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 ممخص البحث
وأثنر   البحث إلي الكذف عنؽ ععالينة برننامر إرينادئ  نايؼ عمني إسنتراايجيات السؾاج نة هدف     
اإلن اك الشفدي لدئ ُمعمسنات التربينة الخا نة لف نات )السكفنؾعيؽ، الُرنؼ و نعاف  حد خفض  عي

( ُمعمسنننة مسنننؽ لنندي ؽ درجنننة عالينننة منننؽ 211الدننس ، اإلعا نننة ال(هشينننة(، وبمننة  نننؾام عيشنننة البحننث )
 ناك واسثمن  أدوات البحنث عني )مسيناس اإلن  -ُبسحاعغتي األسكشدرية والبحينرة  –اإلن اك الشفدي 

كسننا اننؼ اسننتخدام ،  إعننداد الباحثننة(:  برنننامر إريننادئ  ننايؼ عمنني إسننتراايجيات السؾاج ننة ،الشفدنني 
عننؽ ُمدننتؾئ  واحميننو وا نن  ُمذننكمة البحننث لمكذننف الؾ ننفي الئننايؼ عمنني ر نندالسننش ر  يؽ: مش جنن

،  التجريبننني ذو ارنننسيؼ السجسؾعنننة الؾاحننندة السنننش ر، و اإلن ننناك الشفدننني لُسعمسنننات التربينننة الخا نننة 
 :  وأع رت نتاير البحث

 اإلن اك الشفدي لدئ ُمعمسنات عروق ذات داللة إحرايية بيؽ متؾسظات درجات وجؾد -
 الخا ة بيؽ السياسيؽ الئبمي والبعدئ ولرالح السياس البعدئ.التربية 

اإلن ننناك الشفدننني لننند   ال اؾجننند عنننروق ذات داللنننة إحرنننايية بنننيؽ متؾسنننظات درجنننات -
اإلعا ننة ال(هشيننة( عنني  -ُ ننؼ و ننعاف الدننس   -عيؽ ُمعمسننات التربيننة الخا ننة )مكفننؾ 

فيسنننا عننندا محنننؾر اإلج ننناد البننندني ولرنننالح ُمعمسنننات السكفنننؾعيؽ يميننن  ، السيننناس البعننندئ
 ُمعمسات الُرؼ و عاف الدس  وأخيرًا ُمعمسات ذوئ اإلعا ة ال(هشية . 

اإلن ننناك الشفدننني لننندئ  اؾجننند عنننروق ذات داللنننة إحرنننايية بنننيؽ متؾسنننظات درجننناتال  -
 .البعدئ والتتبعيالخا ة بيؽ السياسيؽ التربية ات ُمعمس

الخا ننة عمنني إسننتراايجيات مؾاج ننة  و نند أو نن  الباحثننة بزننرورة انندريا ُمعمسننات التربيننة       
،  ، وادريبينننة ، واإلهتسنننام باعنننداد بنننرامر إريننناد ة  ننن ؾل العسنننو مننن  ذوئ اإلحتياجنننات الخا نننة

،  ا ؼ عمنني اداأ أدوارهننؽ الس شيننة بكفنناأة وعاعميننةدنناعد ننة  مسننا  ُ التربيننة الخا وعالجيننة لُسعمسننات
ائد ؼ الدعؼ الشفدي ل ؽ وإدراك الئايسيؽ عمني العسمينة التربؾينة ألهسينة الرنحة هسية والتأكيد عمي أ 

 . الشفدية لمُسعمسات عي كاعة السراحو التعميسية
 ُمعمسنات -دنياإلن ناك الشف  -إسنتراايجيات السؾاج نة  -برننامر إرينادئ  ات السفتاحيػة: سالكم

 . الخا ة التربية
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Abstract 
The research aimed at finding out the effectiveness of a counselling 

program based on coping strategies to reduce the level of phycological 

exhaustion for special educational teachers for (blind, deaf and hard of 

hearing and intellectual disability), The sample size consisted of (144) 

teachers who have high degree of phycological exhaustion in 

Alexandria and Elbehera governorates.The research tools consisted of 

(phycological exhaustion scale, and a counceling program based on 

coping strategies prepared by the researcher). The descriptive approach 

has been used, based on monitoring and analyzing the main research 

problem to reveal the level of phycological exhaustion for special 

education teachers.The experimental approach has also been used, with 

one group design, the study results have shown: 
- There are statistically significant differences in (pre and post) 

measurements for special education teachers in the areas of 

phycological exhaustion under discussion and for the benefit of 

post mesurment. 

- There are no statistically significant differences in the average 

score of phycological exhaustion for special education teachers in 

terms of specialization (blind children's teachers, deaf and hard of 

hearing's teacher, intellectual disabled children's teachers) in the 

post mesurments except for the physical stress scale, and in favour 

of blind children's teachers, followed by deaf and hard of hearing 

children's teachers, intellectual disabled children's teachers. 

The researcher has recommended the necessity of training 

special education teachers on stratigies to face the pressures of working 

with children with special needs, and the interest in preparing 

counseling, training and remedial programs for teachers of special 

education. 

Key words: Counseling Program - Coping Strategies - phycological 

exhaustion - Special Education Teachers 
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 مقجمة
إن بي ننننة العسننننو افننننرض عمنننني اإلندننننان مظالننننا عنننندة احتنننناج إلنننني الُئنننندرة عمنننني التفاعننننو      

الس شية. وعني  نؾأ باستجابات ُمشاسبة. ويتحدد ذلػ وعًئا لمدسات الذخرية وطبيعة الغروف 
ذلػ اتحدد ُ درة الفرد عمي إدراك الغروف والُست يرات عي بي نة العسنو ومندئ اؾاعئن  الذخرني، 
وعدم الُئدرةعمي ُمجاب ة الز ؾل الس شينة انشعكس عمني األداأ الس شني، ومنا يتبعن  منؽ الذنعؾر 

إلني حالنة بعدم الرغبة عي مؾا مة العسو ونئص الذعؾر باإلنجاز الذخري ومؽ ثؼ الؾ نؾل 
( إلني أن ادداأ الجيند لمعنامميؽ عني 2991وأيار كو مؽ الدسادوني والربيعنة )اإلن اك الشفدي 

مجننال الخنندمات اإلندننانية يتظمننا اننؾاعر البي ننة الُسشاسننبة لمُعشررالبذننرئ ، األمننر النن(ئ يتظمننا 
العسننو الجنناد مننؽ اشغيسننات العسننو عنني امننػ الس ننؽ مننؽ أجننو التئميننو مننؽ السرننادر الزننا ظة 

التي اؤدئ بالعامميؽ ب ا إلي الذعؾر باإلن اك الشفدني. عناألدوار الؾعيةينة الؾا نحة، والعناأ و 
الننؾعيفي الُسشاسننا، وعنندم اعننارض األدوار، والنندعؼ الُسشاسننا، وبي ننة العسننو الُسشاسننبة ، إ نناعة 
إلي اإلعداد الس شي الجيد ، وو نؾح السدنؤليات . كنو ذلنػ  خمنة بي نة ُمالأمنة ُمذنجعة اجعنو 

 رد  ذعر باألمان الؾعيفي.الف
( عمنننني أن العسننننو ُ سكننننؽ أن  كننننؾن مرنننندًرا هاًمننننا لمراحننننة 0222وأكنننند ربنننني عنننني دراسننننت  )    

واإلسنننتثسار والر ننني الذخرننني. كسنننا ُ سكشننن  أ زنننًا أن  كنننؾن باعثًنننا لمئمنننة، ومرننندًرا لمسذننناعر 
 نننحؾا الدنننمبية مثنننو الزننن   الشفدننني، واإلن ننناك الس شننني. وأن منننؾعفي العديننند منننؽ الئظاعنننات أ

 عريدة س مة ألعراض عيزيايية وسيكؾلؾجية ناجسة عؽ اإلن اك الؾعيفي.
( إلي أن اإلندان يؾاج  العديد 01، 0221كسا أيارت نتاير دراسة كٍو مؽ حميسة ، وامال )  

مننؽ الزنن ؾل والغننروف عمنني مننر حياانن  ، ويدننتخدم إسننتراايجات متعنندد  لتبعنند  عشنن  التننؾار، 
التؾازن إال أن البعض  فذو عي إاباع هن(  اإلسنتراايجيات. ويرجن  والئمة واجعم  عي حالة مؽ 

 ه(ا إلي إختالف سسات األعراد، واشؾع األحداث والغروف.
( أن الُسجتسننن  السدرسننني  نننؾرة ُمرننن رة منننؽ الُسجتسننن  ككنننو، 0222كسنننا ذكنننر العرا زنننة )   

ا نة ع نؼ  عنانؾن منؽ وأعراد  ليدؾا بسأمؽ عسنا ُ عانين  ادخنرون، فباإل ناعة إلني ُمذنكالا ؼ الخ
ُمذكالت اتعمة بظبيعة م شت ؼ، كؾن ا م شة اتظما كثينرًا منؽ التحُسنو والرنبر والعظناأ بدنبا 
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الزنن ؾل الكثيننرة التنني يتعر ننؾن ل ننا. مسننا يننؤدئ عنني  الننا األحيننان إلنني اإلحدنناس باإلن نناك 
 الشفدي ولؾ بسدتؾيات متفاواة . 

لمُسعمنؼ أ نبح ُمذنكمة ُممحنة عني السيندان  ياإلن ناك الشفدنإلني أن  Scott (2019)وأينار      
عي نظاق العسو بدبا الز ؾل وعندم الُئندرة عمني  إلن اك الشفديالتربؾئ. وان الُسعمؼ  ذُعر با

 السؾاأمة والتكُيف م  عروف م شة التدريس.
وُيعد العسو عي مجال التربية الخا ة منؽ األعسنال التني اتدنؼ بظناب  خناص وذلنػ يرجن       

الف ات الخا ة مؽ األعراد التي يتؼ التعاُمو مع ا عني سنبيو الر ني والش نؾض ب نؼ ، إلي طبيعة 
 والحرص عمي اإلستفادة مؽ ُ دراا ؼ وإمكاناا ؼ مؽ أجو ايدير إندماج ؼ عي ُمجتس  ععال.

وإ سانًا بالظا ات الكامشة لُكو عرد مؽ ذوئ اإلحتياجات الخا ة عان ذلنػ يتظمنا الدنعي       
ر البننرامر التربؾيننة الُسئدمننة إلنني ؼ. وهنن(ا يتظمننا عنني الُسئابننو إعننداد بننرامر انندريا النندبول لتظننؾي

لمكننؾادر البذننرية الئايسننة عمنني رعننايت ؼ، واننربيت ؼ. وأحنند أهننؼ الكننؾادر البذننرية السشننؾل ب ننا ذلننػ 
العسنننو اإلندننناني الئنننايؼ عمننني العظننناأ ، والُج ننند ، واإلخنننالص عننني العسنننو هنننؾ الُسعمنننؼ  ننناحا 

 نية الدامية . الرسالة اإلندا
إن الُسعمؼ الُكفأ الُسثابر يب(ل السزيد مؽ الج ؾد الُسخمرة عي سنبيو احئينة األهنداف التربؾينة 
السشذننؾد . وعنني عننو الغننروف الس شيننة يؾاجنن  الُسعمننؼ العدينند مننؽ التحنند ات والزنن ؾل التنني  نند 

حنننال عننندم اكنننؾن داخمينننة أو خارجينننة والتننني ُ سكنننؽ أن اكنننؾن سنننببًا عننني اثبننني  ال سنننؼ وذلنننػ عننني 
التعاُمننو مع ننا، ومؾاج ت ننا بأسنناليا إ جابيننة ععالننة مسننا يننؤدئ إلنني عئنندان الداع يننة ل نجنناز عنني 
ميدان العسو، وعئدان الحساس ، وعدم الذنعؾر بسيسنة العسنو ، واندني ُمدنتؾئ ادداأ . ومنؽ ثنؼ 

 اإلن اك الشفدي لمُسعمؼ. 
 ناك الشفدني ُ عند ُمذنكمة خظينرة ( عمني أن اإلن0221وعي ه(ا الدياق أكد ريذان عني دراسنت  )

 ا ظة  ستد أثرها إلي أ ما سمؾكيات الُسعمؼ مسا يتراا عمي   م  إنتاج الُسعمؼ ، ل(ا  ستد أثر  
عي با ي مجناالت الحينا . كالعال نات من  النُزمالأ واألسنرة ، واأل ند اأ ، مسنا  فئند الفنرد الُئندرة 

ًرا ومئدمننة إل ننظرال الرننحة الشفدننية عمنني التؾا ننو الؾجننداني منن  ادخننريؽ، وُيعنند هنن(ا مؤينن
 لمفرد)الُسعمؼ(.
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( إلنني أن ُمعمننؼ التربيننة الخا ننة هننؾ جننؾهر 20، 0225كسننا أيننار بننؾزيشزن عنني دراسننت ا )    
العسميننة التربؾينننة، وكثينننرًا منننا يؾاج نننؾا عننني السننندارس مؾا نننف وعنننروف عديننندة يتعر نننؾن خالل نننا 

ال زننا مسننا يننؤثر سننمبًا عمنني حننالت ؼ لحنناالت مننؽ اإل ننظرال، والئمننة، والخننؾف، واإلحبننال  و 
 الشفدية والرحية، ويشعكس بدور  عمي ُمدتؾئ اداي ؼ عي العسو .

( إلننإ إرافنناع ُمدننتؾ  اإلن نناك الشفدنني 0229(، الر ناد )0221كسنا أيننارت نتنناير دراسننة ذكنني )
لننند   ُمعمسنننات التربينننة الخا نننة، حينننث ُاعننند  ُمذنننكمة خظينننرة  ستننند أثرهنننا إلنننإ أ منننا سنننمؾكيات 

عمسننننات  مسننننا يتراننننا عمينننن   مننننة اإلنتنننناج، واإلندننننحال مننننؽ العسننننو ، ويئننننو  إهتسام ننننا بالُبعنننند السُ 
اإلندنننناني عنننني التعامننننو عتئننننو ُمذنننناركاا ا الؾجدانيننننة منننن  السحيظننننيؽ ب ننننا ويزننننعف إنزننننباط ا 

 اإلجتساعي.
( إلنني أن ُمعمسننة رينناض األطفننال اؾاجنن  بعننض الُسذننكالت (Butler, 2005, 55وأيننار     

زد ننناد حجنننؼ العسنننو، وعننندم الئننندرة عمننني  نننب  سنننمؾك األطفنننال، وُعئننندان النننتحُكؼ الس شينننة : )كا
والدنننيظرة عننني مجرينننات األمنننؾر الس شينننة، إ ننناعة إلننني  نننعف العايننند السنننادئ لس شنننة التننندريس، 

 وإستسرار الشغرة الُستدنية( التي  د يؤدئ إستسرارها إلي اشامي عاهرة اإلن اك الشفدي.
(  أن ع نؾر التنأثيرات الدنمبية لمُسعمسنة ونئنص  ندرا ا Callagher , 2004 , 2كسنا ذكنر )  

عمننني العسنننو وادداأ الس شننني  ننند ينننؤدئ إلننني أن ائننن  الُسعمسنننة عننني  نننراع بنننيؽ خيننناريؽ، عامنننا أن 
اربح مش كة عي عسم ا ال ائؾئ عمي مؾا مة العظاأ, أو أن اترك الس شنة جدند ًا باإلنرنراف 

مؽ الالُمباال ، وعدم اإلهتسام وإهسال ُمتظمبات م شة إلي م شة أخرئ أو نفديًا  بأن ُابدئ نؾعًا 
 اربية الظفو.

( عمني أن مرنادر الزن ؾل الشفدنية 092، 0225وعي ه(ا الردد أكد الخرابذة ، وعريبنات )
التني اؾاج  نا الُسعمسننة ، والتني اتدننبا عني حندوث اإلن نناك الشفدني كسننا أن السؾا نف الزننا ظة 

 رًا مؽ مرادر اإلن اك الشفدي .والخؾف والت ديد واإلحبال ُاعد مرد
( بزنرورة النؾعي باإلن ناك الس شني عمني الرنحة الشفدنية 0222وأو ي ربي عني دراسنت  )    

لمُسدرس.و رورة التعريف ب  وبأعرا  ، وأطؾار ، وُمدتؾياا  وبكيةية التخةيف مش ، وذلػ عؽ 
ة ، واجاوزهنننا بُكنننو طرينننة بنننرامر اشسينننة الننن(كاأ الؾجنننداني،أو منننؽ خنننالل إسنننتراايجيات السؾاج ننن

 ععالية.
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( إلننني أن إلسنننتراايجيات السؾاج نننة ل نننا إنعكاسنننات عمننني الرنننحة 0221كسنننا أينننار ربننني )    
الشفدية ، وُاتيح ُمجاب ة الز   الشفدني عني العسنو بفعالينة ، و ند السخناطر الُسسكشنة ل ن ناك 

 الشفدي. 
النن(ات واإليننباع التنني  ( أن الرننحة الشفدننية وائنندير0222وذكننر العرا زننة عنني دراسننت  )     

 حئئ ا العسو هي التي ُاسثو الداع ية لمعسو، عتعرض الُسعمؼ لنبعض الغنروف التني ال  دنتظي  
التحُكؼ عي ا اذعر  بعدم الُئدرة عمي السيام بالس ام السظمؾبة مش  بالسدتؾئ الن(ئ يتؾ عن  ُمندراأ ، 

إلسننتستاع بحياانن  وازننع  احنن   نن   عرننبي ونفدنني  دنن ؼ عنني إن نناك طا اانن  ويحرمنن  مننؽ ا
 عمي الؾج  األكسو. 

ومننؽ هشننا إازننح أهسيننة إلئنناأ الزننؾأ عمنني عنناهرة اإلن نناك الشفدنني لنندئ ُمعمسننات التربيننة       
الخا ننة و ننرورة احدينند إسننتراايجيات مؾاج ننة مرننادر الزنن   الشفدنني وُمذننكالت العسننو عنني 

احثننة مننؽ  مننة البحننؾث مجننال التربيننة  الخا ننة األكثننر يننيؾعًا لنندي ؽ  وذلننػ لسننا كذننف  عشنن  الب
والتننني اشاولننن  خفنننض حننند  اإلن ننناك  –عننني حننندود عمنننؼ الباحثنننة  –والدراسنننات عننني هننن(ا السيننندان 

اإلعا نة   -الُرنؼ و نعاف الدنس  -سكفؾعيؽألطفال )الل الشفدي لد   ُمعمسات التربية الخا ة
 ال(هشية(.

 ُمذكمة البحث:
ر التظنؾير النؾعيفي لمُسعمسنيؽ ( بزنرورة بشناأ بنرام232، 0229أو ن  ليمني عني دراسنت ا )   

احتؾئ عمي م ارات التفكير الُعميا، وأن ُ عظي الُسعمؼ الؾ   الكاعي عي الُسذاركة بفاعمية أكثنر 
 عي قيادة اإلجتساعات وإداراا ا، وإاخاذ الئرارات الخا ة.

( أن التدخو الخاص باإلن اك الشفدي عي الؾس  الس شني  جنا أن 0221كسا أكدت ربي )    
حؾر حؾل ميكانزمات معرفية ووجدانية وسمؾكية ُيشذظ ا الفرد لسؾاج ة الز  ، عسؽ الُس ؼ يتس

إستكذنناف نننؾع السؾاج ننة النن(ئ  فعمنن  الُسعمننؼ لُسجاب ننة الزنن   لُسدنناعدا  عمنني الننؾعي بادراكنن  
 وخمة يعؾر إ جابي لد   بالُئدرة عمي الديظرة والتحُكؼ عي الز  .

( ، عمننإ أن اإلن نناك الشفدنني هننؾ ُمذننكمة خظيننرة  نند 0229) وأكنندت نتنناير دراسننة السبننروك    
استد إلإ ُمعغؼ سنمؾكيات الفنرد، حينث احتنؾئ عمنإ مجسؾعنة منؽ ادثنار الدنمبية التني  ند انؤثر 
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عمنإ الُسعمننؼ ، مسننا يتراننا عمين  عنندم  نندرة الفننرد عمننإ التؾا نو اإل جننابي، سننؾاًأا عنني األسننرة أو 
 ساماا  اإلجتساعية .الُسجتس ، مسايتدبا عي  عف افاعم  وإهت

عنؽ أن اإلن ناك الشفدني ُ عند منؽ الُسذنكالت Scott (2019)و ند أسنفرت نتناير داسنة 
التي اؤثربذكو كبيرعمي الُسعمسيؽ  د اكؾن سبًبا لغ ؾر اؾج ات يخرية واربؾية سمبية والتي 

 بدورها اؤدئ لسدتؾيات عالية مؽ إستشزاف الُسعمؼ.
عامنة، وُمعمنؼ التربينة الخا نة عمني وجن  الخرنؾص لسنا ل نا  وإ سانًا بأهسينة دور الُسعمنؼ برنفة

منننؽ دوًرا  ال ُ دنننت ان بننن  عننني عسمينننة إعنننداد ذوئ اإلحتياجنننات الخا نننة منننؽ ع نننات : )اإلعا نننة 
 البررية، اإلعا ة الدس ية، اإلعا ة الفكرية( وما يتراا عمي ج ؾدها عي الش ؾض بُسدتؾاهؼ . 

لمعديند منؽ الزن ؾل، والرنراعات الشفدنية عني سنبيو  وما يتراا عمي ذلػ مؽ ُمجاب نة الُسعمسنة
احئيننننة أهننننداع ا الدننننامية عنننني مينننندان التربيننننة الخا ننننة.واتحدد ُ نننندرة الُسعمسننننة عمنننني احُسننننو امننننػ 

 الز ؾل ابعًا لدسات الذخرية والتي امعا دوًرا كبيًرا عي ه(ا الذأن.
مؾ نؾع اإلن نناك منؽ هشنا بنرزت ُمذنكمة البحنث الحنالي والتنني ا ندف إلني ادنمي  الزنؾأ عمني  

الشفدننني لُسعمسنننات التربينننة الخا نننة الشاينننف عنننؽ الزننن ؾل الشفدنننية سنننؾاأ داخنننو بي نننة العسنننو أو 
خارج نننا، ومننننؽ ثننننؼ التننننأثير بالدنننما عمنننني كفنننناأة ادداأ، وُ نننندرة الُسعمسنننة عمنننني العظنننناأ، والنننن(ئ 

سينة  دتؾجا مع  أهسية التركيز عمي إستراايجيات السؾاج ة كأحد األسناليا التني منؽ ينأن ا اش
ُ نندرة الُسعمسننة عمنني التعاُمننو منن  الزنن ؾل الس شيننة، ومننؽ ثننؼ خفننض حنند  اإلن نناك الشفدنني لنندئ 

 الُسعمسات.
 ل(ا ُ سكؽ  يا ة ُمذكمة البحث عي الدؤال الرييس اداي:

بخنامج إرشادي قائؼ عمي إستخاتيجيات السؾاجية في خفػض حػجه اإلنيػاؾ الشفدػي ما فعالية 
  ؟لجي ُمعمسات التخبية الخاصة

 ويتفخع مؽ الدؤاؿ الخئيذ األسئمة الفخعية التالية: 
منننا مدنننتؾئ اإلن ننناك الشفدننني لننندئ ُمعمسنننات التربينننة الخا نننة ابعنننًا لُست ينننرات: )الخبنننرة،  -2

 التخرص، الدؽ( ؟
 ماأهؼ إستراايجيات السؾاج ة لدئ ُمعمسات التربية الخا ة ؟ -0
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خفض أبعاد اإلن اك الشفدي هو يؤثر البرنامر الئايؼ عمي إستراايجيات السؾاج ة عمي  -3
لنندئ ُمعمسننات التربيننة الخا ننة : )اإلج نناد البنندني، إنخفنناض مدننتؾئ الر ننا الننؾعيفي، 

  عف الُسداندة اإلجتساعية، سؾأ العال ة م  ادخريؽ( ؟
هو  دتسر اأثير البرنامر الئايؼ عمي إستراايجيات السؾاج ة عمي خفض أبعاد اإلن اك  -1

 ؟ -عتر  الستابعة  –الخا ة بعد اظبية البرنامر الشفدي لدئ ُمعمسات التربية 
 أىجاؼ البحث

 هدف البحث الحالي إلي: 
 التعرف عمي ُمدتؾئ ومرادر اإلن اك الشفدي ، لدئ ُمعمسات التربية الخا ة. -2
 احديد إستراايجيات السؾاج ة األكثر ييؾعًا لدئ ُمعمسات التربية الخا ة. -0
عمنني إسننتراايجيات السؾاج ننة عنني خفننض حنندة بحننث عاعميننة البرنننامر اإلريننادئ الئننايؼ  -3

 الذعؾر باإلن اك الشفدي لدئ ُمعمسات التربية الخا ة.
الكذننف عننؽ الفنننروق عنني إسننتراايجيات السؾاج نننة لنندئ ُمعمسننات التربينننة الخا ننة وعئنننًا  -1

 لُست يرات: )الدؽ، الخبرة، التخُرص(.
التربينة الخا نة عني افدير العؾامو الكامشة وراأ عاهرة اإلن ناك الشفدني لندئ ُمعمسنات  -5

  ؾأ ُمت يرات: )الدؽ، الخبرة، التخُرص(.

 أىسية البحث 
 إتزح أىسية البحث الحالي فيسا يمي:

اشنننناول  ظنننناع ُم ننننؼ مننننؽ الُسعمسننننيؽ وهننننؼ ُمعمسننننات التربيننننة الخا ننننة عنننني مرحمننننة رينننناض  -2
 األطفال، ويئ  عمي عاائ ؼ احد ات اربية واعميؼ األطفال ذوئ اإلحتياجات الخا ة.

الزننؾأ عمنني طبيعننة العال ننة بننيؽ إسننتخدام إسننتراايجيات السؾاج ننة والتخةيننف مننؽ إلئنناأ  -0
 حد  اإلن اك الشفدي لُسعمسات التربية الخا ة . 

 اإلهتسام بالرحة الشفدية لُسعمسات التربية الخا ة. -3
 الخروج بتؾ يات، وُمئترحات عي  ؾأ ما ُ دفر عش  البحث مؽ نتاير. -1
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إعنننداد الُسعمسنننيؽ بزنننرورة اننندريا الُسعمسنننيؽ عمننني  اؾجيننن  أنغنننار الئنننايسيؽ عمننني بنننرامر -5
 أساليا، وإستراايجيات مؾاج ة األعباأ، والز ؾل الس شية.

 خفض حد  اإلن اك الشفدي لدئ ُمعمسات التربية الخا ة. -2

 الُسرظمحات العمسية 
  Counseling programالبخنامج اإلرشادي  -1

ي  نننؾأ ُأسنننس ونغرينننات ُعنننرف عننني البحنننث الحنننالي بأنننن  و برننننامر ُمخظننن  وُمنننشغؼ عننن
اإلرينناد الشفدنني، ويراكننز عمنني أسننمؾل اإلرينناد الجسنناعي عنني ائنند ؼ الجمدننات اإلرينناد ة ذات 
السحتنننؾئ الئنننايؼ عمننني إسنننتراايجيات السؾاج نننة وُمحنننددة األهنننداف والسحتنننؾئ والفشينننات والؾسنننايو 

 والزمؽ لخفض حد  اإلن اك الشفدي لدئ ُمعمسة التربية الخا ة و.
 Coping strategiesسؾاجية إستخاتيجيات ال -2

ُعرعنن  عنني البحننث الحننالي بأن ننا و اإلسننتجابات اإلنفعاليننة والسعرفيننة والُسحننددة بدننسات 
الذخرننية لسؾاج ننة ُمتظمبننات و نن ؾل بي ننة العسننو بسننا يننشعكس عمنني الرننحة الشفدننية لُسعمسننة 

 التربية الخا ة واتسثو عي إستراايجيات )معرفية، وجدانية، إجتساعية( و .
  Phycological exhaustionؾ الشفدي اإلنيا -3

ُعنننرف عننني البحنننث الحنننالي بأنننن  و حالنننة منننؽ اإلسنننتشزاف البننندني واإلنفعنننالي الشننناار عنننؽ 
التعننُرض الُسدننتسر لسرننادر الزنن   الشفدنني عنني بي ننة العسننو بسننا يننؤثر عمنني الداع يننة الس شيننة، 

 ننعف الُسدنناندة  ويذننسو األبعنناد ادايننة: )اإلج نناد البنندني، إنخفنناض مدننتؾئ الر ننا الننؾعيفي،
 اإلجتساعية، سؾأ العال ة م  ادخريؽ(و.

وُحننندد إجرايينننًا عننني البحنننث الحنننالي بالدرجنننة التننني اُحرنننو عمي نننا ُمعمسنننة التربينننة الخا نننة عمننني  
 مسياس اإلن اك الشفدي. 

 Special Education Teachersُمعمسة التخبية الخاصة   -4
عمني التعمنيؼ السؤهنو لتربيننة ُعرعن  عني البحنث الحننالي بأن نا و يخرنية م شينة حرننم  

، والعسنننو عمننني  اإلعا نننة ال(هشينننة(  -الُرنننؼ و نننعاف الدنننس  -سكفنننؾعيؽ  ألطفنننال) الاواعمنننيؼ 
 اشذ ت ؼ عي جسي  السجاالت بسا ُ د ؼ عي إطالق الظا ات الكامشة لدي ؼ و.
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 اإلطار الشغخي 
  Phycological exhaustionأواًل : اإلنياؾ الشفدي 

 تسييج :
ن الكثيننننر مننننؽ التحنننند ات عنننني سننننبيو احئيننننة األهننننداف السشذننننؾد  وبشنننناأ يؾاجنننن  اإلندننننا

الُسدتئبو سؾاأ عي مجال الدراسة أو العسنو، و ند انؤدئ امنػ التحند ات التني اتسثنو عني اإلج ناد 
ال(هشي واإلنفعالي والبدني ال(ئ يب(ل  اإلندان أثشاأ العسو، أ زنًا منا يتعنرض لن  منؽ الزن ؾل 

ؽ التفاعننو منن  ادخننريؽ داخننو نظنناق العسننو وذلننػ يتحنندد وعًئننا الشفدننية والرننراعات الشااجننة عنن
لظبيعة الس شة عان ذلػ يشعكس بالدما عمي ُ ندرة اإلندنان لتحئينة األهنداف ومنؽ ثنؼ إنخفناض 
مدنننتؾئ الداع ينننة واإلنجننناز الذخرننني ومنننا يتبعننن  منننؽ مذننناعر وإاجاهنننات سنننمبية اجنننا  الس شنننة، 

السذنناعر الدننمبية، وعنندم الُئنندرة عمنني التعاُمننو  والرغبننة عنني اإلندننحال اجشبننًا لمتعننرض لسزينند مننؽ
 م  السؾا ف الزا ظة، وادني ادداأ عي العسو مسا يؤدئ ب  إلي التعُرض ل ن اك الشفدي.

( إلي أن اإلن ناك الشفدني حالنة  رنو إلي نا 2991وأيار كو مؽ الدسادوني والربيعة )
و منن  مظالننا العسننو الزاينندة التنني افننؾق الفننرد بعنند إسننتشفاذ ُكننو الُدننبو، والظا ننات الُسسكشننة لمتعاُمنن

ُ دراا ، واجعم   ذُعر باإلج اد والتعا وبعض اإل ظرابات الجدنسية، والشفدنية، وعندم الكفناأة 
 عي ادداأ.

( أن اإلن اك الشفدي ُمرظمح كثيرًا ما ندسع  عي أ امشا 09، 0221كسا ذكر )دمحم، 
ذ أن  ُمظالا بكثير مؽ األدوار التي ه( ، مرد  إلإ الز ؾل التي ائ  عمإ عااة السعمؼ، إ

ُاذكو   ظًا ال يتحسم  بعض السعمسيؽ، ل(ا عان  بحاجة ُممحة لمتؾاعة م  امػ الز ؾل 
واإلن اك الشفدي يشذأ نتيجة كثرة الز ؾل وعدم التؾاعة مع ا بظريئة مشاسبة،  ، بظريئة سؾية

قيسة، بو ُ عسؼ ذلػ عمإ با ي  مسا يؤدئ إلإ عئدان ألهسية عسم  ، ويعؾر  بأن العسو ليس ل 
 مجاالت الحياة .

عمي أن اإلن اك الشفدي ُ سثو أعمإ  Edward,et.aI,(2006,p,108)وعي ه(ا الردد أكد   
مدتؾيات الز ؾل الشفدية ومؽ ثؼ عان  يؤثر عي عال ات الفرد السختمفة بسنا عني ذلنػ عال نات 

 لعسو والجيران واأل د اأ .الفرد اإلجتساعية واؾا م  وافاعالا  م  زمالي  عي ا
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( أن اإلن نناك الشفدنني مرحمننة ُمتئدمننة مننؽ الزنن ؾل الشفدنننية 0221كسننا ذكننر ريذننان )
اشننتر عننؽ افاعننو سننسات الفننرد و ننفاا  منن  البي ننة الُسحيظننة بنن ، حيننث اكننؾن بي ننة  يرُمشاسننبة 

  ذعر عي ا الفرد بعدم الراحة م  ُمراعا  إستعداد الفرد ل  ابة باإلن اك الشفدي.
وإذا اعننرض الفننرد لزنن ؾل ال يتحسم ننا، ولننؼ  دننتظ  التعاُمننو مع ننا بظريئننة سننؾية. د  

ُيتعرض ل ن اك الشفدني ، عسنؽ الُسسكنؽ أن يتنرك عسمن  ، أو عمني أ نو ائندير اؾجند الشينة لتنرك 
العسو إن وجد عساًل ُمشاسبًا  ير العسو الحالي. مسا  د يؾ ح األثنر الخظينر ل ن ناك الشفدني 

 م . عي الُسجتس  ك
 : تعخيف اإلنياؾ الشفدي

( اإلن نناك الشفدنني أننن  و حالننة انندهؾر نفدنني ووعيفنني ننناار عننؽ زيننادة 53، 0221عننرف )دمحم، 
 الحداسية لمز ؾل الشفدية والس شية  و ول  بعدان ُهسا:

: أئ ع نننؾر حالنننة منننؽ اإلج ننناد الشفدننني ومغننناهر االكت نننال واإلحبنننال برنننفة الُبعػػػج الشفدػػػي0
 عامة.

 : أئ ع ؾر ُمذكالت إجتساعية عي الؾعيفة م  اإلدارة والزمالأ.الُبعج السيشي0
( بأن  وحالة  ذعر ب نا الفنرد وانؤثر فين  سنمبًا وأنن  192، 0222كسا عرع  أبؾ الخير وجالل)  

حالة يعؾرية ذات اأثير سمبي عي الجانا اإلنفعالي وال(هشي والبدني كرد ععو لمز ؾل الزايندة 
الفننرد مسننا يتراننا عمينن  خفننض مدننتؾ  ادداأ  والالمبنناالة وعنندم  عنني العسننو والتنني افننؾق ُ نندرات

 الر ا الؾعيفي و. 
( عمننني أنننن  و حالنننة نفدنننية  ُذنننعر ب نننا الُسعمنننؼ باألعبننناأ الزايننند  0221وعرعننن  جننندعان )

الُسمئنننا  عمننني عاائننن  الشفدننني، ويتزنننسؽ الذنننعؾر باإلج ننناد اإلنفعنننالي، وابمننند الذنننعؾر، ونئنننص 
 الذعؾر باإلنجاز.

( عمنننني أننننن  و السرحمننننة لزنننن ؾل العسننننو السدرسنننني، 62، 0221لحننننااسي ) كساعرعنننن  ا
ويغ ننر عمينن  إسننتجابات إنفعالية،وُاذننير إلنني إارنناف الُسعمننؼ بزننعف ُحننا العسننو، وإهسالنن  ، 
وازايد الرغبة عي ارك ، والتئميو مؽ جدوا ، وما ُيتب  ذلنػ منؽ إحدناس بنالعجز عني اأد ن  عسمن  

 بالُسدتؾئ السظمؾل.
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( عمنني أننن  و حالننة ُ دننبب ا الج نند اإلنفعننالي اغ ننر عمنني سننمؾك  0229وعرعنن  كمننش ) 
 الفرد،واشعكس عمي داععيت ، واداي   لمعسو، واراب  بكو ما ُ حي  ب  .

و حالنننة منننؽ اإلسنننتشزاف البننندني  وُعػػػخؼ اإلنيػػػاؾ الشفدػػػي فػػػي البحػػػث الحػػػالي ب نػػػو
ي ة العسو بسا يؤثر عمي واإلنفعالي الشاار عؽ التعُرض الُسدتسر لسرادر الز   الشفدي عي ب

الداع ية الس شية، ويذنسو األبعناد اداينة : )اإلج ناد البندني، إنخفناض مدنتؾئ الر نا النؾعيفي، 
  عف الُسداندة اإلجتساعية، سؾأ العال ة م  ادخريؽ( و.

 : أسباب اإلنياؾ الشفدي
 ي:( أسبال اإلن اك الشفدي عي ادا0221(، الحااسي )0221حدد ُكو مؽ جدعان )   

)العسو لفترات طؾيمة دون الحرؾل عمي  د  كاف مؽ الراحة، عئدان الذنعؾر بالدنيظرة عمني 
ُمخرجات العسو، الذعؾر بالُعزلة والسمو عي العسو، و عف العال ات الس شية، الراابة،  نعف 
إستعداد الفرد لمتعامو م    ؾل العسو،الخرايص الذخرية لمفرد، العايد السنادئ  والسعشنؾئ 

 ، نئص الُسكاعآت، وغيال الدعؼ الشفدي (.الز يف
 مخاحل اإلنياؾ الشفدي.

  دؼ  اإلن اك الشفدي إلإ: ((1976( إلإ أن سيمي 219، 0220يارعبدالعال )أ
: حيننث يننتؼ إسننتثار   الجدننؼ النن(ئ يشتبنن  لمخظننر، وُيشنن(ر السنن  مخحمػػة اإلنػػحار والتشبيػػو  -2

إسنتجابات هرمؾنينة فيذنعر الفنرد  الفنرد بئنرل عئند  دران  عمنإ التحسنو اندريجًيا ، عتغ نر
 بارافاع     الدم والتؾار العزمي وسرعة التشفس.

: حيننث ُيندرك الفننرد الخظننر ويحناول التكيننف مننؽ  مخحمػػة اإلسػػتجابة لرنػػحار والسقاومػػة -0
 .خالل عدة طرق مش ا: احؾيو العسو ألحد العسال ادخريؽ، أو أخ( اجاز  

التكينننف مننن  هننن(  الزننن ؾل،حيش ا  جعنننو : وعشننندما  فذنننو الفنننرد عننني مخحمػػػة اإلنيػػػاؾ   -3
 .طا اا  ُاش ػ واحدث إستجابة مر ية، ُفيعاني مؽ السرض الجدسي والشفدي 

 أن الفرد  رو ل ن اك  الشفدي عبر السراحو التالية :( 0220،311كسا ذكر الب اص )  
: حيننث  كننؾن عنني بنندايت ا مدننتؾ  الر ننا الننؾعيفي مرافًعننا، مخحمػػة اإلسػػت خاؽ والتػػجخل -2

ؽ م  عدم حدوث ما يتؾ ع  الفرد منؽ العسنو و منة الندعؼ السئندم لن ، عيبندأ إنخفناض  ولك
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 عي مدتؾ  الر ا الؾعيفي لمفرد ويدخو السرحمة الثانية.
: حينننث ينننشخفض عي نننا مدنننتؾ  الر نننا النننؾعيفي اننندريجًيا  وائنننو مخحمػػػة التبمػػػج والخكػػػؾد -0

يننر مجننال العسننو مثننو الكفا ننة ويذننعر الفننرد بنناإلعتالل ويشئننو إهتسامنن  لسغنناهر أخننر   
 ال ؾا ات.

: حيننث ُينندرك الفنرد مننا حندث، ويبنندأ باإلندننحال نفدنيًا وائننو الرننحة  مخحمػة اإلنفرػػاؿ -3
 البدنية والشفدية لمفرد ويراف  مدتؾ  اإلج اد الشفدي.

: وهننني أعمنننإ مراحنننو اإلن نناك الشفدننني حينننث انننزداد السغننناهر  مخحمػػػة األزمػػػة واإلحػػػخاج -1
ًأا، ويفكننر الفننرد عننني اننرك العسننو بننو  رننو إلننإ مرحمنننة البدنيننة والشفدننية والدننمؾكية سننؾ 

 اإلنفجار و د  فكر عي اإلنتحار.
 مدتؾيات اإلنياؾ الشفدي:

 ( مدتؾيات اإلن اك الشفدي عي الشئال اداية :51، 2996حدد بدران)  
 : إذا يشتر نؾبات متكررة مؽ التعا والئمة واإلحبال.إنياؾ نفدي ُمعتجؿ -2
عننؽ نفننس مرننادر السدننتؾ  الدننابة ولكش ننا ادننتسر لسنندة  : ويشننترإنيػػاؾ نفدػػي متؾسػػ  -0

 أطؾل )أسبؾعيؽ عمإ األ و( م  عدم الُئدرة عمإ مؾاج ت ا بفاعمية.
: ويشتر عش  بعض السغاهر الجدنسية مثنو نؾبنات الرنداع السنزمؽ إنياؾ  نفدي شجيج -3

 .الذديد واالم الز ر
نغريننات اإلن نناك الشفدنني فيسننا ( 0222حنندد العرا زننة )الشسػػاذج الُسفدػػخة لرنيػػاؾ الشفدػػي : 

 يمي : 
: يشغنر إلني الدنمؾك عمني أنن  نتناج الغنروف الفيزيسينة والبي ينة ول ن(ا الشسؾذج الدػمؾكي -2

عان الشسؾذج الدمؾكي  يرئ أن اإلن اك الشفدي هؾ نتيجنة لعؾامنو بي ينة. وإذا انؼ  نب  
 امػ العؾامو  ربح مؽ الد و التحُكؼ باإلن اك الشفدي.

: ويؾ نننح هننن(ا السشغنننؾر أننن  ُيمنننزم لنننتف ؼ األسنننس والُسدنننببات الرييدنننة الشسػػػؾذج البيئػػػي  -0
 لغاهرة اإلن اك الشفدي التي ُاركز عمي الذخص وعمي عروع  البي ية .

 ويرد سمؾك الفرد إلي مردر داخمي معرعي )عسميات عئمية(.الشسؾذج السعخفي :  -3
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اخمينننة ُادنننبا وُيفدنننر الدنننمؾك اإلندننناني عمننني أنننن   نننؾئ د نسػػػؾذج  التحميػػػل الشفدػػػي : -1
 الرراع الداخمي بيؽ مكؾنات األنا واألنا األعمي.

إازننح مسننا سننبة أن عنناهرة اإلن نناك الشفدنني اشبثننة مننؽ التعننرض لمعدينند مننؽ مرننادر   
الزننن   الشفدننني التننني ارنننو بنننالفرد إلننني درجنننة اإلسنننتشزاف اإلنفعنننالي والبننندني لسؾاج نننة اتمنننػ 

دأ عناهرة اإلن ناك الشفدني فيسنا ُ سكنؽ الز ؾل والُسذكالت الشاجسنة عنؽ عنروف العسنو. و ند ابن
أن ُ دننسي باإلسننت راق الننؾعيفي لمعامننو عنني م شتنن  والننن(ئ ينندل عمنني منندئ إندماجنن  عنني عسمننن  
وإعتبار  جزأ ال يتجزأ مؽ حياا  عيب(ل  رارئ ج د  لتحئية أهداع  وإنجازهنا عمني الشحنؾ الن(ئ 

دة الزنن ؾل الشفدننية التنني ير نني عشنن . لكننؽ  نند يتننأثر اإلسننت راق الننؾعيفي لمعامننو بتكننرار وينن
يؾاج  ننا ومش ننا كثننرة األعبنناأ الؾعيةيننة التنني  نند اثئننو كاهمنن  حيننث يشذنن و بتحسيئ ننا عمنني أكسننو 
وجننن  ومننن  زينننادة امنننػ األعبننناأ والؾ نننؾل إلننني عننندم الئننندرة عمننني السؾاج نننة يتحنننؾل إلننني عننناهرة 

 اإلن اك الشفدي.
يخرنننية الفنننرد العامو،كننن(لػ وعننناهرة اإلن ننناك الشفدننني اتحننندد درجت نننا ويننندا ا وعًئنننا لدنننسات   

طبيعننة الس شنننة التننني ُ سارسننن ا وسنننشؾات الخبنننرة. واتفنننا ؼ عننناهرة اإلن ننناك الشفدننني وانننشعكس عمننني 
الرننحة الشفدننية لمفننرد عنني حننال عنندم التنندخو والتنندريا عمنني مؾاج ننة الزنن ؾل والحرننؾل عمنني 

 الدعؼ اإلجتساعي الُسشاسا بسا ُ حئة التؾاعة الشفدي والس شي لمفرد.
 :Coping stratigiesإستخاتيجيات السؾاجية  ثانيا:

 تسييج :
إن التظننؾر ال ايننو عنني حيننا  البذننرية إنعكننس عمنني جسينن  مشنناحث الحيننا  عأ ننبح  أكثننر 
اعئيننندًا بسنننا اتزنننسش  منننؽ ُمذنننكالت واحننند ات. ويتؾ نننف نجننناح اإلندنننان عننني التعاُمنننو مننن  امنننػ 

مننا ُ حنني  بنن  مننؽ ُمتظمبننات التحنند ات عمنني مننا  ستمكنن  مننؽ أسنناليا لمتعامننو بذننكو إ جننابي منن  
سننؾاأ عمننني السدنننتؾئ الذخرننني أو الس شنني. ومننن  منننا اتدنننؼ بنن  يخرنننيت  منننؽ اإلانننزان الشفدننني 
واإلنفعالي، وُ درا  عمي التئييؼ اإل جابي لألمؾر، والتؾا و م  ادخنريؽ بذنكو ععنال. ومنؽ ثنؼ 

و منننن  السؾا ننننف ُ نننندرة اإلندننننان عمنننني السؾايسننننة لغننننروف الحيننننا  الُست يننننرة، والُئنننندرة عمنننني التعاُمنننن
 الزا ظة وهؾ ما ُ عرف باستراايجيات السؾاج ة.
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( إلي أن افاعنو األعنراد من  ُمختمنف السؾا نف 63، 0229وعي ه(ا الردد أيارت بخؾش )    
اتبنننايؽ منننؽ عنننرد دخنننر، عنننالج ؾد الدنننمؾكية والسعرفينننة التننني يؾعف نننا الفنننرد عننني مؾاج نننة ُمختمنننف 

عنني اشننؾع أسنناليا السؾاج ننة الُسدننتخدم عنني احدينند مرادرالزنن ؾل الداخميننة، والخارجيننة اغ ننر 
 ردود أععال .

( عمننني أن الج نننؾد السؾج نننة نحنننؾ  نننب  12،  0229كسنننا أكننند ال رينننر وأبنننؾ أسنننعد )
اإلستراايجيات اإلنفعالية التني اؾلندها السؾا نف الزنا ظة اأخن( عندة أينكال وهني مجسؾعنة منؽ 

 ثو التجشا، الت رل، إا ام ال(ات.أساليا السؾاج ة السؾج ة نحؾ ائميص الزية اإلنفعالي م
( أن العال ة بيؽ الذخص والبي ة الزا ظة اتؾسنظ ا عسمينة 0222كسا ذكر حديبة )

التئييؼ السعرعي والسؾاج نة. أئ عشندما يؾاجن  الذنخص مؾ نف ُمذنكو  حناول إداران  عنؽ طرينة 
الدننننمبية  التئيننننيؼ السعرعنننني النننند ية ثننننؼ مؾاج تنننن  مننننؽ خننننالل التشغننننيؼ والتخةيننننف مننننؽ اإلنفعنننناالت

 الُسرابظ  بالُسذكمة.
( أن إسننتراايجيات السؾاج ننة اننؤدئ دوًرا 0222وعني هنن(ا الرنندد أكنند العاسننسي عنني دراسننت  )    

ُم ًسا عي اذكيو واظؾير يخرية الفرد، حيث  ظؾر الفرد إدراكاا ، ويئؾئ هؾيت  الخا ة منؽ 
 زز السرونة لدئ الفرد.خالل ج ؾد  لمؾ ؾل إلي مفاهيؼ م  البي ة بظريئت  الذخرية ، وُاع

( أننن  ُ سكننؽ لمفننرد أن يترننؾر بعننض األحننداث عمنني أن ننا ُم ننددة او 0221وذكرربنني )
نندا ا اؾلنند إ ننظربات إنفعاليننة ونفدننية ال  ئننف  ُمشفننرة  أو  نناهرة. وهنن(  التجننارل وكيفسننا كاننن  حث

 الفرد إزاأها مؾ ًفا سمبًيا ولكش   حاول مؾاج ت ا و دها و  رها عي الش ا ة.
 ف إستخاتيجيات السؾاجية  :تعخي
( أن ا و مجسؾعة مؽ األساليا وطرق ردود األععنال الغناهرة و ينر 9، 0229عرعت ا ليمي )   

الغناهرة التنني يتعامنو مع ننا مننؽ خالل نا الُسعمننؼ من  الُسذننكالت، والزنن ؾل الشفدنية الشاجسننة عننؽ 
 الغروف الس شية.

تخدم الننن(ئ ُيبد ننن  الُسعمنننؼ عننني وسنننظ  ( بأن نننا و األسنننمؾل الُسدننن01، 0222كساعرعت نننا ينننداني )
 السدرسي لمتخةيف مؽ الز   الشفدي ب دف التكيف، واحئية التؾازن الشفدي.

( عمننني أن نننا و الدنننمؾك الننن(ئ  دنننتعسم  الفنننرد، منننؽ أجنننو خفنننض 092، 0221وعرعت نننا واكمننني)
 الزية الشفدي والجدسي السراعة لمز   و.
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السعرفينة والدنمؾكية، واإلنفعالينة منؽ أجنو  ( أن ا و السج ؾدات26، 0229كسا عرعت ا بخؾش )
إدارة السظالننا الداخميننة، أو الخارجيننة التنني ُ سيس ننا الفننرد عمنني إدراك الحنندث وائييسنن  مننؽ ج ننة، 

 وإعاد  ائييؼ الفرد إلمكاناا ، وُ دراا  لتتؾاعة م  الحدث مؽ ج ة ثانية إلحداث التكُيف.
و اإلسنتجابات اإلنفعالينة والسعرفينة  ي ب نيػاوُعخفت إستخاتيجيات السؾاجيػة فػي البحػث الحػال  

والُسحددة بدسات الذخرنية لسؾاج نة ُمتظمبنات و ن ؾل بي نة العسنو بسنا ينشعكس عمني الرنحة 
 الشفدية لُسعمسة التربية الخا ة واتسثو عي اإلستراايجيات )السعرفية، الؾجدانية، اإلجتساعية( و  

 ترشيفات إستخاتيجيات السؾاجية :
 ( ارشيفات إستراايجيات السؾاج ة فيسا يمي: 90- 93، 0222وسالمة )و د حدد ط   

 Problem Focused Copingالسؾاجية السختكدة عمى الُسذكمة : -2
حيننث اتزننسؽ اإلجننراأات الدننمؾكية والسعرفيننة التنني  دننتعسم ا الفننرد لسؾاج ننة الزنن ؾل 

 و الُسذكمة .واالزمات. ومؽ ه(  األساليا : السؾاج ة، طما اُلسداندة ، التخظي  لح
 Emotion FoucusedCoping: السؾاجية السخكدة عمى اإلنفعاؿ   -2

وهني اإلجنراأات الدنمؾكية والسعرفينة يبن(ل ا الفنرد لتشغنيؼ اإلنفعناالت وخفنض السذنئة و 
الزية  اإلنفعالي ال(ئ ُ دبب  الحدث أو السؾ ف الزا   لمفرد عؾ ًا عؽ ا ير العال نة بنيؽ 

 ه(  األساليا اإلبتعاد و اجشا التفكير عي الزؾا   و اإلنكار. الذخص والبي ة، واتزسؽ 
( اإلسنننتراايجيات التننني  دنننتخدم ا الُسعمسنننؾن عننني مؾاج نننة 12، 0222كسنننا و نننح ينننداني )   

الز ؾل الشفدية، ومدئ اؾعيف ؼ ل ا عي إستراايجيات)الدعؼ، أو الُسداندة، التؾا و، التجُشنا، 
 ي الديؽ واألخالق(.إعتساد الشس  التئميدئ،اإلعتساد عم

مسنننا سنننبة إازنننح أن إسنننتراايجيات السؾاج نننة ُاذنننير إلننني ُ ننندرة الفنننرد عمننني إدراك أبعننناد 
الز ؾل التي يتعرض ل ا الفرد عمي مدار حياا ، و يا ة أساليا لمسؾاج ة اتسثو عي التئييؼ 

مؾل اإل جننابي والبحننث عننؽ الُسدنناعدة والسعمؾمننات والتحميننو السشظئنني لمُسذننكالت وإسننتخدام أسنن
حنننو الُسذنننكمة و يرهنننا منننؽ األسننناليا اإل جابينننة لمسؾاج نننة وهننني منننا ُاعنننرف بأسننناليا السؾاج نننة 
اإل دامية. وهؾ ما ينؤدئ إلني خفنض الئمنة والتنؾار لندئ الفنرد اجنا  السذنكالت ومنؽ ثنؼ التؾاعنة 

 الشفدي.
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الس شينة  وعي ه(ا الدياق اجدر اإليارة إلي  رورة أن يتعامو الفرد دايًسا م  ُمعظيات البي نة  
بذكو إ جابي وأساليا مؾاج ة ععالة وعندم إابناع أسناليا مؾاج نة إحجامينة والتني اتسثنو عني : 
)اإلنكننار، اإلستدننالم، اإلندننحال، اإلن ننالق عمنني الننشفس، واجاهننو الُسذننكمة( ألن ذلننػ يننشعكس 

 سمًبا عمي الرحة الشفدية ، وما يتبع  مؽ عدم الُئدرة عمي التحكؼ مرادر الز   الشفدي.
 Special education teacherُمعمؼ التخبية الخاصة

 تسييج : 
ُ عند ميندان التربينة الخا نة منؽ أهنؼ السيناديؽ التربؾينة عني عالسشنا الُسعا نر وذلنػ لسنا ُ سثمنن     

مننؽ أهسيننة بال ننة مننؽ حيننث اإلهتسننام بنن(وئ اإلحتياجننات الخا ننة واننؾعير ُسننبو الرعا ننة والتربيننة 
اعة م  ادخنريؽ وإنندماج ؼ عني األنذنظة الحيااينة الُسختمفنة،وذلػ التي اؤهم ؼ لمحياة بكفاأة واؾ 

لسا ائؾم عمي  عمدفة التربية الخا ة منؽ اخظني  و إعنداد البنرامر التربؾينة والعالجينة ، وبنرامر 
 التدُخو الُسبكر ل(وئ اإلحتياجات الخا ة.

ؾئ السشؾل ب  وعي ه(ا الدياق عان ُمعمؼ التربية الخا ة ل  مكانة بارزة ارج  إلي الحي
لرعا ة الششأ مؽ أبشاأ التربية الخا ة عمي إختالف ع اا ؼ مؽ : )السكفؾعيؽ، الُرؼ و عاف 
الدنننس ، اإلعا نننة ال(هشينننة، ذوئ إ نننظرال التؾحننند، السؾهنننؾبيؽ( و ينننرهؼ منننؽ أبشايشننناذوئ ال سنننؼ 

  منن  والظا ننات الكامشننة التنني ُ دنن ؼ الُسعمننؼ بنندوركبير عنني اشسيت ننا والش ننؾض ب ننؼ لخننؾض الحيننا
 أ ران ؼ العادييؽ.

( إلي أن التربية الخا ة هي عبارة عؽ مجسؾعة مؽ 0225،00وأيار الئذاعمة )    
اإلستراايجيات التعميسية  ير التئميد ة، الفرد ة و يرالفرد ة، والتي اتزسؽ و عًا اعميسيًا 

إلي خاً ا ومؾاد وُمعدات خا ة ُمكيفة، وُطرق اربؾية خا ة، وإجراأات عالجية ا دف 
ُمداعدة األطفال ذوئ اإلحتياجات الخا ة عي احئية الحد األ ري مؽ التعُمؼ، والُسذاركة عي 

 ععاليات الُسجتس .
(  أن حركة التربية الخا ة الُسعا رة وما اتخ(  مؽ إستراايجيات 0221،15كسا ذكر دمحم )  

ميننندان إبنننداع واؾج نننات، ومنننا اشت جننن  منننؽ مش جينننات وعشينننات اؤكننند عمننني أن التربينننة الخا نننة 
 ل ندان و ععالية أئ برنامر اربؾئ محتؾم إلي حد كبير بالُسعمؼ الفعال أو الُكفأ.
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( إلي أن ُمعمسي رياض األطفال يتعاممؾن م  (Minicozzi, 2016كسا أيارت نتاير دراسة   
 ة ع ات متشؾعة مؽ األطفال وال(يؽ  ستمكؾن ُ درات  جا اشسيت ا خالل اليؾم الدراسي. وامػ الف

 بحاجة إلي خبرات التعُمؼ، والتي ُابشيمدي ؼ  الثئة بالشفس .
عمني أن الُسعمنؼ هنؾ حجنر الزاوينة  Slovacek , Sinkovi (2017)وعني هن(ا الرندد أكند    

عي العسمية التربؾينة، ومشنؾل بالعديند منؽ األدوار الُسختمفنة عني عسمينة اربينة النششأ، إلني جاننا 
رنندر لمسعرعننة لمظفننو. ودور  كُسربنني يترننف بدعسنن  الُسدننتسر إننن  ُمننشغؼ لمعسميننة التربؾيننة ، وم

 لمُظالل .
( أن العسو بسجال رياض األطفنال 0221وعي ه(ا الردد أكدت عبدالحسيد عي دراست ا )     

يتظما مؽ الُسعمسة السيام بالعديد مؽ األدوار الر بة والُس س ، وإذ لؼ  كنؽ لندي ا الئندرة الكافينة 
 و، عان ذلػ ُ سثو مردرًا لمز ؾل الشفدية.والكفاأة عي أداأ العس
( الدنننسات الذخرنننية التننني يشب ننني اؾاعرهنننا عننني ُمعمنننؼ التربينننة 19، 0221و ننند حننندد دمحم )

الخا نننة وهننني التستننن  )بااجاهنننات إ جابينننة نحنننؾ م شنننة التننندريس ، بؾ نننؾح الرنننؾت وسنننالمة 
لرنننبر والبذاينننة الشظنننة، بالمبا نننة والئننندرة عمننني الترنننرف عننني السؾا نننف والغنننروف الُسختمفنننة، با

 والدساحة ( . 
( إلنننننني أن الدننننننسات 91، 0229وعنننننني هنننننن(ا الدننننننياق أع ننننننرت نتنننننناير دراسننننننة ليمنننننني )

والخرايص الشفدية لمفرد ُاحدد ما  دتخدُم  مؽ أساليا السؾاج ة فيسنا  عتر ن  منؽ ُمذنكالت 
اعد  ليرو لحالة مؽ اإلازان الشفدي ، أما إذا إستخدم الفنرد أسناليا مؾاج نة  ينر ععالنة ال ُادن

 عمي ما  عتر   مؽ ُمذكالت ومؾا ف  ا ظة عان  ُ رال بالز   الشفدي.
( إلننني أن ُمعمنننؼ التربينننة الخا نننة هنننؾ 0225،06وعننني هننن(ا الرننندد أينننارت الئذننناعمة )

ُمخننننتص عنننني مجننننال التربيننننة الخا ننننة. ويذننننترك برننننؾرة ُمبايننننرة لمتنننندريس لنننن(وئ اإلحتياجننننات 
لتعنُرف، والتأهينو لمف نات الخا نة والتندريس الخا ة، ولد   خبرة عامنة عني مجناالت الكذنف وا

 ل ؼ بظرق اشاسا  دراا ؼ .
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مساسننبة إازننح أن سننسات يخرننية الُسعمننؼ ذات أثننر بننالة عنني العسميننة التربؾيننة حيننث أن      
مايتدؼ ب  الُسعمؼ مؽ  فات وما لد   منؽ كفا نات ادريدنية انشعكس عمني اداين  الس شني واحنؾل 

 ع  التربؾية وإنجاز ُمتظمبات العسو عمي الؾج  األكسو.دون التعُثر عي سبيو احئية أهدا
 ُمعمؼ التخبية الخاصة واإلنياؾ الشفدي :

( أن م شننة التنندريس والعسننو منن  ذوئ اإلحتياجننات 0222ذكننر العرا زننة عنني دراسننت  )
الخا ننننننة مننننننؽ أكثننننننر الس ننننننؽ التعميسيننننننة إثئننننننااًل بزنننننن ؾل العسننننننو. إذ ُ عنننننناني الُسعمسننننننؾن مننننننؽ 

واإلكت ننال، ومننش ؼ مننؽ يؾاجنن  ُمذننكالت  ننحية ُمعيشننة لسننا ائتزنني  هنن(   مذنناعراإلحبال والئمننة
الس شنننة مننننؽ ُمتظمبننننات وأعبننناأ إ ننننافية ُمتشؾعننننة منننؽ األعننننراد  يننننر العنننادييؽ بُسختمننننف ع نننناا ؼ : 
)كاإلعا ة الدس ية، والبررية و يرها ( إذ ُ عند كنو طالنا بحالنة خا نة اتظمنا إعنداد الخظن  

يا التنندريس الُسشاسبة.ويتزننح امننػ  الس شننة ُادننبا  نن ؾل عنني التربؾيننة الفرد ننة، وإختيننار أسننال
 العسو  لمُسعمؼ   د افؾق ُ دراا  وإمكاناا .

( أن م شننة التعمننيؼ مننؽ أكثننر الس ننؽ التنني ُادننبا اإلن نناك 0226وذكننر نرننراوئ، زروال )     
الشفدنني وذلننػ لسننا اشظننؾئ عمينن  مننؽ أعبنناأ ومدننؤليات وذلننػ األمننر يتظمننا مدننتؾئ عنناٍل مننؽ 

اأة والس ارات  لمُسعمؼ بئرد امبيت ا. ل(ا مؽ الؾاجنا اإلهتسنام ب نؼ ورعنايت ؼ وانؾعير كنو منا الكف
 مؽ يأن  التخةيف مؽ ابعات عسم ؼ.

وذلنػ  اإلن اك الشفدنيعمي أن   سكؽ التحُكؼ عي أعراض  Scott (2019)وأكدت نتاير دراسة 
دا ؼ عني التكُينف من  السؾا نف بأن  ذترك الُسعمسؾن عي جمدات ادريبية والتني منؽ ينأن ا ُمدناع

 الزا ظة.
لمُسعمنؼ ُ عند منؽ  اإلن ناك الشفدنيعمني أن  Pyhaito, et al  (2020)كسنا أكندت دراسنة   

اإلن ننناك األخظنننار الس شينننة ال امنننة و نننرورة ابشننني الُسعمنننؼ إسنننتراايجيات السؾاج نننة لؾ ايتنننة منننؽ 
 الشفدي.
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 الجراسات الدابقة :
البحنننؾث والدراسنننات الشغرينننة والسيدانينننة التننني اشاولننن    امننن  الباحثنننة بننناإلطالع عمننني عننندد منننؽ

 جؾانا البحث الحالي، وفيسا يمي عرً ا ل (  الدراسات، واؼ اشاول ا عمي الشحؾ اداي:
 دراسات اشاول  اإلن اك الشفدي لُسعمسي التربية الخا ة.أواًل : 
 : دراسات اشاول  إستراايجيات السؾاج ة.ثانيًا 

   اإلن اك الشفدي وإستراايجيات السؾاج ة.ثالثًا : دراسات اشاول
 أواًل : دراسات تشاولت اإلنياؾ الشفدي لُسعمسي التخبية الخاصة.

بعشننننؾان و اإلن نننناك الشفدنننني وعال تنننن  بننننالتؾاعة الزواجنننني وبعننننض  (2008دراسػػػػة ذكػػػػي   (2
 الُست يرات الد سؾجرافية لدئ عيشة مؽ ُمعمسي الف ات الخا ة بسحاعغة السشياو

ة إلي التعُرف عمي طبيعة العال ة بنيؽ اإلن ناك الشفدني و التؾاعنة الزواجني، هدع  الدراس
والفنننروق بنننيؽ الجشدنننيؽ عننني اإلن ننناك الشفدننني بسننندارس: )الُرنننؼ، والسكفنننؾعيؽ، والُسعنننا يؽ 
عئميًا( ، واؾ م  نتاير الدراسة إلي وجؾد عال ة إراباطية سمبية بيؽ اإلن ناك الشفدني و 

دراسة، وعدم وجؾد عرق دال إحراييًا بيؽ متؾسظي درجات التؾاعة الزواجي لدئ عيشة ال
الُسعمسيؽ والُسعمسات عي اإلن اك الشفدني ، وعندم وجنؾد عنرق دال إحرناييًا بنيؽ متؾسنظي 
درجات ُمعمسي التربية الخا ة : )ُ ؼ، ومكفنؾعيؽ، وُمعنا يؽ عئمينًا( عني اإلن ناك الشفدني 

 لدئ عيشة الدراسة.
ن و اإلن نناك الشفدنني وعال تنن  بننالُعسر والخبننرة التدريدننية بعشننؾا (2016دراسػػة السبػػخوؾ    (0

والحالة اإلجتساعية لُسعمسات ذوئ اإلحتياجنات الخا نة بسديشنة البيزناأ ودراسنة ُمئارننة و 
 بيؽ الُسعمسات بكو مؽ مركز التؾحد ومدرسة الُئدرات ال(هشية و

الخا نننة عننني  هننندع  الدراسنننة إلننني التعنننُرف عمننني الفنننروق بنننيؽ ُمعمسنننات ذوئ اإلحتياجنننات
اإلن اك الشفدي ، وأع رت نتاير الدراسة وجنؾد عنروق ذات داللنة إحرنايية بنيؽ ُمعمسنات 
التؾحنند وُمعمسننات الُئنندرات ال(هشيننة عمنني أبعنناد اإلن نناك الشفدنني : )عنندم الر ننا الننؾعيفي، 
إنخفاض الُسداندة اإلجتساعية ،   ؾل الس شة، اإلاجنا  الدنمبي( وكانن  الفنروق لرنالح 

 بسركز التؾحد. الُسعمسات
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بعشنننؾان و اإلحتنننراق الشفدننني لننندئ الُسعمسنننيؽ والُسعمسنننات لظمبنننة  (2014دراسػػػة جػػػجعاف   (3
 مدارس التربية الفكرية اإلبتدايية عي إدارة مدارس التربية الخا ة عي دولة الكؾي  و.

هننندع  الدراسنننة إلننني الكذنننف عنننؽ مدنننتؾئ اإلحتنننراق الشفدننني بأبعننناد  الثالثنننة : )اإلج ننناد 
وابُمننند السذننناعر، ونئنننص الذنننعؾر باإلنجننناز(  لننندئ ُمعمسنننيؽ وُمعمسنننات طمبنننة  اإلنفعنننالي،

التربية الفكرية ، واؾ م  نتاير الدراسنة إلني  : درجنة اإلحتنراق الشفدني عني امنػ األبعناد 
 متفاواة عي الُسدتؾيات بدبا طبيعة إعا ة التربية الفكرية. 

 ي لُسعمسي التربية الخا ة و( بعشؾان و مدتؾئ اإلحتراق الشفد2016دراسة العخايزة  
هنننندع  الدراسننننة إلنننني الكذننننف عننننؽ مدننننتؾئ اإلحتننننراق الشفدنننني لُسعمسنننني التربيننننة الخا ننننة 
وأيننارت نتنناير الدراسننة إلنني أن ُمعمسنني التربيننة الخا ننة عنني ُمحاعغننة الننرس  عننانؾن مننؽ 
اإلحتننراق الشفدنني بسدننتؾئ متؾسنن . وأيننارت إلنني عنندم وجننؾد عننروق ذات داللننة إحرننايية 

 ت يرات الدراسة.ُاعزئ لسُ 
بعشؾان و ُمدنتؾئ اإلحتنراق الشفدني لندئ ُمعمسني الظمبنة العنادييؽ  (2019دراسة يؾسف   (1

 والُسعا يؽ برريًا، وذوئ  عؾبات التعُمؼ عي مشظئة نجران و. 
هنندع  الدراسننة إلنني التعننُرف عمنني ُمدننتؾئ الفننرق عنني درجننة اإلحتننراق الشفدنني بننيؽ ُمعمسنني 

رريًا، وذوئ  عؾبات التعُمؼ ، وأع نرت الشتناير وجنؾد عنروق الظمبة العادييؽ والُسعا يؽ ب
عنني درجننة اإلحتننراق الشفدنني لنندئ ُمعمسنني الظمبننة العننادييؽ وذوئ اإلعا ننة البرننرية وذوئ 

  عؾبات التعُمؼ ،     لرالح ذوئ اإلعا ة البررية ثؼ ل(وئ  عؾبات التعُمؼ .
 ثانيًا : دراسات تشاولت إستخاتيجيات السؾاجية.

بعشننؾان و إسننتراايجيات مؾاج ننة الزنن ؾل الشفدننية لنندئ ُمعمسنني  (2011اني  دراسػػة شػػج (2
 السرحمة اإلبتدايية مؽ خالل دراسة بعض الحاالت عي الؾس  السدرسي و.

هنننندع  الدراسننننة إلنننني التعننننُرف عمنننني إسننننتراايجيات مؾاج ننننة الزنننن ؾل الشفدننننية لمُسعمسننننيؽ، 
مؾعفنة لندئ الُسعمسنيؽ خنالف وأسفرت الشتاير عؽ وجؾد إستراايجيات التجشا، والتؾا و 

إسننتراايجيات حننو الُسذننكمة ، والنندعؼ والُسدنناندة. وإعتسنناد الننشس  التئمينندئ، واإلعتسنناد عمنني 
الننديؽ واألخننالق ع نني  يننر مؾعفننة، كسننا اؾعننف هنناايؽ اإلسننتراايجيتيؽ وعننة الخرننايص 

 الفرد ة وهي : )الدؽ، الجشس، الحالة اإلجتساعية(.
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ؾان و الز ؾل الشفدية وعال ت ا باستراايجيات السؾاج نة  بعش (2016دراسة بمجو، ودمحم   (0
 لدئ ُمعمسي ذوئ اإلعا ة بؾال ة الخرطؾم  و.

هدع  الدراسة إلي التعُرف عمي إستراايجيات مؾاج ة الز ؾل الشفدية لندئ ُمعمسني ذوئ 
اإلعا نننة ، منننؽ الشتننناير أهس نننا: اتدنننؼ الزننن ؾل الشفدنننية لننندئ ُمعمسننني اإلعا نننة باإلرافننناع. 

الباحثننة بتننؾعير بننرامر ادريبيننة عنني كننو مننا هننؾ جدينند وُمدننتحدث عنني مجننال ذوئ  واؾ نني
اإلعا ة مؽ ادريا، ومعمؾمات، ، واحديؽ مشاخ العسو مؽ أجو إعداد متخرريؽ ذوئ 

 كفاأة عالية .
 ثالثًا : دراسات تشاولت اإلنياؾ الشفدي وإستخاتيجيات السؾاجية.

 ناك الشفدني وإسنتراايجيات السؾاج نة بعشنؾان و اإلن( Aldiyar&Salem,2013  دراسة (2
 لدئ ُمعمسي التربية الخا ة بدولة الكؾي  و.

هدع  الدراسة إلي التعُرف عمي مدتؾيات اإلن اك الشفدي لدئ ُمعمسيؽ التربينة الخا نة. 
وأ زنننًا التعنننرف عمننني إسنننتراايجيات السؾاج نننة األكثنننر ينننيؾعًا لننندئ الُسعمسنننيؽ لمؾ ا نننة منننؽ 

رت الشتاير أن الُسعمسيؽ أكثنر انأثًرا منؽ ناحينة السذناعر الدنمبية اإلن اك الشفدي. و د أع 
، ونئص الداع ية ل نجاز أكثر مؽ الُسعمسات. وأع رت الشتاير أن الُسعمسات بحاجة إلني 

 الُسداعدة لسؾاج ة مرادر اإلن اك الشفدي، وزيادة الئدرة عمي احُسو   ؾل العسو.   
راق الشفدنننننني وعال تنننننن  بأسنننننناليا مؾاج ننننننة بعشننننننؾان و اإلحتننننن (2014دراسػػػػػػة الحػػػػػػاتسي   (0

 الُسذكالت لدئ الُسعمسيؽ العسانييؽ عي ُمحاعغة الغاهرة بدمظشة عسان و.
هدع  الدراسة إلي التعُرف عمي ُمدتؾئ اإلحتراق الشفدي لدئ الُسعمسيؽ، ومعرعنة العال نة 

ع نرت بيؽ أسناليا مؾاج نة الُسذنكالت ومدنتؾئ اإلحتنراق الشفدني  لندئ الُسعمسنيؽ. و ند أ
نتاير الدراسة إلي أن مدتؾئ اإلحتراق  الشفدي لدئ الُسعمسيؽ هؾ ُمدنتؾئ متؾسن  . كسنا 
أيارت الشتاير إلي عدم وجؾد عروق دالة إحرايًيا بيؽ متؾسظات الُسعمسيؽ عي اإلحتراق 

 الشفدي عشد ُبعدئ : )ابمد السذاعر، واإلج اد اإلنفعالي( .
 ات مؾاج ة اإلحتراق الشفدي لدئ الُسدرس و بعشؾان و إستراايجي (2018دراسة ربي   (3
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هنننننننندع  الدراسننننننننة إلنننننننني اإللسننننننننام بسف ننننننننؾم إسننننننننتراايجيات السؾاج نننننننن  وإكتذنننننننناف العؾامننننننننو 
الُسحننننننننددة ل ننننننننا، أثبتنننننننن  الشتنننننننناير وجننننننننؾد عال ننننننننة إراباطيننننننننة بننننننننيؽ أنننننننننؾاع إسننننننننتراايجيات 

 السؾاج ة وأبعاد ومكؾنات اإلحتراق الشفدي.
راايجيات مؾاج نننننننة  الزننننننن ؾل بعشنننننننؾان و إسنننننننت (Makhetha, 2019)دراسػػػػػػػة 

لمؾ ا نننننننننة مننننننننننؽ اإلن نننننننننناك الشفدنننننننننني لنننننننننندئ ُمعمسننننننننني السدرسننننننننننة اإلبتداييننننننننننة عنننننننننني ليدننننننننننثؾ 
(Lesotho.) 

هنننندع  الدراسننننة إلنننني التركيزعمنننني إسننننتراايجيات مؾاج ننننة  الزنننن ؾل لمؾ ا ننننة مننننؽ اإلن نننناك 
الشفدننني .و ننند أسنننفرت الشتننناير عنننؽ أن اإلن ننناك الشفدننني ينننؤثرعمي الداع ينننة الس شينننة ، وأن 

عمسننيؽ ُ سكننش ؼ الؾ ا ننة مننؽ اإلن نناك الشفدنني مننؽ خننالل اؾعيننف إسننتراايجيات مؾاج ننة السُ 
 الز ؾل.

 تعقيب عمي الجراسات الدابقة:
 إازح مؽ العرض الدابة لمدراسات ذات الرمة بسؾ ؾع البحث مايمي:   
عننناهرة اإلن ننناك الشفدننني انننراب  بظبيعنننة العسنننو وعروعننن ، وأن أكثنننر العنننامميؽ عننني مجنننال  -2

ندننانية ُعر ننة ل ن نناك الشفدنني هننؼ العننامميؽ بس شننة التنندريس: )الدننسادوني، الخنندمات اإل
 (.0222(،)الخفادئ، 0221(،)ريذان،  Pang & Tang , 2006(،)2991الربيعة، 

اإلن نناك الشفدنني لمُسعمننؼ يننراب  إ جابيننًا بكثاعننة الفرننو وأبعنناد يخرننية الُسعمننؼ.وأن ُمعمسنني  -0
 (0229مسي السؤسدات الخا ة.)يؾسف، السؤسدات الحكؾمية أكثر إن اكًا مؽ ُمع

 ننرورة عئنند دورات ادريبيننة وورش العسننو لتحدننيؽ عننروف العسننو الخا ننة بُسعمننؼ التربيننة  -3
الخا نننة، ومنننشح السزيننند منننؽ الحنننؾاعز والُسكاعنننآت الساد نننة، والعسنننو عمننني التأهينننو الشفدننني 

 (.0229لمُسعمؼ.)الر اد، 
اإلعا نة واحدنيؽ مشناخ العسنو منؽ  اإلهتسام بزرورة اؾعير بنرامر ادريبينة عني مجنال ذوئ  -1

 ( .0222أجو اإلعداد الس شي الُستخرص.)بمدو، ودمحم، 
اتسثو إستراايجيات السؾاج نة لندئ الُسعمسنيؽ عني اإلسنتراايجيات السعرفينة والريا نية وحنو  -5

(، وجنننؾد إسنننتراايجيات مؾاج نننة  اتسثنننو عننني إسنننتراايجيات )حنننو 0229الُسذننكالت.)ليمي، 
 (0222داندة،  التجشا،  التؾا و،إعتساد الشس  التئميدئ()يداني، الُسذكمة،  الدعؼ والسُ 
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 (0221امعا سشؾات الخبرة دورًا هامًا عي الذعؾر باإلن اك الشفدي لمُسعمسيؽ.)الحااسي،  -2
 درة الُسعمؼ عمي التفاُعو م  الغروف الس شية  ند ازيند أو ائنو منؽ الزن   الشفدني لد ن ،  -6

 (0221.)ربي، وبالتالي ادداأ الؾعيفي لمُسعمؼ
 رورة اؾعير الُسداعدات لُسعمسات التربية الخا ة لسؾاج ة مرادر اإلن اك الشفدي مؽ  -1

 (.Aldiyar, & Salem, 2013 خالل اإلدارة السدرسية وائدير ادباأ لج ؾد الُسعمؼ.)
مؤيننننرات اإلن نننناك الشفدنننني اتسثننننو عنننني : ) نننن   العسننننو، طبيعننننة العسننننو، الرنننننراعات،  -9

 (Makhetha , 2019يخرية الُسعمؼ. )
أو نننح  بعننننض الدراسنننات دور بننننرامر اإلريننناد والعننننالج الشفدننني عنننني خفنننض اإلحتننننراق  -22

الشفدننيكسا أو نن  بعننض الدراسننات بزننرورة اؾعيننف إسننتراايجيات مؾاج ننة الزنن ؾل عنني 
 (Makhetha , 2019الؾ ا ة مؽ اإلن اك الشفدي لمُسعمسيؽ. )

   فخوض البحث
الدنابئة ُ سكنؽ  نيا ة عنروض البحنث الحنالي كسنا عي  نؾأ اإلطنار الشغنرئ ونتناير الدراسنات 

 يمي:
اؾجد عروق ذات داللة إحرايية بيؽ متؾسظات درجات اإلن اك الشفدني لندئ ُمعمسنات  -1

 التربية الخا ة بيؽ السياسيؽ الئبمي والبعدئ ولرالح السياس البعدئ.
ال اؾجننند عنننروق ذات داللنننة إحرنننايية بنننيؽ متؾسنننظات درجنننات اإلن ننناك الشفدننني لننند   -2

اإلعا ننة ال(هشيننة( عنني  -ُ ننؼ و ننعاف الدننس   -مسننات التربيننة الخا ننة )مكفننؾعيؽ ُمع
 .السياس البعدئ

ال اؾجننند عنننروق ذات داللنننة إحرنننايية بنننيؽ متؾسنننظات درجنننات اإلن ننناك الشفدننني لننندئ  -3
 ُمعمسات التربية الخا ة بيؽ السياسيؽ البعدئ والتتبعي.
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 إجخاءات البحث
 مشيج البحث:

ر الؾ ننفي الئننايؼ عمنني ر نند واحميننو وا نن  ُمذننكمة البحننث لمكذننف السننش اسننتخدم  الباحثننة     
. كسنننننا إسنننننتخدم  السنننننش ر التجريبننننني  اإلن ننننناك الشفدننننني لُسعمسنننننات التربينننننة الخا نننننة حننننند عننننؽ 

 ذوالترسيؼ التجريبي لمسجسؾعة الؾاحدة، لسالأمت  لظبيعة البحث. 
 ُمجتسع البحث:

عغتي البحينننرة واإلسنننكشدرية، البنننالة الخا نننة بسحنننا التربينننةيتكنننؾن ُمجتسننن  البحنننث منننؽ ُمعمسنننات  
معمننؼ(  -ُمعمننؼ أول -ُمعمننؼ أول وأو -( ُمعمسننة، اتفنناوت وعننايف ؼ بننيؽ )ُمعمننؼ خبيننر522عننددهؼ )

( 2( وعئنًا إلحرناييات وزارة التربينة والتعمنيؼ. وجندول )0202 – 0229وذلػ بالعنام الدراسني )
 رة واإلسكشدرية كسا يمي:يؾ ح ُمجتس  البحث وعئًا لمدرجة الؾعيةية بُسحاعغتي البحي

 (ُمجتسع البحث وفقًا لجرجاتيؽ الؾعيفية بُسحافغتي البحيخة واإلسكشجرية1ججوؿ  
 السجسؾع معمؼ معمؼ أوؿ معمؼ أوؿ  أ( معمؼ خبيخ الُسحافغة

 241 7 13 157 64 البحيخة
 320 16 36 96 172 اإلسكشجرية

 561 23 49 253 236 السجسؾع الكمي
 ساسية:عيشة البحث األ

ُسعمسننننننننننات التربيننننننننننة اننننننننننؼ إختيننننننننننار عيشننننننننننة البحننننننننننث األساسننننننننننية بالظريئننننننننننة العسد ننننننننننة مش
اإلعا نننة ال(هشينننة( وذلنننػ بعننند اظبيننننة   -الُرنننؼ و نننعاف الدنننس  -سكفؾعيؽألطفال)اللالخا نننة

مسياس اإلن اك الشفدي عمإ ُمجتس  البحث حيث اؼ إختيار العيشة مسؽ يترفؽ بدرجات عالية 
( معمسنة بالظريئنة 211( ُمعمسة، و د اؼ اختينار )222ة عددهؽ )مؽ اإلن اك الشفدي، حيث بم

 العذؾايية كعيشة أساسية لمبحث. وهؼ كالتالي:
 ( ُمعمسة.11ع ة السكفؾعيؽ وعددهؼ )التربية الخا ة لألطفال ُمعمسات   -2
 ( ُمعمسة.11ع ة الُرؼ و عاف الدس  وعددهؼ )التربية الخا ة لألطفال  ُمعمسات -0
 ( ُمعمسة.11ع ة اإلعا ة ال(هشية وعددهؼ )لخا ة لألطفال التربية اُمعمسات  -3
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 تجاُنذ عيشة البحث:
منؽ ( 211 ام  الباحثة باجراأ التجاُنس بيؽ أعراد عيشة البحث الحالية والبالة عددهؼ)

اإلعا ننة ال(هشيننة( مننؽ   -الُرننؼ و ننعاف الدننس  -سكفؾعيؽألطفننال)اللُمعمسننات التربيننة الخا ننة 
 اإلن اك الشفدي(.  -السدتؾ  اإلجتساعي  -د سشؾات الخبرةعد-حيث: )العسر الزمشي

(الػػػجالالت اإلحرػػػائية الخاصػػػة بتجػػػانذ عيشػػػة البحػػػث فػػػى  ياسػػػات  العسػػػخ 2جػػػجوؿ  
          السدتؾى اإلجتساعي( قبل التظبيق. -عجد سشؾات الخبخة -الدمشي

 وحجة الُست يخات
 القياس

الستؾس    يسة خبأك أقل  يسة
 الحدابي

 االنحخاؼ
 السعياري 

 معامال
 لتؾاءال ا

 معامل
 التفمظح

العسخ 
 الدمشي

 0.66- 0.17 2.85 41.77 47.25 35.50 الدشة

عجد 
سشؾات 
 الخبخة

 0.76- 0.22- 2.62 13.43 18.00 8.00 الدشة

السدتؾى 
 اإلجتساعي 

 0.87- 0.52- 2.43 44.87 48.00 40.00 درجة

 211ن = 

حرايية لتجاُنس عيشة البحث عإ قياسات ( الخاص بالدالالت اإل0يتزح مؽ جدول )
السدننتؾ  اإلجتسنناعي( أن البيانننات معتدلننة و يننر مذننتتة  -عنندد سننشؾات الخبننرة -)العسننر الزمشنني

إلنإ  2.50-واتدؼ بنالتؾزي  الظبيعني لمعيشنة، حينث اراوحن  قنيؼ معامنو اإللتنؾاأ عي نا منا بنيؽ )
(، مسنا يؤكند 3)± عتدالي ما بيؽ (  وه(  السيؼ ائترل مؽ الرفر، وائ  عإ السشحشإ اإل2.26

السدنتؾ  اإلجتسناعي(  -عندد سنشؾات الخبنرة -عمإ إعتدالية واجانس العيشنة عنإ )الُعسنر الزمشني
  بو إجراأ التظبية.
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 (الجالالت اإلحرائية الخاصة بتجانذ عيشة البحث في اإلنياؾ الشفدي قبل التظبي3ججوؿ  
الجالالت 
 اإلحرائية

 الست يخات

وحجة 
 قياسال

الستؾس   أكبخ  يسة أقل  يسة
 الحدابي

اإلنحخاؼ 
 السعياري 

 معامل
 اإللتؾاء

 معامل
 التفمظح

 0.55- 0.15 2.80 41.87 48.00 36.00 درجة اإلجياد البجني

إنخفاض  
مدتؾى الخضا 

 الؾعيفي

 0.32- 0.19- 3.48 41.06 48.00 34.00 درجة

ضعف 
السدانجة 
 اإلجتساعية

 0.49- 0.26 2.73 38.77 45.00 34.00 درجة

سؾء العالقة 
 مع اآلخخيؽ

 0.20 0.05 2.59 40.56 47.00 35.00 درجة

السجسؾع الكمي 
لجرجات 
 السقياس

 0.02 0.18- 6.17 162.27 177.00 148.00 درجة

 211ن = 
( الخاص بالدالالت اإلحرايية لتجانس عيشة البحث عي اإلن ناك الشفدني 3يتزح مؽ جدول )

 نننا معتدلنننة و ينننر مذنننتتة واتدنننؼ بنننالتؾزي  الظبيعنننإ لمعيشنننة،حيث اراوحننن  قنننيؼ  بنننو التظبينننة بأن
(  وهنن(  السننيؼ ائتننرل مننؽ الرننفر، وائنن  عننإ 2.02إلننإ  2.29-معامننو اإللتننؾاأ عي ننا مننا بننيؽ )
(، مسنننا يؤكننند عمنننإ إعتدالينننة البياننننات واجنننانس العيشنننة عننني 3)± الُسشحشنننإ اإلعتننندالي منننا بنننيؽ 
 ية.اإلن اك الشفديئبو إجراأ التظب

  ام  الباحثة باستخدام أدوات البحث اداية :أدوات البحػػث:  
 (0223إستسارة احديد السدتؾ  اإلجتساعي واإل ترادئ )الذخص،  -2
 مسياس اإلن اك الشفدي لُسعمسة التربية الخا ة )إعداد الباحثة(. -0
 البرنامر اإلريادئ الئايؼ عمإ إستراايجيات السؾاج ة )إعداد الباحثة(. -3

 :باحثة ىحه األدوات كسا يمىوتؾضح ال
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 (2013إستسارة تحجيج السدتؾى اإلجتساعي  واالقترادي  الذخص،  -2
اؼ اإلعتسناد عني هن(ا السسيناس عمنإ األبعناد الخسدنة الُسدنتخدمة عني السسيناس  )الذنخص، 

 ( حيث اعد ه(  األبعاد مؤيرًا  ؾيًا عمإ السدتؾ  اإلجتساعي  واإل ترادئ لمفرد وهي:2995
 ( درجات9-2ألسرة أوم شت   )وعيفة رل ا -2
 ( درجات1-2مدتؾ  اعميؼ رل األسرة.  ) -0
 ( درجات.9-2وعيفة ربة األسرة أو م شت ا.  ) -3
 ( درجات.1-2مدتؾ  اعمؼ ربة األسرة.   ) -1
 ( درجات.6-2متؾس  دخو األسرة عي الذ ر. ) -5

 مقياس اإلنياؾ الشفدي لُسعمسة التخبية الخاصة  إعجاد الباحثة( -2
بأننن  و حالننة مننؽ اإلسننتشزاف البنندني واإلنفعننالي  الشفدنني عنني البحننث الحننالي ُعننرف اإلن نناك 

الشاار عؽ التعُرض الُسدتسر لسرادر الزن   الشفدني عني بي نة العسنو بسنا ينؤثر عمني الداع ينة 
الس شيننة، ويذننسو األبعنناد ادايننة : )اإلج نناد البنندني، إنخفنناض مدننتؾئ الر ننا الننؾعيفي،  ننعف 

 أ العال ة م  ادخريؽ( و.الُسداندة اإلجتساعية ، سؾ 
 أوال: ىجؼ السقياس:

احنندد ال نندف مننؽ السسينناس وهننؾ التعننرف عمننإ مدننتؾ  اإلن نناك الشفدنني، والنن(ئ يتسثننو عنني    
)اإلج نننناد البنننندني ،إنخفنننناض  مدننننتؾ  الر ننننا الننننؾعيفي،  ننننعف الُسدنننناندة اإلجتساعيننننة، سننننؾأ 

سكفننؾعيؽ ، الُرننؼ و ننعاف ألطفننال) اللالعال ننة منن  ادخننريؽ( لنند   ُمعمسننات التربيننة الخا ننة 
 الدس  ، اإلعا ة ال(هشية( .

 ثانيا: خظؾات إعجاد السقياس
الُرننؼ  -سكفؾعيؽ ألطفننال)اللإعننداد مسينناس اإلن نناك الشفدنني لنند  ُمعمسننات التربيننة الخا ننة 

 عي عدة خظؾات كسا يمي:اإلعا ة ال(هشية( اؼ.  -و عاف الدس 
  األولينة عنني  نؾأ الدراسنات الشغريننة ( عنني  نؾرا2 امن  الباحثنة ببشنناأ السسيناس )ُممحنة  -2

واألدبينننننننات الُسرابظنننننننة بسف نننننننؾم اإلن ننننننناك الشفدننننننني مثنننننننو دراسنننننننة ) الدنننننننسادوني والربيعنننننننة 
(،  Aldiyar & Salem,2013 )(،0221(،)ذكنننني، 0221(،)ريذنننان، 2991)
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 Makhetha , 2019(، )0229(، )يؾسنف، 0222(، )العرا زنة، 0222)السبنروك، 
 ،)Pyhaito et al (2020)  :كسا اؼ اإلطالع عمي عدد مؽ السئاييس ومش ا. 
اعرينا عناروق عثسنان  Chrisstina & Susan (1976)مسياس اإلن ناك الشفدني  -أ 

( ويذتسو عمي األبعاد التالية )اإلج اد البدني،  منة الر نا النؾعيفي، 2911الديد )
 الز ؾل الس شية، نئص الُسداعدة اإلجتساعية، سؾأ العال ة بالتالمي((.

(والنن(ئ ُ عنند مننؽ بننيؽ أهننؼ MBI-HSS,1981مننا سننالش ل ن نناك الشفدنني) مسينناس -ب 
السئننناييس إسنننتخداًما عننني ُمختمنننف الدراسنننات الرامينننة إلننني قيننناس مدنننتؾيات اإلحتنننراق 
الشفدنننني لنننندئ العننننامميؽ بننننالس ؽ التعميسيننننة، اعريننننا وإعننننداد )الدننننسادوني، والربيعننننة، 

ابُمنند السذنناعر، نئننص  (، ويذننتسو عمنني األبعنناد ادايننة )اإلرهنناق اإلنفعننالي،2911
 الذعؾر باإلنجاز الذخري(

(، ويذتسو عمي األبعاد 2991مسياس اإلحتراق الشفدي لمُسعمسيؽ  )عادل عبد هللا،  -ج 
ادايننننة )عنننندم الر ننننا الننننؾعيفي، إنخفنننناض مدننننتؾئ الُسدنننناندة اإلداريننننة كسننننا ُينننندرك ا 

 الُسعمؼ،   ؾل الس شة، اإلاجا  الدمبي نحؾ التالمي((.
عسننو إسننتبيان إلسننتظالع رأئ الخبننراأ حننؾل أهننؼ محنناور اإلن نناك الشفدنني  امنن  الباحثننة ب -0

وبعند عر ن ا عمنإ الُخبنراأ انؼ اإلافناق عمنإ محنناور   ،الُسشاسنبة لُسعمسنات  التربينة الخا نة
 (:1اإلن اك الشفدي لمُسعمسات كسا يؾ ح  جدول )

(يؾضح ندبة إتفاؽ 4ججوؿ  
الخبخاء عمى محاوراإلنياؾ 

 محاور اإلنياؾ الشفدي             مسعمسات التخبية الخاصةالشفدي

األىسية  غيخ مؾافق مؾافق إلى حج ما مؾافق
 الشدبية

% 
 الشدبة  التكخار

% 
 الشدبة التكخار

% 
 الشدبة التكخار

% 
 100 - - - - 100 12 اإلجياد البجني

 100 - - - - 100 12 إنخفاض  مدتؾى الخضا الؾعيفي

 100 - - - - 100 12 ة اإلجتساعيةضعف السدانج

 91.66 8.33 1 - - 91.66 11 سؾء العالقة مع اآلخخيؽ

 20ن= 
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( والخنناص بننالتكرار والشدننبة الس ؾيننة لننرأ  الخبننراأ حننؾل محنناور 1يتزننح مننؽ جنندول )
إافننناق الخبنننراأ عمنننإ امنننػ السحننناور وأن أعمنننإ أهسينننة ندنننبية كانننن   ،اإلن ننناك الشفدننني لمُسعمسنننات

(  ننعف الُسدنناندة اإلجتساعيننة -إنخفنناض  مدننتؾ  الر ننا الننؾعيفي-اد البنندني اإلج ننلمسحاور)
( حيث بم   أهسيت  سؾأ العال ة م  ادخريؽ% يمي ؼ محؾر)222حيث بم   أهسيت ساالشدبية 

%، و نند إختننارت الباحثننة السحنناور األربعننة ل ن نناك الشفدنني كسحنناور أساسننية 92.22الشدننبية 
 ُيبشإ عمي ا السسياس فيسا بعد.

 ام  الباحثة بريا ة عبارات مسيناس اإلن ناك الشفدني التني اتشاسنا من  ُمعمسنات التربينة  -3
والتي اشندرج احن   سكفؾعيؽ ، الُرؼ و عاف الدس ،اإلعا ة ال(هشية(،ألطفال)اللالخا ة 

كنننننننو محنننننننؾر منننننننؽ السحننننننناور األربعنننننننة )اإلج ننننننناد البننننننندني ،إنخفننننننناض  مدنننننننتؾ  الر نننننننا 
سننؾأ العال ننة من  ادخننريؽ(، وإيننتسو السسينناس عمنني الؾعيفي، نعف الُسدنناندة اإلجتساعية،

( عبنننارة انننراب  بسحاوراإلن ننناك الشفدننني لننند  الُسعمسنننات، حينننث  امننن  الباحثنننة باعنننداد 12)
 إستسارة لمسسياس عي  ؾرا  األولية والتي ازسش  التالي:

(، واسنيس الذنعؾر 22 -2يتزنسؽ ال بنارات منؽ ) :اإلجياد البػجني(السحؾر األوؿ   (أ )
عي مدتؾ  الُئدرات الؾعيةية الُسختمفة : ) بدنينة وعئمينة ونفدنية وحدنية ب بؾل ندبي 

 وإنفعالية(عشد السيام بعسو ُمتعمة بتمػ الُئدرات.
 -22يتزنننسؽ ال بنننارات منننؽ ) :(السحؾرالثػػػاني  إنخفػػػاض مدػػػتؾى الخضػػػا الػػػؾعيفي (ل )

(، واسنننيس الذنننعؾر الشفدننني بالزنننية والزنننجر لعننندم إينننباع الحاجنننات والرغبنننات 02
 ت م  العسو نفد  وبي ة العسو، م  عدم الثئة والؾالأ واإلنتساأ لمعسو.والتؾ عا

(، 32 -02يتزنسؽ ال بنارات منؽ ) :( السحؾرالثالث  ضػعف السدػانجة اإلجتساعيػة (ج  
واسيس ائييؼ الُسعمسة  لشفد ا بذنكو سنمبي عني السجنال الس شني واإلجتسناعي من  عندم 

 ائد ؼ الُسداندة اإلجتساعية.
(، 12 -32يتزنننسؽ ال بنننارات منننؽ ) :( العالقػػػة مػػػع اآلخػػػخيؽالسحؾرالخابػػػع  سػػػؾء  (د  

 ويسيس الذعؾر الدمبي نحؾ ادخريؽ وعدم اإلحداس بسيست ؼ.
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ثننؼ  امنن  الباحثننة بعننرض السسينناس عنني  ننؾرا  األوليننة عمننإ الخبننراأ والستخررننيؽ عنني  -1
مجنننال عمنننؼ النننشفس التربنننؾئ، والرنننحة الشفدنننية،ومشاهر وطنننرق التننندريس وريننناض األطفنننال  

التربينة لمظفؾلنة السبكننرة، بالسئابمنة الذخرنية وينرح ال نندف منؽ السسيناس، وال نندف  بكمينات
 التي ادعإ الباحثة إلإ احسيئ ، لمتعرف عمإ:

 مد  ُمشاسبة عبارات السسياس لمسدتؾ  العئمي والثئاعي لعيشة البحث. -
 إبداأ الرأئ عي عبارات السسياس مؽ حيث اسثيم ا لمسحؾر التي اشتسي إلي . -
اعننننديو أو إ نننناعة أو  ننننيا ة بعننننض عبننننارات السسينننناس لتكننننؾن أكثننننر حنننن(ف أو  -

 و ؾحًا.
 مد  سالمة  يا ة ال بارات السئترحة لمسسياس واادا  ا م  أهداع . -

بعد عرض السسياس عمإ الخبراأ اؼ اإلافاق عمإ أ ما ما  حتؾي  السسياس مؽ عبنارات وانؼ   
 نإ ب نا بعنض الُسحكسنيؽ. وجندول االافاق عمإ التعديو  عي  يا ة بعنض ال بنارات التني أو 

( يؾ ح التكرار والشدبة الس ؾية إلافناق الخبنراأ حنؾل عبنارات مسيناس اإلن ناك الشفدني لند   5)
 ُمعمسات التربية الخا ة.

  لجى ُمعمسات التخبية الخاصة. سقياس لا(التكخار والشدبة السئؾية إلتفاؽ الخبخاء حؾؿ عبارات 5ججوؿ  
 خار والشدبالتك

 السحاور ورقؼ العبارة
الشدبة السئؾية  غيخ مشاسبة مشاسبة إلى حج ما مشاسبة

 الشدبة % التكخار الشدبة % التكخار الشدبة % التكخار لرتفاؽ %

ني
لبج

د ا
جيا

اإل
 

 

1 12 100% - - - - 100% 
2 11 90.9% 1 8.33% - - 95.82% 
3 11 90.9% 1 8.33% - - 95.82% 
4 12 100% - - - - 100% 
5 10 83.3% 2 16.6% - - 91.6% 
6 12 100% - - - - 100% 
7 12 100% - - - - 100% 
8 12 100% - - - - 100% 
9 12 100% - - - - 100% 
10 12 100% - - - - 100% 
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في
ؾعي

ا ال
خض

ى ال
دتؾ

  م
ض

خفا
إن

 

11 12 100% - - - - 100% 
12 12 100% - - - - 100% 
13 12 100% - - - - 100% 
14 12 100% - - - - 100% 
15 10 83.3% 2 16.6% - - 91.6% 
16 12 100% - - - - 100% 
17 12 100% - - - - 100% 
18 12 100% - - - - 100% 
19 12 100% - - - - 100% 
20 12 100% - - - - 100% 

عية
تسا

إلج
ة ا

عج
دا

اُلس
ص 

نق
 

21 12 100% - - - - 100% 
22 11 90.9% 1 8.33% - - 95.8% 
23 12 100% - - - - 100% 
24 12 100% - - - - 100% 
25 12 100% - - - - 100% 
26 11 90.9% 1 8.33% - - 95.8% 
27 12 100% - - - - 100% 
28 12 100% - - - - 100% 
29 12 100% - - - - 100% 
30 12 100% - - - - 100% 

 سؾء
خيؽ

آلخ
ع ا

ة م
الق

الع
 

31 12 100% - - - - 100% 
32 12 100% - - - - 100% 
33 12 100% - - - - 100% 
34 12 100% - - - - 100% 
35 12 100% - - - - 100% 
36 12 100% - - - - 100% 
37 12 100% - - - - 100% 
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38 12 100% - - - - 100% 
39 11 90.9% 1 8.3% - - 95.8% 
40 10 83.3% 2 16.6% - - 91.6% 
 20ن = 

( أن اراأ الخبراأ جناأت بالسؾاعئنة عمنإ أ منا منا  حتؾين  مسيناس 5يتزح مؽ جدول )
( عبننارة أجسنن  عمي ننا الخبننراأ كاممننة بشدننبة 30اإلن نناك الشفدنني مننؽ عبننارات، حيننث يتبننيؽ أن )

( عبنننارات 3)% منننؽ الخبننراأ، و 95.1( عبننارات حرننم  عمنننإ ندننبة اافنناق 5%، وأن )222
%،  مسنا ُ ذنير إلنإ أن جسين   عئنرات السسيناس حرنم  عمنإ 92.2حرم  عمإ ندنبة اافناق 

% وه(ا  عظي السسياس  ؾة و دق، حتإ أ بح السسياس عي 92إجساع الخبراأ بسا يزيد عؽ 
  ؾرا  الش ايية. 

 مقياس اإلنياؾ الشفدي لُسعمسة التخبية الخاصة في صؾرتو الشيائية :
( محاورل ن نننناك الشفدنننني لُسعمسننننة التربيننننة 1( عبننننارة مؾزعننننة عمنننني )12ينننناس مننننؽ )يتننننألف السس

 الخا ة.
 السحؾر األوؿ: اإلجيادالبجني: 

( عبننارات ُاعبننرعؽ هبننؾل و تنني ندننبي عنني مدننتؾ  الئنندرات الؾعيةيننة 22يتكننؾن مننؽ )
وهننؾ  السختمفننة بدنيننة وعئميننة ونفدننية وحدننية وانفعاليننة عشنندالسيام بعسننو متعمننة بتمننػ الئنندرات ،

 -9 -5 -2ويتزنننسؽ الفئنننرات ذات األر نننام ) .إحدننناس باإلرهننناق  عنننؾق الُسعمسنننة عنننؽ العسنننو
والجرجػػػػة الكميػػػػة لسحػػػػؾر اإلجيػػػػاد البػػػػجني وفًقػػػػا (. 36 -33 -09 -05 -02 -26 -23

 ( درجة.50 –10لسقياس ليكارت الخساسي تتخاوح بيؽ  
 السحؾر الثاني: إنخفاض مدتؾى الخضا الؾعيفي: 

( عبننارات اعبننرعؽ الذننعؾر الشفدنني بالزننية والزننجر لعنندم إيننباع الحاجننات 22يتكننؾن مننؽ ) 
والرغبنننات والتؾ عنننات مننن  العسنننو نفدننن  وبي نننة العسنننو، مننن  عننندم الثئنننة والنننؾالأ واالنتسننناأ لمعسنننو. 

(. 31 -31 -32 -02 -00 -21 -21 -22 -2 -0ويتزنننننسؽ ال بنننننارات ذات األر نننننام )
لؾعيفي وفقػػًا لسقيػػاس ليكػػارت الخساسػػي والجرجػػة الكميػػة لسحػػؾر إنخفػػاض مدػػتؾى الخضػػاا

 .( درجة50 –10تتخاوح بيؽ  
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 السحؾرالثالث: ضعف الُسدانجة االجتساعية: 
( عبنننارات ُاعبنننر عنننؽ ائينننيؼ الُسعمسنننة لشفد ابذنننكو سنننمبي عننني السجنننال الس شننني 22يتكنننؾن منننؽ ) 

 -6 -3واإلجتسننناعي مننن  عننندم ائننند ؼ الُسدننناندة اإلجتساعينننة. ويتزنننسؽ ال بنننارات ذات األر نننام )
الجرجػػػة الكميػػػة لسحػػػؾر ضػػػعف الُسدػػػانجة (.و39 -35 -32 -06 -03 -29 -25 -22

 ( درجة.50 –10اإلجتساعية وفًقا لسقياس ليكارت الخساسي تتخاوح بيؽ  
 السحؾر الخابع: سؾءالعالقة مع اآلخخيؽ: 

( عبنننننننننارات اعبنننننننننر عنننننننننؽ الذعؾرالدنننننننننمبي نحنننننننننؾادخريؽ وعننننننننندم االحدننننننننناس 22يتكنننننننننؾن منننننننننؽ )
 -32 -30 -01 -01 -02 -22 -20 -1 -1ؽ ال بننارات ذات األر ننام )ويتزننس.بسيسننت ؼ

والجرجة الكمية لسحؾر سؾء العالقة مع اآلخخيؽ وفًقا لسقياس ليكارت الخساسي تتخاوح (. 12
 (.50 –10بيؽ  

لُسعمسػػات التخبيػػة الخاصػػة وفقػػًا لسقيػػاس ليكػػارت  الجرجػػة الكميػػة لسقيػػاس اإلنيػػاؾ الشفدػػي
 درجة. (200 – 40الخساسي تتخاوح بيؽ  

 حداب الخرائص الديكؾمتخية لسقياس اإلنياؾ الشفدي لسعمسات التخبية الخاصة:
 :صجؽ السقياس -أوالً 

 : صجؽ السحكسيؽ -
لننننند  ُمعمسنننننات التربينننننة الخا نننننة انننننؼ عنننننرض الرنننننؾرة األولينننننة منننننؽ مسيننننناس اإلن ننننناك الشفدننننني 

مجسؾعنة منؽ الُسحكسنيؽ عمنإ  اإلعا ة ال(هشية(. -الُرؼ و عاف الدس  -سكفؾعيؽ ألطفال)الل
( خبينننننر مننننؽ ذو  الخبنننننرة واإلخترنننناص، وذلنننننػ ب نننندف اإلسنننننتفادة مننننؽ خبنننننراا ؼ 20عننننددهؼ )

وإسننتظالع اراي ننؼ حننؾل منند  الدننالمة الم ؾيننة، والد ننة العمسيننة ل بننارات السسينناس، ومنند  إنتسنناأ 
 ناعة كو عبارة لمسحؾر ال(  ُاسثم ، ومند  ُمشاسنبتة لظبيعنة البحنث وال ندف مشن ، واعنديو أو إ

أوحننن(ف منننا يرونننن  مشاسنننًبا، وانننؼ التعنننديو عننني  نننؾأ اؾ نننيات، واراأ الدنننادة السحكسنننيؽ وبننن(لػ 
 أ بح السسياس عي  ؾرا  الش ايية.

 : االتداؽ الجاخمي
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(  222انننؼ اظبينننة السسيننناس عمنننإ عيشنننة حدنننال الخرنننايص الدنننيكؾمترية لمسسيننناس  ؾام نننا )  
و ينننر السذننناركيؽ عننني العيشنننة األساسنننية الُسذننناركيؽ منننؽ ُمعمسنننات التربينننة الخا نننة ُمعمسنننة منننؽ 

(  عننني حدنننال Pearson's coefficientلمبحنننث، وانننؼ إسنننتخدام ُمعامنننو إرابنننال وبيرسنننؾنو )
اإلرابننال بننيؽ درجننة كننو عبننارة، والدرجننة الكميننة لمسحننؾر النن(  اشتسننإ إلينن  ، ثننؼ بننيؽ درجننة كننو 

  اأت الشتاير كسا يمإ:، وج(SPSS) مسسياس، واؼ ذلػ باستخدام برنامرمحؾر والدرجة الكمية ل
 .لجى ُمعمسات التخبية الخاصة( نتائج االتداؽ الجاخمي لعبارات مقياس اإلنياؾ الشفدي 6ججوؿ  

 معامل االرتباط رقؼ الفقخة محاور السقياس معامل االرتباط رقؼ الفقخة محاور السقياس

ني
لبج

د ا
جيا

اإل
 

1 0.635 

عية
تسا

إلج
ة ا

انج
ُسد

ف ال
ضع

 

3 0.738 
5 0.722 7 0.782 
9 0.718 11 0.752 
13 0.729 15 0.716 
17 0.709 19 0.879 
21 0.617 23 0.836 
25 0.832 27 0.649 
29 0.796 31 0.774 
33 0.649 35 0.832 
37 0.704 39 0.796 

في
ؾعي

ا ال
خض

ى ال
دتؾ

  م
ض

خفا
إن

 

2 0.728 

خيؽ
آلخ

ع ا
ة م

الق
 الع

سؾء
 

4 0.742 
6 0.766 8 0.710 
10 0.845 12 0.758 
14 0.704 16 0.774 
18 0.750 20 0.740 
22 0.649 24 0.689 
26 0.796 28 0.841 
30 0.796 32 0.711 
34 0.659 36 0.716 
38 0.641 40 0.879 
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الكميننة لمسحننؾر ( أن ُمعننامالت اإلرابننال بننيؽ درجننة كننو عبننارة، والدرجننة 2يتزننح مننؽ جنندول )  
(؛ 2.25(، )2.22ال(  اشتسإ إلي  جناأت جسيع نا ذات داللنة إحرنايية عشند مدنتؾئ الداللنة )

اتست  بدرجنة لُسعمسات التربية الخا نةمسا يؤكد عمإ أن جسي  عبارات مسياس اإلن اك الشفدي 
  كبيرة مؽ الردق الداخمي.

  .لجى  ُمعمسات التخبية الخاصةلشفدي ( نتائج االتداؽ الجاخمي لسحاور مقياس اإلنياؾ ا7ججوؿ  
 الجاللة اإلحرائية معامل اإلرتباط محاور اإلنياؾ الشفدي  

 2.22دال عشد  2.121 اإلجياد البجني

 2.22دال عشد  2.631 إنخفاض  مدتؾى الخضا الؾعيفي

 2.22دال عشد  2.129 ضعف الُسدانجة اإلجتساعية

 2.22د دال عش 2.122 سؾء العالقة مع اآلخخيؽ

 222ن=  
( أن ُمعنننامالت اإلرابنننال بنننيؽ درجنننة كنننو محنننؾر والدرجنننة الُكمينننة 6يتبنننيؽ منننؽ جننندول )

(، وهنإ قنيؼ 2.129 -2.631الخا نة اراوحن  بنيؽ )التربينة لسسياس  اإلن اك الشفدني لُسعمساا
(، مسننا يؤكنند عمننإ أن جسينن  محاورمسينناس اإلن نناك 2.22دالننة إحرننايًيا عشنند مدننتؾ  الداللننة )

 الخا ة يتست  بدرجة كبيرة مؽ الردق الداخمي. التربية لُسعمسااالشفدي 
 ثبات السقياس:

لحدننال ثبننات محنناور مسينناس (Alpha Cronbach's) اننؼ إسننتخدام معامننو وألفننا كرونبنناخو 
الخا ننننة ودرجتنننن  الكميننننة، واننننؼ ذلننننػ باإلسننننتعانة ببرنننننامر التربيننننة  اإلن نننناك الشفدنننني لُسعمسننننات

(SPSSلمبيانات التي اؼ جسع ) ا مؽ عيشة حدنال الخرنايص الدنيكؾمترية، وجناأت الشتناير 
 كسا يمي:
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 222ن=  الخاصة بظخيقة ألفا كخونباخ التخبية( نتائج ثبات مقياس اإلنياؾ الشفدي لُسعمسات 8ججوؿ  
 معامل الثبات عجد الفقخات محاور اإلنياؾ الشفدي 

 2.162 22 اإلجياد البجني
 2.153 22 إنخفاض  مدتؾى الخضا الؾعيفي

 2.120 22 ضعف الُسدانجة اإلجتساعية
 2.123 22 سؾء العالقة مع اآلخخيؽ
 2.191 12 الجرجة الكمية لمسقياس

التربيننننة ( أن ُمعننننامالت الثبننننات لسحاورمسينننناس اإلن نننناك الشفدنننني لُسعمساا1يتزننننح مننننؽ جنننندول ) 
الثبات العام  (، كسا بمة معامو2.162 -2.123الخا ة بظريئة وألفا كرونباخو اراوح  بيؽ )

(، وهإ قنيؼ اؤكند عمنإ أن السسيناس يتستن  بدرجنة ُمرافعنة منؽ الثبنات  رنمح 2.191لمسسياس )
 مع ا لمتظبية السيداني عي البحث الحالي.

 (Split-HalfMethod): الثبات بظخيقة التجدئة الشرفية -
يننننة الخا ننننة بظريئننننة التجز التربيةولمتأكنننند مننننؽ ثبننننات مسينننناس اإلن نننناك الشفدنننني لُسعمساا

الشرنننةية اسننن  اجزينننة عئرااننن  إلنننإ نرنننفيؽ،الفئرات الفرد نننة عنننإ مئابنننو الفئنننرات الزوجينننة، وانننؼ 
( عنننإ حدنننال اإلرابنننال بنننيؽ Pearson's coefficientإسنننتخدم ُمعامنننو إرابنننال وبيرسنننؾنو )

 :يميكسا و، باستخدام ُمعادلة سبيرمان وبراون الشرفيؽ، وجر  ارحيح الظؾل 
 الخاصة بظخيقة التجدئة الشرفية: التخبية( نتائج ثبات مقياس اإلنياؾ الشفدي لُسعمسات 9ججوؿ  

 ُمعامل الثبات ُمعامل اإلرتباط محاور اإلنياؾ الشفدي

 2.123 2.650 اإلجياد البجني

 2.691 2.651 إنخفاض  مدتؾى الخضا الؾعيفي

 2.102 2.603 ضعف الُسدانجة اإلجتساعية

 2.129 2.691 سؾء العالقة مع اآلخخيؽ

 2.162 2.613 الجرجة الكمية لمسقياس
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( أن ُمعننامالت الثبننات لسحنناور مسينناس اإلن نناك الشفدنني لُسعمسننات 9يتبننيؽ مننؽ جنندول )
(، كسنا بمنة معامنو 2.123 -2.691الخا ة بظريئة والتجزية الشرنةيةو اراوحن  بنيؽ ) التربية

(، وهننإ قننيؼ اؤكنند عمننإ أن مسينناس اإلن نناك الشفدنني لُسعمسننات 2.162)الثبننات العننام ل ختبننار 
 الخا ة يتست  بدرجة ُمرافعة مؽ الثبات وأن  جاهز لمتظبية عي ميدان البحث . التربية

 اإلرشادي القائؼ عمي إستخاتيجيات السؾاجية : البخنامج -3
 تعخيف البخنامج اإلرشادي:

ارسنننة اإلريننناد ة الُسشغسنننة عننني  نننؾرة جمدنننات ( بأنننن  و الُسس19، 0220عرعننن  عبننند العغنننيؼ ) 
إرياد ة عني  نؾأ جنؾ نفدني امنؽ وعال نة إريناد ة ُاتنيح الُسذناركة اإل جابينة، والتفاعنو الُسثسنر 

 لتحئية األهداف اإلرياد ة بأنؾاع ا، وائد ؼ الُسداعدة الُستكاممة عي أعزو  ؾرها و.
ؼ  نننايؼ عمننني ُأسنننس التؾجيننن  و برننننامر ُمخظننن  وُمنننشغ ويعػػػخؼ فػػػي البحػػػث الحػػػالي عمػػػي أنػػػو  

اإلن نناك   حنند والئننايؼ عمنني إسننتراايجيات السؾاج ننة لسعرعننة أثننر  عمنني خفننض واإلرينناد الشفدنني 
 و. الشفدي لدئ ُمعمسات التربية الخا ة

 اإلستخاتيجية التي يقـؾ عمييا البخنامج اإلرشادي:
وحندد كننو منؽ الفننرخ  إراكنز البرنننامر اإلرينادئ عنني البحنث الحننالي إلني ائشيننة اإلريناد الجسعنني 

 ( أُسس اإلرياد الجسعي عي الشئال اداية :201، 2999وايؼ )
اإلندننان كننايؽ إجتسنناعي لد نن  حاجننات نفدننية وإجتساعيننة البنند مننؽ إيننباع ا عنني إطننار  -2

 إجتساعي مثو الحاجة إلي : ) لألمؽ، الشجاح، التئدير، السكانة اإلجتساعية ( 
و عي جساعنات، واتظمنا أسناليا التفاعنو اعتسد الحيا  عي العرر الحا ر عمي العس -0

 اإلجتساعي الدؾئ وإكتدال م ارات التعامو م  الجساعة.
  عتبر احئية التؾاعة اإلجتساعي هدًعا مؽ أهداف اإلرياد الشفدي. -3

 الفمدفة التي يقـؾ عمييا البخنامج اإلرشادي:
في الخننناص ( إلننني أنننن   جنننا أن ُيراعننني فيننن  طبيعنننة الشدنننة الفمدننن1، 0221ذكنننر العاسنننسي ) 

بالسرحمة التي  سر ب نا األعنراد الن(يؽ ُ عنانؾن منؽ الُسذنكمة، واإلطنار العنام الن(ئ يتشناول أسنمؾب ا 
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عنني احئيننة امننػ األهننداف، بحيننث  حننرص عمنني عنندم حنندوث أئ اشننا ض بننيؽ أهننداف البرنننامر 
وعشياانن ، وبننيؽ خرننايص األعننراد الخا ننعيؽ لمبرنننامر وأهننداع ؼ، والتنني اتسثننو عنني ر بننت ؼ، أو 

غبة الُسحيظيؽ ب ؼ عي الت ما عمي ُمذكالا ؼ بأعزو وسايو ُاشاسا  دراا ؼ وإمكاناا ؼ، وهؾ ر 
 ما ي دف إلي  اإلطار العام لمبرنامر.

 
 ُيسكؽ إجساؿ فمدفة البخنامج اإلرشادي في الشقاط اآلتية :

إسنننننتراايجيات السؾاج نننننة والتننننني اذنننننتسو عمننننني اإلسنننننتراايجيات: )السعرفينننننة، الؾجدانينننننة،  -2
 ية(.إجتساع

اإلن نناك الشفدنني أحنند أهننؼ الغننؾاهر التنني  جننا التركيننز عمي ننا مننؽ حيننث اثارهننا الدننمبية  -0
 والتي اشعكس عمي عاعمية ادداأ الس شي لمُسعمؼ.

ُمعمؼ التربية الخا ة ُ عد األساس عي هرم التربية الخا نة حينث  ئن  عمين  العديند منؽ  -3
التني يتعامنو مع نا والتني  السدؤليات والز ؾل وذلػ يرج  إلي طبيعة الف ات الخا ة

احتننناج لُسعمنننؼ يتدنننؼ بدنننسات يخرنننية وكفا نننات ادريدنننية انننشعكس عمننني سنننير العسمينننة 
 التربؾية.

 اليجؼ العاـ لمبخنامج اإلرشادي القائؼ عمي إستخاتيجيات السؾاجية :
هننندف البرننننامر عننني البحنننث الحنننالي إلننني خفنننض حننند  اإلن ننناك الشفدننني لننندئ ُمعمسنننات التربينننة 

  ؾأ إستراايجيات السؾاج ة: )السعرفية ، والؾجداني ، واإلجتساعية(. الخا ة وذلػ عي
 األىجاؼ الخاصة مؽ البخنامج اإلرشادي القائؼ عمي إستخاتيجيات السؾاجية: 

 أن ُادرك ُمعمسة التربية الخا ة مف ؾم اإلن اك الشفدي. -2
  ا(أن اتعرف الُسعمسة عمي إستراايجيات السؾاج ة: )مف ؾم ا، ارشيف ا، أهسيت -0
 أن اف ؼ الُسعمسة العال ة بيؽ إستراايجيات السؾاج ة وخفض حد  اإلن اك الشفدي -3
 أن استمػ الُسعمسة الُئدرة عمي مؾاج ة   ؾل العسو عي مجال التربية الخا ة. -1
 أن اتجشا الُسعمسة الرعؾبات التي  د ُاعية احئية أهداع ا. -5
 التربية الخا ة. أن ُادرك الُسعمسة دورها البارز كعزؾ ععال عي مشغؾمة -2
 أن اتدرل الُسعمسة عمي ُطرق ادريس جديدة دون اإلعتساد عمي الشس  التئميدئ. -6
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 أن ُادرك الُسعمسة  رورة طما الُسداعدة والدعؼ اإلجتساعي و   الحاجة ل(لػ. -1
أن ُادرك الُسعمسة خظنؾرة إنعكناس اإل نظرابات الشفدنية لندي ا عمني األطفنال مسنا ينشُجؼ  -9

 اه ؼ ومؽ ثؼ التأثير عمي الجؾانا الدمؾكية لدي ؼ.عش  إاجا  سمبي اج
 :حتؾي البخنامج اإلرشاديم

 اؼ احديد ُمحتؾئ البرنامر اإلريادئ عي  ؾأ ما يمي: 
 التعرف عمي مدتؾئ اإلن اك الشفدي لدئ ُمعمسات التربية الخا ة. -2
 احديد أبعاد اإلن اك الشفدي لدئ ُمعمسات التربية الخا ة. -0
 لخا ة.األهداف العامة وا -3
اإلطنننار الشغنننرئ، واإلطنننالع عمننني السراجننن  العمسينننة، والدراسنننات ذات الرنننمة بسؾ نننؾع  -1

 البحث.
اننؼ عننرض البرنننامر عمنني عنندد مننؽ الُسخترننيؽ عنني مجننال الرننحة الشفدننية، والظننا  – -5

 الشفدي،  وذلػ ل ستفادة مؽ اراي ؼ العمسية، وُمالحغاا ؼ السيسة.
 ستخاتيجيات السؾاجية:إعتبارات البخنامج اإلرشادي القائؼ عمي إ

 تؼ إعجاد البخنامج في ضؾء بعض اإلعتبارات الشغخية والتظبيقية، وتتحجد فيسا يمي : 
اشاسننا البرنننامر اإلريننادئ منن  الدننسات الذخرننية لُسعمسننات التربيننة الخا ننة، وطبيعننة  -2

 اخُرر ؼ.
ات العسو عمي اؾعير مشناخ اذني  فين  روح الدنرور والب جنة والتعناون عشند ائند ؼ الجمدن -0

 اإلرياد ة باستخدام عشيات ووسايو متشؾعة ُمالأمة لظبيعة األهداف الُسراد احسيئ ا.
 احديد أهداف وزمؽ الجمدات اإلرياد ة عي  ؾأ طبيعة مؾ ؾع البحث. -3
اذننجي  الُسعمسننات عمنني التفكيننر عنني ُطننرق مؾاج ننة مرننادر الزنن  ، وأهسيننة الحرننؾل  -1

 عمي الدعؼ الشفدي والعاطفي.
يجيات السؾاج نة الُسنراد اشسينة وعني ُمعمسنات التربينة الخا نة لزنرورة احديد أهنؼ إسنتراا -5

 اؾعيف ا باعتبار الج ؾد ال(ااية لمفرد لتجاوز مرادر الز   الس شي.
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 الفشيات التي يتؼ إتباعيا أثشاء تشفيح البخنامج اإلرشادي :
ليا ( إلنني أن مجننال اإلرينناد الشفدنني يزخننر بالعدينند مننؽ األسننا21، 0221أيننارعتؾا  ) 

والفشينننات الُسدنننتئا  منننؽ نغرينننات اإلريننناد والعنننالج الشفدننني الُسختمفنننة. ُادنننتخدم أثشننناأ البننندأ عننني 
الجمدننات اإلرينناد ة لسؾاج ننة ُمذننكالت الفننرد ولمتخةيننف مش ننا مننؽ ج ننة. وكنن(ا اشسيننة الجؾانننا 
 اإل جابيننة عنني يخرننية الفننرد ومننؽ بننيؽ هنن(  الفشيات:)عشيننة الُسشا ذننة والحننؾار، الؾاجننا السشزلنني،

 العرف ال(هشي ، حو الُسذكالت، اليئغة العئمية، اإلسترخاأ، الُسحا رة(.
   Discussion and dialogueفشية الُسشاقذة والحؾار: -1

( أن إسنننتخدام عشينننة الُسشا ذنننة والحنننؾار والتننني اكنننؾن عمننني 62، 0221أو نننح عتؾاننن  )
سننو اإلريننادئ، يننكو يننف ي، ووج ننات نغننر ُمختمفننة أو إ نناعات أو مننداخالت أثشنناأ السيننام بالع

ويسكننننؽ أن انننندع  الُسدتريننننديؽ إلنننني الُسذنننناركة واإلسننننتستاع بالجمدننننات  اإلرينننناد ة، ُازينننند مننننؽ 
ُمداهست ؼ م  الُسريد عي التفكير وإبداأ الرأئ عي حو ُمذكالت ُمعيش  ، مسنا  جعم نؼ  ذنعرون 

 كأعراد عاعميؽ.كسا ازيد مؽ الذ ف بسا هؾ مظروح عي الجمدات اإلرياد ة.
  Homeworkسشدلي :الؾاجب ال -2

( إلي أن الؾاجنا السشزلني ُ سثنو أهسينة كبينرة ؛ حينث أنن  يرعن  51، 0221أيارعتؾا  )
وعني العسيننو بئدران  عمنني اإلسنتسرار حتنني بعند إنت نناأ الجمدنات اإلرينناد ة، ذلنػ أننن  بالفعنو  نند 

 اعمؼ عددًا مؽ الس ارات، وأ بح عمي  دٍر عاٍل مؽ اداأ الؾاجا السشزلي.
 Brain stormingي  : إمظار الجماغ(العرف الحىش -3

 :ي  العرف ال(هشي  جا إاباع اداي( أن  عي إستراايج231، 0221ذكر ال ؾيدئ )
اأجيننو إسننتخدام نئنند األعكننار والتعميننة عمي ننا. ألن الشئنند عنني مرحمننة إمظننار النندما   حنند  -

 مؽ رغبة األعرادعي الُسذاركة، وطرح األعكار الجديدة.
شا ذة وإنتئال األعكار مؽ يخص إلي اخر، وائبو جسي  األعكنار إعظاأ الُحرية عي السُ  -

 السظروحة.
 إ جاد العال ات بيؽ األعكارالسظروحة ألن ه(ا ُ داعد عمي إ جاد أعكار جديدة أعزو. -
  Problem solvingحل الُسذكالت: -4
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( أن الحينننننننا  ممي نننننننة بالُسذنننننننكالت، واإلندنننننننان بحاجنننننننة 001، 0221ذكنننننننر ال ؾيننننننندئ )
كي  دتعيد التؾازن، ويتسكؽ مؽ احئية التكينف. ولن(ا البند منؽ ازويند  باألسناليا لسؾاج ت ا ، ل

 الُسختمفة عي مؾاج ة الُسذكالت، وإ جاد الحمؾل الُسشاسبة.
 :Mind fullnessاليقغة العقمية  -5

( إلننني أن مف نننؾم اليئغنننة العئمينننة ُ دنننتخدم كسننندخو عالجننني 0221أينننارت الدنننيد عننني دراسنننت ا )
ت الشفدننة مثننو : )الئمنننة، اإلكت ننال، السخنناوف( وهننني حالننة مننؽ النننؾعي لمعدينند مننؽ اإل نننظرابا

الكامو لمخبرات والسؾا ف دون إ دار أئ أحكام  ويشب ي عمني الفنرد  بؾل نا والتعنا ش من  هن(  
 السؾا ف والخبرات.

 : Relaxationاإلستخخاء -6
فعنال ذهشني ( إلني أن التنؾار الن(هشي والعزنمي ُمرابظنان، عُكنو إن21، 0229أيار البر ؾثي ) 

ينؤثر عمنني العزننالت، وُكنو اننؾار عزننمي يننؤثر عمني النن(هؽ، ونتيجننة ل ن(  العال ننة عننان التستُنن  
 و عدم إطال  ا مؽ خالل نذال عزميأ بالرحة الكاممة لؽ  حُدث عشد كب  الظا ات

 : Lectureالُسحاضخة -7
اليا اإلرينناد ( أن الُسحا ننرة هنني أسننمؾل مننؽ أسنن 2999،230ذكننر كننو مننؽ: الفننرخ ، واننيؼ ) 

الجسنننناعي يمعنننننا فينننن  ُعشرنننننر التعمننننيؼ وإعننننناد  النننننتعمؼ دورًا هامننننًا. حينننننث  ئننننؾم الُسريننننند بالئننننناأ 
 ُمحا رات س مة يتخمم ا، ويمي ا ُمشا ذات، وا دف إلي ا يير إاجا  الُعسالأ.

 الفئة الُسدتيجفة:
و نننعاف  الُرنننؼ -السكفنننؾعيؽألطفنننال )انننؼ اظبينننة البرننننامر عمننني ُمعمسنننات التربينننة الخا نننة ل 

بسحنناعغتي  –مسننؽ يترننفؽ بنندرجات عاليننة مننؽ اإلن نناك الشفدننياإلعا ننة ال(هشيننة( ذوئ  -الدننس 
( ُمعمسة مؽ ُمعمسات التربية الخا ة،حيث اتراوح أعسنارهؽ 211وعددهؽ) األسكشدرية والبحيرة،

 ( سشة.21 – 1( سشة وعدد سشؾات الخبرة مابيؽ )16 – 35ما بيؽ)
 ُمحجدات البحث:

الُرنؼ  -السكفنؾعيؽ): اؼ اظبية البرنامر عني نظناق مندارس التربينة الخا نة سكانيةالُسحجدات ال
 .اإلعا ة ال(هشية( باألسكشدرية والبحيرةذوئ  -و عاف الدس 
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 (أسابي .1( جمدة إرياد ة، إست ر   )26عي عدد) : اؼ اشفي( البرنامرالُسحجدات الدمشية
 تظبيق البخنامج:  

( أسنابي  بؾا ن  جمدنتيؽ أسنبؾعًيا وزمنؽ 1عتنرة زمشينة  ؾام نا )ادئ است رق اشفي( البرنامر اإلرين 
( دقيئننة باإل نناعة إلننإ الجمدننة الختاميننة، وبنن(لػ ُ رننبح عنندد 92-22كننو جمدننة يتننراوح بننيؽ )

( جمدنننة، واسنننتخدم  الباحثنننة األسنننمؾل الجسننناعي وبعنننض الفشينننات السشتئنننا  عننني 26الجمدنننات )
 ( يؾ ح اإلطار الزمشي ومحتؾ  اظبية البرنامر .2برنامر والجدول )اشفي( ال

 ( اإلطار الدمشي ومحتؾى تظبيق البخنامج10ججوؿ  
 التاريخ السجة الدمشية السؾضؾع األسبؾع ـ

  2/22/0229مؽ  تؼ إجخاء القياس القبمي لرنياؾ الشفدي لُسعمسات التخبية الخاصة عيشة البحث
 9/22/0229إلإ 

 الجمدة التسييجية لمبخنامج األوؿ 1
 التعخيف بسفيـؾ وأبعاداإلنياؾ الشفدي

 20/22/0229الدب   جمدتاف
 25/22/0229الثالثاأ

 التعخؼ عمى ُمدببات اإلنياؾ الشفدي الثاني 2
 األفكار والسذاعخ والدمؾؾ

 29/22/0229الدب  جمدتاف
 00/22/0229الثالثاأ

 ةمخا بة األفكار التمقائي الثالث 3
 األفكار السذؾىة غيخ الستكيفة

 02/22/0229الدب  جمدتاف
 09/22/0229الثالثاأ

 تعجيل األفكار السختمة وعيفيا الخابع 4
 ميارة الدمؾؾ التؾكيجي

 0/22/0229األحد  جمدتاف
 5/22/0229الثالثاأ

 1استخاتيجيات السؾاجية  الخامذ 5
 2استخاتيجيات السؾاجة 

 9/22/0229األحد  جمدتاف
 20/22/0229الثاأالث

 التييئة لسؾاجية اإلنياؾ الشفدي الدادس 6
 اختيار استخاتيجيات السؾاجية والتكيف

 22/22/0229األحد  جمدتاف
 29/22/0229الثالثاأ

 مجابية اإلنياؾ الشفدي الدابع 7
 السخظظات السعخفية الخاسخة ومكؾناتيا

 03/22/0229األحد  جمدتاف
 02/22/0229الثالثاأ

 إعادة تشغيؼ العادات اليؾمية الثامؽ 8
 ميارات خفض اإلنياؾ الشفدي

 الجمدة الختامية

 32/22/0229األحد  جمدات 3
 3/20/0229الثالثاأ

 5/20/0229الخسيس 
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 :القياس البعجى
الُرننننؼ  -السكفننننؾعيؽ)اننننؼ إجننننراأ السينننناس البعنننندئ ل ن نننناك الشفدنننني لسعمسننننات التربيننننة الخا ننننة 

إلننننإ  6/20/0229يننننة( عيشننننة البحننننث  عننننإ الفتننننرة مننننؽ اإلعا ننننة ال(هشذوئ  -و ننننعاف الدننننس 
22/20/0229. 

 القياس التتبعي: 
الُرننننؼ  -السكفننننؾعيؽ)اننننؼ إجننننراأ السينننناس التتبعنننني ل ن نننناك الشفدنننني لسعمسننننات التربيننننة الخا ننننة 

اإلعا ة ال(هشية( عيشة البحث  وذلػ بعد مرور عترة زمشية )ي ريؽ( مؽ ذوئ  -و عاف الدس 
لمتعنرف عمني مندئ إسنتسرارية  22/0/0202إلنإ  6/0/0202تنرة منؽ اظبية البرنامر، عنإ الف

اإلن نناك الشفدنني  حنند البرنننامر اإلريننادئ الئننايؼ عمنني إسننتراايجيات السؾاج ننة وأثننر  عمنني خفننض 
 لدي ؽ .

 الُسعالجات اإلحرائية:
 : SPSSإستخدم  الباحثة الُسعالجات اإلحرايية التالية باستخدام البرنامر اإلحرايإ 

ُمعامنننننو النننننتفمظح ، معامنننننو  الحدنننننابإ ،اإلنحنننننراف الس ينننننار  ، ُمعامنننننو اإللتنننننؾاأ ، ) الستؾسننننن 
-Pearson'sمعامالرابنننننننننننننننننال وبيرسنننننننننننننننننؾنو )،  (Alpha-Cronbach'sوألفاكرونبننننننننننننننننناخو  )

coefficient) ،، 0ايتننا  قيسننة )ت( لسجسؾعننة اجريبيننة واحنندة بننيؽ السياسننيؽ الئبمنني والبعنندئ ، 
 حجؼ التأثير وعئا لسعادالت كؾهؽ.

 حميو التبايؽ بيؽ السجسؾعات (.ا
 : نتائج البحث

  عخض ومشاقذة نتائج الفخض األوؿ:
واؾجننند عنننروق ذات داللنننة إحرنننايية بنننيؽ متؾسنننظات درجنننات  يػػػُشص الفػػػخض األوؿ عمػػػى أنػػػو 

اإلن اك الشفدي لدئ األطفال ذوئ اإلحتياجات الخا ة بيؽ السياسنيؽ الئبمني والبعندئ ولرنالح 
 السياس البعدئو.

(الفنننروق بنننيؽ السياسنننيؽ الئبمننني والبعننندئ لعيشنننة البحنننث عننني 22لجننندول ر نننؼ )ويؾ نننح ا
 اإلن اك الشفدي  يد البحث كسا يمي:
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  ( داللة الفخوؽ بيؽ القياسيؽ القبميؾالبعجي لعيشة البحث في اإلنياؾ الشفدي قيج البحث.11ججوؿ  
الفخؽ بيؽ  القياس البعجى القياس القبمى محاور مقياس  اإلنياؾ الشفدي

 الستؾسظيؽ
  يسة
 ت

 ندبة
 التحدؽ %

 +ع س +ع س +ع س
 %41.19 *25.22 4.83 17.25 4.41 24.62 2.80 41.87 اإلجياد البجني

 %29.76 *19.00 4.45 12.22 2.99 28.83 3.48 41.06 إنخفاض  مدتؾى الخضا الؾعيفي
 %37.65 *26.01 3.89 14.60 2.54 24.16 2.73 38.77 ضعف السدانجة اإلجتساعية
 %25.71 *22.04 3.28 10.43 2.29 30.12 2.59 40.56 سؾء العالقة مع اآلخخيؽ
 %33.59 *41.95 9.00 54.52 6.68 107.75 6.17 162.27 الجرجة الكمية لمسقياس

 211ن = 
 1.96( = 0.05 يسة  ت( الججولية عشج مدتؾى معشؾية  

( بنيؽ كنو منؽ 2.25  معشؾينة )( وجؾد عروق دالة إحرناييًا عشند مدنتؾ 22يتزح مؽ جدول )
متؾسنننظات درجنننات السياسنننيؽ الئبمننني والبعننندئ لسجسؾعنننة البحنننث ولرنننالح السيننناس البعننندئ عننني 
جسي  محاور مسياس اإلن اك الشفدي  يند البحنث، حينث اراوحن  قيسنة )ت( السحدنؾبة منا بنيؽ 

(، وأن 2.92(= )2.25( وهنننني أكبننننر مننننؽ )ت( الجدوليننننة عشنننند مدننننتؾ  )12.95 -29.22)
%( وأ نو ندنبة احدنؽ 12.29ندبة احدؽ كان  عي محؾر )اإلج ناد البندني(حيث بمنة )أعمإ 

 %.05.62كان  عي محؾر سؾأ العال ة م  ادخريؽ حيث بمة
 . 144ف= (حجؼ الت ثيخ في نتائج مقياس اإلنياؾ الشفدي لعيشةالبحث وفقًا لسعادالت كؾىؽ12ججوؿ  

 اإلحرائية الجالالت       
 الست يخات

وحجة 
 القياس

 يسة 
  ت(

مدتؾى 
 الجاللة

حجؼ  2ايتا
 الت ثيخ

داللة 
حجؼ 
 الت ثيخ

 مختفع 1.37 0.81 0.00 *25.22 درجة اإلجياد البجني

 مختفع 1.01 0.71 0.00 *19.00 درجة إنخفاض  مدتؾى الخضا الؾعيفي

 مختفع 1.43 0.82 0.00 *26.01 درجة ضعف السدانجة اإلجتساعية
 مختفع 1.20 0.77 0.00 *22.04 درجة سؾء العالقة مع اآلخخيؽ
 مختفع 2.34 0.92 0.00 *41.95 درجة الجرجة الكمية لمسقياس
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 ( : مختفع.0.8( :متؾس . أكبخ مؽ 0.8 –0.5(: مشخفض. 0.5حجؼ الت ثيخ: أقل مؽ 

( داللننة حجننؼ التننأثير عنني نتنناير مسينناس اإلن نناك الشفدنني لنند  20يتزننح مننؽ جنندول )
(، وهإ أكبر منؽ 0.31إلإ 2.22اراوح حجؼ التأثير ما بيؽ )الخا ة ، حيث  التربيةُمعمسات 

 ( وهي ُاذير إلإ أن داللة حجؼ التأثير جاأت مرافعة.2.1)
( لشتاير السياسات الئبمينة والبعد نة عني مسيناس 20(، )22مؽ العرض الدابة عي الجدوليؽ )   

الئبمننني والبعننندئ اإلن ننناك الشفدننني لعيشنننة البحنننث والتننني أكننندت عمنننإ وجنننؾد عنننروق بنننيؽ السياسنننيؽ 
ولرالح السياس البعدئ، واؾ ح الباحثة أن ه(ا التحدؽ السعشؾئ عني محناور اإلن ناك الشفدني 
 يد البحث، نتيجة عاعمية البرننامر االرينادئ الئنايؼ عمنإ إسنتراايجيات السؾاج نة والن(  كنان لن  

ث أن بنننالة األثنننر عننني خفنننض الذنننعؾر باإلن ننناك الشفدننني لننند  ُمعمسنننات التربينننة الخا نننة ، حيننن
مذناركت ؽ من  الباحثننة عني جمدننات البرننامر اإلرينادئ دعع ننؽ إلنإ التعبيننرعؽ إنفعناالا ؽ، مسننا 
أااح ل ؽ  دًرا كبيًرا مؽ مذاعر الر ا لدي ؽ باإل اعة إلإ زيادة الثئة بأنفد ؽ ور ناهؽ عنؽ 

 مدتؾ  أداي ؽ.
عشينة الُسشا ذنة مش نا : ) وُاعزئ الباحثة الشتاير إلي إعتساد الباحثة عمي أساليا وعشيات إرياد ة 

والحنننؾار، الؾاجنننا السشزلننني، العرنننف الننن(هشي ، حنننو الُسذنننكالت، اليئغنننة العئمينننة، اإلسنننترخاأ، 
( والتنني ادننتشد عمنني إسننتراايجيات السؾاج ننة الفعالننة ومننؽ ثننؼ اسكننيؽ ُمعمسننات التربيننة الُسحا ننرة

رنادر الزنن   الخا نة منؽ العسنو بكفنناأة عني مجنال التربيننة الخا نة منؽ حينث التعاُمننو من  م
 حننند الشفدننني، والعؾامنننو السؤد نننة لغننناهرة اإلن ننناك الشفدننني، كسنننا إعتسننندت الباحثنننة عننني خفنننض 

الخا نة، وذلنػ بنالتفرية الؾجنداني والُسشا ذنة واحفينزهؽ عمني التربية اإلن اك الشفدي  لُسعمسات 
 التشةيس اإلنفعالي.

الربيعننننة،  واتفننننة نتنننناير البحننننث الحننننالي منننن  نتنننناير دراسننننة كننننو مننننؽ : ) الدننننسادوني،
( والتننننني أكننننندت عمننننني أن العنننننامميؽ عننننني م شنننننة 0222(،)الخفنننننادئ، 0221(،)ريذنننننان، 2991

التننندريس أكثننننر ُعر نننة ل ن نننناك الشفدننني،كسا اتفننننة مننن  نتنننناير دراسنننة كننننو منننؽ : )بمنننندو، دمحم، 
( والتنني أيننارت إلنني أهسيننة اننؾعير بننرامر ادريبيننة لمُسعمسننيؽ عنني مجننال 0229(،)الر نناد، 0222

(عنؽ 0222والعسو عمني التأهينو الشفدني لمُسعمنؼ، ومنا أو ن  بن  دراسنة )ربني،التربية الخا ة،
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 نننرورة النننؾعي بسخننناطر الزننن   واإلن ننناك الس شننني عمننني الرنننحة الشفدنننية لمُسعمنننؼ عنننؽ طرينننة 
الشغنننرئ منننؽ أن الُسعمنننؼ  واتفنننة الشتننناير مننن  مننناورد باإلطنننار اإلهتسنننام ببنننرامر الننن(كاأ الؾجنننداني.

ت اعكس الكفا ات التدريدية لد   والتي ُاعد ينرطًا أساسنيًا الكفأ يشدمر عي نذاطات وُمسارسا
 ( .0221لكفايت  وععاليت )دمحم،

  عخض وُمشاقذة نتائج الفخض الثاني:
يننشص الفننرض الثنناني عمننإ أننن  وال اؾجنند عننروق ذات داللننة إحرننايية بننيؽ متؾسننظات درجننات   

برنامر اإلريادئ الئايؼ عمي ألطفال عي  ؾأ اللاإلن اك الشفدي لد  ُمعمسات التربية الخا ة 
عنني السينناس  اإلعا ننة ال(هشيننة(.  -الُرننؼ و ننعاف الدننس  -سكفننؾعيؽ إسننتراايجيات السؾاج ننة )ال

   البعدئو.
 (تحميل التبايؽ بيؽ السجسؾعات في نتائج مقياس اإلنياؾ الشفدي لعيشة البحث.13ججوؿ  
  
 الست يخات 

مجسؾع 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متؾس  
 السخبعات

 .Sig 2ايتا  ايتا ؼ

اإلجياد 
 البجني

بيؽ 
 السجسؾعات

255.20 0 306.52 51.22 0.84 0.70 2.222 

داخل 
 السجسؾعات

060.20 212 2.21 

  213 906.05 السجسؾع
انخفاض 
مدتؾى 
الخضا 
 الؾعيفي

بيؽ 
 السجسؾعات

33.21 0 22.50 2.92 0.28 0.07 2.222 

داخل 
 السجسؾعات

319.20 212 1.25 

  213 100.22 السجسؾع
ضعف 

السدانجة 
 االجتساعية

بيؽ 
 السجسؾعات

36.22 0 21.51 3.20 0.34 0.12 2.51 

داخل 
 السجسؾعات

026.52 212 5.91 

  213 321.22 السجسؾع
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سؾء العالقة 
 مع اآلخخيؽ

بيؽ 
 السجسؾعات

22.52 0 5.05 2.99 0.20 0.04 2.366 

داخل 
 السجسؾعات

032.65 212 5.02 

  213 016.05 السجسؾع
الجرجة 
الكمية 
 لمسقياس

بيؽ 
 السجسؾعات

251.16 0 306.16 22.26 0.55 0.31 2.222 

داخل 
 السجسؾعات

2111.2
0 

212 30.21 

0223.2 السجسؾع
2 

213  

 211ن=
ُ نننؼ  -(  الخننناص بتحمينننو التبنننايؽ بنننيؽ السجسؾعنننات)مكفؾعيؽ23إازنننح منننؽ جننندول )

اإلعا ة ال(هشية( لشتاير مسيناس اإلن ناك الشفدني عني السيناس البعندئ، بأنن  ال  -و عاف الدس 
 ننعف  -يؾجنند عننروق بننيؽ السجسؾعننات الثالثننة عنني محنناور )إنخفنناض مدننتؾ  الر ننا الننؾعيفي

( أكبننر مننؽ sigسننؾأ العال ننة منن  ادخننريؽ( حيننث كننان مدننتؾ  الداللننة ) -السدنناندة اإلجتساعيننة
والدرجنة الكمينة  -اإلج ناد البندنيؾد عروق بنيؽ السجسؾعنات الثالثنة عني محنؾرئ )(، ووج2.25)

 (.2.25( أ و مؽ )sigحيث كان مدتؾ  الداللة )، (لمسسياس
 ( بيؽ السجسؾعات الثالثة لتحميل التبايؽ.Tukey(الجالالت اإلحرائية لستؾسظات الفخوؽ  14ججوؿ  

محاور اإلنياؾ 
 الشفدي

متؾسظات  سؾعة الثانيةالسج السجسؾعة األولى
 الفخوؽ 

Sig. 

معمسات األطفاؿ  اإلجياد البجني
 السكفؾفيؽ

 2.222 *6.18 معمسات األطفاؿ الرؼ وضعاؼ الدسع
 2.222 *8.81 معمسات أطفاؿ اإلعاقة الحىشية

معمسات األطفاؿ الرؼ 
 وضعاؼ الدسع

 2.222 *6.18- معمسات األطفاؿ السكفؾفيؽ 
 2.222 *2.62 اإلعاقة الحىشية معمسات أطفاؿ

 2.222 *8.81- معمسات األطفاؿ السكفؾفيؽ معمسات أط اؿ اإلعاقة 
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 2.222 *2.62- معمسات األطفاؿ الرؼ وضعاؼ الدسع الحىشية
انخفاض مدتؾى 
 الخضا الؾعيفي

معمسات األطفاؿ 
 السكفؾفيؽ

 2.616 0.68- معمسات األطفاؿ الرؼ وضعاؼ الدسع
 2.211 2.00- فاؿ اإلعاقة الحىشيةمعمسات أط

معمسات األطفاؿ الرؼ 
 وضعاؼ الدسع

 2.616 0.68 معمسات األطفاؿ السكفؾفيؽ 
 2.101 1.31- معمسات أطفاؿ اإلعاقة الحىشية

معمسات أط اؿ اإلعاقة 
 الحىشية

 2.211 2.00 معمسات األطفاؿ السكفؾفيؽ 
 2.101 1.31 معمسات األطفاؿ الرؼ وضعاؼ الدسع

ضعف السدانجة 
 االجتساعية

معمسات األطفاؿ 
 السكفؾفيؽ

 2.215 *2.12 معمسات األطفاؿ الرؼ وضعاؼ الدسع
 2.220 0.75 معمسات أطفاؿ اإلعاقة الحىشية

معمسات األطفاؿ الرؼ 
 وضعاؼ الدسع

 2.215 *2.12- معمسات األطفاؿ السكفؾفيؽ 
 2.051 1.37- معمسات أطفاؿ اإلعاقة الحىشية

معمسات أط اؿ اإلعاقة 
 الحىشية

 2.220 0.75- معمسات األطفاؿ السكفؾفيؽ 
 2.051 1.37 معمسات األطفاؿ الرؼ وضعاؼ الدسع

سؾء العالقة مع 
 اآلخخيؽ

معمسات األطفاؿ 
 السكفؾفيؽ

 2.119 0.37- معمسات األطفاؿ الرؼ وضعاؼ الدسع
 2.201 0.75 معمسات أطفاؿ اإلعاقة الحىشية

معمسات األطفاؿ الرؼ 
 وضعاؼ الدسع

 2.119 0.37 معمسات األطفاؿ السكفؾفيؽ 
 2.352 1.12 معمسات أطفاؿ اإلعاقة الحىشية

معمسات أط اؿ اإلعاقة 
 الحىشية
 

 2.201 0.75- معمسات األطفاؿ السكفؾفيؽ 
 2.352 1.12- معمسات األطفاؿ الرؼ وضعاؼ الدسع

الجرجة الكمية 
 لمسقياس

ت األطفاؿ معمسا
 السكفؾفيؽ

 2.220 *7.25 معمسات األطفاؿ الرؼ وضعاؼ الدسع
 2.222 *8.31 معمسات أطفاؿ اإلعاقة الحىشية

معمسات األطفاؿ الرؼ 
 وضعاؼ الدسع

 2.220 *7.25- معمسات األطفاؿ السكفؾفيؽ 
 2.156 1.06 معمسات أطفاؿ اإلعاقة الحىشية

معمسات أط اؿ اإلعاقة 
 الحىشية

 2.222 *8.31- عمسات األطفاؿ السكفؾفيؽ م
 2.156 1.06- معمسات األطفاؿ الرؼ وضعاؼ الدسع

( بنيؽ السجسؾعنات Tukey(  الدالالت اإلحرايية لستؾسنظات الفنروق )21إازح مؽ جدول )
الُرننننؼ و ننننعاف  -سكفؾعيؽُمعمسننننات التربيننننة الخا ننننة لألطفننننال)الالثالثننننة لتحميننننو التبننننايؽ بننننيؽ 
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وجؾد عنروق إلعا ة ال(هشية( لشتاير مسياس اإلن اك الشفدي عي السياس البعدئ، اذوئ   -الدس 
اإلج ننناد البننندني( حينننث جننناأ مدنننتؾ  التحدنننؽ لُسعمسنننات بنننيؽ السجسؾعنننات الثالثنننة عننني محؾرئ)

الُرنؼ و نعاف الدنس ،  األطفنال ذوئ اإلعا ة العئمية أكبر، ثؼ يمي  مجسؾعنة ُمعمسناتاألطفال 
السكفنننؾعيؽ حينننث كنننان مدنننتؾ  الداللنننة األطفنننال  سجسؾعنننة  ُمعمسننناتثنننؼ يميننن  أ نننو عننني التحدنننؽ ل

(sig( أ ننو مننؽ )ووجننؾد عننروق عنني الدرجننة الكميننة لمسسينناس بننيؽ السجسؾعننات الثالثننة، 2.25 .)
الُرنؼ  -حيث جاأت ندبة التحدؽ األعمإ لسجسؾعتي ُمعمسنات األطفنال ذوئ )اإلعا نة ال(هشينة

 .السكفؾعيؽ(فال )و عاف الدس ( يمي ؼ مجسؾعة  ُمعمسات األط
( لمسيناس البعنندئ لستؾسننظات درجننات 21(،)23منؽ العننرض الدننابة ابنيؽ مننؽ جنندول )

اإلن اك الشفدي لدئ ُمعمسنات التربينة الخا نة، ويتزنح دور جمدنات البرننامر اإلرينادئ الئنايؼ 
عمنني إسننتراايجيات السؾاج ننة عنني دعننؼ ُمعمسننات التربيننة الخا ننة : )السكفننؾعيؽ، الُرننؼ و ننعاف 

اإلعا نة ال(هشينة( وذلنػ يرجن  إلني حنرص الباحثنة عمني ائند ؼ الجمدنات بأسنمؾل عمسني  الدس ،
يراكز عمي الدسات الذخرية لُسعمسة التربية الخا ة، وذلنػ عني جنؾ  دنؾد  التذنؾية، واشسينة 
إدراك الُسعمسننات لسرننادر الزنن ؾل الس شيننة عنني بي ننة العسننو بسينندان التربيننة الخا ننة واإلسننتفادة 

رننيؽ والُخبننراأ عنني مجننال عمننؼ الننشفس والظننا الشفدنني حيننث إيننتسم  بعننض مننؽ اراأ الُستخر
الجمدننننات اإلرينننناد ة عمنننني عشيننننة الُسحا ننننرة، وكنننن(ا عشيتنننني التأُمننننو واإلسننننترخاأ وذلننننػ لُسدنننناعدة 
الُسعمسات عمي التئييؼ اإل جابي لعشا ر السؾ ف الزا   وكيةية اخظني  نعؾبات العسنو من  

 ذوئ اإلحتياجات الخا ة.
( والتنني اؤكنند عمنني أن ُ نندرة 0221نتنناير البحننث الحننالي منن  نتنناير دراسننة )ربنني،  واتفننة      

الُسعمننؼ عمنني التفاعننو منن  الغننروف الس شيننة  نند ازينند أوائننو مننؽ الزنن   الشفدنني لد نن ، وبالتننالي 
( والتنني أسننفرت عننؽ Aldiyar & Salem,2013 ادداأ الننؾعيفي لمُسعمننؼ، ونتنناير دراسننة )

مسنننات التربينننة الخا نننة لسؾاج نننة مرنننادر اإلن ننناك الشفدننني، ومنننا  نننرورة انننؾعير الُسدننناعدة لُسع
بزنرورة اؾعينف إسنتراايجيات مؾاج نة الزن ؾل عني  (Makhetha, 2019)أو   ب  دراسنة

 الؾ ا ة مؽ اإلن اك الشفدي(.
  عخض وُمشاقذة نتائج الفخض الثالث:
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والاؾجنند عننروق ذات داللننة إحرننايية بننيؽ متؾسننظات يػػشص الفػػخض الثالػػث عمػػى أنػػو 
 درجات اإلن اك الشفدي لدئ ُمعمسات التربية الخا ة بيؽ السياسيؽ البعدئ والتتبعيو.

 (داللة الفخوؽ بيؽ القياسيؽ البعجيؾالتتبعي لعيشة البحث في اإلنياؾ الشفدي قيج البحث.15الججوؿ  
الفخؽ بيؽ  القياس التتبعي القياس البعجي محاور مقياس  اإلنياؾ الشفدي

 يؽالستؾسظ
  يسة
 ت

 +ع س +ع س +ع س
 0.86 0.97 0.74 3.64 24.15 4.41 24.62 اإلجياد البجني

إنخفاض  مدتؾى الخضا 
 الؾعيفي

28.83 2.99 27.46 2.74 1.73 1.16 1.08 

 1.52 1.09 1.06 2.32 23.10 2.54 24.16 ضعف السدانجة اإلجتساعية
 0.67 0.45 0.24 2.18 29.88 2.29 30.12 سؾء العالقة مع اآلخخيؽ
 1.92 2.11 3.16 5.68 104.59 6.68 107.75 الجرجة الكمية لمسقياس

 211ن = 
 1.96( = 0.05 يسة  ت( الججولية عشج مدتؾى معشؾية  

( بنيؽ كنو 2.25( عدم وجؾد عروق دالة إحراييًا عشد مدتؾ  معشؾينة )25يتزح مؽ جدول )
بعنني لسجسؾعننة البحننث عنني جسينن  محنناور مننؽ متؾسننظات درجننات السياسننيؽ البعنندئ والسينناس التت

 -2.26مسيننناس اإلن ننناك الشفدننني  يننند البحنننث حينننث اراوحننن  قيسنننة )ت( السحدنننؾبة منننا بنننيؽ )
 (.2.92(= )2.25( وهي أ و مؽ قيسة )ت( الجدولية عشد مدتؾ  )2.90

( لداللنة الفنروق بيشالسياسنيؽ البعندئ والتتبعني 25مؽ العرض الدابة ابيؽ مؽ جندول )
اإلن ننناك الشفدننني لننندئ ُمعمسنننات التربينننة الخا نننة، اسنننتسرارية أثنننر البرننننامر ت لستؾسنننظات درجنننا

اإلريننادئ الئننايؼ عمنني إسننتراايجيات السؾاج ننة عنني دعننؼ ُمعمسننات التربيننة الخا ننة )السكفننؾعيؽ، 
الُرؼ و عاف الدس ، اإلعا ة ال(هشية( والتعامو اإل جنابي لعشا نر السؾ نف الزنا   وكيةينة 

 ئ اإلحتياجات الخا ة.اخظي  عؾبات العسو م  ذو 
( والتنني Aldiyar&Salem, 2013واتفننة نتنناير البحننث الحننالي منن  نتنناير دراسننة )

أكدت عمإ اسنتسرارية وعاعمينة اسنتراايجيات السؾاج نة عني خفنض مدنتؾ  اإلن ناك الشفدني لند  
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( عمننإ أن الُسعمسننيؽ Makhetha, 2019دراسننة ).كسا أكنندت دراسننة الخا ننةمعمسننات التربيننة 
 ؾ ا ة مؽ اإلن اك الشفدي مؽ خالل اؾعيف إستراايجيات مؾاج ة  الز ؾل.ُ سكش ؼ ال

 نتائج البحث:
اسنننتشادإلإ الشتننناير التننني انننؼ التؾ نننو إلي نننا والسرابظنننة بأهنننداف البحنننث وعنننإ  نننؾأ السنننش ر 

 السدتخدم وعإ حدود العيشة وخراير ا عئد اؼ التؾ و إلإ الشتاير اداية:
متؾسظات درجات اإلن اك الشفدني لندئ ُمعمسنات اؾجد عروق ذات داللة إحرايية بيؽ  -1

 التربية الخا ة بيؽ السياسيؽ الئبمي والبعدئ ولرالح السياس البعدئ.
ال اؾجننند عنننروق ذات داللنننة إحرنننايية بنننيؽ متؾسنننظات درجنننات اإلن ننناك الشفدننني لننند   -0

اإلعا ننة ال(هشيننة( عنني  -ُ ننؼ و ننعاف الدننس   -ُمعمسننات التربيننة الخا ننة )مكفننؾعيؽ 
 عدئ.السياس الب

ال اؾجننند عنننروق ذات داللنننة إحرنننايية بنننيؽ متؾسنننظات درجنننات اإلن ننناك الشفدننني لننندئ  -3
 ُمعمسات التربية الخا ة بيؽ السياسيؽ البعدئ والتتبعي.

 تؾصيات البحث
 عي  ؾأ ما اؾ و إلي  البحث الحالي مؽ نتاير اؾ ي الباحثة باداي: 

 ننن ؾل العسنننو مننن  ذوئ انندريا ُمعمسنننات التربينننة الخا نننة عمننني إسننتراايجيات مؾاج نننة  -2
 اإلحتياجات الخا ة.

ابريرالُسعمسيؽ والُسعمسات عي ميدان التربية الخا ة بالس ارات والسعمؾمنات واألسناليا  -0
 التي ُاعزز مؽ ُ دراا ؼ عمي العسو م  ذوئ اإلحتياجات الخا ة.

اإلهتسنننننام باعنننننداد بنننننرامر إريننننناد ة، وادريبينننننة ، وعالجيننننن  لُسعمسننننني وُمعمسنننننات التربينننننة  -3
  ة، والتي مؽ يأن ا ُمداعدا ؼ عمي اداأ أدوارهؼ الس شية بكفاأة وعاعمية.الخا

 ننننرورة ائنننند ؼ النننندعؼ الشفدنننني لمُسعمننننؼ وإدراك الئننننايسيؽ عمنننني العسميننننة التربؾيننننة ألهسيننننة  -1
 الرحة الشفدية لمُسعمؼ عي كاعة السراحو التعميسية.

(ئ ُ عنند بسثابننة حننناعز  ننرورة ائنندير دور الُسعمننؼ ؛ وذلنننػ باإلهتسننام بالتئننديراألدبي، والننن -5
 لمُسعمؼ  عسو عمي زيادة الداع ية الس شية واذجيع  عمي مؾا مة العسو.
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عئد ندوات وإحتفاليات يتؼ عي ا ُمشا ذة الدور الفعال لُسعمؼ التربينة الخا نة من  عنرض  -2
ُمذنننننكالت العسنننننو عننننني ميننننندان التربينننننة الخا نننننة وابنننننادل الخبنننننرات التربؾينننننة لمسدنننننؤليؽ 

 والُسعمسيؽ .
 السقتخحة البحؾث

 عي  ؾأ نتاير البحث ُ ئترح عدد مؽ السجاالت لمبحؾث الُسدتئبمية كسا يمي: 
ععالية برنامر اندريبي عني اشسينة التفكيراإل جنابي وأثنر  عمني التخةينف منؽ حند  اإلن ناك  -2

 الشفدي لدئ ُمعمسات األطفال ذوئ إ ظرال التؾحد.
ة  الُسراكنزة عمني الُسذنكمة وأثنر  عاعمية  برننامر اندريبي عني اشسينة إسنتراايجيات السؾاج ن -0

 عمي جؾد  الحيا  لدئ ُمعمسي التربية الخا ة.
برنامر  ايؼ عمي الُسداندة اإلجتساعية وأثر  عمي مدتؾئ اإلن اك الشفدي لدئ ُمعمسات  -3

 أطفال الرو ة.
أثر برنامر معرعي سمؾكي عي خفض األعراض اإلكت ابينة الُسرناحبة ل ن ناك الشفدني  -1

 ُرؼ والبُكؼ.لدئ ُمعمسي ال
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 السخاجع
(. البشينة العاممينة لسرنادر اإلن ناك الشفدني لسعمسني 0222أبؾ الخينر، هنانؼ وجنالل، يؾسنف. )

السػؤتسخ الدػشؾي لكميػػة ذوئ اإلحتياجنات الخا نة بفاعمينة الن(ات و اإلن ناك الشفدنني. 
 .506 -113إبريو،  5-1جامعة السشرؾرة،  -التخبية

(.إستراايجيات مؾاج ة الزوجة العاممة لسؾا ف الحينا  الزنا ظة  0229بخؾش، أميسة م زئ )
دراسننننة ميدانيننننة لعيشننننة مننننؽ الدننننيدات العننننامالت بالئظاعننننات الحكؾميننننة الخدماايننننة:  –

. كميننة رسػػالة دكتػػؾراه)التعمننيؼ، الرننحة، البرينند، الزننسان اإلجتساعي(،مديشننة بدننكرة. 
 جتساعية. الجس ؾرية الجزايرية الد سئراطية الذعبية.العمؾم اإلندانية واإل

 . عسان : دار الشفايس.فؽ اإلستخخاء(. 0229البر ؾثي، سايد )
(. الزننننننن ؾل الشفدنننننننية، وعال ت نننننننا 0222بمننننننندو، نننننننناجي حسنننننننزة ودمحم، إرهننننننناف عنننننننتح البنننننننارئ )

 باستراايجيات السؾاج ة لدئ ُمعمسي ذوئ اإلعا ة بؾال ة الخرطؾم.جامعة الخرطؾم. 
(  اإلن اك الشفدي وعال ت  بالرنالبة الشفدنية لند  معمسني و 0220الب اص، سيد أحسد دمحم. )

(، 32(. العنندد )2. جامعننة طشظننا.  السجمنند)مجمػػة التخبيػػةُمعمسننات  التربيننة الخا ننة. 
313-121. 

 –(. مرادر ننن ؾل العسنننو لننندئ ُمعمسننني مؤسدنننات التربينننة الخا نننة 0225بنننؾزيشزن, برنننيرة )
. جامعنة السدنيمة، ماجدػتيخسؤسدات التربية الخا ة بسديشة السدنيمة. دراسة ميدانية ب

 الجس ؾرية الجزايرية الد سئراطية  الذعبية. 
(. اإلحتننراق الشفدنني لنندئ الُسعمسننيؽ والُسعمسننات لظمبننة منندارس 0221جنندعان, مشرننؾر مشيننف )

مجمػػة  التربيننة الفكريننة اإلبتداييننة عنني إدارة منندارس التربيننة الخا ننة عنني دولننة الكؾينن .
 (.  0(. الجزأ )1العدد ) العمـؾ التخبؾية،

(  اإلحتننراق الشفدنني وعال تنن  بأسنناليا مؾاج ننة الُسذننكالت 0221الحننااسي, سننميسان بننؽ عمنني )
. كمينة العمنؾم ماجدػتيخلدئ الُسعمسيؽ العسنانييؽ عني ُمحاعغنة الغناهرة بدنمظشة عسنان. 

 واددال.جامعة نزوئ.
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مجمػػة راايجيات السؾاج ننة  عنني ادننيير الزنن   الشفدنني. (. ععاليننة إسننت0222حدننيبة, بننرزوان )
 .229 – 222(. ص ص 01العدد ) العمـؾ اإلندانية واإلجتساعية.

(. الرنالبة الشفدنية وعال ت نا بأسناليا مؾاج نة الزن ؾل 0221حميسة, يابي وامال، نؾاورينة )
 جزاير.. كمية العمؾم اإلندانية واإلجتساعية. الماجدتيخلدئ الظالبات الُسسيسات. 

(.  اإلحتنراق  الشفدني لند  السعمسنيؽ 0225الخرابذة، عسر دمحم ، عريبات، أحسد عبندالحميؼ. )
. مجمة جامعػة أـ القػخى العامميؽ م  الظمبة ذوئ  عؾبات التعمؼ عي  رف السرادر

 (. العدد الثاني.26. السجمد )لمعمـؾ التخبؾية واالجتساعية واإلندانية
(. النننن(كاأ الؾجننننداني والرننننالبة الشفدننننية وعال ت سننننا اإلن نننناك 0222الخفننننادئ، زيشننننا حينننناوئ )

مجمة كمية التخبية الشفدي لمسعمسيؽ وال ُمعمسات  عي بعض مدارس محاعغة البررة. 
 .2، ع. 12. مر. في العمـؾ التخبؾية

(. بعشنننؾان  اإلن ننناك الشفدننني وعال تننن  بنننالتؾاعة الزواجننني وبعنننض 0221ذكننني، حدنننام محسنننؾد )
 جرافية لد  عيشة مؽ معمسي الف ات الخا ة بسحاعغة السشيا،الست يرات الد سؾ 
مجمػػػػة (.أثنننر اإلن نننناك الس شنننني عمننني عال ننننة الُسنننندرس بنننالُستعمؼ. 0222ربننني, جننننالل العنننناطي )

 . 223 – 93(. ص ص 3(.مجمد )21العدد ) الظفؾلة العخبية.
السجمػػة . (. إسننتراايجيات مؾاج ننة اإلحتننراق الشفدنني لنندئ الُسنندرس0221ربنني, جننالل العنناطي )

 . 221 – 221(. ص ص 2. العدد )العخبية لعمؼ الشفذ
(. مدنننننتؾ   اإلحتنننننراق  الشفدننننني لننننند  معمسننننني و ُمعمسنننننات  التربينننننة 0229الر ننننناد، مننننني دمحم. )

مجمػػة كميػػة عسننان.  –الخا ننة العننامميؽ عنني السراكننز الخا ننة عنني العا ننسة األردنيننة 
 2، ج. 269، ع. 36جامعة األزهر. مر.  -التخبية

( اإلن نننناك الشفدنننني لنننندئ ُمعمسنننني وُمعمسننننات السنننندارس اإلبتداييننننة 0221حامنننند  اسننننؼ  ) ريذننننان,
(. العنندد 39، الُسجمنند )مجمػػة البرػػخة  العمػػـؾ اإلندػػانية(وعال تنن  بننبعض الُست يننرات. 

 . 32 – 091( ص ص 3)
 (. اإلن ناك الشفدني لندئ العنامميؽ2991الدسادوني, الديد إبراهيؼ، الربيعنة . ع ند بنؽ عبند هللا )

مجمػػػة عننني مجنننال الخننندمات اإلندنننانية بسديشنننة الريننناض وعال تننن  بنننبعض الُست ينننرات. 
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 223(. ص ص 2. لعمؾم التربؾية والدراسات اإلسنالمية. الجنزأ )جامعة السمػ سعؾد
– 225. 

(. اليئغة العئمية وعال ت ا بالر نا عنؽ الحينا  لندئ عيشنة السنراهئيؽ 0221الديد، هدئ جسال )
 .915 – 133(، ص ص 0، ع )01، مر ديةدراسات نفمؽ الجشديؽ. 

مقيػػاس السدػػتؾى اإلجتسػػاعي  واالقترػػادي ليسػػخة  دليػػل (. 0223الذننخص، عبنندالعزيز. )
 . الئاهرة: مكتبة األنجمؾ السررية لمشذر.السقياس(

(. إسننتراايجيات مؾاج نة الزنن ؾل الشفدنية لنندئ ُمعمسني السرحمننة اإلبتداييننة 0222ينداني,عسر )
الحننننننننناالت عننننننننني الؾسننننننننن  السدرسننننننننني بؾال نننننننننة البنننننننننؾيرة.  منننننننننؽ خنننننننننالل دراسنننننننننة بعنننننننننض

.مع نننند العمننننؾم اإلندننننانية واإلجتساعينننة. وزارة التعمننننيؼ العننننالي والبحننننث ماجدػػػػتيخرسنننالة
 العمسي. جامعة الجزاير.

اسػػػتخاتيجية إدارة الزػػػ ؾط (. 0222طننن ، عبننندالعغيؼ حدنننيؽ، سنننالمة، عبننندالعغيؼ حدنننيؽ ) 
 و التؾزي ، األردن، دار الفكر لمشذر 2، ل الشفدية والتخبؾية

(. إستراايجيات السؾاج نة وعال ت نا بنالئمة اإلجتسناعي 0222العاسسي, عايذة ريحان  رال )
جامعنة مجمػة كميػة التخبيػة.والتحريو الدراسي لدئ طالل السرحمة الثانؾية بالكؾين . 

 .561 – 532(. ص ص 3(، الجزأ )292األزهر. العدد )
 . دمذة: مظاب  اإلدارة الدياسية.الشفدي العسمي اإلرشاد(  0221العاسسي، رياض نايو )

(. عاعمية برنامر ُمئتنرح عني احدنيؽ بعنض أبعناد جنؾدة الحينا  0221عبد الحسيد,سحر عتحي )
السجمػػة العخبيػػة لرعػػالـ لُسعمسننة رينناض األطفننال وأثننر  عمنني الكفا ننات الس شيننة لنندي ا. 

 .022 – 252ص ص  (. كمية التربية. جامعة الفيؾم.1العدد ) وثقافة الظفل.
(. اإلن ننننناك الشفدننننني وعال تننننن  بنننننالتؾاعة الزواجننننني لننننندئ أطبننننناأ 0222عبننننند الحسيننننند، جننننند ات )

. كمينننننة العمنننننؾم اإلندنننننانية والعمنننننؾم رسػػػػػالة ماجدػػػػػتيخومسر ننننني الرنننننحة العسؾمينننننة. 
 اإلجتساعية. جامعة الجزاير.

 –رػػسيسيا البػػخامج اإلرشػػادية ليخرػػائيؽ وطػػخؽ ت( 0220عبند العغننيؼ، حسنندئ عبنند هللا  ) 
 الجيزة : مكتبة أوالد الذي  لمتراث   – مجسؾعة بخامج عسمية ونساذج تظبيقية
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. جامعنة مجمة مخكد معؾقات الظفؾلػة(   ؾل العسو واألزمات. 0220عبدالعال، سيد دمحم. )
 .261-202(، 22األزهر. العدد )

زارة التعميؼ العالي . و مجخل إلي التؾجيو واإلرشاد الشفدي والتخبؾي ( : 0221عتؾا ،  الح  )
 والبحث العمسي. الجزاير. كمية العمؾم اإلندانية واإلجتساعية.

(. مدننتؾئ اإلحتننراق الشفدنني لُسعمسنني التربيننة الخا ننة. 0222العرا زننة، عسنناد  ننالح نجيننا )
 .006 – 296(. ص ص 2مجمة العمؾم الشفدية والتربؾية.العدد )

. التعامػل مػع الزػ ؾط الشفدػػية(. 0229ف. )ال زينر، أحسند ناينو وأبنؾ أسنعد، أحسند عبندالمظي
 الظبعة األولإ. األردن: دار الذروق لمشذر والتؾزي .

 . عسان :  شعاأ.مبادئ التؾجيو واإلرشاد الشفدي( . 2999الفرخ، كاممة وايؼ، عبدالجابر )
 . عمدظيؽ : بيدان ره .الُسخشج في التخبية الخاصة(. 0225الئذاعمة, بد   عبد العزيز )

(. اإلن ننناك الشفدننني لننندئ ُمعمسننني وُمعمسنننات الرنننفؾف 0229مرنننظفي سننناهي مشننناني ) كمنننش,
.. ع. خنناص: و نناي  السننؤاسر العمسنني التاسنن  مجمػػة كميػػة التخبيػػة األساسػػيةالخا ننة. 

 .236  - 229عذر. كمية التربية األساسية. ب داد. ص ص 
سنيؽ. دراسنة و نةية  (. إستراايجيات مؾاج ة  الز ؾل الشفدنية لندئ الُسعم0229ليمي, خشيش )

. مع ننند العمنننؾم اإلندنننانية ماجدػػػتيخلننندئ ُمعمسننني السدرسنننة اإلبتدايينننة بسديشنننة النننؾادئ. 
 واإلجتساعية. الجس ؾرية  الجزايرية.

(.  اإلن نناك الشفدنني وعال تنن  بننالعسر والخبننرة التدريدننية والحالننة 0222السبننروك، هشينن  مؾسننإ )
بسديشة البيزاأ : دراسة مئارنة بيؽ  اإلجتساعية  ل ُمعمسات  ذوياإلحتياجات الخا ة

. السجمة الميبية العالسيػةال ُمعمسات  بكو مؽ مركز التؾحد ومدرسة الئدرات ال(هشية. 
 0222، سبتسبر 9ع. 

ىػػارات التػػجريذ لُسعمسػػي ذوي اإلحتياجػػات الخاصػػة (. م0221دمحم, مرننظفي عبنند الدننسي  )
 مرر: مركز الكتال لمشذر.  الشغخية والتظبيق(.

(:  اإلن نننناك الشفدنننني وعال تنننن  بننننااللتزام 0222ؾد،  ننننحإ عننننادل، عبنننند، جسيمننننة رحننننيؼ  )محسنننن
، ع. 20. منننر.مجمػػػة الفػػػتحالتشغيسننني والحنننؾاعز لننند   ُمعمسنننات  ريننناض  األطفنننال . 

 .033 – 295،كمية التربية لمبشات، جامعة ب داد.ص ص 22
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ترق الشفدني عمني ( اكييف مسياس )ماسالش( ل ح0226نرراوئ,  باح، بؽ رروا. عتيحة ) 
(. ص ص 2. العننندد )مجمػػػة العمػػػـؾ الشفدػػػية والتخبؾيػػػةاألسنننتاذ الجنننامعي الجزاينننرئ.

012 – 052. 
: دار الكتنال العػيؽ -اإلمػارات-تشسيتػو -اكتذافو -ماىيتو -اإلبجاع(. 0221ال ؾيد ، زيد )

 الجامعإ.
جامعنننننة (. عال نننننة إسنننننتراايجيات  مؾاج نننننة لزننننن   بدرجنننننة االكت نننننال، 0221واكمننننني، بد عنننننة )

 .22. ع مجمة عمـؾ اإلنداف والسجتسعسظيف، الجزاير، 
(. اإلحتنننراق الشفدننني لننندئ ُمعمسننني الظمبنننة العنننادييؽ والُسعنننا ييؽ 0229يؾسنننف,  ننن يا سنننميؼ )

(. 06. ُمجمند )مجمة العمػـؾ التخبؾيػةبرريًا وذوئ  عؾبات التعُمؼ عي مشظئة نجران. 
 .020 – 012(. ص ص 3الجزأ )
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