شيء كما نستخدم كممة دافعية لوصف الحافز أو الحاجة أو الرغبة
، 7040ىاريدي، ت محمود عوض اهلل سالم،  )لوكاند الدافعية عمى السموك في كثير من المواقف المختمفة

 .(407ص
 ومن ىذه التعاريف نجد أن 7 

الدافعية ىي مفيوم يشير إلى قوة داخمية تستثير حماس الفرد وتحرك وتنشط سموكو وتوجيو 
ة يشعر بالحاجة إلييا وتستثار ىذه القوة المحركة بعوامل تنبع من الفرد نفسو لتحقيق ىدف أو غاية معين
 أو من البيئة المحيطة بو.

 بعض المفاهيـ المرتبطة بالدافعية:. 1.1

يتداخل مفيوم الدافعية مع عدة مفاىيم ترتبط بيا منيا الحاجة، الحافز، الباعث، القيمة، االنفعال، 
 العادة.

في نشاط دائم،  ا يشبع الدافع إشباعا مرحميا وذلك إذا سممنا أن دوافع اإلنسانىي م الحاجة:. 1.1.1
فالطعام ىو الحاجة عندما يكون الجوع ىو الدافع، والتفوق ىو الحاجة عندما يكون الدافع تحقيق الذات 

 .(11، ص4666)فؤاد البيي السيد،  واإلنجاز

بسموك معين مسببة لو توتر حتى يحقق السموك ىدفو قوة داخل الكائن تحفزه عمى القيام الحافز: . 1.1.1
 .(441،ص4656)فرج عبد القادر طو وآخرون، فييدأ الكائن الحي عند ذاك 

كما يعرف عمى أنو اإلمكانية المتاحة التي توفرىا البيئة المحيطة بالفرد والتي يمكنو الحصول 
 .(67، ص4661العديمي، )ناصر محمد عمييا واستخداميا لتحريك الدوافع نحو سموك معين 

)فرج عبد القادر طو وآخرون، شيء خارج الذات يستثير الدافع ويستحثو لمحصول عميو  الباعث:. 1.1.1

 .(50، ص4656

ىذا يمكن القول أن الحاجة تنشأ لدى الكائن الحي نتيجة حرمانو من شيء معين  لمن خالو 
ل الوصول إلى الباعث )اليدف(، وذلك كما ويترتب عمى ذلك أن ينشأ الدافع الذي  يوجو سموكو من أج

 ىو موضح في الشكل التالي7
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 ( يبيف العالقة بيف المفاهيـ الثالثة: الحاجة والحافز والباعث.4شكؿ رقـ )

 

 

 

 

 

نيا تتكون القيمة: . 4.1.1 ىي بناء مترابط يتضمن الوجدان، والموقف الحالي الذي يوجد فيو، الفرد، وا 
 سيئا، إيجابيا أو سمبيا. مما يراه الفرد حسنا أو

فالقيمة تجعل الفرد يشعر بوجوب عمل شيء ما، أما الدافع فيجعل الشخص يريد شيئا ما ال 
 .(777، ص 7040)سعيد عثمان، طارق كمال، يتصف بالوجوب في أكثر األحيان 

جداني ما وىي تعبر عن الجانب الو  شعورية يمر بيا اإلنسان في موقف يمثل خبرة االنفعاؿ:. 1.1.1
ممثال في فرح أو حزن، في لذة أو ألم، في غضب أو ىدوء، ويمكن القول أن االنفعال يمثل الشحنة 

 . (41، ص7001) حمدي عمي الفرماوي،  الموجية لمدافع والمصاحبة لو

تشير إلى قوة الميول السموكية التي ترتقي وتنمو نتيجة عمميات التدعيم وتتركز عمى  العادة:. 1.1.1
)عبد  يات السموكية، أما الدافع فيرتكز عمى الدرجة الفعمية لمقدار الطاقة التي تنطوي عمييا العادةاإلمكان

 .(45، ص 7000المطيف محمد خميفة، 

 وظائؼ الدافعية:. 1.1

 قسمت الدافعية إلى ثالث وظائف أساسية ىي7

تقوم  .االتزان النسبي7 فبعد أن يكون السموك في مرحمة من االستقرار أو تحريك وتنشيط السموك -أ
فالدافعية تعمل عمى . (746، ص7006)رانيا عدنان، الدوافع بتحريك السموك وتدفع الفرد إلى بذل الجيد 

تعبئة الطاقة لدى الفرد وتحفيزه نحو اليدف، وتستمر ىذه الطاقة معبأة إلى أن يشبع الفرد حاجتو أو يحقق 

 الدافع

 إشباع الحاجة
 اإلحباط

 الباعث

 ) اليدف(

اجةالح  
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ماىي إال صورة من صور االستثارة فقد اتضح أن تعبئة  وعمى أساس أن الدافعية في شكميا العام  ،ىدفو
الكائن بدرجة شديدة قد تؤدي إلى تشتتو، وليذا فإن زيادة الدافعية فوق حد أمثل يعوق األداء أكثر مما 

"، بمعنى تميز ذوي Uييسره، فقد تبين أن العالقة بين الدافعية العامة واألداء تأخذ شكل مقموب حرف"
رجة متوسطة من الدافعية. وبوجو عام فإن المستوى المتوسط من الدافعية، أو االستثارة األداء المرتفع بد

االنفعالية ىو أفضل المستويات التي يكون الفرد خاللو عمى درجة مالئمة من اليقظة والتنبو لمقيام بأعمالو 
 .(42، ص7000)عبد المطيف محمد خميفة، ونشاطاتو 

عية كمخطط فيي توجو سموك الفرد، وما ينوي القيام بو في المستقبل 7 حيث تعمل الدافتوجيو السموك -ب
حيث  ،(  وآخرون في نظرية السموك الموجو نحو اليدفMilerنحو تحقيق اليدف. وىذا ما أوضحو ميمر)

يقوم الفرد بالمقارنة بين البيئة واليدف، ثم يقوم بمعالجة البيئة حتى يقمل من التفاوت بينيا وبين اليدف، 
)عبد المطيف محمد خميفة، ختبر مرة أخرى التفاوت بين البيئة واليدف، ثم يسعى بعد ذلك لتحقيق اليدف ثم ي

 .(43 - 42، ص ص 7000

7 طالما بقي االنسان مدفوعا أو طالما بقيت الحاجة قائمة فالدوافع المحافظة عمى استمرارية السموك  -ج
)أمل ى المحافظة عميو نشيطا حتى يشبع الحاجة يضا عمأباإلضافة إلى أنيا تحرك السموك فيي تعمل 

 .(444، ص7041البكري، 

 الوظائف التالية7 (443، ص 7006)غرم اهلل بن عبد الرزاق بن صالح الغامدي، ويضيف 

7 وىي الوظيفة األساسية لمدافعية، فمن خالليا يتم تفسير السموكيات بمختمف أنواعيا الوظيفة التفسيرية -أ
 ئن الحي، ويطمق عمى ىذه الوظيفة بوظيفة العزو.والصادرة عن الكا

 7 تستخدم في تشخيص العديد من االضطرابات السموكية والنفسية.وظيفة التشخيص والعالج -ب

أي أن الدافعية تزداد  7تعد الدوافع بمثابة مصدر لممعمومات عن إمكانية الوصول إلى اليدف -ج
 باإلقتراب من اليدف.
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 جاز:نتعريؼ دافعية ال . 1

 يذ التعاريف نجد7تتعدد تعاريف العمماء لدافعية اإلنجاز ومن بين ى

الحاجة لإلنجاز ىي رغبة الفرد وميمو لمتغمب عمى العقبات ألداء  (:Murraryتعريؼ موراي ) - 
شيء صعب بأقل قدر من الوقت مستخدما ما لديو من قوة ومثابرة واستقاللية وتتوافق ىذه الحاجة بدرجة 

ى من يكافحون ليكونوا في المقدمة، ومن يحققون المستحيل ومن يمتمسون معيارا مرتفعا جدا مرتفعة لد
، 4655حمد عبد العزيز سالمة، أ)ادوارد موراي، ت ألدائيم أولئك الذين يضعون اإلنجاز ىدفا شخصيا ليم 

 .(712ص

محدد دافعية اإلنجاز ىي األداء في ضوء مستوى  (:Maclellan) تعريؼ ماكيميالند - 
لالمتياز والتفوق وىي حاجة الفرد لمقيام بميامو عمى وجو أفضل مما انجز من قبل بكفاءة وسرعة وأقل 

 .(461، ص4655حمد عبد العزيز سالمة، أ)ادوارد مواري، ت   جيد وبأفضل نتيجة

م دافعية اإلنجاز ىي سعي الفرد لتركيز الجيد واالنتباه والمثابرة عند القيا تعريؼ الكناني: -
باألعمال الصعبة والتغمب عمى العقبات بكفاءة في أسرع وقت وبأقل جيد وبأفضل نتيجة والرغبة المستمرة 

حمد أ)مجدي  متيازاإل وغ معاييرفي النجاح لتحقيق مستوى طموح مرتفع والنضال والمنافسة من أجل بم

 .(713، ص 7041محمد عبد اهلل، 

جل تحقيق النجاح في أالصعوبات والعوائق من الرغبة والسعي لمتغمب عمى  تعريؼ سالـ: -
 .(6، ص7041)إبراىيم جابر السيد،  داءاأل

نجاز ىي الرغبة بالقيام بعمل جيد والنجاح فيو دافعية اإل ومن خالل ىذه التعاريف نجد أن7
والتغمب عمى العقبات والمشكالت التي تواجيو بأقل جيد وأسرع وقت وأفضل نتيجة وكذلك التفوق عمى 

 لية في مجاالت اإلنتاج واإلبداع.خرين في مختمف المجاالت التنافسية وتحقيق قيمة راقية وعااآل
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 نظريات دافعية النجاز:. 1

 :(Frederick Hertz berg) نظرية فريديريؾ هيرزبيرغ. 1.1

أن وجود الرضا الميني وعدمو جانبان مستقالن عن بعضيما  (Hertz berg)يرى ىيرزبيرغ 
ن وجود مجموعة من العوامل تؤدي إلى تحقيق الرضا الميني، ألى إقد توصل في نظريتو البعض، فم

لى ظيور إخرى تؤدي وأطمق عمييا المحفزات وتكون مرتبطة بمحتوى العمل، وأن غياب بعض العوامل األ
و السالمة. أعوامل البقاء  اسممشاعر عدم الرضا الميني وىي مرتبطة بمحيط العمل وأطمق عمييا 

 والجدول التالي يوضح ىذه العوامل7( 715، ص4666ت فارس حممي،  ريجيو، يونالد)ر 

 عوامل البقاء )السالمة(
« Hygienes » 

 عوامل التحفيز 
« Motivation »    

 الترقية –المسؤولية  سياسة الشركة واالدارة
 االنجاز والتحصيل االشراف

 االحترام والتقدير العالقات الشخصية
 محتوى العمل لظروف العم

 التقدم في مجال الوظيفة االجر
 " Frederick Hertzberg( يوضح عوامؿ نظرية فريديريؾ هيرزبيرغ"1جدوؿ رقـ )

في ىذه النظرية إلى األسموب الذي يستطيع المديرون بواسطتو  Hertzbergيشير ىيرزبيرغ      
الميني عن طريق توفير عوامل البقاء  المحافظة عمى العاممين لدييم، فعمييم أوال إزالة عدم الرضا

والسالمة، بعبارة أخرى البد من أن يحصل العمال عمى تعويض مناسب ومعاممة حسنة وأن يكون ىناك 
اطمئنان عمى المستقبل الوظيفي ويؤكد عمى أن توفير ىذه العوامل سيحول دون ظيور مشاعر عدم 

ذ ما أرادت اإلدارة من  ،ى دافعيتيم إلى العملالرضا واالستياء من العاممين، وسيؤدي إلى رفع مستو  وا 
كبر في العمل، فالبد من توفير عوامل التحفيز، كمنح العاممين قدرا من المسؤولية أالعاممين بذل جيد 

 .(716، ص4666ريجيو، ت فارس حممي،  ي)رونالدوعالوة عمى ذلك توفير فرص التقدير والترقية أماميم 
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لم تحظ بالتأييد العممي ألنو لم يستطع أحد التوصل إلى نتائجيا إال أنيا بالرغم من أن ىذه النظرية 
ساعدت عمى إيجاد طريقة لزيادة دافعية العاممين بواسطة عممية اسميا إثراء الوظيفة أو العمل ويشمل ىذا 

 البرنامج عمى7

 ل.زيادة المسؤولية المرتبطة بالوظيفة مع زيادة إحساس العاممين بالحرية واالستقال -

 تنظيم العمل بطريقة تسمح لمعاممين بأنماط الواجب ضمن وسطيم. -

 التغذية الراجعة أي تعريف العاممين بنتائج أعماليم أوال بأول كي يستطيعوا تحسين أداءىم. -

عمى التعمم أو التدريب عن طريق اختيار واجبات إضافية أكثر صعوبة ولتحسين تشجيع العاممين  -
 .(710، ص4666ريجيو، ت فارس حممي،   ي)رونالدواجبات التي يؤدونيا حاليا خبراتيم في مجال ال

 القيمة:  -التوقع  (Atkinson)اتكسوف نظرية. 1.1

( نظريتو في ضوء كل من نظرية الشخصية وعمم النفس التجريبي Atkinsonأسس اتكسون )
بين الحاجة لإلنجاز  دور الصراع وافترضالقيمة( -)التوقع طار منحىإنجاز في ووضع نظرية اإل

والخوف من الفشل، كما قام بإلقاء الضوء عمى العوامل المحددة لإلنجاز القائم عمى المخاطرة  وأشار إلى 
ربع عوامل7 منيا عامالن يتعمقان بخصال الفرد وعامالن يرتبطان أمخاطرة االنجاز في العمل تحددىا أن 

 النحو االتي 7 نجازه وىي عمى إو العمل المراد أبخصائص المينة 

ىناك نمطان من االفراد الذين يعممون في مجال التوجيو نحو  . عوامؿ متعمقة بخصاؿ الفرد:1.1.1
 اإلنجاز ىما7 

 .ول 7 أفراد يتسمون بارتفاع الحاجة إلى اإلنجاز أكبر من الخوف من الفشلالنمط األ -أ

)عزم اهلل بن  شل بالمقارنة بالحاجة لإلنجازالنمط الثاني7 األفراد الذين يتسمون بارتفاع الخوف من الف -ب

 .(444، ص7006عبد الرزاق بن صالح الغامدي، 

 النمط مستوى الحاجة لإلنجاز مستوى القمق من الفشل 
 مرتفع منخفض

 
كبر من أالدافع لإلنجاز والنجاح 

 .الدافع لتحاشي الفشل
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بر من أكالدافع لتحاشي الفشل  منخفض مرتفع
 .لنجاحالدافع لإلنجاز وا

 
 نجاز.فراد الذيف يعمموف في مجاؿ التوجيه نحو ال ساسياف مف األأل( يوضح النمطاف ا1جدوؿ رقـ )

 ىما7يتعمقان بالميمة و ات متغير  أو ىناك موقفان . عوامؿ متعمقة بخصائص المهمة:1.1.1

 دات المخاطرة.العامل االول7 احتمالية النجاح وتشير إلى الصعوبة المدركة لمميمة وىي إحدى محد -أ

العامل الثاني7 الباعث لمنجاح في الميمة وىو يشير إلى االىتمام الداخمي أو الذاتي ألي ميمة  -ب
بالنسبة لمشخص ويتأثر األداء في ميمة ما بالباعث لمنجاح في ىذه الميمة، حيث يفترض أن ىذا الباعث 

 يكون مرتفعا عندما تتزايد صعوبة الميمة.

( العالقة بين العوامل المحددة لمدافعية لإلنجاز بالمعادالت (Atkinson ولقد لخص اتكسون
 الرياضية كما يمي7 

 وتشير الى دافعية الدخول :TENDENCY FOR SUCCESS (MSالميؿ لتحقيؽ النجاح ) -

 أو البدء في موقف اإلنجاز ويتحدد ىذا الميل بثالثة عوامل ىي7

 "."Motive to Achievesuccessالدافع لبموغ النجاح  -أ 

 ".Probability of successاحتمالية النجاح " -ب

 "،The inecentive value of successقيمة الباعث عمى النجاح في أداء ميمة ما" -ج

 وعبر عنيا بالمعادلة اآلتية7 و بالتالي فالميل لمنجاح ىو نتيجة تفاعل ىذه العوامل الثالثة 

 قيمة الباعث لمنجاح ×احتمالية النجاح × نجاحلى بموغ الإنجاح= الدافع لى اإلالميل 

لى إفراد الموجيين بدافع الميل ن األإ :"Tendency to avoidfailure" الميؿ إلى تفادي الفشؿ -
تحاشي الفشل يدخمون الموقف ولدييم مشاعر القمق والخوف من الفشل وىذا الميل يؤثر سمبا عمى 

 في ىذه المواقف وىو نتيجة ثالث عوامل ىي7 جاز وعمى أداء الفرد نالدخول في موقف اإل
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 ".Motive to avoid failure"(MAF)لفشل الى تفادي إالدافع  -أ

 ".Probability of failure"(PF)ل احتمالية أو توقع الفش -ب

 ".Inecentive of failure"( ifقيمة الباعث لمفشل  ) -ج

الثة السابقة وقد عبر عن ذلك بالمعادلة ن تفادي الفشل ىو نتيجة لتفاعل العوامل الثإوعميو ف
 تية7األ

 قيمة الباعث لمفشل ×احتمالية الفشل × لى تفادي الفشل إلى تفادي الفشل = الدافع إالميل 

 نجاز بوجو عام نطبق العالقة التالية7 ولحساب دافعية اإل

 لى تفادي الفشل.إلى بموغ النجاح + الميل إالميل نجاز= الميل نحو موقف اإل

ز النجاح ولتجنب الفشل مترابطان فإذا كان الفرد مدفوعا بالنجاح فسيبذل جيده إلنجان الحافز إ
ألداء الميام التي تكون فييا احتمالية نجاحيا وفشميا متساوية وتكون قيمة الباعث لمنجاح مرتفعة أما إذا 

صعبة وأن تجرأ عمى القيام داء ىذه الميام التي يرى أنيا أكان الفرد مدفوعا بالخوف من الفشل فيتجنب 
 .(711، ص7041حمد محمد عبداهلل، أ)مجدي  بيا فإنما يعزي فشمو إلى صعوبتيا

 (: Maclellandنظرية النجاز لمكميالند ) .1.1

يفترض صاحب ىذه النظرية أن الناس تحفزىم إلى العمل أنواع مختمفة من الدوافع وما يؤثر في 
ر وتعتمد ىذه المسألة عمى نوع الحاجات الرئيسية لدى ىذا الفرد أو دافعية العمل قد يختمف من فرد ألخ

 .(717ص ، 4666ت فمرس حممي،  )رونالدي ريجيو،ذاك.

 الحاجات الرئيسية حسب ىذه النظرية ىي7 

إن األفراد الذين لدييم حاجة عالية لإلنجاز ىم الذين يتوقعون : الحاجة إلى التحصيؿ والنجاز -
التفوق ال التي تتضمن نوعا من التحدي والصعوبة، فيم مدفوعون برغبة عارمة في ويتطمعون إلى األعم

لى حل المشكالت  في لى التميز في األداء.العمل وا   وا 
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السيطرة واإلشراف عمى اآلخرين حاجة اجتماعية  تجعل الفرد يسمك بطريقة توفر  الحاجة إلى السمطة: -
خرين، واألفراد الذين لدييم حاجة شديدة الى القوة يرون في لو الفرصة لكسب القوة والتأثير عمى سموك اآل

حمد أ)عمى المنظمة  فرصة لموصول إلى المركز وامتالك السمطة وممارسة الرقابة والتأثير عمى االخرين 

 .(403، ص7002عبد الرحمن عياصرة، 

ويبذل  وال لدى اآلخرين، وتعنى ىذه الحاجة رغبة الفرد في أن يكون محبوبا ومقب :الحاجة إلى االنتماء -
ى بذل جيد كبير لتكوين  صداقات فيم يبنون العالقات الشخصية إلفراد المدفوعون بيذه الحاجة األ

ظروف العمل التي  داء واجباتيم كما يفضمونويفضمون العمل مع اآلخرين عند أ ،المتبادلة أثناء العمل
، 7001حمد عمى الفرماوي، أ) أساس التنافستتضمن التعاون أكثر من تفضيميم لمعمل الذي يقوم عمى 

 .(15ص

ويرى أن لكل  ،أكثر من اىتماميا بأي شيءلفردية في ىذه الحاجات الرئيسية وتيتم ىذه النظرية بالفروق ا
 .و اكثر طاغية عمى ما عاداىا من الحاجاتأفرد حاجة واحدة 

ة كبيرة في بعض المواقف مقارنة ن االفراد ذو الحاجات المرتفعة لإلنجاز يميمون إلى العمل بدرجإ
 باألفراد المنخفضين في ىذه الحاجة وأىم ىذه المواقف ىي7

و الضعيفة كما تقل مشاعر اإلنجاز في حاالت المخاطرة المحدودة أ 7مواقف المخاطرة المتوسطة -أ
 أن ال يحدث اإلنجاز في حاالت المخاطرة الكبيرة.يحتمل 

حيث أنو مع ارتفاع الدافع لإلنجاز  :فة بالنتائج أو العائد من األداءالمعر  المواقف التي تتوفر فييا -ب
 يرغب الشخص في معرفة إمكانياتو.

ومنطق ذلك ىو أن الشخص الموجو نحو اإلنجاز  :المواقف التي يكون فييا الفرد مسؤوال عن أدائو -ج
 . (440، ص 7000)عبد المطيف محمد خميفة،  يرغب في تأكيد مسؤولياتو عن العمل

 هـر الحاجات: (Maslow ) نظرية ماسمو .4.1

أن ىناك عدد من الحاجات المتباينة والتي تؤدي دورا أساسيا في دافعية  (Maslow)يرى ماسمو 
نو من الممكن تصنيف ىذه الدوافع عمى شكل ىرم إلى  مستويات وىي ترتب حاجات  2اإلنسان، وا 
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ت البيولوجية )الطعام ؟، المأوى،....( إلى المستوى اإلنسان حسب أىميتيا فتبدأ باألساسية أي الحاجا
 .(463، ص7002)حسين فايد،  األعمى حاجات تحقيق الذات

 ( لمحاجات.Maslow( يبيف هـر ماسمو )1شكؿ رقـ )

 

 

 حاجة تحقيق الذات                       

 حاجات االحترام و التقدير                                           

 الحاجات االجتماعية                                              

 األمانحاجات السالمة و                                             

 حاجات بيولوجية                                              

 

( Maslowالتي ذكرىا ماسمو )إن بيئة العمل والعمل ذاتو يمبيان الكثير من الحاجات اإلنسانية    
ن كانت الحياة ميددة بالخطر حاجات السالمة واألمان )منزل(، وا  فالمرتب يفي بالحاجات البيولوجية و 

)حسين  وغير آمنة )مرتب غير موجود، رصيد فارغ،......(ىنا تصبح الحاجات األخرى غير ذات أىمية

لى إن العالقات االجتماعية الحسنة يؤدي ، ثم إن النجاح في العمل وتكوي(126، ص7004بو رياش، أ
حتى يتمكن الفرد من تحقيق حاجات تحقيق الذات البد  .تحقيق حاجات التقدير واالحترام، وتحقيق الذات
ن الفرد يكون أ، حيث (105، ص 7006)أحمد فالح العموان، أن يكون قد حقق الحاجات الخمسة وأشبعيا 

 شباع الحاجات.إمن دافع  كثرألديو دافع لمنمو في ىذه المرحمة 

من المداخل الحديثة لمدافعية والتي تسعى إلى تأسيس   (:Aldrver( )1791)نظرية الدرفير . 1.1
( وىي تمخص ىرم ماسمو Aldrver)الحاجات اإلنسانية في أوضاع تنظيمية( نظرية الدرفير )

(Maslow إلى ثالث فئات 7 الحاجة الى البقاء، الحاجة )التطور.لى االنتماء، إ 
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شكال المختمفة لمرغبات الفسيولوجية والمادية مثل الجوع، العطش، السكن، ىي األ 7حاجات البقاء -
األجر والمزايا المادية لمعمل وتقابل ىذه الفئة الحاجات  وتشمل ىذه الفئات في المحيط التنظيمي،

 .Maslowالفسيولوجية وبعض حاجات السالمة عند ماسمو 

وتشمل كل  الحاجات الخاصة في العالقات الشخصية مع األخرين في ميدان العمل  حاجات االنتماء: -
ويتوقف ىذا النوع من الحاجات عمي عممية تبادل المشارع مع االخرين لمحصول عمي الرضا وتماثل ىذه 

 (.Maslowالفئة حاجات األمن والحاجات االجتماعية وبعض حاجات تقدير الذات عند  ماسمو )

كل الحاجات التي تتضمن جيود الفرد الموجو نحو تحقيق التطور المبدع أو  حاجات التطور والنمو: -
الذاتي في الوظيفة وينتج إشباع حاجات التطور عن تولي الشخص لميام ال تتطمب فقط استخدام الفرد 

ذات وبعض حاجات لقدراتو بالكامل بل قد تتطمب أيضا تطور قدرات جديدة لديو وتشابو حاجات تأكيد ال
 تقدير الذات واالحترام ليذه الفئة.

( ال يأبو Aldrve( تكمن في أن  )(Maslow( ونظرية Aldrverأما الفروق بين نظرية الدرفير )
بفكرة اليرمية في ترتيب الحاجات وتمبيتيا فقد ينتقل الفرد من مستوى إلي مستوى أدنى في اليرم بعد أن 

 .(717، ص4666رجيو، ت فارس حممي، )رونالدي لمستوى األعمى تحقق جيوده في تمبية حاجات ا

 طروح أساسية تتمثل في 7  1وتقوم ىذه النظرية عمي 

شباع أي حاجة من تمك الحاجات زادت الرغبة فييا "أي اشباع الحاجة"        إكمما انخفضت درجت  -4
" أي  حاجات المستويات العميالى طمب إدنى اتجيت الرغبة كمما تم إشباع حاجات في المستوي األ -7

اشتداد الرغبة". فكمما تم إشباع حاجات البقاء لمفرد العامل كاألجر مثال اشتدت الرغبة في حاجات 
 االنتماء.

كمما قمت درجة إشباع المستويات العميا اتجيت الرغبة إلي إشباع حاجات المستويات الدنيا )أي  -1
 .(716،ص4666لدي ريجيو، ت فارس حممي، )روناالفشل في إشباع الحاجة( حباط و اإل
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 (: Weinerواينر)  . نظرية العزو لػ 1.1

لى توضيح تأثير الدوافع عمى خبرات النجاح والفشل وشرح السموك والتنبؤ في إتيدف ىذه النظرية       
 مجاالت اإلنجاز حيث

وفشميم وكيف يؤثر تعميميم ىذا سباب نجاحيم أفراد ولى إلى فيم كيف يعمل األتوجو النظرية بالدرجة األ 
 عمى دافعيم لإلنجاز فيما بعد.

أدائنا إلى عدة  ( أنو إذا تم تحفيزنا نحو اإلنجاز فإننا سوف نميل إلى عزوWeinerيعتقد واينر )     
عناصر تشكل العناصر الرئيسية لمعزو وطبيعتو من حيث مركز ذلك العزو ودرجة ثباتو وقابميتو لمتحكم 

  .(45، ص 7005غباري، حمد أ)ثائر 

 عزو النجاح او الفشل الموقع درجة الثبات مستوى التحكم
 القدرة   داخمي ثابت   غير قابل لمتحكم 
 الشخصية داخمي ثابت غير قابل لمتحكم

 الجيد  داخمي غير ثابت قابل لمتحكم
 استراتيجية الدراسة داخمي غير ثابت  قابل لمتحكم

 الصحة داخمي تغير ثاب غير قابل لمتحكم
 مستوى الطاقة داخمي غير ثابت غير قابل لمتحكم
 صعوبة الميمة خارجي ثابت غير قابل لمتحكم
 اتجاىات المعمم خمرجي ثابت غير قابل لمتحكم
 الحظ خارجي غير ثابت غير قابل لمتحكم

 ( يوضح  عناصر العزو ودرجة ثباته وقابميته لمتحكـ.4جدوؿ رقـ )

لى إ( أن ذوي الحاجات المرتفعة لإلنجاز ولمذين يعزون فشميم في ميمة ما Weinerر )يرى واين       
عوامل خارجية ليست ثابتة وليست قابمة لمتحكم تزداد دافعيتيم بعد مواقف الفشل أما األشخاص ذوي 
 الحاجات المنخفضة لإلنجاز والذين يعزون فشميم إلى عوامل داخمية وثابتة وغير قابمة لمتحكم مثل

، 7044خرون، أحمد دوقة و أ) ن الفشل ينقص من دافعيتيم في مواقف مستقبمية مشابيةإالقدرة ف انخفاض

 .(15ص
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ن ثبات السبب ينتج ثباتا في التوقع أي ألى ثبات التوقع إلى عوامل ثابتة يؤدي إن العزو أكما يرى       
مل في النجاح المستقبمي وبالتالي يتوقع فيذا يؤدي إلى فقدان األ  عزى فرد فشمو إلى نقص في القدرةأفإذا 

ما إذا أعزى الفشل إلى عوامل غير ثابتة مثل الحظ أو الصدفة فيذا الفشل ال يعتبر أالفشل في المستقبل 
 .(45، ص7005حمد غباري، أثائر ( مؤشر لنجاح أو فشل مستقبمي

 Hackman et Oldham("1791 :)"هكماف وأولدهاـ ػنظرية خصائص المهنة ل. 9.1

تؤكد نظرية خصائص المينة عمى دور بعض جوانب الوظيفة أو المينة في التأثير عمى دافعية      
العمل وتذكر أنو حتى يتسنى لمعامل الشعور بأن لعممو معنى فالبد لو من معرفة نتائج ما يبذلو الفرد من 

 ساسية لموظيفة أو المينة ىي7أمجيود وتنجم ىذه المشاعر عن خمسة خصائص 

المين التي يتطمب أداؤىا قدرات أو  ينظر العاممون إلى الوظائف أو :skillvarietyتنوع المهارات  -
 ميارات متباينة أو متعددة عمى أنيا مين ذات معنى وتثير مشاعر التحدي.

أي حد تسمح المينة بإنجاز واجب  ويعنى بيا إلى  )تكامؿ الواجب(: Taskidentityهوية الواجب  -
 نتجتو جيودىم.أايتو إلى نيايتو، فالعمال بحاجة إلى أن يرو ما معين من بد

ويعني بيا إلى أي مدى تؤثر الوظيفة في األخرين سواء  :Task significanceأهمية الواجب   - 
 أو خارجيا مثل المستيمكين. داخل المؤسسة مثل الزمالء

 عامل الحرية في تقرير توقيت ويعني بيا إلى أي حد تعطي الوظيفة لم :Autonomyاالستقاللية  -

 نجازىا.إإنجاز الواجبات المرتبطة بعممو وكيفية 

 ويعني بيا إلى أي حد توفر الوظيفة لمفرد فرصة الحصول عمى  :Feed Backمعرفة النتائج  -

 معمومات مباشرة، ودقيقة عن مستوى أدائو.

وأىميتو تؤثر في معنى العمل   ويبدو أن العوامل الثالثة األولى7 تنوع الميارات، ىوية الواجب 
أما جانب االستقاللية فيؤثر في الشعور بالمسؤولية وأخيرا فإن التغذية الراجعة ىي معرفة نتائج ما يبذلو 

وتنظر ىذه النظرية أن صفات المينة  ،(711، ص4666)رونالدي ريجيو، ت فارس حممي، الفرد من مجيود 
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إلى درجة واحدة لمدافعية المحتممة عن طريق استخدام المعادلة الخمس الرئيسية يمكن تقديرىا، وتحويميا 
 التالية7 

 
 التغذية الراجعة×االستقاللية × الدافعية المحتممة=   تنوع الميارات + ىوية الواجب+ أىمية الواجب   

                    1 
 

 والشكل التالي يبين نظرية خصائص المينة7

 ائص المهنة والدافعية إلى العمؿ.( يبيف  نظرية خص 1شكؿ رقـ )

 

 

 الميارات المتنوعة.        -                                                                               

 الواجبات.    - الشعور بمعنى العمل                   -دافعية داخمية عالية                -

 أىمية الواجبات.                 -                                            أداء متميز جدا -

 االستقاللية. -الشعور بالمسؤولية بشأن                      -               اليرضا ميني ع -

 نتائج العمل لممؤسسة.     بات           وغيااستقاالت  -

 الراجعة التغذية -رفة بنتائج العمل                         المع - عند الحد األدنى.                

 الفعمية.                                   

 

 

 

 

نتائج العمل لممؤسسة 
 الفردو 

الحاالت النفسية 
 األساسية

األبعاد الرئيسية 
 لمعمل

 حاجات النمو بالنسبة لمعامل
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 مكونات دافعية االنجاز:4. 

 (  ثالث مكونات لدافعية اإلنجازOZIL7يحدد أوزيل )  -

فة، الفيم حيث ان ىذه 7 وىي تعبر عن محاولة الفرد لإلشباع حاجاتو عن طريق المعر الحافز المعرفي -أ
 .(44، ص 7040 )عثمان مريم،المعرفة الجديدة تساعد األفراد عمى أداء مياميم بكفاءة أعمى وتعد مكافأة لو 

7 توجيو األنا أو الذات وتمثمو رغبة الفرد في المزيد من السمعة والمكانة التي يحصل توجيو الذات -ب
 .(716، ص 7041د عبد اهلل، حمد محمأ)مجدي  عمييا عن طريق آرائو المميزة

7 ويتمثل في سعي الفرد لمحصول عمى االعتراف والتقدير باستخدام نجاحو األكاديمي االنتماءدافع  -ج
 .(44، ص 7040)عثمان مريم، التي يقوم بيا  ومختمف األداءت

 ن دافع اإلنجاز يتكون من 7أفيرى  (4640ما عمران )أ -
نجاز ن في اإلأنجاز حيث يرى الفرد الفرد تحقيق ذاتو من خالل اإل 7 ويتمثل في محاولةالبعد الشخصي-أ

مستوى كل من  بارتفاعمتعة في حد ذاتو ويتميز األفراد من أصحاب ىذا المستوى العالي في ىذا البعد 
 الطموح والتحمل والمثابرة.

سين كما يتضمن ىذا 7 ويقصد بو رغبة الفرد في المنافسة و التفوق عمى جميع المنافالبعد االجتماعي -ب
 البعد الميل إلى التعاون مع األخرين من أجل تحقيق ىدف بعيد المنال.

لى 7 ويقصد بو أن الفرد ذو المستوى العالي في اإلنجاز ييدف إبعد المستوى العالي واإلنجاز -ج
 .(44، ص7040)عثمان مريم، كل ما يقوم بو من عمل المستوى الجيد والممتاز في 

 ( فقد أنتيى إلى وجود ثالث مكونات Guilford7) ما جيمفوردأ -

 الطموح.  -أ

 التحمل. -ب

 . (30، ص 7040)عفاف وسطاني، المثابرة  -ج

 ن الدافعية لإلنجاز تتكون من7 أ( فقد توصل الى Michelما ميشيل )أ -
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 .واالقتداركاديمي عامل اإلنجاز األ -أ

 عامل تحقيق رغبة اإلنجاز. -ب

 نجاز غير األكاديمي.عامل الدافع لإل -ج

 عامل الرضا عن الذات.-د

 .(30ص، 7040)عفاف وسطاني،  عامل الضغط الخارجي لإلنجاز -ه

 ( فيرى أن مكونات دافعية اإلنجاز ىيHermans7أما  ىرمانس ) -

 مستوى الطموح. -أ

 سموك تقبل المخاطرة.  -ب

 الحركة االجتماعية والمثابرة.  -ج

 ل. توتر في الميمة أو العم -د

 إدراك الزمن.  -ك 

 التوجو لممستقبل.  -ه

 اختيار الرفيق.  -و

 .(34، ص7040)عفاف وسطاني،  سموك االختيار -ي

 ربع مكونات7 أما محمود عبد القادر فقد قام بتحديد دافع اإلنجاز من خالل أ -
 الطموح.  -أ

 المثابرة.  -ب

 بذل الجيد.  -ج

 .(43، ص7040مان مريم، )عثالتحمل من أجل الوصول إلى اليدف  -د



 الفصل الثالث7                                                                         دافعية اإلنجاز

60 
 

ومن خالل ىذه المكونات التي تم ذكرىا تظير بعض الخصائص التي تميز األفراد ذوي اإلنجاز 
 العالي.

 خصائص االفراد ذوي االنجاز العالي:5. 

من خالل المكونات التي تم ذكرىا تظير بعض الخصائص التي تميز األفراد ذوي اإلنجاز  
 العالي7

لى حد كبير حيث ال يتميزون بمخاطرة مرتفعة أو إون عند ىذا الشخص معتدلة وتك درجة المخاطرة7-
 منخفضة بل تكون معتدلة.

المثابرة والطموح وشدة االنيماك في أداء الميام من أجل اتماميا عمى الوجو األكمل بحيث  ارتفاع-
 العقبات التي تواجيو.يستمر األفراد ذو اإلنجاز العالي لفترات طويمة في العمل ومحاولة التغمب عمى 

الثقة العالية بالنفس7 حيث يميمون لمشك في أراء األفراد اآلخرين ويمتزمون بآرائيم حتى ولو كانوا ال -
 يممكون معرفة جيدة بالموضوع.

 لى المين الغير الروتينية والتي تتميز بتغيرات دائمة وتحديات مستمرة.إالميل -

ل جيد أقل من أقصى جيد لدييم وال يتركون العمل في منتصفو. التفاني في العمل بحيث ال يرضون ببذ-
 .(37، ص7040)عفاف وسطاني، 

 .(753، ص7006حمد فالح العموان، أ) يعممون بشكل جاد في غياب المكافأة أو التعزيز -

  االىتمام باألىداف المستقبمية بعيدة المدى.-

 .(427، ص7004وافحة، )تيسير مفمح كالرغبة في التغذية الراجعة إلنجازاتيم -

التخطيط حيث يقومون بالتخطيط الجيد لتحقيق أىدافيم كما أنيم يصفون الخطوات التي سوف  -
 .(401، ص7006)عزم اهلل بن عبد الرزاق بن صالح الغامدي،  يمارسونيا لتحقيق ذلك النجاح
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 نجاز:نواع دافعية ال أ. 1

 از ىما7بين نوعين من دوافع اإلنج  (VIRUV ميز فيروف )

)حمدي  نجازويقصد بيا تطبيق المعايير الشخصية أو الداخمية في مواقف اإل نجاز الذاتي:دافع ال . 1.1

 .(44، ص7001عمي الفرماوي، 

تعرف الدوافع الذاتية بأنيا دوافع نابعة من داخل الشخص والطاقة الداخمية والتوجيو الذي كما 
بتو الذاتية في القيام بذلك العمل وأنو يقوم بالوظائف من أجل يكون السبب في القيام بالشيء منبعثا من رغ

فإذا كان  ،ذاتو وسعيا منو لتحقيقيا وليس مدفوعا لمقيام بأي عمل من أجل أن يثاب أو أن يقدره اآلخرون
الشخص مدفوعا داخميا لمقيام بالنشاط من ذاتو فيو يقوم بأي نشاط من أجل الحصول عمى المذة واإلشباع 

وىذا ما يدفع باألفراد من أجل  .ن عممية بحث الفرد عن الشعور بإدراك الكفاءة والعزم الذاتيوتنتج ع
 .إنجاز مختمف الميام

(7 الدافعية الذاتية  بأنيا تمثل مجموع القوى التي تدفعنا 7000)  Rousselوقد عرف روسيل
تفرض المذة واإلشباع المذان نشعر لمقيام بنشاطات بمحض إرادتنا وىذا لألىمية والمنفعة بالنسبة لنا كما 

حيث يعمل عمى إخراج طاقتو  ،بيما بمعنى أن الفرد يعمل في بعض األحيان تحت تأثير الدافع الذاتي
وتوجيييا برغبتو الذاتية في المشاركة في أداء النشاط، فيو يعزز نفسو بنفسو ويكون قيام الفرد بالنشاط 

لمحصول عمى أي تقدير أو ثواب خارجي، فالفرد ذو الدافع  نابعا من ذاتو ولتحقيق ذاتو وليس مدفوع
 .، ص طط(7005)بن يوسف أمال،  الداخمي يتحدد نشاطو النفسي من خاللو ىو

ىي دوافع خارجية لكونيا تخضع لبواعث وحوافز تنشأ خارج الفرد ومن نجاز االجتماعي: دافع ال . 1.1
موك الفرد لكي يكون مقبوال كعضو في الجماعة التي أىم ىذه الدوافع دافع االنتماء وىو دافع يوجو س

ينتمي إلييا، وأن يكون محل اىتمام اآلخرين وتقبميم والحرص عمى إنشاء صداقات والمحافظة عمييا 
ودوافع القوة أو السيطرة ويتعمق بالميل إلى السيطرة والتأثير في اآلخرين والشعور بالقوة و تولي المناصب 

 .(37، ص 7047ة، )قدوري خميف القيادية

وباختصار ىذا النوع من الدوافع  تقوم بتوجيو أداء الفرد وتحثو عمى العمل، وىو يؤدي بو لمقيام 
 ، ص طط(.7005)بن يوسف أمال، باألعمال ليس من أجمو بل من أجل اآلخرين 
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 نجاز: ل قياس دافعية ا .9

 يس موضوعية.مقاييس إسقاطيو ومقاي نجاز إلى قسمين7اإلتصنف مقاييس دافعية 

يطمب من المبحوث في ىذا النوع من االختبارات أن يستجيب إلى منبو سقاطيه:  المقاييس ال.1.9
ليكتشف الباحث من ىذه االستجابة نوع الدوافع التي توجد لدى المبحوث والمسممة التي تحكم  ،غامض
رية والتي بدورىا تؤثر عمى مثل ىذه االختبارات ىي أن دوافعنا تؤثر في العمميات الغير شعو  استخدام
 .(64، ص 7040)عفاف وسطاني، السموك 

 :TATمقياس تفهـ الموضوع  .1.1.9

( في إعداد ىذا االختبار ويتضمن ىذا Henry Murray)يرجع الفضل إلى ىنري موراي 
االختبار صورا تعرض عمى المبحوث ثم يطمب منيم ان يكتبوا قصصا في خمس دقائق مسترشدين بعدة 

والصور تضع خصيصا لنواحي افكار اإلنجاز بعد ذلك تقدم القصص ويتم تقويميا بحسب مضمون  أسئمة
 .(717، ص7041حمد محمد عبد اهلل، أ)مجدي االنجاز

 لإلنجاز:  "Maclellan"ماكميالند   . مقياس1.1.9

ختبار ( وزمالئو بوضع اختبار لقياس الدافعية لإلنجاز ويتكون ىذا االMaclellanقام ماكميالند )
( أما البعض Murrayلموراي )من مجموعة من الصور تم اشتقاق بعضيا من اختبار تفيم الموضوع 

 بتصميمو خصيصا لقياس الدافع لإلنجاز. Maclellanاألخر فقد قام 

المبحوث ثم  أماموفي ىذا االختبار يتم عرض كل صورة من الصورة عمى الشاشة لمدة عشرين ثانية 
 بحوث بعد العرض كتابة قصة تغطي أربعة أسئمة بالنسبة لكل صورة واألسئمة ىي7 يطمب الباحث من الم

 ماذا يحدث؟ من ىم األشخاص؟ -

 ما الذي أدى إلى ىذا الموقف؟ ومن الذي يقوم بيذا العمل؟ -

 ماذا يحدث؟ وما الذي يجب عممو؟ -

يستكمل عناصر القصة الواحدة ثم يقوم المبحوث باإلجابة عمى ىذه االسئمة األربعة بالنسبة لكل صورة و 
ربعة حوالي في مدة ال تزيد عن أربعة دقائق ويستغرق إجراء االختبار كمو في حالة استخدام الصور األ
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عشرين دقيقة ويرتبط ىذا االختبار أساسا بالتخيل اإلبداعي ويتم تحميل القصص لنوع معين من المحتوى 
 .(74ص، 4661رشاد عبد العزيز موسى، ) ن يشير إلى الدافع لإلنجازأفي ضوء ما يمكن 

 (:french.مقياس االستبصار لفرنش )1.1.9

( Maclellanوضع مقاييس االستبصار عمى ضوء األساس النظري الذي وضعو ماكميالند )
لتقدير صور وتخيالت اإلنجاز، حيث وضعت جمال مفيدة تصف أنماط متعددة من السموك، يستجيب ليا 

 .(60، ص7040)عثمان مريم، إسقاطيو، عند تفسيره لمواقف سموكية  المبحوث باستجابة لفظية

 . مقياس التعبير عف الرسـ:4.1.9

ماكميالند  اختبارصمم ىذا االختبار لقياس دافعية اإلنجاز عند األطفال ألنو وجد أن 
(Maclellan و زمالئو وكذا )فرنش اختبار (frenchلالستبصار صعبة بالنسبة لألطفال الصغار )،  وقد

لتصحيح اختبار الرسم خصائص معينة (. Aronsonتضمن نظام التقدير الذي وضعو ارونسون )
)رشاد عمي  كالخطوط والحيز واألشكال وذلك لمتمييز بين المبحوثين ذوي الدرجات المختمفة لدافع اإلنجاز

 .(71، ص4661عبد العزيز موسى، 

 موضوعية:المقاييس ال. 1.9

ن االختبارات من أكثر الطرق شيوعا في قياس الدافعية ويعطي يعد استخدام ىذا النوع م
المبحوثين بمقتضاىا عددا من االسئمة ليجيبوا عمييا من خالل االختبار بين بدائل مثل ''نعم''، "ال"، أو 
ن أاالختيار من عدة بدائل، وتسمى ىذه االختبارات بالمقاييس الموضوعية ألنيا ال تسمح لمقائم بالدراسة 

 . ومن بين ىذه المقاييس نجد7 (50، ص7040)عفاف وسطاني، ذاتيا في تصحيح االجابات  يتدخل

وىو مقياس معد لقياس دافعية اإلنجاز لدى االطفال والمراىقين وقد  (:Wiener. مقياس واينر)1.1.9
 .(50، ص7040)عفاف وسطاني، ، (Atkinsonاشتقت عباراتو من نظرية اتكنسون )

 (:Hermans) االنجاز لهرمانس.استخبار دافع 1.1.9

( وتم بناءىا عمى أساس Atkinson( ببناء اختباره بعيدا عن نظرية اتكنسون )Hermansقام ىرمانس )
 مجموعة من المظاىر ىي 7 



 الفصل الثالث7                                                                         دافعية اإلنجاز

64 
 

 مستوى الطموح. -
 سموك تقبل المخاطرة. -
 المثابرة. -
 توتر العمل.  -
 ادراك الزمن.  -
 التوجو نحو المستقبل. -
 اختيار الرفيق. -
 رف.سموك التع -
 سموك االنجاز.  -

، 7040)رشاد عمي عبد العزيز موسى،  ويتكون ىذا االختبار من تسعة وعشرون عبارة متعددة االختيارات

 .(13ص

 (:Ray-Lan) لف-.مقياس دافع االنجاز لراي1.1.9

( ويتكون من أربعة عشرة بندا ويجاب عنيا عمى أساس ثالثة بدائل Lanوضع ىذا االختبار لن )
صدقو فيو  اأم 0.4( ويزيد ثبات ىذا المقياس عن Ray) قام بتعديمو رايو متأكد، ال(،  غيرىي)نعم، 
 .(60، ص7040)عثمان مريم، مرتفع 

 العوامؿ المساعدة عمى تحسيف دافعية المتعمميف:. 8

نقال عن عوامل ىيرزبرغ  (44 - 40ص  ، ص 7004، مدأححمد محمد عوض بني أ)لقد وظف 
"Herzberg من أجل تحسين دافعية المعممين وفيما يمي عرض ليذه العوامل7" في الدافعية 

ويمكن ، وىي الشعور باإلنجاز والنجاح في أداء الميمة أو النشاط: Achievement. التحصيؿ 1.8
 زيادة شعور المعممون باإلنجاز باألمور التالية7 

 تشجيع المعممين بوضع أىداف مينية. -

 ن ووضع معايير اإلنجاز ليا .تحديد أىداف مشتركة مع المعممي -

 وضع أىداف عميا لتحصيل التمميذ.  -
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 7   بمساىمة المعمم في العمل وىي معرفة اإلدارة: Recognization. االعتراؼ 1.8

 إبراز جيود المعمم ومساىمتو في االجتماعيات. -

 اخبار المعمم شفويا أو كتابيا بأن عممو مقدر. -

 مال المتميزة.إعطاء جوائز أو شيادات لألع -

 تشجيع أولياء االمور لوضع جوائز لجيود المعممين . -

 السماح لممعممين لحضور المؤتمرات العممية المتخصصة. -

 ويمكن توفير ذلك لممعممين من خالل ما يمي7  . التحدي في العمؿ:1.8

 مساعدة التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة. -

 مراقبة المعممين الجدد. -

 في فريق مراجعة المنياج.  االشتراك -

نو مسؤول ومحاسب عن عممو يزداد رضاه أعندما يشعر المعمم  : Responsibility. المسؤولية 4.8
 الوظيفي ويمكن زيادة المسؤولية كما يمي7

 زيادة استقاللية المعمم في الصف والقرارات المتعمقة بذلك. -

 إعطاء المعمم مساحة لإلبداع. -

 دارة.ن تشترك بيا اإلأن يتخذىا المعمم شخصيا والقرارات التي يجب أالتي يمكن تحديد القرارات  -

 الطمب من معممين خاصين لمعمل كمشرفين في حال غياب المشرف أو المدير. -

 الطمب من المعممين الخبراء تقديم نماذج لمتعميم أمام المعممين الجدد.-

ينيا في وظيفتو ويجب توفير فرص النمو كل شخص يجب أن ينمو ويتطور م .النمو والتطور:1.8
 والتطور لممعمم وذلك من خالل ما يمي7
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 تشجيع المعممين لالشتراك في برامج التدريب المحمية أو المركزية أو الوظيفية. -

توفير المصادر الحديثة التربوية في مكتبة المدرسة وتشجيع المعممين لقراءتيا والقراءة حول وظيفتيم أو  -
 تخصصيم.

 إعالم المعممين عن الدراسات الحديثة التي تنطبق عمييم. -

 

 

 

  



 خالصة: 

عامال هاما يؤثر عمى سموك األداء الذي يبديه الفرد في العمل وهي تمثل القوة فالدافعية إذا تمثل 
نجاز لدى كل التي تحرك وتحفز وتستثير الفرد لكي يؤدي عممه بأحسن طريقة ممكنة ويظهر دافع اإل

ن يفرض الشخص عمى نفسه أن االحتمال يزداد بإنجاز قويا فشخص بدرجة معينة وكمما كان دافع اإل
 ن االلتزامات.الكثير م

 



 

 الفصل الرابع :  التربية الخاصة:    

 .تمهيد
 .. تعريف التربية الخاصة1

 .. مبادئ التربية الخاصة2

 .التربية الخاصة أهداف. 3

 .. فئات التربية الخاصة4

 .التربية الخاصة . معمم5

 .معمم التربية الخاصة إعداد. 6

 .. مناهج التربية الخاصة7

 التدريس في التربية الخاصة. أساليب. 8

 .  قضايا ومشكالت التربية الخاصة.9

 .خالصة



 تمهيد: 

ن ال يحصموا أو محتمل أشكال التعميم المقدم لمن ال يحصمون عميو أتعتبر التربية الخاصة أحد  
لى مستويات تعميمية واجتماعية مالئمة إظمة التعميم العادية المتاحة بيدف الوصول بيم أنعميو من خالل 

ىم المبادئ التي أمفيوم لمتربية الخاصة والفئات التي تتكفل بيا و لسنيم، وسنحاول في ىذا الفصل تقديم 
عداده وكذا ا  لى تحقيقيا وسنتحدث عن معمم التربية الخاصة و إىداف التي تسعى تستند عمييا وكذلك األ

ساليب التدريس التي تعتمد عمييا وبعض القضايا والمشكالت أالمناىج المعتمد عمييا في التربية الخاصة و 
 واجييا.التي ت
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 :تعريف التربية الخاصة. 1

إن مفيوم التربية الخاصة من المفاىيم الميمة التي تعددت حوليا التعاريف بحيث أصبح  من 
 ومن بين ىذه التعريفات نجد : كثيرا  نظرا لمتطورات التي حققياالمفاىيم  المتداولة 

ىي نمط تربوي يقدم في مراكز متخصصة لألفراد  تعريف عادل منصور محمود صالح:  -
المدرسية التقميدية مع  المحتاجين إلى بيئة خاصة ألغراض تعميمية، حيث ال تتالءم البيئة المنزلية أو

االحتياجات الخاصة المعقدة والمتعددة ويحتاجون إلى خدمات تربوية متخصصة إلى جانب الخدمات 
 (.62، ص6002)وليد السيد، وافقين دراسيا الصحية والعالجية لألطفال الغير مت

ىي مجموع الخدمات المنظمة اليادفة التي تقدم إلى الطفل الغير اعتيادي  تعريف عبد الغفار: -
أو الشاذ )وىو ما يشد عمى االعتياديين فيتفوق عمييم أو يقصر دونيم ( وذلك لتوفير ظروف مناسبة لو 

 (.62، ص6002)قحطان أحمد الظاىر، ذات لكي ينمو نموا سميما يؤدي إلى تحقيق ال

ىي عبارة عن مجموعة البرامج التربوية المتخصصة والتي تقدم  تعريف فاروق الروسان: -
لألفراد غير العاديين وذلك من أجل مساعدتيم عمى تنمية قدراتيم إلى أقصى حد ممكن وتحقيق ذواتيم 

 (.75، ص6002)عصام النصر،  ومساعدتيم عمى التكيف

ىي جزء من الحركة التربوية السائدة من المجتمع والموجية إلى  ريف فاروق الصادق:تع -
األطفال غير العاديين الذين يحتاجون إلى خدمات تعميمية خاصة تمكنيم من تحقيق نموىم وتأكيد ذواتيم 

ال حياتيم وتحقيق أكبر قدر ممكن من استثمار إمكاناتيم المعرفية واالجتماعية واالنفعالية والمينية طو 
 (. 75، ص6007)سموى محمد الحسن، ولصالح المجتمع 

ىي ذلك النوع من التعميم الذي يتم  (:Hallahan; Kauffmanتعريف ىيميان و كوفمان ) -
استثناء معين إغير عادي أو لديو  تصميمو خصيصا إلشباع تمك الحاجات غير العادية لطفل يعرف بأنو

فردي أو مزدوج )تعدد اإلعاقات( وقد يتطمب ذلك المجوء إلى مواد ووسائل خاصة، واستراتيجيات تدريس 
 (.62)زياد كامل االال وآخرون، دون سنة، صأجيزة وخدمات معينة  معينة أو
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ىي التعميم المخطط خصيصا لتمبية الحاجات الفردية لألطفال ذوي  تعريف راضي الوقفي: -
لتمبية حاجات وقدرات األفراد ذوي المصممة تياجات الخاصة أو ىي مجموعة من األساليب الفردية االح

 (.07، ص6007)راضي وقفي، االحتياجات الخاصة 

كما تعرف عمى أنيا مينة ليا أدواتيا وتقنياتيا وجيودىا البحثية الخاصة التي تسعى إلى تمبية  -
خميل عبد مصطفى نوري القمش، ن ذوي الحاجات الخاصة وتقييميا )الحاجات التعميمية لألطفال والراشدين م

 (.20، ص6000، الرحمن معايطة

 يمكننا القول أن التربية الخاصة ىي:  ومن خالل ىذه التعريفات

مجموعة من البرامج المعدة خصيصا لفئات خاصة من المجتمع والمقدمة في مراكز خاصة بيم 
األفراد العاديين وال يحسون  وتحقيق التكيف ليم وجعميم يقتربون من بيدف تنمية قدراتيم وتحقيق ذواتيم

 معيم. ختالفباال

 مبادئ التربية الخاصة: .2

تستند التربية الخاصة إلى مجموعة من المبادئ التي البد من مراعاتيا إذا كنا نسعى إلى تصميم  
 وتنفيذ البرامج التربوية الخاصة والفاعمة وىذه المبادئ ىي: 

  بوية القريبة من البيئة التربويةتعميم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في البيئة التر يجب  - أ
العادية، فالتربية الخاصة تنادي بعدم عزل الشخص المعوق عن مجتمعو وىذا ما يعرف عادة باسم الدمج 

ن أكاديميا والذي يتضمن توفير بدائل تربوية بعيدة عن الحياة المعزولة في المؤسسات الخاصة وقد يكو 
 )في المواد الدراسية( أو اجتماعيا.

 إن التربية الخاصة تتضمن تقديم برامج تربوية فردية وتتضمن البرامج التربوية الفردية: -ب

 تحديد مستوى األداء الحالي. -

 تحديد األىداف طويمة المدى.  -

 تحديد األىداف قصيرة المدى. -

 تحديد معايير األداء الناجح. -
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 المواد واألدوات الالزمة.تحديد  -

 (.62، ص6002)عبد الحافظ سالمة، تحديد موعد البدء في تنفيذ البرنامج وموعد االنتياء منو  -

إن توفير الخدمات التربوية الخاصة لألطفال المعوقين يتطمب قيام فريق متعدد التخصصات  -ج 
قة بتخصصو، وغالبا ما يشمل بذلك حتى يعمل كل اختصاصي عمى تزويد الطفل بالخدمات ذات العال

الفريق معمم التربية الخاصة، المعالج النفسي، المعالج الوظيفي وأخصائي عمم النفس والمرشد، وأخصائي 
 التربية الرياضية وأخصائي العالج النطقي واألطباء والممرضات وأخصائي العمل االجتماعي.

ى جميع أفراد األسرة واألسرة ىي المعمم إن اإلعاقة  ال تؤثر عمى الطفل فقط ولكنيا تؤثر عم -د 
األول واألىم لكل طفل والمدرسة ليست بديال عن األسرة فمكل من الطرفين دور يمعبو في نمو الطفل 
 كذلك البد من تشجيع أفراد األسرة و خاصة الوالدين عمى المشاركة الفعالة في العممية التربوية الخاصة. 

كثر فاعمية من التربية في المراحل العمرية المتقدمة فمراحل أإن التربية الخاصة المبكرة  -ه 
قصى حد ممكن  وكذلك يعتبر أالطفولة المبكرة مراحل حساسة عمى صعيد النمو ويجب استثمارىا إلى 

الكشف أو التدخل المبكر أحد المبادئ الرئيسية في ميدان التربية الخاصة ويمكن تقديم ىذا النوع من 
 (.57، ص6005)تيسير مفمح كوافحة،  و في البيتأالخدمات إما في المراكز المتخصصة 

 أىداف التربية الخاصة: .3

 اساسية :ىداف التربية الخاصة في ثالث نقاط أتتحدد 

فراد ذوي االحتياجات الخاصة عمى الحياة االستقاللية وتعني مساعدة األ تحقيق الكفاءة الشخصية: .1.3
والتوجيو الذاتي واالعتماد عمى النفس وتمكنيم من تصريف أمواليم وشؤونيم الشخصية والعناية الذاتية 

وذلك بتنمية إمكانياتيم الشخصية  بدرجة تتناسب وظروفيم الخاصة بحيث ال يكونون عالة عمى اآلخرين
 (.07، ص6002)سعيد محمد السعيد وآخرون، واستعداداتيم العقمية والجسمية والوجدانية والعقمية 

حيث يتم تدريب األفراد ذوي االحتياجات الخاصة عمى بعض  تحقيق المكانة االجتماعية:. 2.3
 فيما يتعمق بالعادات والتقاليد االجتماعيةالميارات الالزمة  حتى يتمكن من التكيف مع مجتمعو وخاصة 

 (.02، ص6000، عمر فواز عبد العزيز)تيسير مفمح كوافحة، 
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وتعني إعطاء الفرص المتكافئة لذوي االحتياجات الخاصة في التربية تحقيق الكفاءة المينية: . 3.3
كسب مقومات الحياة عن طريق  والتعميم والتأىيل القيام بواجبات الحياة اليومية واالعتماد عمى النفس في

مكانياتيمممارسة بعض الحرف الميني مراد عمي عيسى، حمد خميفة، أ)وليد السيد  ة وذلك حسب قدراتيم وا 
 (.22، ص6002

وتتدرج تحت ىذه األىداف مجموعة من األىداف الفرعية والتي تحدث عنيا تيسير مفمح كوافحة 
 وعمر فواز عبد العزيز وتتمثل في:

عمى فئة االطفال الغير العاديين ويتم ذلك بواسطة أدوات القياس والتشخيص المناسبة  التعرف -أ
 لكل فئة من ىذه االعاقات.

 إعداد البرامج التعميمية التي تتناسب مع فئات التربية الخاصة. -ب

طرق التدريس المناسبة لكل فئة من ىذه الفئات ولكل حالة من الحاالت وذلك عن  اختيار -ج 
 طريق الخطة التربوية الفردية.

ن أإعداد الوسائل التعميمية والتكنولوجية الخاصة لكل فئة من فئات التربية الخاصة حيث نجد  -د
وفين مثال يحتاجون إلى جياز كل فئة من ىذه الفئات تحتاج الى وسائل تختمف عن الفئة االخرى فالمكف

  "  بينما ال تحتاج ليذا الجياز االعاقات االخرى وىكذا.Op taconاالبتكون "

عاقة عاقة بشكل عام والعمل قدر المستطاع عمى تقميل حدوث اإلعداد برامج الوقاية من اإلإ -ن
 عداد البرامج الخاصة بذلك.إعن طريق 

وذلك بحسن توجيييم ومساعدتيم عمى النمو وفق قدراتيم مراعاة الفروق الفردية بين الطالب  -ه
 واستعداداتيم وميوليم.

تاحة الفرص أ -و ماميم تييئة وسائل البحث العممي لالستفادة من قدرات الموىوبين وتوجيييا وا 
 في مجال نبوغيم.

فق العناية بالمتخمفين دراسيا والعمل عمى تطوير إمكاناتيم وقدراتيم ووضع برامج خاصة و  -ي
 حاجاتيم.
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 فئات التربية الخاصة:. 4

 ( يبين تصنيفات التربية الخاصة.7شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ن فئات التربية الخاصة تتمثل فيمن خالل المخطط و حسب سعيد محمد السعيد يمكن القول أ

ىم األفراد الذين يتصفون بقدراتيم المتميزة في  ":The MentallyGifted'' . المتفوقون عقميا1.4
األداء العقمي أو التحصيل أو القيادة االجتماعية أو االبداع أو التميز في الفنون األدائية والبصرية وغيرىا 

 ذو صعوبات التعمم اضطرابات النطق والكالم

معاقون 
 نفسيا

معاقون 
 اجتماعيا

معاقون 
 تواصميا

معاقون 
 عقميا

 معاقون بصريا معاقون سمعيا

معاقون 
 حسيا 

معاقون 
 بدنيا

 فئات التربية الخاصة

 المعاقون

(بإعاقة مركبة )مزدوجة  

 المتفوقون عقميا

 بإعاقة بسيطة
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 اديةإلى مستوى معين ينال بو تقدير جماعتو، مما يتطمب توفير برامج وخدمات ال توفرىا المدارس الع
 (.07، ص6002)جمال محمد الخطيب، منى صبحي الحديدي، 

 ": وتشمل:The Handicapped. المعاقون "2.4

ىم األفراد الذين يعانون من  و: "The simple handicapped" بإعاقة بسيطةعاقون م. 1.2.4
 إعاقة واحدة فقط و ىي تضم:

يمتمكون عضوا من أعضاء الحس سواء فقد لسبب ولئك األفراد الذين ال أىم معاقون حسيا:  .1.1.2.4
 من األسباب أو أنو ال يقوم بوظيفتو كما يجب وىي تشمل:

)ضعف  وىم أفراد فقدوا بصرىم كميا أو جزئيا  ":The VisuallyImpaired" بصريا المعاقون -أ
حياة اليومية داء في البصري( مما يحد من قدرتيم عمى استخدام حاسة البصر بشكل جيد في التعمم واأل

 (.07، ص6002)جمال محمد الخطيب، منى صبحي الحديدي، 

ىم أفراد يعانون من مشكالت سمعية تتراوح في ": "The hearingImpaired المعاقون سمعيا -ب
  شدتيا من البسيط إلى المتوسط)وىو ما يسمى بالضعف السمعي( إلى الشديد )وىو ما يسمى بالصمم(

 (.26، ص6000صطفى نوري القمش، خميل عبد الرحمن معايطة، م)

وىم األفراد الذين تكون عندىم : Impaired "The physicalالمعاقون جسديا )بدنيا( "  .2.1.2.4
الجسمي أو الصحي مما يحد من قدرتيم عمى استخدام أجساميم  االضطرابأنواع مختمفة من العجز أو 

 (.02، ص6002)جمال محمد الخطيب، منى صبحي الحديدي،  قلو التنقل بشكل مستأبشكل طبيعي 

ىم األفراد الذين يعانون  نقص جوىري في ": The MantallyRetarded. المعاقون عقميا "3.1.2.4
األداء الوظيفي الراىن، يتصفون بأداء ذىني وظيفي دون المتوسط يكون متالزما مع جوانب قصور في 

الميارات التكيفية التالية: التواصل، العناية الشخصية، الميارات االجتماعية اثنين أو أكثر من مجاالت 
، 6007)خولة أحمد يحي، ماجدة السيد عبيد،  والجوانب األكاديمية الوظيفية وميارات العمل والحياة االستقاللية

 (.07ص

 The Behaviorqlly & Emotionlly  سموكيااجتماعيا والمضطربون . المعاقون 4.1.2.4
Disturba : وىم أولئك األفراد الذين يستجيبون بشكل واضح ومزمن لبيئتيم باستجابات غير مقبولة
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اجتماعيا  أو يستجيبون بطرق غير مناسبة والذين يمكن تعميميم سموكات اجتماعية وشخصية مقبولة 
 (. 606، ص6000صطفى نوري القمش، خميل عبد الرحمن معايطة، م)

وىم أفراد يعانون من مرض نفسي أو اضطراب نفسي كالفوبيا،  المعاقون نفسيا: .5.1.2.4
 الشيزوفرينيا.....الخ.

وىم أفراد يعانون من ": The Communication Handicapped. المعاقون تواصميا "6.1.2.4
صطفى نوري القمش، خميل عبد م)و السمع أو خمل يؤثر سمبا عمى عممية الكالم الطبيعية أو المغة أإعاقات 

 (. 672، ص6000، من معايطةالرح

وتشمل األفراد الذين يعانون  من ":The Multi Handicappedمركبة"معاقون بإعاقة . 2.2.4
)مصطفى ر ربية الخاصة مثل الصمم وكف البصإعاقتين أو أكثر من اإلعاقات المصنفة ضمن برامج الت

 (.60، ص6000نوري القمش، 

 معمم التربية الخاصة:. 5

عداد إطفال غير العاديين من حيث عدادا خاصا لكي يتعامل مع األإىو ذلك المعمم المعد 
 ديل السموك مع تمك الفئة الخاصةساليب تعأساليب التدريس الخاصة بيم وكذلك توظيف أالمناىج و 

وىناك مجموعة من الكفايات التي يجب عمى معمم التربية ، (206 ص ،6005 )عدنان ناصر الحازمي،
 تقانيا من بينيا:ا  الخاصة امتالكيا و 

: ىي مجموعة من الخبرات والقدرات العقمية والجسمية واالنفعالية التي يمتمكيا  الكفايات الشخصية -أ
طفال واحتمال تصرفاتيم غير المرغوبة وتتضمن ىذه الكفاية مجموعة من المعمم، مما يمكنو من تقبل األ

 التربية الخاصة والتي تتمثل في: ن تتوفر في معممأالخصائص التي يجب 

 التمتع باتجاىات ايجابية نحو مينة التدريس. -

 التمتع بوضوح الصوت وسالمة النطق. -

 التحمي بالصبر والبشاشة والسماحة. -

 القدرة عمى تحمل الضغوط. -
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 التمتع بالحيوية والحماس. -

 (.702، ص6002حمد يحي، أ)خولة التمتع بالقدرات االبداعية  -

 :كفايات القياس والتشخيص -ب

كفايات القياس: مجموعة الميارات والمعارف التي تمكن المعمم من قياس الجوانب العقمية والتربوية   -
المختمفة وذلك لتحميل ىذه البيانات والوقوف عمى جوانب القوة  ل وذلك من خالل طرق جمع البياناتلمطف

 والضعف لمطفل .

من خبرات تعميمية تمكن المعمم من الحكم عمى الطفل اعتمادا عمى كفايات التشخيص: مجموعة  -
 (.702، ص6002حمد يحي، أ)خولة  معمومات القياس

: مجموعة كفايات تجعل المعمم قادرا عمى بناء المنيج التربوي عداد الخطة التربوية الفرديةإكفايات  -ج
 خطة التربوية.واستيعاب وتطبيق مكونات اللمطفل وتشمل وضع األىداف وتحضير 

: ىي قدرة المعمم عمى التفاعل والمشاركة االيجابية مع األىل والمحيطين كفايات االتصال باألىل -د
 (.702، ص6002حمد يحي، أ)خولة  بيدف مساعدة الطفل

 تصالاالعند  عتباراالويعتمد ىذا االتصال عمى عدة جوانب يجب عمى المعمم أخذىا بعين 
 بأولياء أمور األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ومن بين ىذه العوامل نجد: 

و من امر بضرورة زيارة المركز لمتعرف عمى برامج المركز مخطط يشعر من خاللو ولي األ اتصال -
 مور.ولياء األأو من خالل الرد عمى الخطابات التي يرسميا أخالل زيارة الطفل في المنزل 

سرة وفق رد فعميا تجاه طفميا ذي الحاجة خصائي االجتماعي في تعاممو مع األور األقيام المعمم بد -
الخاصة سواء كان متسما بالغضب أو متسما بالشفقة والحزن أو متسما بالعزوف عن الحديث عن مشكمة 

 (.27، ص6007)سموى محمد الحسن سيد احمد،  ابنو

 :إعداد معمم التربية الخاصة. 6

الجيد من أىم العناصر في رفع الكفاءة التعميمية سواء عمى مستوى التربية يعد إعداد المعمم 
العامة أو الخاصة، فالمعمم ىو األساس في إحداث التطوير المالئم في جوانب العممية التعميمية وعميو فقد 
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مية أصبحت عممية إعداد المعمم وتدريسو أمرا ىاما من أجل تحقيق األىداف المرجوة من العممية التعمي
ن إعداد معمم التربية الخاصة يعتمد عمى برامج وىذه البرامج تحوي عنصرين رئيسيين ىما:  والتربوية، وا 

يشمل عمى دراسة مسافات مختمفة في التربية الخاصة منيا ما ىو عام مثل   بل الخدمة:ق. التدريب 1.6
خاص مثل: أساليب تدريس  مدخل إلى التربية الخاصة ومناىج وأساليب تدريس المعوقين ومنيا ما ىو

نو ىناك إجماع في مجال التربية حول أن أالصم، التقويم التربوي _النفسي لممعوقين بصريا،.....إال 
كما أنو يوجد فجوة بين ما ىو  ،التدريب قبل الخدمة ال يضمن نجاح المتدرب )المعمم( في مينتو مستقبال

ي خمق لدى المعممين انياك ورغبة في التوقف األمر الذ ،نظري)ما يدرس( وما ىو تطبيقي) ما يمارس(
وىذا ما لوحظ في اآلونة األخيرة حيث انتشرت  ،عن التدريس بسبب إحساسيم بالعجز واستنفاذ طاقتيم

األمر الذي يقودنا نحو عدم فاعمية اإلعداد قبل الخدمة كأحد العوامل  ،ىذه الظاىرة واحتمت مكانة بارزة
 (.65، ص6002، منى الحديدي ال الخطيب،)جم األساسية وراء ىذه الظاىرة

 كما أن التدريب قبل الخدمة يرتبط بمشكالت عدة منيا:  

حيث أن كثير من المتدربين يفتقدون إلى الخبرة مع األشخاص  مشكالت ذات عالقة بالمتدربين:. 1.1.6
لى الحد األدنى من المعمومات األساسية  حول مواضيع مختمفة مثل البحث التربوي والقياس  المعاقين وا 

ويمكن التغمب عمى ىذه المشكمة بتحديد معايير معينة الختيار الطمبة الذين  ،ونمو وتعديل السموك
فالبد من اختيار األشخاص الذين يتوفر لدييم استعداد  ، اد معممي التربية الخاصةيمتحقون ببرامج إعد

 الخاصة. االحتياجاتشخصي وقدرات الزمة لمعمل مع األطفال ذوي 

لما كانت برامج إعداد معممي التربية الخاصة تنشأ  . مشكالت ذات عالقة بالبرنامج التدريبي:2.1.6
إن المنطق يدعوا إلى التعرف عمى ىذه الفئة بغية الوصول إلييا، لخدمة فئة خاصة من فئات المجتمع ف

وذلك يبرز مبررات البرامج التدريبية ويساعد في توفير فرص التدريب العممي لمطمبة، كذلك يجب تزويد 
البرنامج بالمعدات واألدوات الضرورية لمتدريب مثل مكتبة تشمل المراجع العممية ذات العالقة بالتربية 

ومن ناحية أخرى البرنامج التدريبي الفعال ىو الذي يتبني فمسفة واضحة ويتوخى تحقيق أىداف  ،الخاصة
واضحة، كذلك ىو يوظف التقويم الموضوعي والمنظم  لتحديد جوانب القصور في عممية إعداد المتدربين 

 (.62ص ،6002ي، منى الحديد)جمال الخطيب،  الالزمة لتطويرىا االستراتيجياتبغية التغمب عمييا وتصميم 
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وقد اقترح بالك ىرست نموذجا يمكن االستفادة منو في تطوير برامج إعداد معممي التربية 
 الخاصة في الوطن العربي ويتكون من سبعة عناصر وىي: 

 تبنى فمسفة واضحة في التربية الخاصة. -أ

 تحديد الوظائف واألدوار المطموب القيام بيا. -ب

 والقدرات الالزمة.تحديد الميارات  -ج

 تحديد األىداف وترتيبيا حسب األىمية. -د

 تحديد المحتوى والمصادر المتوافرة. -ه

 تنفيذ البرامج. -و

 ييم البرنامج وتعديمو باستمرار.تق -ي

  . مشكالت ذات عالقة بالمدربين:3.1.6

القائمون عمى تدريسيا إن المواد التي تتضمنيا برامج التدريب لن تكون ذات فائدة إن لم يكن 
إضافة الى امتالكيم المعرفة الجيدة بخصائصيم  ،مدربون ذوي كفاية مينية، وخبرة واسعة مع المعوقين

بل تشترك فييا  ،ن ميمة التدريب ىذه ليست مسؤولية المعممين فحسبإساليب تدريسيم، وعموما فأو 
منى جمال الخطيب، ) لخ(تخصصات مختمفة ذات عالقة )تخصصات طبية، عمل اجتماعي،......ا

 (.20، ص6002الحديدي، 

)ىشام ويقصد بالتدريب أثناء الخدمة أي تدريب يتمقاه المعمم أثناء عممو، . التدريب أثناء الخدمة: 2.6

ن ىذا النوع من التدريب يشكل وسيمة يعتمد عمييا كثيرا لتنمية وتطوير ا  و   ،(052، ص 6002يعقوب مريزيق، 
الميارات التدريسية لممعممين وإلبقائيم عمى إطالع ومعرفة بالتطورات التربوية والتجديدات، فيو حاجة 

)جمال ممحة وذات أولوية لكافة فئات معممي التربية الخاصة ألنيا مينة حديثة العيد نسبيا ودائمة التغيير 
 (.20-20 ص، ص 6002، منى الحديديالخطيب، 
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 مناىج التربية الخاصة:. 7

  . تعريف المنيج في التربية الخاصة :1.7

ىو جممة إجراءات تيدف إلى تنظيم النشاطات التربوية، وىذه اإلجراءات تحدد ماذا سيعمم 
وبشكل عام تتمثل  ، (70ص  ،6002، منى الحديدي)جمال الخطيب، ، )المحتوى(، وكيف سيعمم )األساليب(

 مجاالت التربية الخاصة التي يجب أن يتضمنيا ىذا المنيج بثالث محاور:  

الميارات  المجاالت النمائية وتشتمل عمى الميارات الحركية الكبيرة والدقيقة، الميارات المغوية التعبيرية، -
تمييز، تصنيف، تعميل ،ادراك(، ميارات العناية دراكية )انتباه، االجتماعية االنفعالية، الميارات المعرفية اإل

 بالذات.

 مجاالت الميارات المحددة. -

 (.70، ص6002 منى الحديدي،)جمال الخطيب،  ثراء والتدعيممجاالت اإل -

  .مصادر منياج التربية الخاصة: وىذه المصادر ىي: 2.7

ندرس الشريحة االجتماعية التي  : عند وضع األىداف لمتالميذ يجب أننيةآل. حاجات المجتمع ا1.2.7
أتى منيا ويتوقع أن يرجع الييا، فممارسة ما ال يستطيع الطفل نقمو إلى البيئة التي يعيشيا ال يفيده ويجعل 

 أمر التعميم أمر صعب.

: يتم تقويم اىتمامات المتعمم وقدراتو وحاجاتو وخبراتو ونمطو . حاجات المتعمم واىتماماتو2.2.7
مالحظات، وقوائم  ، تبارات مختمفة، ومقابالت، تقاريرعة شخصيتو عن طريق استخدام اخالتعميمي، وطبي

منى )جمال الخطيب، ىداف تقدير كل ىذه العوامل وغيرىا تؤثر عمى المنياج من حيث التصميم واأل
 (.27، ص6002الحديدي، 

عند الحديث في المحتويات أو الموضوعات يجب أن نتذكر أن  . المحتويات أو الموضوعات:3.2.7
ديمية ثمة تكامال بين الموضوعات األكاديمية ويتصف المنيج التكاممي بالتدريب عمى الميارات األكا

 . واالجتماعية، شمولية األىداف المعرفية األساسية كالقراءة والحساب
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لية، توجيو موضوعات التدريس نحو حاجات كما يدفع المنيج بطبعو المعممين إلى تحمل المسؤو 
المتعمم، وتوجيو موضوعات التدريس نحو الخبرات التي يعيشيا الطفل، كما يجعل المعممين عمى وعي لما 
يالحظونو من استجابات، ولما يعطونو من تغذية راجعة تناسب جيود الطفل في التعامل مع المشاكل 

 لميارات .والحمول، كما يساعد في تعميم الخدمات وا

 . خطوات اعداد منيج  ذوي الحاجات الخاصة:3.7

أن ىناك مجموعة من  ،(22، ص 25، ص 6002يرى )جمال الخطيب، منى الحديدي،   
الخاصة وتتمثل ىذه الخطوات في:  االحتياجاتالخطوات التي يجب احتراميا لوضع منيج خاص بذوي 

األىداف العامة )السنوية( ىناك بعض األسئمة التي عند اختيار األىداف وتحديدىا:  اختيار .1.3.7
 يجيب عنيا المعمم أو فريق العمل لمتأكد من محتوى المنيج وىذه االسئمة ىي:

 ىل تتوافق األىداف مع الفمسفة العامة في تعميم ذوي االحتياجات الخاصة؟ -

 األىداف رغبات وحاجات الطالب في المجتمع المعاصر؟ىل تمبي  -

 األىداف التي تم اختيارىا ذات قيمة عالية لمتمميذ؟ ىل تعتبر -

 فائدة التقويم التربوي: إلىيجيب المعمم عمى األسئمة التالية لمتعرف التقويم التربوي:   .2.3.7

 ىل يعكس المنيج تفيما لخصائص الطفل وقدراتو؟ -

لبسيط إلى المعقد ىل تمت صياغة األىداف عمى منيج تحميل الميارات )من العام إلى الخاص ومن ا-
 ومن الممموس إلى المجرد(؟ 

ولمتأكد من صحة األىداف التعميمية الفردية يجيب المعمم عمى ما األىداف التعميمية الفردية: . 3.3.7
 يمي:

 ىل األىداف التعميمية واضحة ومحددة؟ -

 ىل األداء المطموب واضح و ظاىر؟ -

 ؟ةىل أساليب القياس محدد -
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 أو المستويات المقبولة واضحة؟ ىل معايير النجاح -

 ىل األىداف متناسبة مع األىداف العامة لممنيج ؟ -

يقيم المعمم فعالية النشاطات التعميمية عن طريق اإلجابة عن األسئمة النشاطات التعميمية:  .4.3.7
 التالية:

 ىل تناسب النشاطات التعميمية األىداف والمحتوى؟ -

 عالقة باألىداف؟ىل النشاطات التعميمية ذات   -

 ىل يمكن تنفيذ تمك النشاطات في الصف؟ -

 ىل تتناسب النشاطات التعميمية وحاجات المعوق وقدراتو؟-

 ىل توفر النشاطات خبرات مناسبة حقيقة ونشطة لطالب؟ -

ولمتحقق من األساليب التقويمية ومعرفة مدى مالئمتيا فإن اإلجابة عمى  تقويم فاعمية البرنامج:. 5.3.7
 سئمة التالية تسيل األمر عمى المعمم :األ

 ىل تتناسب أساليب القياس واألىداف؟ -

 ما أنواع االختبارات المستخدمة وما مدى صالحيتيا؟ -

 .أساليب التدريس في التربية الخاصة:8

 تعريف أساليب التدريس: . 1.8

موقف تعميمي لمساعدة أساليب التدريس ويقصد بيا مجموعة النشاطات التي يقوم بيا المعمم في 
الطمبة في الوصول إلى األىداف التربوية المحددة، ولكي تنجح عممية التدريس البد لممعمم أن يوفر 

ساليب مختمفة لتحقيق أىدافو وعميو إن يتأكد من مدى أاالمكانيات والوسائل وأن يستخدميا بطرق و 
)عبد الحافظ  ىداف التي يسعى إلى تحقيقياصالحية طريقتو وأساليبو وأدواتو ووسائمو ومدى ارتباطيا باأل

 (.60، ص6002سالمة، 
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   أساليب التدريس: اختيار .متغيرات2.8

 في فئة التربية الخاصة تكون وفق ثالث متغيرات وتتمثل في:  ساليب التدريسن اختيار أا  و 

إن األساليب واألدوات التي يتم توظيفيا في العممية  ":Type of handicap. فئة اإلعاقة "1.2.8 
القراء العادية  استخدامالتعميمية تختمف من فئة ألخرى، فعمى سبيل المثال األطفال المكفوفين ال يتم 

معيم، كما أن من يعانون إعاقات جسمية شديدة ال يمكننا ان نتوقع منيم المشاركة في البرامج الرياضية 
منى )جمال الخطيب،  عقميا بطرائق جماعية تقميدية من المناسب تعميم الطالب المتخمفينالتقميدية، وليس 

 (.22، ص6002، الحديدي

ساليب التدريسية  بالنسبة لشدة ن اختيار األإ ":Severity of handicap" . شدة اإلعاقة2.2.8
عاقة( فال نتوقع مثال أن يكون األسموب عاقة لو أىمية ال تقل عن أىمية المتغير األول )فئة اإلاإل

المستخدم مع طالب يعاني من إعاقة شديدة جدا كاألسموب المستخدم مع طالب يعاني إعاقة بسيطة، 
 لى وضع تربوي خاص والبدائل التدريسية محدودة.إفكمما زادت شدة اإلعاقة زادت حاجة الطالب 

ياج تتحدد في ضوء الحاجات والميام النمائية لكل إن األساليب المرجوة من المن .العمر الزمني:3.2.8
نمائي في حين أن برامج الطالب تركز عمى المرحمو العمرية، فبرامج األطفال مثال تركز عمى المنحى 

 (.22، ص6002منى الحديدي، )جمال الخطيب،  ميارات أكاديمية، شخصية واجتماعية أساسية

 . بعض طرق تدريس ذوي الحاجات الخاصة:3.8

وفيما يمي يوضح عبد الحافظ سالمة مجموعة من األساليب والطرق التي يمكن االعتماد عمييا 
 في تدريس فئة ذوي االحتياجات الخاصة ومن ىذه األساليب:

ساليب التدريس ووصفت بأنيا أسموب لنقل المعمومات أسط أبوىي تعتبر من  . الطريقة اإللقائية:1.3.8
طالب وىي من الطرق التقميدية وىناك مجموعة من الخطوات التي يجب أن من مذكرة المعمم إلى دفاتر ال

 يتبعيا المعمم إذا أراد لمحاضرتو النجاح وتحقيق األىداف المرجوة وتتمثل في:

 اإلعداد السابق لممحاضرة.  - 

 تحديد األىداف التربوية األساسية.  -
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 دراسة التالميذ. -

 إعطاء األمثمة التوضيحية. -

 لموقف.تمثيل ا -

تقوم ىذه الطريقة عمى أسموب المناقشة الجماعية وذلك عن طريق قيام المعمم  . الطريقة الحوارية:2.3.8
عن طريق طرحو لمجموعة من و بمفت انتباه التالميذ حول موضوع معين قد يكون أي موضوع ومناقشتو أ

 م وأسموبو الخاص.سئمة التي يمكن أن تستثير التالميذ حول ىذا الموضوع بطريقة المعماأل

تعتبر ىذه الطريقة أسموب من أساليب التعميم الفردي بحيث يتيح لكل تمميذ  . الطريقة الفردية:3.3.8
بأن يعمل بشكل مستقل ويتعمم بالطريقة التي تناسبو والسرعة التي تنسجم مع قدراتو حيث يراعي ىذا 

 سموب ظاىرة الفروق الفردية.األ

تعتمد عمى أسموب التعميم الجمعي الذي يقوم عمى جمع التالميذ من فئة  . الطريقة الجماعية:4.3.8
كثر، لكن ما يعيب ىذه الطريقة ىو أعمرية واحدة في فصل دراسي واحد بحيث يقوم بتدريسيم معمم أو 

 أن المعمم ال يراعي فييا الفروق الفردية بين الطمبة من ميول، حاجات، قدرات،...

 الخاصة:  . قضايا ومشكالت التربية 9

إن التطور الواضح في جوانب التربية الخاصة المختمفة والمتعمقة بظيور التعريفات المحددة لفئات 
التربية الخاصة وألسباب ظيورىا وأدوات التشخيص والقياس والبرامج التربوية وظيور القوانين والتشريعات 

ويعود سبب ظيور  ،ك الجوانبوبرامج الوقاية أدى إلى ظيور العديد من القضايا والمشكالت المتعمقة  بتم
الجيات العممية والطبية واالجتماعية التي ساىمت في تطور ميدان التربية الخاصة تمك القضايا إلى تعدد 

ومن ثم تعدد المواقف حيال تمك التطورات بين مؤيد و معارض، بناءا عمى الدراسات واألبحاث التي تؤيد 
وسميت قضايا ومشكالت ألنيا تحمل في  ،أو تعارض تمك التطورات في ميدان التربية الخاصةنتائجيا 

 نجد: (6002)فاروق الروسان، وضحيا أطياتيا مواقف متباينة ومن ىذه القضايا والمشكالت والتي 

ل تعتبر قضية الدمج األكاديمي واالجتماعي لفئات األطفااالجتماعي: قضية الدمج األكاديمي و  .1.9
وساط التربية الخاصة وذلك نظرا لتباين اآلراء بين مؤيد أغير العاديين، من أكثر القضايا إثارة لمجدل في 

القضية بشكل خيرة. وقد ظيرت ىذه في السنوات العشرين األ وخاصة ،ومعارض لبرامج الدمج األكاديمية
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ية الخاصة النيارية حيث أدت تمك التي وجيت إلى برامج الترب النتقاداتفي التربية الخاصة نتيجة  حواض
عادي عن األطفال العاديين، إلى ظيور أشكال متعددة من الغير  التي خالصتيا عزل الطفل االنتقادات

 الدمج:

: يتضمن وضع األطفال غير العاديين مع األطفال العاديين بشكل مؤقت أو دائم في الدمج األكاديمي  -
 فرص أفضل لمتفاعل األكاديمي واالجتماعي. المدرسة العادية، مما يعمل عمى توفير

:  ويقصد بو دمج األفراد غير العاديين في الحياة االجتماعية العادية وتبدو عممية الدمج االجتماعي -
الدمج ىذه في مظيرين رئيسيين األول ىو الدمج في مجال العمل وتوفير الفرص المينية المناسبة لألفراد 

منتجين في المجتمع وقبول ذلك اجتماعيا، ويعرف ىذا المفيوم باسم الدمج في غير العاديين لمعمل كأفراد 
مجال العمل،  أما المظير الثاني ليذا المفيوم فيبدو في دمج األفراد غير العاديين في الحياة االجتماعية 

األفراد وخاصة بعد تأىيل  ،واإلقامةفراد العاديين وىو ما يسمى بالدمج في مجال السكن العادية مع األ
غير العاديين مينيا واجتماعيا لمعيش بشكل مستقل في األحياء السكنية والتجمعات السكنية العادية وتقبل 

 ذلك لدى األفراد العاديين.

تعتبر قضية تسمية وتصيف األطفال غير العاديين . قضية تسمية وتصنيف األطفال غير العاديين: 2.9
نظرا  ،ن المختصين واآلباء واألميات واألفراد غير العاديين أنفسيممن القضايا التي أثارت جدال كبيرا بي

لما تثير ىذه القضية من اتجاىات وردود أفعال متباينة بين مؤيد لموضوع تسمية وتصنيف األطفال غير 
العاديين، وبين معارض لذلك،  لكل مبرراتو وأىدافو، وقد ارتبطت قضية تسمية وتصنيف األطفال غير 

ضية أخرى ىي قضية االتجاىات نحو األطفال غير العاديين، إذ يترتب عمى تسمية تصنيف العاديين بق
عن اتجاىات إيجابية أو سمبية نحو األطفال غير العاديين، ولكل منيا  العاديين مواقف تعبر األطفال غير

غير  ظيرت بعض المصطمحات التي تعبر عن فئات األطفال ذلك وبسبب ،مظاىرىا اإليجابية أو السمبية
 العاديين مثل مصطمح األفراد المعوقين أو مصطمح غير العاديين أو مصطمح ذوي االحتياجات الخاصة.  

ظيرت الحقوق والتشريعات الخاصة بالمعاقين بسبب االتجاىات  :قضية الحقوق والتشريعات .3.9
األخر أن إصدار االيجابية التي تنادي بضرورة إصدار تشريعات خاصة بالمعوقين، في حين رأى البعض 

من حقوق األفراد العاديين التربوية واالجتماعية ويعكس موقف  انتقاصالتشريعات ىو  مثل ىذه
المناىضين لمثل ىذه الحقوق والتشريعات عددا من االتجاىات السمبية نحو مثل ىذه الفئة من األفراد التي 
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اإلقامة الكاممة، وحرمانيم من الفرص التربوية كانت ومازالت تنادي بضرورة عزل ىؤالء األفراد في مراكز 
واالجتماعية وكذلك حرمانيم من فرص العمل لعدد من المبرات أىميا األداء المتدني ليؤالء األفراد في 

وضرورة توفير فرص العمل لألفراد العاديين أوال وقبل توفيرىا لألفراد غير  ،ميادين العمل المختمفة
مبررات لم تظير في كثير من دول العالم أية قوانين أو تشريعات خاصة وليذه األسباب وال .العاديين

باألفراد غير العاديين، في حين ظيرت في بعض دول العالم األخرى والتي تعكس مواقف الدول ذات 
 االتجاىات االيجابية من األفراد غير العاديين .

لى تحديد كل إغير العاديين ىدفت أدوات قياس وتشخيص األطفال  قضية القياس و التشخيص: .4.9
 فئة من فئات التربية الخاصة من حيث مظاىر قوتيا و ضعفيا، والتعبير عن ذلك بطريقة رقمية وكمية

ومن ثم  ، وتصنيفو تمكن صاحب القرار من اتخاذ قراره أو حكمو بتشخيص حالة كل طفل عمى حدى
اس والتشخيص لألطفال غير العاديين كما تحويمو إلى المكان المناسب، ومن ىنا تأتي أىمية عممية القي

إذ يترتب عمى نتائج عممية القياس  ،تأتي أىمية توفر أدوات القياس والتشخيص المناسب لكل فئة
اتخاذ أحكام وقرارات ذات تأثير المباشر وغير المباشر مع الطفل نفسو وعمى اآلباء واألميات  والتشخيص

ي قد تترك أثار سمبية واتجاىات سمبية عمى الطفل نفسو وعمى ذويو ذوي العالقة وعمى إدارة المدرسة، والت
 ، فعمى سبيل المثال تعتبر عممية الحكم عمى طفل بأـنو معاق بمثابة وصمة تالحق الطفل طوال حياتو

والتشخيص وبناءا عمى ذلك اختمفت  كما تترك أثار سمبية عمى ذويو ومن ىنا تظير خطورة عممية القياس
 ة القياس والتشخيص.اآلراء حول قضي

وتبدو وجية نظر المؤيدين ليا في األىداف   ،فيناك من أيد استخداميا وىناك من عارض ذلك
المتوقعة من استخدام ىذه االختبارات في الحكم عمى أداء التالميذ  وتحديد موقعيم عمى منحى التوزيع 

حديد المكان المناسب ليم وكذلك من ومن ثم تصنيفيم وت  ،الطبيعي لمقدرات التي تقيسيا تمك االختبارات
أما  ،كما ترى أن البديل لتمك االختبارات غير متوفر .المناسبة ليم إعداد البرامج التربوية الفردية جلأ

ساءة االختيار واستخداميا  استخداميالى صعوبة إمثل ىذه األساليب يرجعون ذلك  الستخدامالمعارضين  وا 
ا واستخداميا من قبل أشخاص غير مؤىمين لذلك وغيرىا من في غير األغراض التي وضعت من أجمي

 . سباباأل
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 وتشمل عدة مشكالت أىميا: . قضايا ومشكالت إدارة وتنظيم برامج التربية الخاصة:5.9

 قضية نقص الكوادر المؤىمة. -
 قضية  برامج إعداد العاممين في التربية الخاصة أثناء الخدمة. -
 التربية الخاصة.قضية إعداد وبناء مناىج  -
 قضية تحديث الوسائل التعميمية. -
 قضية برامج التأىيل الميني. -

 

 



 خالصة: 

تعتبر التربية الخاصة بما تقدمه من برامج خاصة العممية األساسية والجوهرية لتأهيل فئات ذوي 
االحتياجات الخاصة في كل مناحي الحياة )االجتماعية، االقتصادية، المهنية... ( وذلك من أجل تمكينهم 

 العاديين. الحد األقصى من  إلىمن تحقيق ذواتهم وتقريبهم 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يميدانال انبــــالج  



 

 الفصل الخامس: إجراءات الدراسة الميدانية .

 تمهيد.

 . الدراسة االستطالعية.1

 أدوات الدراسة. إعداد . مراحل1.1

. تقنية الشبكة الترابطية لبناء استبيان 1.1.1
 دافعية االنجاز لدى معمم التربية الخاصة.

 تطبيق تقنية الشبكة الترابطية. إجراء. 1.1.1.1

 . عرض نتائج تقنية الشبكة الترابطية.2.1.1.1

 ج الدراسة االستطالعية.نتائ 2.1.

 .الدراسة األساسية:2

 . منهج الدراسة.1.2

 . عينة الدراسة وخصائصها.2.2

 الزماني والمكاني لمدراسة. اإلطار. 3.2

 . أدوات الدراسة.4.2

 أساليب تحميل البيانات. 5.2

 خالصة.

 

 



 تمهيد:

نتهاء من عرض الجانب النظري لمدراسة ومتغيرات الدراسة الحالية والدراسات السابقة بعد اال
جابات إلى إوتحديد الفروض الخاصة بالدراسة تأتي مرحمة الجانب الميداني والذي يهدف لموصول 

هذا الجانب وفق مجموعة من الخطوات المنهجية  لمتساؤالت المطروحة في اإلشكالية أو الفرضيات ويكون 
 والتي قسمت إلى خطوتين أساسيتين هما:

 العية:طستالدراسة اال1.

 الدراسة األساسية.    2.

ن هذين الخطوتين األساسيتين بدورهما يتفرعان  لى خطوات ثانوية والتي سوف نوضحها في إوا 
 هذا الفصل.
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 الدراسة االستطالعية:  .1

تتضمن الدراسة االستطالعية تطبيق إجراءات الدراسة في عينات أولية ليست جزءا من العينة 
 ،2004)عبد اهلل زيد الكيالني، .الرئيسية ولكنيا تنتمي إلى نفس المجتمع الذي تنتمي إليو العينة الرئيسية

 . وتيدف إلى:(19ص

ن أجل ضبط فرضيات الدراسة وضبط العينة النيائية لمدراسة الدراسة م التعرف المبدئي عمى مجتمع -
 األساسية فيما بعد.

إعداد األدوات البحثية في صورتيا األولية والتعديالت المدخمة عمييا وتجييزىا في صورتيا النيائية   -
عدادىا لمتطبيق النيائي في الدراسة األساسية.  وحساب شروطيا السيكو مترية وا 

 ات الدراسة: مراحل إعداد األدو   .1.1
 تقنية الشبكة الترابطية  لبناء استبيان الدافعية لإلنجاز لدى معمم التربية الخاصة:. 1.1.1

من التقنيات المستخدمة في تحديد بنية le réseau d’association تقنية الشبكة الترابطية 
 indice deوحساب مؤشرات القطبية والحيادية  le champ sémantiqueومضامين الحقل الداللي 

polarisation et indice de neutralité  ويتألف الحقل الداللي من المعنى التصريحي ومجموع
 .(158، ص 2015)مشطر حسين،  المعاني اإليحائية، كما أنو يتحدد باالستعماالت التي توظف بيا

ة بموضوع وما يالحظ عمى ىذه التقنية )الشبكة الترابطية( أنيا تعمل عمى تحديد المفاىيم المرتبط
 معين وفي بحثنا ىذا يتعمق األمر:

أوال:  بالتعرف عمى دافعية اإلنجاز لدى معمم التربية الخاصة، انطالقا من الدالالت )عبارات، استجابات( 
 التي يعطييا معممي التربية الخاصة في التعبير عنيا.

معممي التربية الخاصة لمتعبير  حساب مؤشر القطبية والحيادية المرتبطة بالدالالت التي يستعممياثانيا: 
 عن دافعيتيم لإلنجاز مع فئات التربية الخاصة، وفق المعادالت التالية:

 indice de polarisation :حساب مؤشر القطبية - أ

عدد العبارات الموجبة عدد العبارات السالبة(= IPمؤشر القطبية)
العدد اإلجمالي لمعبارات

 

 +(1( و )-1بين )( IPيتراوح مؤشر القطبية ) 
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 1[ يمكن تشفيرىا 0.5-،1-( ينتمي إلى المجال ]IPإذا كان )

 وىي تدل عمى أن معظم العبارات ذات إيحاء سمبي.

 2[ يمكن تشفيرىا 0.4،+0.4-(  ينتمي إلى المجال ]IPإذا كان )

 وىي تدل عمى أن معظم العبارات الموجبة والسالبة متقاربة.

 3[ يمكن تشفيرىا 1،+0.4( ينتمي إلى المجال ]+IPإذا كان )

 يجابي.إوىي تدل أن معظم العبارات ذات إيحاء 

 indice de neutralité: حساب مؤشر الحيادية - ب

 عدد العبارات المحايدة (عدد العبارات الموجبة عد العبارات السالبة)(=  INمؤشر الحيادية)
العدد اإلجمال لمعبارات

 

 (1+( و )1-( بين )INيتراوح مؤشر الحيادية )

 1[ يمكن تشفيرىا 0.5-،1-( ينتمي إلى المجال ]INإذا كان )

 وىي تدل عمى أن القميل من الكممات ذات إيحاء محايد ) حياد ضعيف(.

 .2[ يمكن تشفيرىا 0.4، +0.4-( ينتمي إلى المجال]INإذا كان )

ات اإليجابية والكممات تدل عمى أن الكممات أو العبارات المحايدة تميل إلى التساوي مع مجموع الكمموىي 
 السمبية معا )حياد متوسط(.

 3[ يمكن تشفيرىا 1،+0.4( ينتمي إلى المجال ]+INإذا كان )

 وىي تدل عمى أن معظم الكممات ذات إيحاء محايد )حياد مرتفع(.

 ثالثا: بناء االستبيان الخاص بدافعية اإلنجاز لدى معمم التربية الخاصة.

 لترابطية: إجراء تطبيق تقنية الشبكة ا. 1.1.1.1
العينة: يعتبر أخذ عينة استطالعية خطوة أولى ميمة جدا من أجل معرفة استجابات أفرادىا دون الحاجة 
الى المجوء إلى التعميم  وتجميع بيانات كافية عن نمط استجابتيم، يفيدنا في بناء استبيان نستطيع التأكد 
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)الشبكة الترابطية( عمى عينة عرضية مكونة من من شروطو السيكومترية فيما بعد، وقد طبقنا ىذه التقنية 
ة تعميم معممين موزعين عمى مركز التكفل النفسي والبيداغوجي لألطفال المتخمفين ذىنيا ومؤسس 08

 .صغار الصم بوالية قالمة

 عدد المعممين المركز أو المدرسة
 عاقينمركز التكفل النفسي البيداغوجي لألطفال الم

 .ذىنيا
04 

 04 صغار الصم.مدرسة 
 08 المجموع

 سة.( يوضح عينة الدراسة االستطالعية موزعين حسب المركز أو المؤس5جدول رقم )
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 -1-معمم التربية الخاصة رقم  مثال توضيحي:

: طمبنا من كل معمم تربية خاصة من مجموع  عينة  الدراسة االستطالعية إعطائنا المرحمة األولى
نجاز لمعمم التربية دافعية اإل" -المثير-لكممات التي ترد إلى ذىنو عند سماعو لمكممة، العبارات وا
، الموضوعة في مركز الورقة مع ترتيبيا حسب أسبقيتيا في الذىن، حيث يجب اإلشارة إلى أن -الخاصة"

سب أسبقيتيا في نجاز لدى المعمم مع ذوي االحتياجات الخاصة والرقم ىو ترتيبيا حالعبارة تبين دافعية اإل
 الذىن، والشكل التالي يبين مثال حقيقي ليذا اإلجراء.

 .( يبين المرحمة األولى في تطبيق تقنية الشبكة الترابطية8شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسعى الى تحقيق 6  

اإلدماج ليده الفئة  
 الخاصة 

التدريس في ميدان  1
التربية الخاصة يساعدني 

 عمى تحقيق ذاتي

يمكنني العمل مع ىؤالء  9
األطفال لفترات طويمة 
 دون الشعور بالممل

أحرص أن أكون  5
محبوبا مع ىؤالء 

 االطفال

أستعمل كل الوسائل  8
المتاحة في التعميم 

متخصص ألحقق ال
 االىداف المرجوة 

أبدل جيدا كبيرا  7
لمحصول عمى 
 تقديرات مرتفعة 

أذىب كل يوم  3
لمعمل و أنا في غاية 
 النشاط والحماس 

أبادر لمقيام  10
باألنشطة التي يتطمب 

 انجازىا مجيودا كبيرا

 

ان أشعر باألم 4
مل مع عندما أتعا

 فئات التربية الخاصة

 

تدفعني روح المنافسة  2
مع زمالئي نحو التفوق و 

 النجاح 

 

دافعية االنجاز  
لمعمم التربية 
 الخاصة 
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: نطمب من كل معمم التربية الخاصة وضع ارتباطات بين الكممات باستعمال أسيم في المرحمة الثانية
 كونيا.الشبكة الترابطية التي 

 .( يبين المرحمة الثانية في تطبيق تقنية الشبكة الترابطية9شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسعى الى تحقيق  6
اإلدماج ليده الفئة  

 الخاصة 

التدريس في ميدان  1
التربية الخاصة يساعدني 

 عمى تحقيق ذاتي

يمكنني العمل معمع  9
ء األطفال لفترات ىؤال

 طويمة دون الشعور بالممل

أحرص أن أكون  5
محبوبا مع ىؤالء 

طفال األ  

أستعمل كل الوسائل  8
المتاحة في التعميم 
المتخصص ألحقق 

ىداف المرجوة األ  

أبدل جيدا كبيرا  7
لمحصول عمى 
 تقديرات مرتفعة 

أذىب كل يوم  3
لمعمل و أنا في غاية 
 النشاط و الحماس 

بادر لمقيام أ 10
باألنشطة التي يتطمب 

 نجازىا مجيودا كبيراإ

 

ان أشعر باألم 4
عندما أتعامل مع 

 فئات التربية الخاصة

تدفعني روح المنافسة  2
مع زمالئي نحو التفوق و 

  النجاح

 

دافعية االنجاز  
لمعمم التربية 
 الخاصة 
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نطمب منو النظر إلى الشبكة الترابطية التي كونيا، ثم يقوم بترتيب الكممات ترتيبا : المرحمة الثالثة
درج في الترقيم لمعبارات نزوال ( مع العبارة األكثر أىمية تم الت1تفضيميا حسب أىميتيا وذلك بوضع الرقم )

( لمعبارة التي تأتي في األىمية بعد األولى وىكذا، ويجب اإلشارة بأن الرقم األول 2حسب أىميتيا فالرقم )
سبقيو في ورود الكممة لمذىن أما الرقم الثاني في أخر العبارة والرقيق في بداية العبارة والغميظ ىو رقم األ

 ىو رقم التدرج في التفضيل.

 ( يبين المرحمة الثالثة في تطبيق تقنية الشبكة الترابطية.11شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سعى الى تحقيق أ 6
االدماج ليده الفئة  

  3الخاصة 

التدريس في ميدان  1
التربية الخاصة يساعدني 

6 عمى تحقيق ذاتي  

يمكنني العمل معمع  9
ىؤالء األطفال لفترات 

طويمة دون الشعور بالممل 
5 

أحرص أن أكون  5 
محبوبا مع ىؤالء 

1االطفال   

أستعمل كل  8 
الوسائل المتاحة في 

المتخصص التعميم 
 7ألحقق االىداف 
 المرجوة 

أبدل جهدا كبٌرا  7

للحصول على 

9تقدٌرات مرتفعة   

أذىب كل يوم  3
لمعمل و أنا في غاية 

  4النشاط و الحماس 

لمقيام  أبادر 10
باألنشطة التي يتطمب 
 8إنجازىا مجيودا كبيرا 

 

عندما ان أشعر باألم 4
أتعامل مع فئات التربية 

 2الخاصة 

 22 

تدفعني روح المنافسة  2
مع زمالئي نحو التفوق و 

10النجاح   

دافعية اإلنجاز  
لمعمم التربية 
 الخاصة 
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عطاء كل عبارة:المرحمة الرابعة  : نطمب من المعمم أن يعود إلى العبارات التي قام بكتابتيا وا 

 نجاز الموجودة فعال (إشارة )+( إذا كانت داللتيا إيجابية  ) دافعية اإل

 نجاز غير الموجودة(نت داللتيا سالبة )دافعية اإل( إذا كا-إشارة )

ويتم ىذا حسب الداللة التي يعطييا ىو لمعبارات، كما يجب اإلشارة الى أن وضع ىذه الرموز  
 من أجل التصنيف فقط وال تحمل أي إيحاءات.

 ( يوضح المرحمة الرابعة في تطبيق تقنية الشبكة الترابطية.11شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسعى الى تحقيق  6
االدماج ليده الفئة  

    -      3الخاصة 

التدريس في ميدان  1
التربية الخاصة يساعدني 

  6 +اتيعمى تحقيق ذ

نني العمل مع يمك 9
ىؤوالء األطفال لفترات 

 طويمة دون الشعور بالممل 
5       - 

أحرص أن أكون  5 
 ىؤالءمحبوبا مع 
 +1االطفال 

أستعمل كل الوسائل  8
المتاحة في التعميم 
المتخصص ألحقق 

   -  7  االىداف  المرجوة

أبدل جيدا كبيرا  7
صول عمى تقديرات لمح

 0       9مرتفعة 

أذىب كل يوم  3
في غاية  أنالمعمل و 

 4النشاط و الحماس 
+  

لمقيام  أبادر 10
باألنشطة التي يتطمب 

 8جازىا مجيودا كبيرا إن
         +  

ان أشعر باألم 4
عندما أتعامل مع 

     فئات التربية الخاصة 
2     + 

وح المنافسة تدفعني ر  2
مع زمالئي نحو التفوق و 

     -   10النجاح 

 

دافعية االنجاز  
لمعمم التربية 
 الخاصة 
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 بعد ذلك نقوم بحساب مؤشر القطبية والحيادية لمعبارات المتداعية:ثم 

  - 1 -حساب مؤشر القطبية لممعمم  

عدد العبارات الموجبة عدد العبارات السالبة(=IPالقطبية) مؤشر 
العدد اإلجمالي لمعبارات

  

 5عدد العبارات الموجبة=  

 4عدد العبارات السالبة= 

 10العدد الكمي لمعبارات= 

    و منو مؤشر القطبية = 

   
 

(IP = )0.1 

(IP [ ينتمي إلى المجال )-2[ ويمكن تشفيرىا 0.40،+0.40 

 وىي تدل أن الكممات الموجبة والسالبة متقاربة.

 – 1 –حساب مؤشر الحيادية لممعمم 

 (=  INمؤشر الحيادية )
 عدد العبارات المحايدة (عدد العبارات الموجبة عد العبارات السالبة)

العدد اإلجمال لمعبارات
 

 5عدد العبارات الموجبة= 

 4عدد العبارات السالبة= 

 1عدد العبارات المحايدة= 

 10العدد اإلجمالي لمعبارات= 

(IN = )(   )  

  
 

(IN  = )- 0.8  
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(IN[ ينتمي إلى المجال )-1[ ويمكن تشفيرىا  0.5-، 1 

 اء محايد )حياد ضعيف(.وىي تدل عمى أن القميل من العبارات ذات إيح

 ( يوضح ذلك.6لعينة والجدول رقم )ثم نقوم بحساب مؤشر القطبية والحيادية لكل أفراد ا

 عرض نتائج تقنية الشبكة الترابطية: . 1.1.1.1

التربة  معمم
 الخاصة

العدد الكمي 
لمعبارات 
 المتداعية

عدد 
العبارات 

 اإليجابية)+(

عدد 
العبارات 
 (-السمبية )

عدد 
رات العبا

 (0المحايدة )

مؤشر 
 القطبية

مؤشر 
 الحيادية

1 10 5 4 1 0.1 -0.8 
2 9 5 4 0 0.11 -1 
3 8 5 2 1 0.37 -0.75 
4 8 4 4 0 0 1- 
5 8 5 3 0 0.25 1- 
6 7 3 3 1 0 0.71- 
7 7 2 4 1 0.28- -0.71 
8 7 3 3 1 0 0.71- 

 5 27 32 64 المجموع
لمشبكة الترابطية مع حساب مؤشر القطبية والحيادية يوضح النتائج العامة  (6جدول رقم )

 نجاز لدى معمم التربية الخاصة.لدافعية ال 

 لعينة االستطالعية وحساب كال من:بتطبيق تقنية الشبكة الترابطية عمى أفراد ا

 "IPمؤشر القطبية"

 "INمؤشر الحيادية "
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ا( لكل فرد من أفراد العينة وانطالقا من حساب العدد الكمي لمعبارات المتداعية )المصرح بي
(، ثم 0العبارات الحيادية ) د( ثم عد-العبارات السمبية ) ديجابية )+(  وعدالعبارات اإل داالستطالعية وعد

 نجاز.تحويل البيانات الكيفية إلى بيانات كمية لفيم أوضح لمعنى دافعية اإل

-مؤشر القطبية يتأرجح بين ] ( الخاص بنتائج العامة لمشبكة الترابطية نجد أن6من الجدول رقم )
[ وىي تدل عمى أن معظم العبارات الموجبة 0.40+،0.40-[ والذي ينتمي إلى المجال ]0.37، 0.28

 والسالبة متقاربة من حيث داللتيا ومعانييا، وتمثمت ىذه العبارات في: 

لفئة الخاصة، عامل مع فئات التربية الخاصة، أسعى لتحقيق اإلدماج ليذه اأتأشعر باألمان عندما 
أستعمل كل الوسائل المتاحة في التعميم المتخصص ألحقق األىداف المسطرة في التربية الخاصة، 
أحرص أن أكون محبوبا مع ىؤالء األطفال، التدريس في ميدان التربية الخاصة يساعدني عمى تحقيقي 

مالئي، أرغب في تنمية ذاتي، أعتز بكوني معمما في التربية الخاصة، أنجز أعمالي بشكل أفضل من ز 
قدرات األطفال ذوي الحاجات الخاصة، أحب مدح زمالئي لمعمل الذي أنجزه مع ىذه الفئة وخاصة 
األعمال التي تتعمق بالحفالت، حماسي لمعمل يقل بعد فترة من الزمن، أتجنب غالبا القيام بالميام 

ىذه الفئة الخاصة، نجاحي في العمل والمسؤوليات الصعبة في عممي، أقوم بأعمال روتينية في عممي مع 
مع ىذه الفئة يشعرني باالستقرار واألمن، أشعر أن االجتماعات والندوات التي تقام في مؤسسات ومراكز 
التربية الخاصة ذات أىمية، أحتاج لبذل جيد مضاعف كمعمم في التربية الخاصة، أشعر بأني شخص 

مع فئات التربية الخاصة، أسعى إلى تحقيق أىداف عممي يكتفي بالقميل من اآلمال والطموحات في العمل 
في فترة زمنية مناسبة، أشعر بالتعب بعد فترة وجيزة من بداية اليوم الدراسي في مؤسسات أو مراكز التربية 

لى جيد كبير، أتشوق لرؤية وتعميم ىؤالء األطفال بعد العطل، إالخاصة، أترك ميام عممي التي تحتاج 
القات جيدة مع زمالئي ورؤسائي في العمل، أشعر بأني مجتيد ومثابر في عممي في أسعى إلى بناء ع

التربية الخاصة، أسعى الستكمال دراستي األكاديمية بشكل متخصص في التربية الخاصة، تعاون أولياء 
ي ذوي االحتياجات الخاصة معي يجعمني أبذل جيدا أكبر، المعاممة الحسنة بين فريق العمل تجعمن أطفال

حسن أدائي، أذىب كل يوم لممركز وأنا في غاية النشاط والحماس، تدفعني روح المنافسة مع زمالئي أ
نجازىا مجيودا كبيرا، أظن أن مينتي تقابل إنحو التفوق والنجاح، أبادر لمقيام باألنشطة التي يتطمب 

يذه الفئة، يمكنني العمل مع خال تعديالت عمى البرامج الخاصة بإدباحترام من قبل األخرين، أحاول دائما 
ىؤالء األطفال لفترات طويمة دون الشعور بالممل، أستطيع العمل مع ىؤالء األطفال طوال اليوم دون 
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تعب، أفكر في تغيير عممي كمعمم في التربية الخاصة، أشعر برغبة في االنسحاب من العمل مع األطفال 
مى كل ما يخص التعميم في التربية الخاصة، أتحمل كل ذوي اإلعاقات الشديدة، أحاول القراءة واالطالع ع

كون معمما متميزا في التربية الخاصة، أالصعاب حتى أحقق النجاح المنشود في عممي، أرغب في أن 
 أواجو أي مشكمة في العمل دون ممل، عممي مع فئات التربية الخاصة يمثل لي عبئا ثقيال.

لتربية الخاصة حول دافعية اإلنجاز ليم الموجودة ىل يوجد اختالف في نمط استجابات معممي ا
 وغير الموجودة. 

نجاز الموجودة فعال وىي إن الجدول التالي يوضح عينة من نمط استجابات المعممين لدافعية اإل 
 يجابية .تحمل المعاني اإل

 العبارة الرقم
 أشعر باألمان عندما أتعامل مع ىذه الفئة الخاصة. 1
لي في العمل الذي أنجزه مع فئات التربية الخاصة خاصة األعمال التي  أحب مدح زمالئي 2

 .أقوم بيا في الحفالت
 تجنب غالبا القيام بالميام والمسؤوليات الصعبة في عممي.أ 3
 أسعى إلى تحقيق اإلدماج لفئات التربية الخاصة. 4
 أحتاج لبذل جيد مضاعف لتعميم فئة التربية الخاصة.   5
 لى التفوق.إي مجال تعميم ذوي االحتياجات الخاصة تساعدني في الوصول ميارتي ف 6
 دراستي األكاديمية بشكل متخصص في التربية الخاصة. الستكمالأسعى  7
 تعاون أولياء األطفال ذوي الحاجات الخاصة معي يجعمني أبذل جيدا أكبر. 8

نجاز ربية الخاصة حول دافعية ال ( يوضح العبارات اليجابية الستجابات معممي الت7جدول رقم)
 الموجودة فعال

وقد كانت استجابات عينة من  معممي التربية الخاصة لدافعية االنجاز غير موجودة فعميا والتي 
 أخدت الداللة السالبة وىي ممثمة في الجدول التالي:

 



الدراسة المٌدانٌة اءاترإج                                                                الفصل الخامس:      

103 
 

 العبارة الرقم
 *النجاحالمنافسة مع زمالئي نحو التفوق و تدفعني روح  1
 أن مينتي تقابل باحترام من قبل األخرين. أظن 2
 أتحمل كل الصعاب حتى أحقق النجاح المنشود في عممي. 3
 عممي مع فئات التربية الخاصة يمثل لي عبئا تقيال. 4
 أشعر برغبة في االنسحاب من العمل مع األطفال ذوي اإلعاقة الشديدة.  5
 أواجو أي مشكمة في العمل دون ممل. 6
 العمل مع ىؤالء األطفال لفترات طويمة دون الشعور بالممل. يمكنني 7
 إلعداد برامج خاصة لفئات التربية الخاصة.  أوقات فراغي استغاللأحاول  8

نجاز غير ( يوضح العبارات السمبية  الستجابات  معممي التربية الخاصة  حول دافعية ال 8جدول رقم )
 الموجودة.

ة متداعية من أفراد العينة االستطالعية بمغت نسبة العبارات عبار  64بمعنى آخر أن من أصل 
التي تمثل مؤشر القطبية بداللتو اإليجابية ودالالتو السمبية من استجابات معممي التربية الخاصة لدافعية 

عبارة  تتمحور غالبيتيا في  32%، بمجموع 92.19نسبة باإلنجاز الموجودة فعال، وغير الموجودة  
عبارة تؤكد عمى دافعية سمبية غير  27مى دافعية موجودة لدى معمم التربية الخاصة ومؤشرات تدل ع
 موجودة فعميا. 

-[  والذي ينتمي غالبا  إلى المجال ]1-، 0.71-نجد أن مؤشر الحيادية يتأرجح بين ] في حين
ضعيف،  [ أي أن القميل من العبارات المتداعية من طرف معممي التربية الخاصة ذات حياد1-،0.5

 بمعنى أنيم ال يعرفون أين يتم تصنيفيا ىل ضمن الدوافع الموجودة فعميا أو دوافع غير موجودة فعميا.

عبارات  5بمجموع  ℅7.81بمغت نسبة العبارات المحايدة التي صرح بيا معمم التربية الخاصة 
ى ترقيات، أومن تتمثل في: أعمل جاىدا من أجل الحصول عمى مكافأة مادية، أبذل جيدا لمحصول عم

بأن الحظ أىم عوامل الحصول عمى ترقيات، أسعى لمحصول عمى رضا مديري في العمل، أبدل جيدا 
 كبيرا لمحصول عمى تقديرات مرتفعة.

                                                           
*
ً رغم أن تصنٌف هذه العبارات  تم على أساس أنها سلبٌة، دافعٌة إنجاز غٌر موجودة، إال أنها مصاغة  بطرٌقة فً بعض األحٌان  محاٌدة و ف  

 .أحٌان أخرة إٌجابٌة
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مالحظة: ال بد من اإلشارة إلى أن بعض استجابات معممي التربية الخاصة عمى تقنية الشبكة 
وفي أحيان أخرى تكون العبارات فييا إضافات لمعبارة األصمية الترابطية تكون مكررة لنفس العبارة حرفيا، 

أو  تدل عمى معاني متقاربة وتحمل نفس الداللة والجدول التالي مثال توضيحي الستجابات لمعممي 
 الموجودة.غير التربية الخاصة  لعبارة تمثل دافعية لإلنجاز موجودة وعبارة أخرى  تمثل دافعية لإلنجاز 

دافعية 
 نجازاإل

عدد  العبارة
 تكرارىا

 لمقاربة ليا في الداللة.المعاني ا

دافعية 
اإلنجاز 
 الموجودة

  حب الفئة وحب التعامل معيا
 
 
4 

أسعد بحياتي عندما أكون مع األطفال - 
 .ذوي الحاجات الخاصة

أحرص أن أكون محبوبا مع ىؤالء  -
 األطفال.

 أحب التعامل مع ىؤالء األطفال.-
 دني.عبية الخاصة يسالعمل في مجال التر -

دافعية 
نجاز اإل

الغير 
 موجودة

 3 تعديل برامج التربية الخاصة
 

دخال تعديالت عمى البرامج إأحاول دائما -
 الخاصة بيذه الفئة.

أقوم بإدخال تعديالت عمى برامج التربية  -
عاقة الفئة إالخاصة حسب ما يناسب درجة 

 التي أعمل معيا.
لتعديل  أحاول استغالل أوقات فراغي -

 البرامج الخاصة لفئات التربية الخاصة.
 

 ( يوضح العبارات المتقاربة في الداللة.9جدول رقم )

وحساب مؤشر القطبية ومؤشر الحيادية  إن النتائج المحصل عمييا من تطبيق تقنية الشبكة الترابطية
نجاز لدى معمم التربية إلا البحث الخاص بدافعية كان ليا دور أساسي في التحديد األولي لبنود استبيان

 الخاصة وبناءه في شكمو النيائي ومن ثم احتساب شروطو السيكومترية.
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 نتائج الدراسة االستطالعية:. 1.1
 حساب الخصائص السيكومترية الستبيان دافعية االنجاز: -
بو أن يكون االختبار أو المقياس قادرا عمى قياس ما أعد لقياسو فقط ولقياس  يونعن الصدق:  -1

 يوجد عدة أساليب ومن بين ىذه األساليب والتي قمنا باستخداميا: الصدق
: بعد تفحص جميع بنود وعبارات االستبيان من حيث صمتيا بالصفة صدق المحتوى أو المضمون - أ

المراد قياسيا وبما أن ىذا االستبيان معد من مجموع استجابات معممي التربية الخاصة عمى تقنية 
ارات تعبر بصدق شكال ومضمونا عن دافعية اإلنجاز لدى معمم التربية الشبكة الترابطية فإن العب

 الخاصة.
لمتحقق من صدق أداة الدراسة والتأكد من أنيا تخدم أىداف الدراسة تم عرضيا  صدق المحكمين: - ب

من قسم عمم النفس لكونيم مختصين ويمكنيم الحكم عمى ما إذا كانت ىذه العبارات *أساتذة 6عمى 
 فعال ما أعدت لقياسو ولقد تم حساب صدق االستبيان بالمعادلة التالية:  الموضوعة تقيس

                    
 عدد االتفاقات
عدد المحكمين

 صدق المحكمين 

 والنتائج موضحة في الجدول التالي: 
 

 النسبة ب % البنود
1،2،3،4،6،8،11،12،13،15،18،19،21،22،23، 
24،25،26،27،28،29،30،31،32،33،34،35،36، 

37،38،39،40،41،43،44. 

100% 

5،10،14،16،17،20،42. 83.33% 
7،9. 66.67% 

 ( يوضح النسبة المئوية لصدق البنود استبيان دافعية النجاز.10جدول رقم )
( أن جميع عبارات أو بنود االستبيان تم الموافقة عمييا من طرف 10) يتضح من الجدول رقم

 أغمبية األساتذة.
                                                           

*
،   وسٌلة  قراٌرٌة  حرقاس. بورصاص فاطمة الزهراء،  د ، أ بوتفنوشات حمٌدة، أ.بهتان عبد القادرأ .األساتذة المحكمٌن: 

 هامل أمٌرة.   أ. مكناسً محمد،أ.
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عطاء مالحظات تتمثل في تجنب إالتي تمت الموافقة عمييا مع  وتوجد مجموعة من العبارات
عادة الصياغة لبعض الجمل وقد تم األخذ بكل ىذه المال حظات والجدول الجمل المركبة وتبسيط المغة وا 

 التالي يوضح ذلك: 

رقم 
 العبارة

 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل

لتربية أشعر باألمان عندما أتعامل مع فئات ا 1
 الخاصة.

 ندما أتعامل مع الفئات التي تحتاجأشعر بالراحة ع
 التربية الخاصة.

أحرص أن أكون محبوبا من طرف األطفال ذوي  أحرص أن أكون محبوبا مع ىؤالء األطفال.  4
 االحتياجات الخاصة.

التدريس في ميدان التربية الخاصة يساعدني  5
 عمى تحقيقي ذاتي.

لتربية الخاصة يساعدني عمى التدريس في ميدان ا
 إثبات ذاتي.

 عتز بانتمائي إلى سمك معممي التربية الخاصة.أ عتز بكوني معمما في التربية الخاصة.أ 6

لمعمل الذي أنجزه مع ىذه أحب مدح زمالئي  9
 خاصة األعمال التي تتعمق بالحفالت.الفئة و 

أحب مدح زمالئي لمعمل الذي أنجزه مع ىذه الفئة 
 .الخاصة

أقوم بأعمال روتينية في عممي مع ىذه الفئة  12
 الخاصة.

يغمب عمى عممي مع فئات التربية الخاصة الطابع 
 الروتيني.

لى تحقيق أىداف عممي في فترة زمنية إأسعى  17
 مناسبة.

 أستغرق الوقت الالزم لتحقيق أىداف عممي.

 مالقاة ىؤالء األطفال بعد العطل.أتشوق ل .بعد العطلأتشوق لرؤية و تعميم ىؤالء األطفال  20

المعاممة الحسنة بين فريق العمل تجعمني أحسن  25
 أدائي.

المعاممة الحسنة بين أعضاء فريق العمل تجعمنني 
 أحسن من أدائي.

أبادر لمقيام باألنشطة التي يتطمب إنجازىا  28
 مجيودا كبيرا 

أقبل عمى األنشطة التي يتطمب إنجازىا مجيودا 
 كبيرا.

أحاول دائما إدخال تعديالت عمى البرامج  30
 الخاصة بيذه الفئة.

أحاول دائما إدخال تعديالت تحسن من البرامج 
 الخاصة بيذه الفئة.
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عممي مع فئات التربية الخاصة يمثل لي عبئا  39
 ثقيال.

 عتبر عممي مع فئات التربية الخاصة عبئا ثقيال.أ

ئة جاىدا من أجل الحصول عمى مكاف أعمل 40
 مادية.

أعمل جاىدا ألجل االستفادة من مكافأة مادية في 
 الميام التي أقوم بيا.

أومن بأن الحظ أىم عوامل الحصول عمى  42
 ترقيات.

 أعتقد بأن الحظ أىم عامل لالستفادة من الترقيات.

أسعى إلى الحصول عمى رضا مسؤولي في  أسعى لمحصول عمى رضا مديري في العمل. 43
 العمل.

 نجاز قبل وبعد التعديل.يوضح عبارات استبيان دافعية ال (  11ل رقم )جدو

 س المعنى أو الداللة والتي قد تمكما قد أشار األساتذة المحكمين إلى بعض العبارات التي تحمل نف     
 إلغاؤىا وىي موضحة في الجدول التالي: 

رقم 
 العبارة

 المالحظة  العبارة

01 
 

13 

ل مع فئات التربية أشعر باألمان عندما أتعام-
 الخاصة.

نجاحي في العمل مع ىذه الفئة يشعرني  -
 باالستقرار واألمن.

وعميو  العبارتان متشابيتان وتحمالن نفس المعنى
 (.13تم إلغاء العبارة رقم )

03 
 
 

08 
 

الوسائل المتاحة في التعميم  استعمل كل-
المتخصص ألحقق األىداف المسطرة في التربية 

 الخاصة.
ب في تنمية قدرات األطفال ذوي الحاجات أرغ -

 الخاصة.

ان وتحمالن نفس المعنى وعميو العبارتان متشابيت
 (.08إلغاء العبارة رقم )تم 

11 
 

19 

أتجنب غالبا القيام بالميام والمسؤوليات  -
 الصعبة في عممي.

 أترك ميام عممي التي تحتاج إلى جيد كبير.-

لمعنى  وعميو العبارتان متشابيتان وتحمالن نفس ا
 (.19تم الغاء العبارة رقم )
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21 
 

25 

أسعى إلى بناء عالقات جيدة مع زمالئي -
 ورؤسائي في العمل.

المعاممة الحسنة بين فريق العمل تجعمني  -
 أحسن أدائي.

وعميو ن متشابيتان وتحمالن نفس المعنى العبارتا
 (.21لغاء العبارة رقم )إتم 

33 
34 

عمم في التربية أفكر في تغيير عممي كم-
 الخاصة.

أشعر برغبة في االنسحاب من العمل مع  -
 األطفال ذوي االعاقة الشديدة.

العبارتان متشابيتان وعميو تم الغاء العبارة رقم 
(34.) 

36 
 

38 
 

تحمل كل الصعاب حتى أحقق النجاح أ-
 المنشود في عممي.

 أواجو أي مشكمة في العمل دون ممل. -

وعميو تم الغاء العبارة رقم العبارتان متشابيتان 
(36.) 

 .( يوضح العبارات التي تم إلغاؤها12جدول رقم )

 الثبات: . 1
بمركز  05معممين،  10عمى عينة تكونت من  تم حساب ثبات االستبيان بطرقة التجزئة النصفية

د تم حساب معامل صغار الصم. ولقبمدرسة  05ذىنيا، و عاقينالتكفل النفسي والبيداغوجي باألطفال الم
 معامل بيرسون و تم تصحيحو بمعادلة سبيرمان. والجدول التالي يوضح ذلك: ـالثبات ب

 
 بعد التصحيح قبل التصحيح معامل الثبات

 0.93 0.87 نجازاستبيان دافعية اإل
 .( يوضح معامل الثبات الستبيان دافعية االنجاز13جدول رقم )
وبعد  0.87مة  معامل الثبات بمعادلة بيرسون كان ( أن قي13يتضح من خالل الجدول رقم )

 .0.93 ـتصحيحو بمعادلة سبيرمان قدر ب
 وىذا يدل عمى أن معامل ثبات االستبيان مرتفع و بالتالي ىو صالح لمتطبيق.
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 الدراسة األساسية:  .1
 : منهج الدراسة. 1.1

نوع البحث واليدف ختيار الباحث لمنيج معين دون اآلخر أثناء دراسة ظاىرة معينة عمى ايتوقف 
و لمحقائق العممية في أي فرع منو، فالمنيج ىو الطريق أو األسموب الذي يسمكو الباحث العممي في تقصي

 .(17، ص 2007)غازي عناية،  فروع المعرفةمن 

استخدام المنيج الوصفي  اوبحكم طبيعة الموضوع الذي نحن بصدد دراستو فإنو يتطمب من
ظاىرة ما بقصد وصفيا وصفا دقيقا وتفسيرىا تفسيرا عمميا والمنيج الوصفي التحميمي الذي يرتبط بوصف 

 تندرج تحتو كل البحوث التي تصف الظواىر كما ىي في الواقع وتوضح العالقة بين المتغيرات.

فالمنيج الوصفي التحميمي يعرف بأنو الطريقة المنظمة لدراسة الحقائق الراىنة المتعمقة بظاىرة أو 
د أو أوضاع، بيدف اكتشاف حقائق جديدة أو التأكد من صحة حقائق قديمة، وأثارىا موقف أو أفرا

، 41، ص2005)إسماعيل شعباني، تفسيرىا والكشف عن الجوانب التي تحكميا و  والعالقات التي تتصل بيا

 ، وتتمثل خطوات المنيج الوصفي التحميمي في ما يمي: (40ص 

 فحص الموقف اإلشكالي. -

 د المشكمة ووضع الفروض.ومن ثم تحدي -

 واختيار المفحوصين. -

عدادىا. -  ويمي ذلك اختيار أساليب جمع البيانات وا 

 وتقنين أساليب جمع البيانات. -

 .(184، ص 2015)مشطر حسين،  وأخيرا وصف النتائج وتحميميا وتفسيرىا -

 عينة الدراسة وخصائصها:. 1.1
 الدراسة: ةعين -

اض البحث وتغني الباحث عن مشقات دراسة العينة ىي تمثيل لممجتمع األصمي وتحقق أغر 
 .(100، ص2004)ذوقان عبيدات وآخرون، المجتمع األصمي 



الدراسة المٌدانٌة اءاترإج                                                                الفصل الخامس:      

110 
 

  :كيفية اختيار العينة -
يعبر مجتمع البحث عن جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث بمعنى أنو جميع األفراد أو  

مع دراستنا ىذه قميل فقد تم األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكمة البحث وبحكم أن مجت
األخذ بأسموب العينة المسحية والتي يعرفيا طاىر حسو الزيباري بأنيا طريقة لتجميع معمومات شاممة 

)طاىر حسو  حول جوانب الظاىرة المدروسة من جميع وحدات البحث سواء كانت أفرادا أو جماعات

  .(68، ص 2011الزيباري، 

المتواجدين مركز التكفل النفسي والبيداغوجي لألطفال  و قد شممت دراستنا جميع المعممين
 معمم ومعممة. 34(، وقد بمغ عددىم صغار الصمومدرسة  المعاقين ذىنيا

 خصائص العينة: -
 الخبرة:  -1

 %بـ النسبة  العدد الخبرة
 % 41.18 14 سنوات  10أقل من

 %26.47 09 سنة  20إلى  10من
 %32.35 11 سنة 20أكثر من 

 %100 34 جموعالم
 ( يوضح توزيع معممي التربية الخاصة حسب متغير الخبرة.14جدول رقم )

 
 لتوزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة. النسبة المئوية بينوالشكل التالي ي
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 (يبين النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير الخبرة.11شكل رقم)

- 
 التعميق: -

( يتضح أن عدد أفراد العينة حسب متغير الخبرة  يتوزع بين 12( والشكل رقم )14من خالل الجدول رقم )
معمم  والمعممين العاممين لفترة  14أي  %41,18سنوات بنسبة  10المعممين العاممين لفترة أقل من 

معممين أما المعممين العاممين لفترة  9والتي تمثل  %26,47سنة ممثمين بنسبة  20إلى  10تتراوح من
معمم، وعميو نستنتج أن متغير الخبرة موجود أكثر عند  11ما يعادل %32,35سنة بنسبة  20ر من أكث

صغار الصم يتبعان سنوات وربما يعود ذلك إلى أن مركز اإلعاقة الذىنية ومؤسسة  10الفئة األقل من 
 الميني لمشباب. والتي تتبع في السنوات االخيرة سياسة الدمج (ADS)لوكالة التنمية االجتماعية 

 نوع العاقة:  -1
 %  بـ النسبة العدد نوع اإلعاقة

 %47,06 16 *إعاقة ذىنية
 52,94% 18 †إعاقة سمعية

 %100 34 المجموع
 ( يوضح توزيع معممي التربية الخاصة حسب متغير نوع العاقة.15جدول رقم)

                                                           
*
نخفاض ٌتالزم مع قصور فً سلوكه م اكتماله، و هذا االأو توقف و عدتأخر، نموه العقً  نتٌجةتتمثل فً انخفاض األداء الوظٌفً العقلً للفرد   

 التوحد التخلف العقلً،... ـالتكٌفً . وتضم االعاقة الذهنٌة األطفال المصابٌن ب
†
 و تعتمد االعاقة السمعٌة على مقدار الخسارة السمعٌة  و الذي تتمثل فً انحراف فً السمع ٌحد من قدرة الفرد على التواصل السمعً ، اللفظً، 

 ٌتراوح بٌن المتوسط والخفٌف و الشدٌد. 
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 نوع اإلعاقة.و الشكل التالي يوضح النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير 

 ( يبين النسبة المئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير نوع العاقة.11رقم ) شكل

 

 التعميق:  -

( يتضح أن عدد معممي اإلعاقة الذىنية ومعممي 13( والشكل رقم )15من خالل الجدول رقم )
لتي تمثل نسبة معمم ومعممة وا 16اإلعاقة السمعية متقارب، حيث بمغ عدد معممي اإلعاقة الذىنية 

، ومنو %52,94معمم والتي تمثل نسبة  18، أما معممي اإلعاقة السمعية فقد بمغ عددىم 47,06%
نستنتج  أن معممي اإلعاقة السمعية أكتر وربما يعود ذلك إلى أن المعممين موزعين حسب المواد 

 فالقسم الواحد قد يدرسو أكثر من معمم. 

 درجة العاقة:  -1
 %بـ  النسبة دالعد درجة اإلعاقة

 %26,47 9 *خفيفة
 %32,36 11 †متوسطة
 %41,17 14 ‡شديدة

                                                           
*
 دٌسٌبال فً االعاقة السمعٌة.. 07الى  07درجة فً االعاقة الذهنٌة ومن  07الى  55من  

دٌسٌبال فً االعاقة السمعٌة. 07الى  07درجة فً االعاقة الذهنٌة  ومن  55الى  55من  
†
 

‡
 ٌسٌبال فً االعاقة السمعٌة.د 97الى  07درجة فً االعاقة الذهنٌة. و من  55أقل من  



الدراسة المٌدانٌة اءاترإج                                                                الفصل الخامس:      

113 
 

 100 34 المجموع
 ( يوضح توزيع معممي التربية الخاصة حسب  متغير درجة االعاقة.16جدول رقم )

 و الشكل التالي يبين النسبة المئوية لتوزيع أفراد حسب متغير درجة اإلعاقة.

 مئوية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير درجة العاقة.يبين النسبة ال (11شكل رقم )

 

 التعميق : -
( يتضح أن عدد المعممين يتوزع بطريقة  متقاربة حسب 14( والشكل رقم)16) من خالل الجدول رقم

معممين  10درجة اإلعاقة التي يتعاممون معيا حيث يبمغ عدد معممي اإلعاقة الخفيفة 
، أما %32,36معمم والممثمة بنسبة   11متوسطة فيبمغ عددىم أما معممي اإلعاقة ال %26,47بنسبة

ومنو نستنتج أن أفراد عينة معممي  %41.17معمم أي ما يماثل نسبة 14معممي اإلعاقة الشديدة فبمغ 
االعاقة الشديدة أكثر من حيث العدد من عممي االعاقة المتوسطة والخفيفة وذلك قد يكون راجع الى 

 .تقبالن حاالت االعاقة الشديدة أكثر من الحاالت األخرىأن المركز والمؤسسة يس

 

 

 

26,47% 

32,36% 

41,17% 

 خفٌفة

 متوسطة

 شدٌدة 
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 . الطار الزماني والمكاني لمدراسة.1.1

 .الطار المكاني: 1.1.1

نظرا لكون الدراسة الحالية تبحث عن العالقة بين االحتراق النفسي ودافعية اإلنجاز لدى معمم التربية 
صغار بيداغوجي لألطفال المعاقين ذىنيا، ومدرسة الخاصة فقد شمل مجال دراستنا المركز النفسي ال

 الصم.

 الطار الزماني:. 1.1.1

إلى غاية  04/04/2016، وبالتحديد ابتداء من 2016طبقت الدراسة األساسية خالل شير أفريل 
17/04/2016. 

حث في جمع مجموعة الوسائل واألساليب واإلجراءات التي يعتمد عمييا البا  وىي :. أدوات الدراسة1.1
المعمومات الخاصة ببحثو وىي متنوعة ويحدد استخداميا بناءا عمى احتياجات البحث العممي وبراعة 

 .(24ص  ،2003)صالح الدين شروخ، الباحث وكفاءتو في تحسين استخدام الوسيمة أو األداة 

واستبيان دافعية ولقد تم االعتماد في ىذه الدراسة عمى مقياس االحتراق النفسي لرائدة حسن الحمر،  
 اإلنجاز. 

صمم ىذا المقياس من طرف رائدة حسن الحمر وقد استعانت في :  . مقياس االحتراق النفسي1.1.1
صياغة العديد من بنودىا عمى مقياس ماسالش الذي استخدم في كثير من الدراسات التي أجريت في 

 بند. 22ويحتوي المقياس عمى  ،0,79 ـاالحتراق النفسي ولقد حصل المقياس عمى درجة ثبات تقدر ب

 :تعميمة المقياس -
تحتوي عمى تعميمات تتضمن التحية والتعريف بيدف المقياس وعدد عباراتو وطريقة اإلجابة عمى فقراتو، 
كما يحتوي عمى البيانات الشخصية الخاصة بالمعمم والمرتبطة بفرضيات الدراسة وأكدنا عمى سرية 

معممين قراءة عباراتو جيدا واختيار العبارة المعبرة عنيم بصدق حيث أن كما طمبنا منيم أي ال المعمومات،
 اإلجابة تكون موزعة عمى ثالث بدائل: دائما، أحيانا، أبدا، وفي األخير قدمنا شكر مسبق ليم.
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 : طريقة التصحيح -
     إلى ثالث درجات في          اس االحتراق النفسي من درجة واحدتوزعت أوزان بدائل فقرات مقي

العبارات السمبية ومن ثالث درجات إلى درجة واحدة في العبارات اإليجابية، وبجمع الدرجات المتحصل 
 الحصول عمى الدرجة الكمية لمفرد.عمييا ككل يتم 

 :. استبيان دافعية النجاز1.1.1
ين بالدراسة من التعريف باالستبيان : ىو عبارة عن نموذج يضم مجموعة أسئمة توجو إلى األفراد المعني -

أجل الحصول عمى معمومات حول موضوع أو مشكمة أو موقف يتم تنفيذ االستبيان إما عن طريق المقابمة 
 .(108، ص2004)رشيد زرودتي، الشخصية أو ترسل عن طريق البريد 

وفي ىذا الصدد تم تصميم استبيان لقياس دافعية اإلنجاز لدى معمم التربية الخاصة وذلك اعتمادا     
 تقنية الشبكة الترابطية والتي قمنا بتوضيحيا في الدراسة االستطالعية. عمى

 :التعريف باستبيان دافعية االنجاز لدى معمم التربية الخاصة -

ىو استبيان ييدف إلى قياس دافعية اإلنجاز لدى معمم التربية الخاصة، تم بناءه من الواقع الفعمي 
عبارة وبعد عرضو عمى  44ن في صورتو األولية من لممعممين فيو واقع من ممارستيم ولقد تكو 

 عبارة في صورتو النيائية، تتكون فقرات ىذا االستبيان من:38المحكمين أصبح يتكون من 

 جابي.إينجاز تعبر عن موضوع يجابية وذلك لكون دافعية اإلإعبارات مصاغة بطريقة  -
الختبارات النفسية ومن ىذه االختبارات عبارات كاشفة لتزييف اإلجابة: والمعمول بيا في العديد من ا -

(، 24(، )22(، )15(، )11(، )10(، )9وتتمثل ىذه العبارات في العبارات رقم ) * MMPIاختبار
(29( ،)33( ،)36.) 

 بدائل ىي: 03تنقسم بدائل االجابة عمى بنود االستبيان إلى 
 دائما، أحيانا، أبدا. 

 

 

                                                           
*
 .6901قائمة مٌنٌسوتا متعددة األوجه  
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 : التعميمات -
از لدى معمم التربية الخاصة عمى تعميمات تتضمن التحية والتعريف يحتوي استبيان دافعية االنج 

جابة عمى فقراتو، كما يحتوي عمى البيانات الشخصية الخاصة بيدف االستبيان وعدد عباراتو وطريقة اإل
 بالمعمم  والمرتبطة بفرضيات الدراسة وأكدنا عمى سرية المعمومات وفي األخير قدمنا شكر مسبق ليم.

 :حيحطريقة التص -
ويتم  ،نجاز من ثالث درجات إلى درجة واحدةاستبيان دافعية اإلتوزعت أوزان بدائل فقرات  

 ت المحصل عمييا في جميع الفقرات.الحصول عمى الدرجة الكمية لمفرد عمى االستبيان بعد جمع الدرجا

 أساليب تحميل البيانات:  .2.1

صول عمى المعمومات الالزمة تم عرضيا بعد جمع البيانات حول المتغيرات المراد قياسيا والح  
 ومعالجتيا باستخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية والتي تتمثل في:

 لحساب صدق بنود استبيان دافعية اإلنجاز. النسبة المئوية%:1.5.2. 

عدد االتفاقاتصدق البند = 
عدد المحكمين
 ×100 

 ات استبيان دافعية اإلنجاز.: لحساب معامل ثب معامل بيرسون و سبيرمان 2.5.2. 

  :          (r)معامل بيرسون -
           

√      (  )        (  )  
 

 

   :(R)معامل سبيرمان -
  

   
 

برنامج ولإلجابة عمى التساؤالت المطروحة في اإلشكالية ولمتحقق من الفرضيات المقترحة استخدمنا 
 ( حيث تم من خاللو: spssئية لمعموم االجتماعية )زمة اإلحصاحال

 بين متغيرات الدراسة : االحتراق النفسي ودافعية اإلنجاز. حساب معامل االرتباط بيرسون  3.5.2.

حيث يسمح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  .حساب مقايس النزعة المركزية والتشتت:1.2.1
 لفروق.بتحديد المتغير الذي تكون لصالحة ا
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: لتحديد الفروق بين المتوسطات حسب متغير نوع االعاقة  في االحتراق النفس t.test. اختبار 2.2.1
 وفي دافعية االنجاز.

: الختبار الفرضيات المتعمقة بمدى وجود فروق ذات داللة anova. تحميل التباين األحادي 3.2.1
ي تحتوي عمى أكثر من مجموعتين و تتمثل في احصائية بين أفراد العينة ترتبط بالخصائص الشخصية الت

 الخبرة ودرجة اإلعاقة.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 :خالصة

نجاز تطبيق كل من مقياس االحتراق النفسي واستبيان  دافعية اإلام بالدراسة األساسية و يبعد الق      
عمى معممي التربية الخاصة المتواجدين بمركز التكفل النفسي والبيداغوجي لألطفال معاقين ذهنيا ومدرسة 

والمناقشة   بعرض وتفسيرقوم نحصائيا إالصم وجمع البيانات الخاصة بالفرضيات ومعالجتها  صغار
 لتأكد من صحة الفرضيات أو عدمها.

 

 



 

السادس: عرض وتحليل ومناقشة وتفسير نتائج  الفصل
 الدراسة:

 .عرض و تحليل النتائج  حسب الفرضيات.1

 . عرض وتحليل نتائج الفرضية العامة.1.1

 . عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية األولى.2.1

 . عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية الثانية.3.1

 . عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية الثالثة. 4.1

 . عرض و تحليل نتائج الفرضية الجزئية الرابعة.5.1

 . عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية الخامسة. 6.1

 . عرض وتحليل نتائج لفرضية الجزئية السادسة.7.1

 .مناقشة وتفسير النتائج حسب الفرضيات.2

 رضية العامة.. مناقشة وتفسير نتائج الف1.2

 . مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى. 2.2

 . مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية.3.2

 . مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثالثة. 4.2

 . مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الرابعة. 5.2

 الخامسة.. مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية 6.2

 . مناقشة وتفسير نتائج الفرضية السادسة.7.2
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 الفرضيات: عرض وتحليل النتائج حسب 1.

 : والتي كان مفادىا:عرض وتحليل نتائج الفرضية العامة. 1.1

"توجد عالقة ارتباطيه سالبة بين مقياس االحتراق النفسي واستبيان دافعية لإلنجاز لدى معلم التربية 
 الخاصة".

بين متغيرات  "Rولمتحقق من صحة ىذه الفرضية  قمنا بحساب معامل االرتباط  بيرسون " 
 الدراسة والجدول التالي يوضح ذلك.

 مستوى الداللة   معامل االرتباط عدد أفراد العينة متغيرات الدراسة
 9.90 -9.400 43 االحتراق النفسي

 43 نجازدافعية اإل دال 
ز نجا( يوضح معامل ارتباط بيرسون بين مقياس االحتراق النفسي واستبيان دافعية ال 17جدول رقم )

 لدى أفراد عينة الدراسة.

اتضح أنو توجد عالقة ارتباطيو سالبة بين متغير ( 17من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم ) 
وقد بمغ معامل االرتباط القيمة  9.90االحتراق النفسي ومتغير دافعية اإلنجاز عند مستوى داللة 

 فرضية محققة.وىذا يدل عمى أن ىذا االرتباط سالب وبالتالي ال -9.400

 والتي كان مفادىا: . عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية األولى:1.1

 "توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق النفسي لدى معلم التربية الخاصة تعزى لمتغير الخبرة":

 ANOVAباستخدام تحميل التباين األحادي  *"Fولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب قيمة " 
 لتالي يوضح نتيجة ىذا االختبار.والجدول ا

 

 

                                                           
*
 .2" تدل على التحليل العاملي لما يكون عدد المتغيرات  أو المؤثرات المحسوبة أكثر من Fقيمة "  
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 اإلحصائية األساليب       
  الخبرة  

المتوسط  التكرار
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

F  مستوى
 الداللة

 9.900 4.033 9.0.903 0.3.4.0 03 سنوات 09أقل من 
 9.06009 0.0030 90 سنة  09الى  09من  غير دال

 9.00304 0.60300 00 سنة 09أكثر من 
 ." لداللة الفروق بين متغير الخبرة في االحتراق النفسيF( يوضح قيمة "18جدول رقم)

ومستوى داللة  (F=3.144)( نالحظ أن قيمة 18من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم ) 
وىذا ما يمكننا القول بعدم  ،(      ( وىذه القيمة أكبر من مستوى الداللة المقترح )       )
سنوات والذين  09جود فروق ذات داللة إحصائية بين معممي التربية الخاصة الذين تقل خبرتيم عن و 

سنة. وبالتالي الفرضية غير  09سنة والذين تكون خبرتيم أكثر من  09و 09تتراوح مدة خبرتيم ما بين 
 محققة.

مي التربية ( نالحظ أن المتوسط الحسابي لمفئة األولى أي معم18ومن خالل الجدول رقم )
( أما الفئة 9.0.903بانحراف معياري ).0.3.4سنوات بمغ  09الخاصة الذين تقل مدة خبرتيم عن 

سنة فقد بمغ المتوسط 09و 09الثانية والتي تمثل معممي التربية الخاصة الذين تتراوح خبرتيم ما بين 
ي لمفئة األخيرة أي فئة ( في حين بمغ المتوسط الحساب9.06009( بانحراف معياري )0.0030الحسابي) 

ن ىذا التقارب  ،(9.00304( بانحراف معياري)0.6030سنة ) 09المعممين ذوي الخبرة األكثر من  وا 
 بين المتوسطات الحسابية لمفئات الثالث ىو ما يفسر غياب الفروق بينيم.

 : والتي كان مفادىا:.عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية الثانية1.1

داللة إحصائية في االحتراق النفسي لدى معلم التربية الخاصة تعزى لمتغير نوع "توجد فروق ذات 
 العاقة":

لحساب  Test T pour échantillons indépendantsلمتحقق من ىذه الفرضية تم حساب 
 الفروق بين متغيرات نوع اإلعاقة والجدول التالي يوضح ذلك:
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 أساليب        
 حصائيةإ         

 ة عاقنوع اإل

المتوسط  التكرار
 الحسابي 

نحراف اإل
 المعياري 

T مستوى الداللة 

 9.93 4.009 9.03000 0.6006 06 عاقة ذىنيةإ
 9.06066 0.3004 .0 عاقة سمعيةإ دال

 عاقة في االحتراق النفسي."لداللة الفروق بين متغير نوع الT(يوضح قيمة "19جدول رقم )

( وىي        ( ومستوى داللة )t=3.081أن قيمة )( نالحظ 19من خالل الجدول رقم ) 
( وىذا يجعمنا نقول أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين       أقل من مستوى الداللة المقترح )

 معممي التربية الخاصة تعزى لمتغير نوع اإلعاقة، ومنو الفرضية محققة.

لمعممي اإلعاقة الذىنية بمغ ( نجد أن المتوسط الحسابي 00وبالعودة إلى الجدول رقم )
( أما معممي اإلعاقة السمعية فقد بمغ متوسطيم الحسابي 9.03000( بانحراف معياري )0.6006)
( وىذا يدل عمى أن الفروق وفق متغير نوع اإلعاقة ىي 9.06066( بانحراف معياري قدره )0.3004)

 من معممي اإلعاقة السمعية. لصالح معممي اإلعاقة الذىنية وبالتالي ىم عرضة لالحتراق أكثر

 والتي كان مفادىا: . عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية الثالثة:1.1

لخاصة تعزى لمتغير درجة "توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق النفسي لدى معلم التربية ا
 عاقة".ال

والجدول  ANOVAادي " باستخدام تحميل التباين األحFولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب قيمة " 
 التالي يوضح ذلك:

 إحصائيةأساليب       
 اإلعاقةدرجة

المتوسط  التكرار
 الحسابي

االنحراف 
 ري المعيا

F  مستوى
 الداللة

 9.999 .00.00 0..9.00 0.4030 0 خفيفة 
 9.04003 0.0600 00 متوسطة دال
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  9.00040 .0.0090 03 شديدة
 اللة الفروق بين متغير درجة العاقة في االحتراق النفسي." لدF( يوضح قيمة "12جدول رقم)

ومستوى داللة  F= 12.918)( يتضح أن قيمة )09من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم ) 
وبالتالي توجد فروق ذات  (      (  وىذه القيمة أصغر من مستوى الداللة المقترح )       )

 الخاصة تعزى لمتغير درجة اإلعاقة ومنو الفرضية محققة.داللة إحصائية لدى معمم التربية 

( أن المتوسط الحسابي لمعممي اإلعاقة الخفيفة قدر 09ونالحظ من خالل الجدول رقم ) 
( 0.0600( أما متوسط معممي اإلعاقة المتوسطة فقد بمغ )0..9.00( بانحراف معياري )0.4030بـ)

( بانحراف .0.0090ط معممي اإلعاقة الشديدة )( في حين بمغ متوس9.04003بانحراف معياري )
( وىذا يدل عمى أن الفروق وفق ىذا المتغير ىي لصالح معممي اإلعاقة الشديدة 9.00040معياري قدره )

الشديدة أكثر عرضة يمييا معممي اإلعاقة المتوسطة ثم معممي اإلعاقة الخفيفة أي أن معممي اإلعاقة 
 ة اإلعاقة.حدتو بانخفاض حد لالحتراق وتنقص

 : والتي كان مفادىا:. عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية الرابعة1.1

 "توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدافعية لإلنجاز لدى معلم التربية الخاصة تعزى لمتغير الخبرة":

لي والجدول التا ANOVA" باستخدام تحميل التباين األحادي Fلمتحقق من ىذا الفرض تم حساب قيمة "
 يوضح ذلك:

 حصائية   األساليب اإل   
 الخبرة

المتوسط  التكرار 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

F  مستوى الداللة 

 9.930 .4.00 9.06964 0.0000 03 سنوات 09أقل من 
 9.00000 0.0.30 90 سنة 09إلى  09من  دال

 9.09909 .0.900 00 سنة 09أكثر من 
 " لداللة الفروق بين متغير الخبرة في دافعية االنجاز.F( يوضح قيمة "11جدول رقم)
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 ومستوى داللتو (F=3.558)( يتضح أن قيمة  00من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم )

( وىذا يدل عمى أنو       وىذه القيمة أصغر من قيمة مستوى الداللة المقترح )          
 التربية الخاصة وفق متغير الخبرة ومنو الفرضية محققة.  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معممي

 ـسنوات قدر ب 09ن المتوسط الحسابي لمفئة األقل من أ( يتضح 00وبمالحظة الجدول رقم ) 
ب  09الى  09( وقدر متوسط الفئة الثانية أي ذوي الخبرة من 9.06964( بانحراف معياري )0.0000)
سنة فقد  09أما الفئة الثالثة والتي تمثل ذوي الخبرةاألقل من (9.00000( بانحراف معياري )0.0.30)

 (.9.09909(  وبانحراف معياري ).0.900) ـقدر المتوسط الحسابي ب

 09ومن ىذا يتضح لنا أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية تعزى لمتغير ذوي الخبرة األقل من  
سنة أي أن الدافعية تنخفض  09ة األكثر من سنة ثم ذوي الخبر  09الى  09سنوات يمييا ذوي الخبرة من 

 مع مرور الزمن.

 والتي كان مفادىا:  . عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية الخامسة:1.1

لنجاز لدى معلم التربية الخاصة تعزى لمتغير نوع ذات داللة إحصائية في الدافعية ا "توجد فروق
 العاقة":

لحساب  Test T pour échantillons indépendantsمتحقق من ىذه الفرضية تم حساب ل
 الفروق بين متغيرات نوع اإلعاقة والجدول التالي يوضح ذلك: 

المتوسط  التكرار نوع اإلعاقة 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

T مستوى الداللة 

 9.900 .0.60 .9.00009 0.9.00 06 إعاقة ذىنية
 9.00000 0.0000 .0 إعاقة سمعية دال

 ." لداللة الفروق بين متغير نوع العاقة في دافعية االنجازT(يوضح قيمة "11قم )جدول ر 

( وىي        ( ومستوى الداللة )T=2.684( نالحظ أن قيمة )00من خالل الجدول رقم )
( ومن ىذا يمكننا القول أنو توجد فروق ذات داللة       أصغر من مستوى الداللة المقترح )

 التربية الخاصة تعزى لمتغير نوع اإلعاقة ومنو الفرضية محققة.حصائية لدى معمم إ
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 ـ( أن المتوسط الحسابي لمعممي اإلعاقة الذىنية يقدر ب00ونالحظ من خالل الجدول رقم)  
 ـ( في حين قدر المتوسط الحسابي لمعممي اإلعاقة السمعية ب.9.0000( بانحراف معياري )0.9.00)
 (.9.00000) ( وانحراف معياري قدره0.0000)

من خالل ىذا يتضح أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية تعزى لمعممي اإلعاقة السمعية وبالتالي  
 ىم أكثر دافعية لإلنجاز مقارنة بمعممي اإلعاقة الذىنية.

 والتي كان مفادىا:.عرض وتحليل نتائج الفرضية الجزئية السادسة: 1.1

ة لإلنجاز  لدى معلم التربية الخاصة تعزى لمتغير درجة "توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدافعي
 العاقة".

والجدول  ANOVA" باستخدام تحميل التباين األحادي Fولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب قيمة "
 التالي يوضح ذلك.

 اإلحصائيةاألساليب        
 درجة اإلعاقة

المتوسط  التكرار
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

F  مستوى
 لةالدال

 9.040 0.090 9.00000 0.0.60 0 خفيفة 
 9.040.6 0.0000 00 متوسطة غير دال 

 9.04603 0.0400 03 شديدة
 .نجاز" لداللة الفروق بين متغير درجة العاقة في دافعية ال F( يوضح قيمة "11جدول رقم)

داللة  ( ومستوىF=2.105( يتضح أن قيمة )04من خالل مالحظة بيانات الجدول رقم )
(  وبالتالي ال توجد فروق ذات       ( وىذه القيمة أكبر من مستوى الداللة المقترح )       )

 داللة إحصائية لدى معممي التربية الخاصة تعزى لمتغير درجة اإلعاقة ومنو الفرضية غير محققة.

 قدر بـابي لمعممي اإلعاقة الخفيفة كما نالحظ من خالل ىذا الجدول أن المتوسط الحس
 معممي اإلعاقة المتوسطة فقد قدر بـ( أما المتوسط الحسابي ل9.00000( بانحراف معياري )0.0.60)
 لشديدة فقد قدر متوسطيم الحسابي بـ( أما معممي اإلعاقة ا9.040.6( بانحراف معياري )0.0000)
 (.9.04603( بانحراف معياري )0.0400)
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 مناقشة وتفسير النتائج حسب الفرضيات:. 1
 : والتي كان مفادىا:وتفسير نتائج الفرضية العامة مناقشة .1.1

"توجد عالقة ارتباطيه سالبة بين مقياس االحتراق النفسي واستبيان دافعية لإلنجاز لدى معلم التربية 
 الخاصة".

( والذي يوضح العالقة بين متغيرات الدراسة اتضح أنو فعال توجد 00من خالل الجدول رقم ) 
، أي أنو كمما زاد 9.90نجاز عند مستوى داللة يو سالبة بين االحتراق النفسي ودافعية اإلعالقة ارتباط

االحتراق النفسي لدى معمم التربية الخاصة كمما قمت دافعيتو لإلنجاز والعكس أي  كمما نقص االحتراق 
بالعمل  يبدؤونما وربما يعود ذلك إلى أن معممي التربية الخاصة عند ،النفسي زادت دافعية اإلنجاز لديو

حيث أن مشاعر الحب تكون مسيطرة في البداية  ،مع ىذه الفئة الخاصة يحممون معيم طموحات كبيرة ليا
ولكن التعامل مع ىذه الفئة لمدة طويمة قد يشعرىم باإلحباط والفشل وعدم الكفاية والفاعمية نتيجة لعدم 

 تمكنيم من تحقيق أىدافيم.

ات يكون برواتب ضعيفة مقارنة بالجيد الذي يبذلونو ودون وجود كما أن العمل في ىذه المؤسس 
ترقية وكذلك قمة فرص تحقيق موال يوجد مجال ل  ،نظام لمحوافز والترقيات فإذا كانت األجور ضعيفة

األىداف برغم من الجيد المضاعف  كل ىذا يولد اإلحباط  والشعور بالقمق، اإلجياد التام، اإلحساس 
سدي وكذلك اإلحساس بعدم القدرة عمى اتخاذ القرار وىذا يجعل المعمم يحاول إيجاد بالتعب واإلنياك الج

وبيذا يكون قد تعرض لالحتراق النفسي ويصبح غير قادر عمى أداء ميامو    ،أساليب لمتيرب من ميامو
طفال وبالتالي تنخفض دافعيتو فيو ال يجد أي محفزات تدفعو لإلنجاز وال يجد استجابة جيدة من ىؤالء األ

نو توجد عالقة سمبية بين االحتراق ألتجعمو يزيد من  دافعيتو، أو تخفض من احتراقو ومنو يمكننا القول 
النفسي والدافعية لإلنجاز فالفرد الذي يحترق نفسيا ال يمكنو العطاء حتى ولو حاول ذلك فطاقتو تكون 

 ي دافعية لمعمل. أيو مستنزفة واتجاىاتو سمبية نحو ذاتو وبالتالي ال يمكن أن تكون لد

ومن أجل التوضيح أكثر نورد استجابات أفراد العينة عمى مقياس االحتراق النفسي ومقياس دافعية  
 في الجدولين التاليين: نجازاإل
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 ( يوضح نمط استجابة أفراد عينة الدراسة على بنود مقياس االحتراق النفسي.11جدول رقم )
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( نالحظ نمط استجابة أفراد العينة عمى مقياس االحتراق النفسي والذي 03من خالل الجدول رقم ) 
%  وتراوحت نسبة 00.0% و..00استجابة عمى البديل أبدا والتي تراوحت بين كانت أكبر نسبة 

%  أما البديل دائما فكانت االستجابة عميو تتراوح بين 63.0% و0.0االستجابة عمى البديل أحيانا بين 
 .% وىي أصغر نسبة في استجابات أفراد العينة.40% و0.0

سمبي واألفراد دائما يممون لإلجابة بطريقة يتقبميا  وىذا األمر طبيعي ألن االحتراق النفسي مفيوم 
 ،المجتمع ويفضميا وربما ىذا ألن األفراد يظنون أن إجاباتيم بطريقة مخالفة قد تضر بنظرة المجتمع ليم

واألمر غير الطبيعي في ىذه االستجابات ىو إجابة بعض أفراد العينة عمى نفس البند بطريقة مختمفة وىو 
ان أخذا نسبتين مختمفتين برغم من أنيما يمثالن نفس ت( والم00( و)3عبارتين رقم )ما نالحظو في ال

( 3العبارة وىي )باستطاعتي فيم مشاعر األطفال نحو األشياء بكل سيولة( حيث حصمت العبارة رقم )
( عمى 00% عمى البديل أبدا بينما حصمت العبارة رقم )09% في البديل أحيانا ونسبة 30.0عمى نسبة 

% في البديل أبدا أما البديل دائما فكانت نسبتو متساوية وكان 30.0% في البديل أحيانا و00.0سبة ن
فرد واحد الذي أجاب عميو ويعود ىذا االختالف في اإلجابة عمى نفس البعد في أن أفراد العينة مترددون 

 في اختيار نوع اإلجابة التي تعبر عنيم فعال.
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 .ينة على بنود استبيان دافعية االنجاز(  يوضح نمط استجابة أفراد الع11جدول رقم)

تضح أن استجابات أفراد العينة كانت عمى الترتيب عمى البدائل إ( 00من خالل الجدول رقم )
% يميو 03.0% و0.0حيث كانت نسبة االستجابة عمى البديل دائما تحمل أكبر نسبة والتي تتراوح بين

 %..60% و0.0بديل دائما بنسبة تتراوح بين % ثم ال09.6% و0.0البديل أحيانا بنسبة تتراوح بين 

كما أن معظم عبارات المقياس ىي عبارات إيجابية وىذا متوقع ألن دافعية اإلنجاز مفيوم إيجابيا  
 04.0عمى البديل أحيانا والذي تراوحت نسبتو بين  معظمياالكاشفة لمكذب  فقد كان أما بالنسبة لمعبارات 

% وحصل البديل أبدا عمى نسبة تتراوح 60.6% و...يتراوح بين  % أما البديل دائما فكان60.6%و
ذا ما الحظنا العبارة رقم % فمعظم أفراد العينة كانت إجابتيا بين دائما وأحيانا و 33.0% و...بين  ا 

( والتي تقول أحتاج إلى بذل جيد مضاعف كمعمم في التربية الخاصة  نجد أن أغمب االستجابات 00)
%وىي إجابة 0.0% ثم دائما بنسبة 0..4% ثم البديل أحيانا بنسبة ...0دا بنسبة كانت حول البديل أب

 لى جيد مضاعف. إمقبولة اجتماعيا لكنيا ال تنطبق عمى واقع العمل مع ىذه الفئة والتي تحتاج فعال 

من بعض اإلجابات الزائفة لممعممين والمتناقضة في بعض األحيان إال أنو اتضح وجود رغم الفب
وربما  كان ىذا االرتباط  9.90سالب بين االحتراق النفسي ودافعية اإلنجاز عند مستوى داللة  ارتباط

 أقوى لو أن أفراد العينة أجابوا بصدق تام.

 : والتي كان مفادىا:. مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى1.1

 بية الخاصة تعزى لمتغير الخبر"."توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق النفسي لدى معلم التر 

( والذي يبين الفروق في متغير الخبرة اتضح .0ومن خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم ) 
نو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق تعزى ليذا المتغير أي أن المدة التي يقضييا معممو أ

سي لدييم سمبا أو إيجابا وربما يعود ذلك إلى تشابو التربية الخاصة ال تؤثر عمى مستوى االحتراق النف
الظروف التنظيمية واإلدارية لمعمل فمعممو التربية الخاصة يتعرضون إلى نفس ضغوط العمل والتي ال 
تتغير مع مرور الزمن كما أن الصالحيات المعطاة ليم موحدة حيث ال توجد أفضمية في الصالحيات 

.4 04 أبدل جيدا كبيرا لمحصول عمى تقديرات مرتفعة. .4
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فضة فالكل يعامل بطريقة واحدة  كما أنيم جميعا يعممون لتحقيق أىداف لذوي الخبرة المرتفعة أو المنخ
موحدة وىم كذلك يتعاممون جميعا مع فئات خاصة من المجتمع وكذلك تمقى معظميم نفس التكوين 

 العممي. 

لى أنو توجد فروق ذات إ( والذي توصل 0004ن ىذه النتيجة تتنافى مع دراسة محمود دبابسة )أو 
 لصالح المعممين ذوي الخبرة القصيرة. داللة إحصائية

 والتي كان مفادىا:. مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية: 1.1

"توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق النفسي لدى معلم التربية الخاصة تعزى لمتغير نوع 
 عاقة".ال

إحصائيا في استجابة أفراد العينة في ( والذي يبين أنو توجد فروق دالة 00من خالل الجدول رقم )
أي أن معممي اإلعاقة الذىنية عرضة لالحتراق أكثر من  ،االحتراق النفسي لصالح معممي اإلعاقة الذىنية

وىذا ربما راجع إلى أن فئة المعاقين عقميا  ىي من أكثر فئات التربية الخاصة  ،معممي اإلعاقة السمعية
ر مشقة من العمل مع فئة اإلعاقة السمعية، باإلضافة الى تباين ىذه تعقيدا والعمل مع ىذه الفئة أكث

الخصائص عند التالميذ المعوقين ذىنيا أنفسيم من حيث النوع والشدة، فضعف الذاكرة والتشتت وبطء 
المفاجئة جميعيا خصائص تتطمب وقتا وجيدا  االنفعاليةالتقدم  وظيور السموكات غير التكيفية والتغيرات 

ألجل التعامل معيا، لتشكل في النياية مصدرا من مصادر الضغوط المينية التي تؤدي مضاعفا 
 لالحتراق النفسي لدى العاممين مع ىذه الفئة.  

 والتي كان مفادىا: :.مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثالثة1.1

اصة تعزى لمتغير درجة "توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتراق النفسي لدى معلم التربية الخ
 العاقة".

أن توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة أفراد العينة  اتضح( 09من خالل الجدول رقم )
في االحتراق النفسي لصالح معممي اإلعاقة الشديدة أي أن معممي اإلعاقة الشديدة أكثر عرضة لالحتراق 

وىذا يدل عمى أنو كمما انخفضت درجة  عاقة الخفيفة.النفسي يميو معممي اإلعاقة المتوسطة ثم معممي اإل
اإلعاقة  كمما زادت حدة االحتراق النفسي فمعممو اإلعاقة الشديدة نجدىم أكثر احتراقا من معممي اإلعاقة 
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المتوسطة ومعممي اإلعاقة المتوسطة أكثر احتراقا من معممي اإلعاقة الخفيفة وربما يعود ذلك إلى أن 
لخفيفة ىي فئات قابمة لمتعمم أو قريبة منو جدا كما أنيم يعانون من قصور متوسط، كما الفئة المتوسطة وا

أن نموىم المغوي يكون أحسن من فئة اإلعاقة الشديدة التي يكون نموىم المغوي فييا بطيء جدا  في 
رة  والتي من إال أنيم يستبدلون المغة العادية بمغة اإلشا ، اإلعاقة الذىنية ومنعدم في اإلعاقة السمعية

شأنيا ىي أيضا أن تربك المعمم إن لم يكن متقنا ليا وخاصة أن التكوين الذي يتمقاه المعممون يكون عام 
فالكل يتمقى تكوين موحد دون تخصيص في نوع اإلعاقة التي يتعاممون معيا. كما أن فئة اإلعاقة الشديدة 

يكون السبب ىو فشل المعمم في تحقيق الدمج  تكون أكثر عدوانية لعدم القدرة عمى التكيف كما يمكن أن
فإذا كان من الصعب دمج ذوي اإلعاقة الخفيفة  ،ليذه الفئة والتي تعتبر أىم أىداف التربية الخاصة

وىذا يجعمو  يتوقع الفشل قبل المحاولة في الدمج عاقة الشديدة، والمتوسطة فكيف سيتم دمج ذوي اإل
والظروف المحيطة  تفرض عمى المعمم بذل جيد أكثر من وتطوير ىذه الفئة فكل ىذه الخصائص 

مضاعف وىذا الجيد قد يكون دون نتيجة خاصة عند توقع الفشل وكل ىذا قد يجعمو يعاني من االحتراق 
 أكثر من غيره من معممي اإلعاقة المتوسطة والخفيفة.

 والتي كان مفادىا:. مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الرابعة: 1.1

 "توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدافعية لإلنجاز لدى معلم التربية الخاصة تعزى لمتغير الخبرة".

( يتضح أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد 00من خالل الجدول رقم ) 
نجاز ة اإلسنوات أي أن دافعي 09العينة عمى استبيان دافعية اإلنجاز لصالح المعممين األقل خبرة من 

وربما يعود ذلك إلى أن المعممين ذوي الخبرة األقل  ،لدى معمم التربية الخاصة تنخفض مع مرور الزمن
فيم يتوقعون الكثير من أنفسيم ومن  ، سنوات ىم معممين مازالوا في مرحمة الشباب والعطاء 09من 

ولكن مع مرور ة والتقدم والتحدي، تقدير والمكافأالمنظمة التي ينتمون الييا فيم يتوقعون االعتراف وال
عمميم فيم ىنا يصبحون  ا لتوقعاتيم فيجعميم غير راضين عمىالوقت ينصدمون بالواقع والذي يكون مخالف

وباإلضافة إلى ىذه العوامل نجد  ، ر واقعية فتنخفض طموحاتيم ويصبحون غير قادرين عمى العطاءأكث
د من إحباطو فيو ال يستطيع الوصول معيا إلى أي درجة كذلك طبيعة الفئة التي يتعامل معيا فيي تزي

 من التفوق فكل ىذا يجعمو غير قادر عمى بذل أي مجيود وبالتالي تنقص دافعيتو مع مرور الزمن.
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نو ال توجد فروق ذات أوىذه النتيجة مخالفة لنتيجة دراسة سيام إبراىيم كامل محمد والتي مفادىا   
 تبعا لمتغير سنوات الخبرة. اإلنجاز دافعيةلخاصة عمى مقياس ي التربية امعمم ةداللة إحصائية بين درج

 والتي كان مفادىا: . مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الخامسة:1.1

"توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدافعية لإلنجاز لدى معلم التربية الخاصة تعزى لمتغير 
 .نوع العاقة"

( يتضح أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابة أفراد العينة 00من خالل الجدول رقم )
عاقة السمعية، وربما يعود ذلك إلى أن أنظمة التعميم الخاصة بيم نجاز لصالح معممي اإلفي دافعية اإل

م شبيية إلى حد ما بأنظمة التعميم العادي حيث يتم فيو تقييم أداء التالميذ وفق نتائج الدراسة وىذا يجعمي
وىي متوافقة مع نظرية خصائص المينة التي تقول بأن المعرفة بنتائج دييم معرفة بنتائج العمل الفعمية، ل

العمل تؤدي إلى زيادة الدافعية بينما نجد أن معمم اإلعاقة الذىنية ال تكون لديو معمومات كافية حول 
ميزون بذاكرة ضعيفة فيم ال يتذكرون وذلك ألن تالميذ اإلعاقة الذىنية يت ، نتائج عمميم خاصة المعرفية

قد ينسونو بعد مدة قصيرة. كما أن اآلن فما يتذكرونو   ،األشياء بسيولة كما أن ذاكرتيم قصيرة المدى
معممي اإلعاقة الذىنية بحاجة إلى التكرار والذي من شأنو أن يولد اإلحباط لدى المعمم وبالتالي ينقص من 

 دافعيتو.

 والتي كان مفادىا:ائج الفرضية السادسة: تفسير نتو  .مناقشة1.1

نجاز لدى معلم التربية الخاصة تعزى لمتغير ال "توجد فروق ذات داللة إحصائية في دافعية 
 درجة العاقة".

نو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد أ اتضح( 04من خالل الجدول رقم ) 
درجة اإلعاقة، أي أن درجات اإلعاقة ال تؤثر في دافعية اإلنجاز  العينة في دافعية االنجاز تعزى لمتغير

وربما يعود ذلك  .فالمعمم تكون لو تقريبا نفس الدافعية سواء تعامل مع إعاقات خفيفة أو متوسطة أو شديدة
ة دون تحديد لدرجة اإلعاقة فكل فئة فئات خاصة وتحتاج إلى معاممة خاصإلى أن ىذه اإلعاقات تمثل 

 لى صبر ميما كانت درجة اإلعاقة التي يتعاممون معيا.ا  لى جيد كبير ومضاعف و تحتاج إ
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 توصيات:

لمعمل عمى إزالة بعض العقبات التي تؤثر عمى معممي التربية الخاصة، وزيادة دافعية اإلنجاز 
 :لدييم، فإنو يجب ما يمي

 واإلعداد النفسي لممعمم. ضرورة التدريب الميني -
كل جديد في مجال التربية ضرورة عقد دورات تدريبية لممعممين بصفة مستمرة إلطالعيم عمى  -

قد يخفف من تمك األعباء الواقعة عمييم نظرا لما قد يكسبونو من ميارة في التعامل مما الخاصة 
 مع ىذه الحاالت.

 تصميم األدوات لرصد التغيير في نمو األطفال ومدى التقدم نحو تحقيق األىداف. -
 عداد معممين مختصين بكل فئة.ا  تبني ظروف وأساليب جديدة إلعداد معممي التربية الخاصة و  -
ل المعممين مسؤوليات تفوق قدراتيم الحقيقية لتجنب شعورىم بالعجز ونقص الشعور عدم تحمي -

 باإلنجاز.
األطفال ذوي الحاجات الخاصة وذلك لمناقشة ت دورية لممعممين مع أولياء أمور ضرورة عقد لقاءا -

 مشكالت أطفاليم مما قد يساعد المعممين في عالج تمك المشاكل.
 ىم حول أنماط التسيير المتعمقة بوضع البرامج الخاصة بالتالميذ.السماح لممعممين بإبداء أراء -
 االحتراق النفسي في نتائج العمل.رات تدريبية لممعممين لتوضيح أثر عقد دو  -
الالزمة لمتصدي لضغوط العمل  االستشاراتتدريب كوادر مينية متخصصة تكون قادرة عمى تقديم  -

 واالحتراق النفسي.
ل توفير فرص لمترقيات والمكافأة  وفرص التقدم وتوضيح الحقوق تحسين مناخ العمل من خال -

 والواجبات والميام والتوقعات لتجنب النزاعات والصراعات المختمفة بين العاممين.
 نجاز من خالل العوامل المساعدة عمى تحسين دافعية المعممين.العمل عمى زيادة دافعية اإل -
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 خاتمة:
ة والسمعية إلى العديد من العوائق التي تؤثر عمى عمميم ولقد يتعرض معممي اإلعاقة الذىني 

حاولنا في ىذا البحث التعرض إلى أحد ىذه العوائق والمتمثمة في االحتراق النفسي كما حاولنا معرفة 
 01سنوات، بين  01نجاز وكذلك إلى معرفة تأثير كل من الخبرة ) أقل من العالقة بينو وبين دافعية اإل

سنة(، نوع االعاقة )ذىنية، سمعية( ودرجة االعاقة )خفيفة، متوسطة،  01سنة، أكثر من  01و
 شديدة(.عمى االحتراق النفسي ودافعية اإلنجاز. ولقد توصمنا من خالل ىذه الدراسة الى: 

عند مستوى  نجازدافعية اإلاستبيان  االحتراق النفسي و مقياس وجود عالقة ارتباطية سالبة بين -
 .1.10داللة 

 حصائية بين معممي التربية الخاصة تعزى لمتغير الخبرة.إفروق ذات داللة  توجدال  -
حصائية في االحتراق النفسي لدى معمم التربية الخاصة تعزى لمتغير نوع إتوجد فروق ذات داللة  -

 عاقة.اإل
ية الخاصة تعزى لمتغير حصائية في االحتراق النفسي لدى معمم التربإتوجد فروق ذات داللة  -

 عاقة.درجة اإل
تربية الخاصة تعزى لمتغير نجاز لدى معمم الاإلحصائية في دافعية إتوجد فروق ذات داللة   -

 الخبرة.
نجاز لدى معمم التربية الخاصة تعزى لمتغير نوع اإلتوجد فروق ذات داللة احصائية في دافعية  -

 اإلعاقة.
 عاقة.معممي التربية الخاصة تعزى لمتغير درجة اإل ال توجد فروق ذات داللة احصائية لدى -

وأخيرا نرجو أن تساىم ىذه الدراسة ولو قميال في إثراء معمومات عن االحتراق النفسي ودافعية  
اإلنجاز وكذلك التربية الخاصة لمطالب المتمدرس في عمم النفس وعمم النفس االجتماعي وكل من تيمو 

ات أخرى لى دراسات أخرى مكممة وذلك بدراسة متغير إساسو التطرق ىذه المواضيع والذي يمكن عمى أ
بالرضا الوظيفي أو باألداء الميني وكذلك دراستو عند عينات أخرى وىذا كعالقة االحتراق النفسي 

 لموصول إلى دراسات عممية تفيدنا وتفيد المجتمع.
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 .القاىرة ، دار الشروق،1988 عية و االنفعال"،"الداف حمد عبد العزيز سالمة:أموراي، ت  ادوارد .8
 ،1115المعيد الوطني لمتجارة،  ،"شعباني: "منيجية البحث في العموم االجتماعية إسماعيل .9

 الجزائر.
 ،عمم النفس التربوي و تطبيقاتو في مجال التربية الخاصة"، دار المسيرة" تيسير مفمح كوافحة: .11

 .األردن، 1117
، 4ط دار المسيرة،  ،"مقدمة في التربية الخاصة " :تيسير مفمح كوافحة، عمر فواز عبد العزيز .11

 ، عمان.  1111
 .األردن،  1118، دار المسيرة   الدافعية النظرية و التطبيق"، ثائر احمد غباري :" .11
 التربية الخاصة"، دار الفكر، إلىجمال محمد الخطيب، منى صبحي الحديدي: "المدخل  .13

 .األردن ،1119
 دار الفكر،ة"، مناىج و أساليب التدريب في التربية الخاصالحديدي: " جمال الخطيب، منى .14

 . األردن ، 1119
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، "الضغوط"، مركز تطوير الدراسات و البحوث في العموم اليندسية إدارة" جمعة سيد يوسف: .15
 القاىرة.، 1117

 . األردن، 1117، دار المسيرة   زىرية عبد الحق:" عمم النفس التربوي"، حسين أبو رياش، .16
 .، مصر1115، ية معاصرة"، مؤسسة حوريس الدوليةد:"عمم النفس العام رؤ حسين فاي .17
بين النظريات المبكرة واالتجاىات المعاصرة"، دار  اإلنسان" دافعية  حمدي عمي الفرماوي: .18

 .القاىرة ،1114الفكر العربي ،
، 1116"، دار المسيرة، حمد يحي:" البرامج التربوية لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة أخولة  .19

 .األردن
 ، األردن.1115العقمية"،  دار وائل،  اإلعاقة" : حمد يحي،  ماجدة السيد عبيدأخولة  .11
 ،1114"، دار الفكر، اساليبوفيومو وادواتو و " البحث العممي م ذوقان عبيدات و آخرون: .11

 عمان.
 .األردن ،1114، راضي الوقفي: "أساسات التربية الخاصة"، جيينة .11
 ، األردن.1119ي"، دار البداية ،رانيا عدنان :"عمم النفس المدرس .13
 .القاىرة ، 1994رشاد عمي عبد العزيز موسى :" عمم النفس الدافعي"، دار النيضة العربية ، .14
، 1114الحديث، دار الكتاب  العموم االجتماعية"،منيجية البحث العممي في " رشيد زرودتي: .15

 . الجزائر
لى عمم النفس الصناعي و التنظيمي"، الشروق، إريجيو، ت فارس حممي:" المدخل  رونالدي .16

 .، األردن1999
 التربية"، دار المسيرة، األردن. أساسات:" و آخرون زياد كامل االال .17
معممي و معممات التربية الخاصة"، سمسمة "االحتراق النفسي لدى  زيد بن محمد البتال: .18

 . السعودية،  1111التربية الخاصة ،  إصدارات أكاديمية
، 1111مؤسسة شباب الجامعة،  ،"عمم النفس االجتماعي :"، طارق كمالسعيد عثمان .19

 .اإلسكندرية
:" برامج التربية الخاصة ومناىجيا بين الفكر والتطبيق سعيد محمد السعيد و أخرون .31

 . مصر،  1116، التطوير"، عالم الكتبو 
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 ،النفس الصحي"، دار حامد وسام درويش بيك، فوزي شاكر داود: " عمم -شيمي تايمور، ت .31
 .، عمان 1118

، 1113لمنشر و التوزيع، منيجية البحث العممي لمجامعيين"، دار العموم  صالح الدين شروخ:" .31
 . الجزائر

أساليب البحث العممي في عمم االجتماع"، المؤسسة الجامعية : "الزيباري وطاىر حس .33
 بيروت. ، 1111لمدراسات، 

 ،ازوريي"المناىج و األساليب في التربية الخاصة"، ال سمير أبو مغمي: عبد الحافظ سالمة، .34
 .، األردن2003

 ،1115 العشرين"، دار المسيرة،و طرق التدريس في القرن الواحد عبد المطيف بن حسين فرج: " .35
 .األردن

 .مصر ،2000 "، دار الغريب ،لإلنجاز"الدافعية  :عبد المطيف محمد خميفة .36
،  1114 دليل الرسائل و االطروحات الجامعية "، دار المسيرة،"  عبد اهلل زيد الكيالني: .37

 .األردن
 .األردن، 1117" ، -دليل المعممين و أولياء األمور–"اإلعاقة العقمية  عدنان ناصر الحازمي: .38
 األردن.، 1118ازوري، ير: " القياس و التقويم في التربية الخاصة "، المعصام الن .39
، 1111الغريب، "، دار "القيادة و الدافعية في االدارة التربويةحمد عبد الرحمن عياصرة: أعمي  .41

 .مصر
، القاىرة، 1118" سيكولوجية االتصال و ضغوط العمل"، دار الكتاب الحديث، حمدي: عمي  .41

 .مصر
 .  عمان ، 1117 منيجية اعداد البحث العممي"، دار المنيج،" غازي عناية: .41
 .األردن ،1113قضايا و مشكالت في التربية الخاصة"، دار الفكر ،  فاروق الروسان:" .43
المساندة"، دار  فاطمة عبد الرحيم النوايسة: ''الضغوط و األزمات النفسية وأساليب .44

 األردن. ،1113،المنياج
، سعيد عبد الرحمن: "عمم النفس االجتماعي رؤية معاصرة"، دار الفكر السيدفؤاد البيي  .45

 .مصر، 1999العربي ، 
 األردن.  دار الفكر، " مدخل إلى التربية الخاصة"، حمد الطاىر:أقحطان  .46
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 .األردن، 1111دار الفكر،   " بطيئو التعمم خصائصيم النفسية و التعميمية"، ىاريدي: لوكاند .47
"عمم النفس الصناعي بين النظرية و التطبيق"، دار المعرفة  عبد اهلل: حمدأمجدي محمد  .48

 . مصر،   2013الجامعية،
 ، األردن.1119 دار الثقافة،  ''، اإلكمينيكيمحمد جاسم العبيدي : " عمم النفس  .49
 .األردن ، 2007دار المسيرة، " سيكولوجية الدافعية و االنفعاالت"،  محمد محمود بن يونس: .51
  ، األردن.1111، دار المسيرة ، "قات المتعددة اع" اإل :نوري القمشصطفى م .51
: "سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجات القمش، خميل عبد الرحمن معايطة ير صطفى نو م .51

 األردن.،  1111، دار المسيرة الخاصة"،
  النفسي"، عالقتيا باالحتراقاف التربوي و القيادة التربوية و حمد العياصرة: "اإلشر أمعن محمود  .53

  .األردن  ،1118  ،دار الحامد
 .1993المممكة العربية السعودية،  ناصر محمد العديمي: " إدارة السموك التنظيمي" ، .54
 ، األردن.1118، ، دار الراية" التربوي اإلشرافالنظرية و التطبيق في  :"ىشام يعقوب مريزيق .55
 " االتجاىات الحديثة في مجال التربية الخاصة"،  وليد السيد احمد خميفة، مراد عمي عيسى:  .56

 .مصر، 1116دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، 
 :القاموس
 العربية، النيضة دار ،"النفسي التحميل و النفس عمم معجم: " آخرون و طو القادر عبد فرج

 .بيروت  ،1989

 المجالت:

من قطاع الخدمة المدنية الكويتي ادم غازي العتيبي: " االحتراق الوظيفي لدى العاممين  .1
مجمس  ،جتماعيةوعالقتو بنمط الشخصية )أ( و الرغبة في ترك العمل"، مجمة العموم اال

 ، الكويت .1111 ،1العدد  النشر العممي،
رامي طشطوش و آخرون :" ظاىرة االحتراق النفسي و الرضا الوظيفي و العالقة بينيما لدى  .1

العموم اإلنسانية، المجمد  مجمة جامعة النجاح لألبحاث، معمم غرف المصادر في االردن"،
   األردن . ،1113 (، جامعة اليرموك،8)17
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رمزي رسمي جابر:" مستويات االحتراق النفسي لدى حكام األلعاب الجماعية في فمسطين "،  .3
 العراق. دون سنة،، 7مجمة عموم التربية الرياضية، العدد

االحتراق النفسي لدى معممات التالميذ ذوي صعوبات  " سعيد الظفري و إبراىيم القريوتي: .4
، 1111، 3، العدد 6، المجمة األردنية،  في العموم التربوية، مجمد"التعمم في سمطنة عمان

 األردن.
االحتراق النفسي لدى معممي ذوي االحتياجات الخاصة في  " زياد كامل و صائب كامل: .5

، 3المجمة الدولية التربوية المتخصصة، مجمد ، "منطقة القسيم في ضوء بعض المتغيرات
 .1114، 8العدد 

عمار الفريحات:" مستويات االحتراق النفسي لدى معممات رياض األطفال في محافظة  .6
 ، فمسطين.1111 عمجون "، مجمة جامعة النجاح لألبحاث،

 الرسائل الجامعية :

عالقتيا باتجاه العاممين عية و النفسي والمساندة االجتما مالن: "االحتراقيفالح فيد ال أمل .1
تخصص صحة ، لمحصول عمى درجة ماجستير في التربيةالكويتيين نحو التقاعد المبكر"، 

 .، مصر1118 جامعة الزقازيق،، نفسية
العالقة بين استراتيجيات التعمم و الدافعية لمتعمم و أثرىما عمى  التحصيل :"بن يوسف أمال  .1

 .الجزائر ،1118، جامعة الجزائر ،الماجستير في عموم التربيةمذكرة لنيل شيادة   "،الدراسي
 عالقتو بالدافعية لمتعمم لدى المراىق المتمدرسو  االجتماعية: " التوافق النفسي بمحاج فروج .3

 تسر،التربية، مذكرة لنيل شيادة الماجفي التعميم الثانوي"، تخصص عمم النفس و عموم 
 .الجزائر تيزي وزو،، 1111جامعة مولود معمري، 

"دراسة مستوى االحتراق النفسي لمعممي التربية الخاصة مقارنة رائدة حسن الحمر:  .4
ع تخرج ضمن متطمبات بكالوريوس عمم و مشر بالمعممين العاديين في مممكة البحرين"، 

، 1116، جامعة البحرين، ، كمية التربية قسم عمم النفس-فئات خاصة -النفس التربوي 
 .  البحرين
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حمد: ''االحتراق النفسي لدى معممات التالميذ ذوي اإلعاقة العقمية أـالحسن سيد  سموى محمد .5
بحث تكميمي لنيل درجة الماجستير في  "،بمدينة أم درمان العامالت مراكز التربية الخاصة

      .السودان ،1115 جامعة السودان، االرشاد النفسي و التربوي،
" االحتراق النفسي وعالقتو بأساليب مواجية  :سميمان بن عمي بن محمد بن راشد الحاتمي .6

استكمال لنيل درجة ماجستير في اىرة" ، ظالمشكالت لدى العاممين العمانيين في محافظة ال
    .سمطنة عمان ، 1114، ويز ، جامعة ن تخصص إرشاد نفسي ،التربية

اإلداريين العاممين سماىر مسمم عياد أبو مسعود :" ظاىرة االحتراق الوظيفي لدى الموظفين  .7
في إدارة األعمال،  مذكرة لنيل شيادة ماجستير، ة و التعميم العالي بقطاع غزة"بوزارة التربي

   .غزة ، 1111 ،الجامعة االسالمية
و عالقتيا باالحتراق النفسي لدى مديري المدارس  جرار: " الجدية في العمل أمينسنابل  .8

لنيل مذكرة ، جامعة النجاح الوطنية، "شمال الضفة الغربيةالحكومية الثانوية في محافظة 
 .فمسطين ،1111 ،في اإلدارة التربوية الماجستيردرجة 

الصفحة النفسية لمعممي التربية الخاصة في ضوء متغيرات   :"كامل محمد  إبراىيمسيام  .9
 .، مصر 1113جامعة القاىرة،  ،لنيل درجة دكتوراه في التربية "الدافعية التخصص الخبرة 

عبد اهلل سحمي السبيعي: ''االحتراق النفسي و عالقتو بالرضا الوظيفي لدى معممي  .11
جامعة نايف العربية لمعموم  ،رماجستالتربية الخاصة بمدينة الرياض"، مذكرة لنيل شيادة 

   .الرياض  ،1114 قسم عمم النفس، ، ية العموم االجتماعية و اإلدارية، كماألمنية

مريم:" الضغوط المينية و عالقتيا بدافعية االنجاز لدى أعوان الحماية عثمان  .11
 .قسنطينة  ،1111، جامعة اإلخوة منتوريالمدنية"، كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية، 

كير الالعقالني "التفكير العقالني و التف م اهلل بن عبد الرزاق بن صالح الغامدي :غر  .11
دافعية االنجاز لدى عيينة من المراىقين المتفوقين دراسيا والعاديين بمدينة  و مفيوم الذات و
تخصص إرشاد نفسي،  ، ل شيادة الدكتوراه في عمم النفسدراسة مقدمة لنيمكة المكرمة"، 

 . ، مكة المكرمة1119 ،جامعة أم القرى  كمية التربية،
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القيادي السائد بالنمط  اعفاف وسطاني : "دافعية االنجاز لدى فريق العمل وعالقتي .13
م عمم قس، ادة الماجستير في اإلدارة تربويةمذكرة مكممة لنيل شيتعميمية "، لمدير مؤسسة 

  سطيف.  ،1111 رطوفونيا،النفس و عموم التربية و األ
عالقتو بدافعية لإلنجاز لدى تالميذ الرضا عن التوجيو الدراسي و : "قدوري خميفة  .14

في عمم النفس المدرسي، جامعة  الماجستيرمكممة لنيل شيادة  رةمذك، "السنة الثانية ثانوي
 .ووز  تيزي ، 1111، مولود معمري

ضوء  مشطر حسين:" الوظيفة االجتماعية لممدرسة و شروط كفايتيا التدريسية في .15
 ةجامع، ه في عموم التربيةا، أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتور معايير الجودة التعميمية "

 . باتنة، 1115 ، الحاج لخضر
دردير: "االحتراق النفسي لممعممين ذوي النمط )أ، ب( و  بكرأبو نشوة كرم عمار  .16

في التربية  ستيرالماج لمحصول عمى درجةكالت ''، مذكرة عالقتو بأساليب مواجية المش
   .، القاىرة1117 جامعة الفيوم، ،تخصص صحة نفسية

نيل بحث مقدم ل ،"العاممين في العالقات العامةوضاح محمد:" االحتراق النفسي لدى  .17
 .دمشق ،1119االكاديمية السورية الدولية ، ، الدبموم في العالقات العامة
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 مقياس االحتراق النفسي (: 1ممحق رقم )

 

 

1491ماي8جامعة   

 كمية العموم االنسانية و االجتماعية 

السنة ثانية ماستر عمم النفس االجتماعي قسم عمم النفس                                             

 عنوان الدراسة

 " االحتراق النفسي و عالقته بدافعية االنجاز لدى معمم التربية الخاصة"

 طفال المتخمفين ذىنيادراسة ميدانية بالمركز النفسي البيداغوجي لأل

 -قالمة–و مدرسة تعميم صغار الصم 

 مقياس" االحتراق النفسي"       

 التعميمة: 

 

 

 

 تحت اشراف االستاذ:  من اعداد الطالبتان:

 اميرة                                                               * مشطر حسين  براىمية 
 عزيزي مفيدة 

 
 

 تحٌة طٌبة....وبعد    معلم)ة( التربٌة الخاصة:      

نضع بٌن ٌدٌكم هذا المقٌاس  ،LMDطار التحضٌر لنٌل شهادة ماستر فً علم النفس االجتماعً نظام إفً 

 من طرف  استخدم مسبقا المعد خصٌصا لقٌاس " االحتراق النفسً" و الذيعبارة و  22الذي ٌتكون من 

نأمل تعاونكم معنا و التربٌة العادٌة بمملكة البحرٌن.مراكز ومؤسسات التربٌة الخاصة وفً رائدة حسن الحمر 

ه ال أنمام االجابة التً ترى أنها مناسبة لك مع العلم أ)×( ذلك بوضع عالمة الصرٌحة الواضحة وباإلجابة 

 خرى خاطئة .أتوجد اجابة صحٌحة و 

 ض البحث العلمً .اال ألغرإن المعلومات سوف تعامل بسرٌة تامة ولن  تستخدم أو نعلمكم ب

 شكرا مسبقا على تعاونكم معنا



 

 بيانات شخصية:

سنوات  11أقل من     الخبرة المهنية:              -  1  

   سنة 01إلى  11من                                       

سنة 01أكثر من                                        

                      

 نوع اإلعاقة التي تعمل معها :     اإلعاقة الذهنية                      -0

 اإلعاقة السمعية                                 

             

 فيفة خإعاقة       درجة اإلعاقة التي تعمل معها -3

 إعاقة متوسطة                                             

 إعاقة شديدة                                       

 

  

 

 

 

 

 

: الحالة  



"الحمر رائدة حسنـ"مقياس االحتراق النفسي ل  

رقم  العبارات دائما أحيانا أبدا
 العبارة

شعر بانني منيك بسبب ممارستي ليذه المينة.أ     10 
بانو من الصعب ان اىدا و احس باالسترخاء بعد  يوم اقوم فبو شعر أ   

 بالعمل.
10 

شعر باإلرىاق المستمر عندما استيقظ من نومي و اعرف ان عمي أ   
 مواجية يوم جديد.                                     

10 

 10 باستطاعتي فيم مشاعر االطفال نحو االشياء بكل سيولة.   
شياء ال بشر.أطفال و كأنيم ني اتعامل مع بعض األأشعر بأ     10 
جياد و التعب.إلن التعامل مع االطفال طول اليوم الدراسي يسبب لي اإ     10 
تعامل بفاعمية عالية مع مشكالت االطفال .                أ     10 
شعر بالضغط النفسي بسبب ممارستي ليذه المينة. أ     10 
ايجابيا في حياة كثير من الناس من خالل    ممارستي  شعر اني اؤثرأ   

 ليذه المينة.
10 

لتحاقي بمينتي .        إكثر قسوة مع الناس بعد أصبحت أنني أشعر أ   
                                        

01 

ن ىذه الوظيفة تحجر عواطفي .    نني قمق ألإ     00 
شعر بالحيوية و النشاط.    أ     00 
شعر باإلحباط بسبب ممارستي لمينة التدريس.          أ     00 
عمل في ىذه المينة بإجياد كبير.            أشعر باني أ     00 
طفال من مشكالت.كترث لما يحدث مع األأال      00 
 00  .طفال يسبب لي ضغوطا نفسية شديدةن التعامل المباشر مع األإ   
.    طفالخمق جوا نفسيا مريحا مع األأن أستطيع بكل سيولة أ     00 



طفال بود.تعامل مع األأحس بالراحة عندما أ     00 
ىمية في ىذه المينة.أنجزت اشياء كثيرة ذات قيمة و ألقد      00 
عانيو. ان الضغوطات التي تواجيني في عممي ىي سبب ما أعتقد أ     01 
ثناء ممارستي ليذه أتعامل بيدوء مع المشكالت االنفعالية لألطفال أ   

.المينة  
00 

شياء بكل سيولة.         طفال نحو األباستطاعتي فيم مشاعر اال     00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نجاز.: استبيان دافعية اإل (2)ممحق رقم 

 1491ماي8جامعة 

 كمية العموم االنسانية و االجتماعية

السنة ثانية ماستر عمم النفس  قسم عمم النفس                                                  
 االجتماعي

 عنوان الدراسة

 " االحتراق النفسي و عالقته بدافعية االنجاز لدى معمم التربية الخاصة"

 دراسة ميدانية بالمركز النفسي البيداغوجي لألطفال المتخمفين ذىنيا

 -قالمة–تعميم صغار الصم و مدرسة 

 استبيان دافعية االنجاز لدى معمم التربية الخاصة

 التعميمة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحٌة طٌبة....وبعد    معلم)ة( التربٌة الخاصة:      

 االستبٌاننضع بٌن ٌدٌكم هذا  ،LMDفً اطار التحضٌر لنٌل شهادة ماستر فً علم النفس االجتماعً نظام 

نأمل تعاونكم معنا باإلجابة الصرٌحة و ."ة االنجازٌدافعخصٌصا لقٌاس "  ة عبارة و المعد 38ن ٌتكون مالذي 

امام االجابة التً ترى أنها مناسبة لك مع العلم انه ال توجد اجابة صحٌحة )×( الواضحة و ذلك بوضع عالمة 

 و اخرى خاطئة .

 لعلمً .ض البحث ااو نعلمكم بان المعلومات سوف تعامل بسرٌة تامة ولن  تستخدم اال ألغر

 شكرا مسبقا على تعاونكم معنا



 

 

 بيانات شخصية:

 سنوات  11أقل من        الخبرة المهنية:         -1

 سنة 01إلى  11من                                      

 سنة 01أكثر من                                      

                       

 نوع اإلعاقة التي تعمل معها :       اإلعاقة الذهنية                      -0

 اإلعاقة السمعية                                   

             

 خفيفة درجة اإلعاقة التي تعمل معها:      إعاقة  -3

 إعاقة متوسطة                                               

 إعاقة شديدة                                         

 

  

 

 

 

 

: الحالة  



 استبيان دافعية االنجاز لدى معمم التربية الخاصة

رقم 
 العبارة 

 أبدا أحيانا دائما العبارات

    تحتاج التربية الخاصة. احة عندما أتعامل مع الفئات التيأشعر بالر  10
    اإلدماج ليذه الفئة الخاصة.أسعى لتحقيق  10
ستعمل كل الوسائل المتاحة في التعميم المتخصص ألحقق األىداف المسطرة أ 10

 في التربية الخاصة.
   

    ىؤالء األطفال. ن طرفأحرص أن أكون محبوبا م 10
    التدريس في ميدان التربية الخاصة يساعدني عمى إثبات ذاتي. 10
    سمك معممي التربية الخاصة. عتز بانتمائي إلىأ 10
    أنجز أعمالي بشكل أفضل من زمالئي. 10
    أحب مدح زمالئي لمعمل الذي أنجزه مع ىذه الفئة الخاصة. 10
    حماسي لمعمل ينخفض بعد فترة من الزمن. 10
    أتجنب غالبا القيام بالميام و المسؤوليات الصعبة في عممي.  01
    يغمب عمى عممي مع فئات التربية الخاصة الطابع الروتيني. 00
مراكز التربية و الندوات التي تقام في مؤسسات و أشعر أن االجتماعات  00

 الخاصة ذات أىمية.
   

    تدفعني روح المنافسة مع زمالئي نحو التفوق و النجاح. 00
    أستغرق الوقت الالزم لتحقيق أىداف عممي. 00
أشعر بالتعب بعد فترة وجيزة من بداية اليوم الدراسي في مؤسسات أو مراكز  00

 التربية الخاصة.
   

    أتشوق لمالقات ىؤالء األطفال بعد العطل. 00
    أشعر بأني مجتيد و مثابر في عممي في التربية الخاصة. 00



 

    الخاصة.أسعى الستكمال دراستي األكاديمية بشكل متخصص في التربية  00
    ذل جيدا أكبر.أبتعاون أولياء أطفال ذ وي االحتياجات الخاصة معي يجعمني  00
    بين أعضاء فريق العمل تجعمنني أحسن من أدائي.  المعاممة الحسنة 01
    أذىب كل يوم لممركز و أنا في غاية النشاط و الحماس. 00
    جيد مضاعف كمعمم في التربية الخاصة. أحتاج لبذل 00
    نجازىا مجيودا كبيرا.إأقبل عمى األنشطة التي يتطمب  00
أشعر بأني شخص يكتفي بالقميل من اآلمال و الطموحات في العمل مع فئات  00

 التربية الخاصة.
   

    أظن أن مينتي تقابل باحترام من قبل األخرين. 00
    تعديالت تحسن من البرامج الخاصة بيذه الفئة. أحاول دائما ادخال 00
    أستطيع العمل مع ىؤالء األطفال طوال اليوم دون تعب. 00
    يمكنني العمل مع ىؤالء األطفال لفترات طويمة دون الشعور بالممل. 00
    أفكر في تغيير عممي كمعمم في التربية الخاصة. 00
    كل ما يخص التعميم في التربية الخاصة.القراءة عمى طالع و أحاول اال 01
    أتحمل كل الصعاب حتى أحقق النجاح المنشود في عممي. 00
    كون معمما متميزا في التربية الخاصة.أغب في أن أر  00
    عتبر عممي مع فئات التربية الخاصة عبئا ثقيال.أ 00
    أبذل جيدا لمحصول عمى ترقيات. 00
    جاىدا ألجل االستفادة من مكافأة مادية في الميام التي أقوم بيا. أعمل 00
    أعتقد بأن الحظ أىم عامل لالستفادة من الترقيات. 00
    أسعى إلى الحصول عمى رضا مسؤولي في العمل. 00
    ل جيدا كبيرا لمحصول عمى تقديرات مرتفعة.ذأب 00



 
 

 .spssحساب معامل الثبات و نتائج حسابات برنامج : (3) ملحق رقم
∑

* y  
 

x†
∑ 
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

رات
عبا

ال
 

   
   

   
   

 
   

فراد
األ

 

51 46 
3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 1 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 

41 37 
1 1 3 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 2 

41 38 
2 1 3 1 1 1 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3  

46 42 
3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 3 2 2 3 1 2 1 2 2 3 3 3 3 1 3 2 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 1 4 

46 40 
1 2 1 3 2 1 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 1 5 

                                                           
*
 مجموع العبارات الفردية.  
†
 مجموع العبارات الزوجية.  



47 48 
3 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 3 2 6 

49 45 
3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 7 

48 46 
3 3 3 2 2 1 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3  2 3 3 3 3 3 3 2 2 8 

48 43 
3 3 1 1 3 1 2 3 1 1 3 3 3 3  3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 9 

34 36 
1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 10 

45
1

 42
3

 

 

 

 

 



X.Y       ∑y) ( ∑ (x) األفراد 
2346 2601 2116 51 46 1 
1517 1681 1369 41 37 2 
1558 1681 1444 41 38 3 
1932 2116 1764 46 42 4 
1748 2116 1444 46 38 5 
1974 2209 1764 47 42 6 
2205 2401 2025 49 45 7 
2208 2304 2116 48 46 8 
2064 2304 1849 48 43 9 
1224 1156 1296 34 36 11 
18776 20569 17187 451 413 ∑ 

 

    
           

√      (  )        (  )  
 معامل بيرسون:                            
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 spssنتائج برنامج 
 معامل االرتباط:

Corrélations 

 دافعية االحتراق 

 االحتراق 

Corrélation de Pearson 1 -,399
*
 

Sig. (bilatérale)  ,019 

N 34 34 

 دافعية

Corrélation de Pearson -,399
*
 1 

Sig. (bilatérale) ,019  

N 34 34 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 
  :ت الحسابية لمتغيرات االحتراق النفسيالمتوسطا

 :لخبرةا

 
 نوع اإلعاقة

Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard نوع اإلعاقة 

moyenne 

 
 06070, 24279, 1,6776 16 الذهنية االعاقة

 03905, 16566, 1,4553 18 السمعية االعاقة

 

 

 درجة اإلعاقة
M1 

 Moyenne N Ecart-type معها تتعامل التي  االعاقة درجة

 12889, 9 1,3247 خفيفة اعاقة

 13124, 11 1,5641 متوسطة اعاقة

 22532, 14 1,7078 شديدة اعاقة

Total 1,5599 34 ,23156 

Tableau de bord 

M1 

 Moyenne N Ecart-type الخبرة المهنية

 28054, 14 1,4838 سنوات 10 من أقل

 16120, 9 1,5142 سنة 20 إلى 10 من

 15493, 11 1,6942 سنة 20 من أكثر

  Total 1,5599 34 ,23156 



 
 اق النفسير في االحت الخبرة " لداللة الفروق في متغير Fقيمة "

M1 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,298 2 ,149 3,144 ,057 

Intra-groupes 1,471 31 ,047   

Total 1,770 33    

 

 

 

 

 " لداللة الفروق بين متغير نوع اإلعاقة في االحتراق النفسيTقيمة "       

 

 اق النفسير في االحت " لداللة الفروق في متغير درجة اإلعاقةFقيمة "

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,804 2 ,402 12,918 ,000 

Intra-groupes ,965 31 ,031   

Total 1,770 33    

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene 

sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 

(bilatéral

e) 

Différe

nce 

moyen

ne 

Différen

ce 

écart-

type 

Intervalle de 

confiance 95% 

de la différence 

Inférie

ure 

Supérie

ure 

M

1 

Hypothèse 

de variances 

égales 

,331 ,569 
3,15

0 
32 ,004 ,22236 ,07059 ,07857 ,36615 

Hypothèse 

de variances 

inégales 

  
3,08

1 

26,04

7 
,005 ,22236 ,07217 ,07402 ,37069 



  اإلنجاز. دافعيةلمتغيرات  ت الحسابيةالمتوسطا

 الخبرة:

 

Tableau de bord 

M1 

 Moyenne N Ecart-type المهنية الخبرة

 16063, 14 2,2575 سنوات 10 من أقل

 19955, 9 2,1842 سنة 20 إلى 10 من

 20010, 11 2,0598 سنة 20 من أكثر

Total 2,1741 34 ,19821 

 

 

 نوع اإلعاقة:

 

Tableau de bord 

M1 

 Moyenne N Ecart-type االعاقة نوع

 19278, 16 2,0855 الذهنية االعاقة

 17177, 18 2,2529 السمعية االعاقة

Total 2,1741 34 ,19821 

 

 درجة اإلعاقة:

 

Tableau de bord 

 

 Moyenne N Ecart-type معها تعمل التي  االعاقة درجة

 17229, 9 2,2865 خفيفة اعاقة

 13286, 11 2,1292 متوسطة اعاقة

 23654, 14 2,1372 شديدة اعاقة

Total 2,1741 34 ,19821 

 

 

 



 دافعية اإلنجاز." لداللة الفروق في متغير الخبرة في F قيمة " 
 

 

ANOVA à 1 facteur 

 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,242 2 ,121 3,558 ,041 

Intra-groupes 1,054 31 ,034   

Total 1,296 33    

 

 دافعية اإلنجاز. " لداللة الفروق بين متغير نوع اإلعاقة فيTقيمة "

 
 " لداللة الفروق في متغير درجة اإلعاقة: F قيمة "

 

ANOVA à 1 facteur 

 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,155 2 ,078 2,105 ,139 

Intra-groupes 1,141 31 ,037   

Total 1,296 33    

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur 

l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 

(bilatéral

e) 

Différenc

e 

moyenne 

Différenc

e écart-

type 

Intervalle de 

confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieu

re 

M1 

Hypothèse de 

variances égales 
,169 ,684 

-

2,678 
32 ,012 -,16740 ,06251 -,29472 -,04008 

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  
-

2,659 

30,31

8 
,012 -,16740 ,06294 -,29589 -,03891 



 


