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 حممد سعد حامد عجمان  د.
 مدرض بكشم الصحة النفشية واإلرطاد النفشي 

 جامعة عني مشصكلية الرتبية 
 

  :ملخص
تيجف الجراسة إلى التعخف عمى الزغػط السجركة مغ جانب الصالب السعمسيغ في    

تخرز التخبية الخاصة أثشاء فتخة التجريب السيجاني بالسجارس، ومجػ تأثيخ ذلظ عمى 
شعػرىع بالخضا عغ السيشة. وذلظ لجػ عيشة مغ الصالب والصالبات السعمسيغ في التخبية 
الخاصة الحيغ ىع عمى وشظ التخخج مغ جامعة السمظ فيرل بالسسمكة العخبية الدعػدية تبمغ 

 –تخبية خاصة عام  -صعػبات تعمع( شالبًا وشالبة مغ كافة مدارات التخبية الخاصة );8)
. وقج تع تصبيق استبيان لقياس الزغػط تخرز آخخ( –إعاقة سسعية  –إعاقة عقمية 

استبيان لقياس الخضا عغ السيشة. وقج تع دراسة مجػ تأثيخ بعس  السجركة، كسا تع تصبيق
الستغيخات مثل الفخوق بيغ الجشديغ ونػع اإلعاقة، وكذفت نتائج الجراسة عغ وجػد عالقة 
ارتباشية عكدية سالبة بيغ الزغػط السجركة أثشاء التجريب السيجاني والخضا عغ ميشة 

غ ىشاك فخوق تعدؼ إلى الشػع أو التخرز، التجريذ لحوؼ االحتياجات الخاصة، ولع تك
أخيخًا.. فقج أمكغ التشبؤ بجرجة الخضا عغ السيشة مغ خالل درجة الزغػط السجركة أثشاء 

 التجريب السيجاني.
الزغػط السجركة، الصالب السعمسيغ، الخضا السيشى، التجريب السيجاني في   :الكمطات الطفتاحية

 التخبية الخاصة.
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الضغوط املدركة اثناء التدريب امليداني لدى الطالب املعلمني 
 الرتبية اخلاصة وعالقتوا بالرضا عن املونة  بتخصص

 

 حممد سعد حامد عجمان  د.
 مدرض بكشم الصحة النفشية واإلرطاد النفشي 

 كلية الرتبية جامعة عني مشص
 

 :ومظكلة الدراسة ةمكدم
تعج ميشة التجريذ برفة عامة والتجريذ لحوؼ االحتياجات الخاصة برفة خاصة مغ  

بالزغػط وقج تديع في زيادة الذعػر السيغ الزاغصة التي ليا تأثيخاتيا عمى السعمسيغ 
 . عمى السجػ البعيجالشفدية وربسا االحتخاق الشفدي 

واذا كان معمع التخبية الخاصة أثشاء السيشة يعانى مغ الكثيخ مغ الزغػشات نتيجة 
يجانى فإن الصالب السعمع في فتخة التجريب الستعاممو مع الصالب ذوؼ االحتياجات الخاصة 

مغ األىسية بسكان أن نخكد االىتسام عمييا كخصػة استباقية أيزًا قج يعانى مغ ضغػط. و 
لزغػط والعسل عمى وضع حمػل ليا قبل أن تتخك آثار عسيقة فيسا لسعخفة مرادر تمظ ا

 بعج. 
فخبسا بعج أشيخ أو  ػة نيائية عمى شخيق العسل الفعمى،والتجريب السيجاني ما ىػ إال خص

في معتخك الحياة السيشية وبالتالي فالبج أن  السعمسيغالصالب  ىؤالءأسابيع قميمة سيجخل 
السيسا وأنشا برجد  ؛السيشىالعػائق التي قج تعػق مدار نسػىع لكل  يكػن لجيشا الفيع الكامل

الحجيث عغ معمع لمفئات الخاصة والحؼ البج أن يتستع بأعمى درجات التػافق الشفدي والقجرة 
 ال. عمى مػاجية ضغػشاتو بذكل فع  

يديع في تحقيق التػازن الشفدي والشظ أن لمعسل مكانة وأىسية كبيخة في حياة األفخاد 
جتساعي لمفخد وفي تمبية حاجاتو األساسية أىسيا تحقيق ذاتو والذعػر بسكانتو وبالتالي واال

فإن الذعػر بالخضا عغ العسل والسيشى ليػ أمخ ىام يداعج الفخد بذكل كبيخ عمى آداء 
 واجبات ميشتو بذكل جيج وتحقيق السفا

 ءة الذخرية السصمػبة . 
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بسكانتو ومدتػػ جيج مغ الخضا ىي ميشة التجريذ  ومغ السيغ التي البج أن يذعخ فييا الفخد
وميشة التجريذ لحوؼ االحتياجات الخاصة برفة خاصة؛ ففاقج الذيءال  ،برفة عامو

العػائق أو التحجيات وال شظ أن إدراك شالب التخبية الخاصة السعمع لمرعػبات و يعصيو. 
در قمق نفدي سيكػن ليا في فتخة التجريب السيجاني باعتبارىا ضغػشات ومرا التي تػاجيو

تأثيخاتيا وعػاقبيا الػخيسة عمى آداؤه وتقبمو لمسيشة وتكػيغ اتجاىات سمبية قج يكػن ليا تأثيخ 
كبيخ عمى شعػره بالخضا عغ ميشتو. وإذا ماتدممت ىحه السذاعخ في فتخة مبكخة في حياتو 

Giacometti  (5008 ، )جياكػميتى  خصيخة. و سمبية  مدتقبمية السيشية سيكػن ليا تأثيخات
 Klassen et. ALوآخخون ( ، وكالسغ 5005)  Serkan et. ALسيخكان وآخخون 

(5002) 
 مغ ىشا تبخز مذكمة الجراسة الحالية في كػنيا تحاول استقراء تمظ الزغػط السجركة

ومعخفة مجػ تأثيخاتيا عمى الخضا السيشى لجػ شالب التخبية  أثشاء فتخة التجريب السيجاني
  .السعمسيغ الخاصة

 :ةأهميى الدراس
في  بل قج تكػن الػحيجه  -مغ الجراسات القميموتأتي أىسيو الجراسو الحاليو في كػنيا 

التخبية الخاصة شالب لجػ  الزغػط السجركةبجراسو والتي عشيت  -حجود عمع الباحث
لجػ السعمسيغ  األخخػ  ؛ فقج تخكدت معطع الجراساتالسيسا في البيئة الدعػدية السعمسيغ

الجراسو مغ ىػ ىجف مغ أىجاف  الحؼ. وبالتالي فإن البعج التشبؤؼ القائسيغ في السيشو بالفعل
وعجد مغ الفػائج البحثيو السدتقبميو. كسا أنيا تفتح السجال  وقائيةالسسكغ أن يكػن لو ججوؼ 

بقياس الزغػط كسا أن إعجاد أداتيغ نػعيتيغ تختز  الستكسال العسل.لمعجيج مغ الباحثيغ 
السجركة والخضا السيشى لجػ الصالب السعمسيغ أمخًا جج ىام يفتح الباب لعجد آخخ مغ 

 الباحثيغ بتصبيق تمظ األدوات عمى عيشات مذابية.
 أهداف الدراسى:

 شالب التخبية الخاصةتيجف الجراسة إلى التعخف عمى الزغػط السجركة مغ جانب  -
 .بالسجارسقبل االلتحاق  انيالتجريب السيجالسعمسيغ أثشاء فتخة 
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عمى شعػرىع بالخضا عغ  تمظ الزغػط السجركة مجػ تأثيخكسا تيجف إلى معخفة   -
 .ميشة معمع التخبية الخاصة

وتيجف إلى ترسيع أداتيغ لقياس الزغػط السجركة والخضا عغ ميشة التخبية  -
 الخاصة لمصالب السعمسيغ.

 :مصطلحات الدراسة
  :الطجركةالتجريب الطيجاني ضغهط  -

ىي مجػ ادراك الصالب السعمسيغ لمرعػبات والعػائق والتحجيات أثشاء التجريب السيجاني 
يعخف إدراك الزغط الشفدي إجخائيا في الجراسة الحالية بأنـو باعتبارىا ضغػط مغ عجمو. و 

مجسـػع الـجرجات التـي يحرـل عمييـا الصالب السعمع عمى بشػد استبيان الزغػط السجركة 
بذقيو الزغػط الستعمقة بالبيئة السجرسية أو  الجراسة ىحهالسدتخجم في أثشاء التجريب السيجاني 

 .التجريذ لمتالميح ذوؼ اإلعاقة
 الخضا عن الطهظة  -

ىي الجرجة التي يذعخ معيا الصالب السعمع أثشاء التجريب السيجاني بالكفاءة والسكانة 
بجوره كسعمع  و لقجراتو وامكاناتو التي تسيده لمقياماالجتساعية وشعػره بسجػ أىسية دوره وادراك

 تخبية خاصة. ورضاه عغ الخاتب والحػافد السادية والسعشػية والسشاخ السجرسي ونطع اإلدارة. 
 الطالب الطعمطين -

مجسػعة مغ شالب الدشة الشيائية بالجامعة مغ تخرز التخبية الخاصة مغ كافة 
 –إعاقة سسعية  –إعاقة عقمية  –تخبية خاصة عام  -)صعػبات تعمعالتخررات الفخعية 

 مسغ يقػمػن بالتجريب السيجاني في مجارس وفرػل التخبية الخاصة. تخرز آخخ( 
 :اإلطار النظري

 :الطعمطينالتخبية الخاصة  طالبأواًل: الضغهط الطجركة لجى 
اختالاًل نفديًا تعخف ضغػط العسل بأنيا تجخبة ذاتية ُتحجث لجػ الفخد محل ىحا الزغط 

كالتػتخ أو القمق أو اإلحباط، أو اختالاًل عزػيًا كدخعة ضخبات القمب أو ارتفاع ضغط 
الجم. ويحجث ىحا الزغط نتيجة لعػامل قج يكػن مرجرىا البيئة الخارجية أو السشطسة أو 

 ع .الفخد نفدو، وتختمف السػاقف السدببة لزغػط العسل باختالف مػاقع األفخاد وشبيعة عسمي
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أن العامـل الزـاغط  Lazarus ,Folkman (1984) وقج أقخ الزاروس . وفػلكسـان
لـيذ ىـػ الـحؼ يثيـخ استجابة الزغط وإنسا إدراك الفخد لمحجث أو العامل الزاغط )ىـل ىـػ 
مـؤذؼ أم ميـجد أو خصـخ ( ىـػ الـحؼ يحجد استجابتو .فإذا أدرك عجم وجػد تيجيج ال تحـ دث 

، لكـغ إذا أدرك أن الحـجث مـؤذؼ وميـجد أو ال يسمظ قجرة السػاجية ىشا تطيـخ االسـتجابة 
اسـتجابة الزـغط فيـي نتيجـة فقـجان التـػازن بـيغ الستصمبـات الجاخميـة والخارجية وقجرات الفخد 
لمسػاجية وعميو فالصخيقة التي يـجرك بيـا الفـخد الزـغػط وأسـاليب مػاجيتـو ليـا ، ىي التي 

 ؤثخ عمى صحتو الشفدية والجدجية واالجتساعية.ت
ولبيئة العسل السجرسية السيسا في مجارس التخبية الخاصة كثيخ مغ األعباء والرعػبات 

  -التي قج تسثل شعػرًا بالزغػط  مشيا ما يمي:
ويقرـــــــج بـــــــو زيـــــــاده السيـــــــام السمقـــــــاه عمـــــــى عـــــــاتق السعمـــــــع  عـــــــبء الـــــــجور وتعـــــــجده: -

ـــــخة ال ي ـــــام بسيـــــام كثي ـــــًا بالقي ـــــو، أو عبئ ـــــل إدارت دـــــتصيع إنجازىـــــا فـــــي الػقـــــت السحـــــجد مـــــغ قب
 تجريديًا كبيخًا  أو ميام تتصمب قجرات متعجده.

يقرــــــــج بــــــــو نقــــــــز السعمػمــــــــات حــــــــػل ميــــــــام واختراصــــــــات و غســــــــػض الــــــــجور: -
 السيشو، أو قمو السعمػمات حػل تػصيف السيشو. وال سيسا لجػ السعمسيغ الججد .

ض بـــــــيغ الػاجبـــــــات والسسارســـــــات والسدـــــــؤوليات يعشـــــــى بـــــــو التعـــــــار  صـــــــخاع الـــــــجور: -
التـــــي ترـــــجر فـــــي وقـــــت واحـــــج مـــــغ الـــــخئيذ السباشـــــخ لمسػضـــــف، أو مـــــغ تعـــــجد التػجييـــــات 
ــــو  عشــــجما يكــــػن الخؤســــاء السذــــخفػن أكثــــخ مــــغ شــــخز مســــا يذــــعخه بعــــجم االســــتقخار ويجعم

 يقع تحت ضغػط مدتسخة تدتمدم إعادة تػفيقيا لمتخمز مغ الزغط. 
 اتخاذ القخارات: وبالتالي انخفاض الخوح السعشػية عجم السذاركة في  -
 عجم وجػد معاييخ مشصقية مشزبصة لتقييع األداء والتخقيات  - 

بيئــــــة العســــــل الساديــــــة الدــــــيئو مثــــــل ترــــــسيع السكتــــــب ومدــــــتػػ اإلضــــــاءة، ودرجــــــة  -
الحـــــخارة، والخـــــجمات السدـــــانجة، ووســـــائل الرـــــحة والدـــــالمة والعالقـــــات االجتساعيـــــو الدـــــيئو 

 لدمالءبيغ ا
 عجم التػافق بيغ القجرات وحاجات العسل -
  .الحالة الشفدية والبجنية والقجره عمى تحسل الزغػط واالستجابو ليا - 
 (1>>0وفيو اليشجاوؼ) 
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 واالحتخاق الشفدي Stressالشفدي  ( بيغ الزغط:;2:  5005) البياص يفخق سيج
Burnout  قج، الشفدي الزغط أن خالل مغ الشفدي يتزح اإلنياك بيغ فخق  أول أن إلى 

 وضار سمبي دائسا فيػ الشفدي اإلنياك أما ، ضارا يكػن  وقج ،مفيجا يكػن 
( 0: ->9: 5000( و عبجالدتار إبخاىيع)11 -12: ;500دمحم عبجالجػاد) وقج أشار
  :مرادر الزغػط السختبصة ببيئة العسل تستج لتذسلمغ أخخػ إلى مجسػعة 

الػضائف التي تتزسغ  -كثخة العسل الخوتيشي -عجد العامميغقمة  -)الرخاعات السيشية 
الػضائف التي تتزسغ العسل لداعات شػيمة كثيخة فػق قجرة  -السدؤلية عغ أرواح اآلخخيغ

-تدايج الخالفات والرخاعات مع الخؤساء بذكل خاص-قمة العسل - الفخد وضيق الػقت
الػضائف التي تتصمب التحجيث  -عاونةالػضائف التي تحتاج أن يؤدييا الفخد بشفدو وبجون م

اإلدارة واإلشخاف الدئ - السدتسخ في السعمػمات والسعارف والتجريب عمى ميارات ججيجة
تعجد وتشػع االدوار السصمػبة في  -الزػضاء وسػء التيػية في بيئة العسل-والتدمط اإلدارؼ 

س األفخاد مسا يؤثخ عمى التجخل البيخوقخاشي مغ بع-عجم السذاركة في القخارات-أداء العسل
الذعػر بالتيجيج وعجم األمان -التشافذ والخالفات بيغ أعزاء فخيق العسل-أداء العسل

 (الػضيفي
 ثانيًا: الخضا الطهظى في مجال التخبية الخاصة 

تعتبخ مذكمة الخضا السيشي لمسعمع مغ أىع السذكالت التي تذغل عمساء الشفذ والتخبية 
الن الخضا السيشي لمسعمع تشعكذ آثاره عمى كفاءتو ومجػ إخالصو في الػقت الحاضخونطخًا 

في عسمية التجريذ، االمخ الحؼ تتػقف عميو مدؤلية تشذئة اجيال السدتقبل ودرجة الخضا 
الشفدي والسيشي لمسعمسي ىي نفديا التي تحسييع مغ الزغػط الشفدية التي يتعخضػن ليا؛ 

 ي، ارتفعت درجة مػاجية الزغػط.فكمسا ارتفعت درجة الخضا السيشي والشفد
شصػؼ عمى عجة جػانب متجاخمة تويعتبخ مفيػم الخضا السيشي مغ السفاىيع التي 

ومتخابصة والتي يؤثخ كل مشيا في بقية الجػانب األخخػ، وقج اختمف العمساء في تحجيج 
األىسية الشدبية لكل جانب مغ ىحه الجػانب، ومقجار مداىستو في خمق وتحقيق الخضا 

 (01: 8>>0السيشي.) إيسان دمحم مرصفى زيجان، 
اإلتجاه الشفدي  تعخيفًا لمخضا عغ السيشة مغ عجد مغ التعخيفات وىػ) الباحثيدتخمز 

أو التػافق الشفدي أو حالة حالة الحذ الذعػرؼ بتحقيق دافع ما لمعامل نحػ عسمو أو 
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سل ذاتو أو عجم محبتو أو شبيعتو مغ كافة جػانبيا ويتع التعبيخ عشو في صػرة محبتو لمع
كسا يتأثخ الخضا بشػعية الخبخات التي يسخ بيا الخضا عغ السكافأت مغ راتب وتخقية وتقجيخ. 
ىػ أمخ يتعمق بالفخد ذاتو، وىػ حالة يرل . الفخد داخل عكسمو سػاء خبخات نجاح أو فذل

والتقجم وتحقيق فييا الفخد إلى تكامل مع عسمو مغ خالل شسػحو الػضيفي ورغبتو في الشسػ 
 أىجافو مغ خالل تحقيق العسل عمى خيخ وجو. 

والخضا السيشى في مجال التجريذ برفة خاصة يقرج بيا الخضا السيشي في ميشة 
التجريذ  بتقبل الفخد )السعمع( لعسمو لسا يحققو مغ شسػحات مغ حيث: السكانة اإلجتساعية 

تذسل الدمالء والتالميح وأولياء األمػر  لمسيشة، والسدتقبل السيشي، والبيئة السػاتية التي
 واإلشخاف والتػجيو الفشي واإلدارؼ واإلمكانات الستاحة التي تيدخ لو أداء عسمو.

نهر الجين عبج ؛ 0881؛ عبجالعاطي الصياد، وأحالم عبجالغفار  0881كطال دسهقي )
 حامج دمحم ؛0884جابخ عبجالحطيج، وعالء الجين كفافي ؛ 0882مصطفى متهلي الجهاد و 
 (.Kumar, Dinesh,2008  &Kaur,Sarbjit؛  1110؛ هجى الجابخ0884زهخان 
أشارت العجيج مغ البحػث والجراسات إلى أن الخضا عغ العسل يتأثخ برػرة إيجابية   

وفعالة ببيئة العسل، تمظ العػامل أو الطخوف البيئية التي يعسل الفخد في ضميا، سػاء كانت 
الحؼ يؤديو أو بسا يتيحو العسل مغ أجػر أو حػافد مادية، وساعات متعمقة بصبيعة العسل 

العسل، وفخص التخقية والتقجم الػضيفي، أو متعمقة بطخوف فيديقية أو بسا يتيحو ىحا العسل 
مغ عالقات مع الدمالء والخؤساء والسجتسع الحؼ يحيط بالذخز، ولحلظ نخػ مجػ إىتسام 

عسل، فإذا كان السػضف راضيًا عغ عسمو، سعج الجول الستقجمة بأبحاث الخضا عغ ال
باإلرتياح الشفدي، واألمغ الػضيفي مسا يديج مغ والءه وانتساءه لمسشطسة التي يعسل بيا، ويتع 
التػحج معيا، أما إذا كانت الطخوف السيشية غيخ مػاتية لمعامل، فإنو يحذ بالزغػط 

و، ومغ ثع يعج الخضا السيشي بسثابة السيشية التي تحػل دون استستاعو بعسمو، وحدغ ادائو ل
رد فعل ذؼ تأثيخ فعال عمى اتجاه الفخد نحػ عسمو، ألنو يعشى بسذاعخ الفخد اإليجابية تجاه 
عسمو او ميشتو، ومذاعخ عجم الخضا يسكغ أن تؤدؼ إلى فقجان التػاصل بيغ الفخد وعسمو، 

، وىػ يعتسج عمى االولػيات فعسل الفخد يتزسغ مػقفو مغ العسل وعالقتو بحياتو السدتقبمية
 الشدبية لمعسل والحياة الذخرية لمفخد، وإحداسو بالزغػط الشفدية.
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وقج أكجت الجراسات أن درجة تحسل الفخد االستياء مغ وضيفتو، تؤثخ عمى درجة مدتقبل 
الفخد لسرادر اإلحباط التي يػلييا العسل، وبالتالي عمى درجة الخضا عغ العسل، وتتاثخ 

سل بسدتػػ الخضا، وبخرائز الفخد الذخرية، كسا تػفخ فخص حياة شيبة درجة التح
 تداعج عمى تقبل األفخاد 

( إلى أن أىع أسباب Woods, et. Al. 2002وتػصمت دراسة )وودس وآخخيغ.  
الخضا السيشي: مذاركة القيادة، وكثخة اإلجتساعات والشرائح الرادقة مغ الدمالء واإلدارة، 

 ػات األولى مغ العسل.وذلظ خالل الخسذ سش
والن السكػن السادؼ ىػ أحج األبعاد اليامة في الخضا السيشي لمسعمع، وخاصة معمسي  
ربية الخاصة، حيث ال يسكشيع العسل في مكان آخخ، أو في وضيفة ُأخخػ؛ فيدعى  الت

الباحث مغ خالل دراستو الحالية إلى تشسية الخضا السيشي والشفدي لجػ معمسي مجارس 
 ية الفكخية، والخضا بالسقابل السادؼ الحؼ يتقاضاه.التخب

ويعج الخضا السيشى محط اىتسام العمساء لجرجة أنيع أفخدوا مجسػعة مغ الشطخيات   
والتػجيات في ىحا الرجد عمى سبيل السثال ال الحرخ حجيث ماسمػ عغ الحاجو إلى 

و الحؼ ذلظ مغ خالل عسمويتع تحقيق الحات التي جعميا عمى قسة ىخم احتيجاتو األساسية 
 (Maslow, 1970: 191- 192) يخضى عشو.

يمعبان الجور األبخز عامميغ أيزًا نطخية العامميغ ليخزبخج التي اىتست بالتخكيد عمى  
، وىي عػامل تذسل Motivation Factorsػامل الجافعية في االتجاه وارضا السيشي ىسا الع

عسل ذاتو، وما يتػافخ داخل العسل مغ تحجؼ، الذعػر باإلنجاز وإتقان العسل وأىسية ال
 والعامل الثاني الجانب الرحي البيئي  ومدئػلية، وإمكانية التصػر، والشسػ الذخري.

Environment Hygiene وىي العػامل السحيصة بالعسل مثل اإلنجاز، وتحسل ،
 السدئػلية، وفخص التخقي، وكافة ضخوف العسل، والسختبة، والسخكد االجتساعي.

(Herzberg, 1959: 114- 115) 
كسا أن لشطخية الجافعية لإلنجاز لساكيالنج أيزًا إسيام كبيخ حيث ركدت بذكل كبيخ   

عمى رغبة العامل  في التسيد، ومغ خالل إنجاز األعسال عمى أكسل وجو في ضل معاييخ 
يغ في العسل، والكفاح مغ أجل تحقيق ىحا التسيد. وحاجتيع لمقػة والدمصة وأنيع مسكش
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اإلىتسام بتحقيق مكانة في عسميع مغ خالل تػاججىع في مػاقف السشافدة مع أعساليع و 
 (Robbllins,1991) اآلخخيغ.

في تحجيج أحج العػامل اليامة في الخضا  Kormanكسا ساىست نطخية اإلتداق لكػرمان 
السيشى السيشي وىػ تقجيخ الحات الحؼ يديع بذكل كبيخ في تحقيق قجر كبيخ مغ الشجاح 

  (:0: 5000) ىجػ الجابخ، والذعػر بالخضا. 
ىحا إلى جانب عجد مغ الشطخيات الكالسيكية األخخػ كالشطخية الدمػكية التي عمت مغ شأن 
أساليب التعديد ودورىا اليام في إكداب الدمػكيات الدميسة والتي قج تكػن أحج أسباب 

أىسية السكافآت والحػافد والتجرج الػضيفي وزيادة اإلنتاجية وىحا ما يفدخ لشا  الشجاح السيشى
والتجرج في حياة العامميغ في أؼ قصاع ميشى. وكحا نطخية التعمع االجتساعي كامتجاد لمشطخية 
الدمػكية التي تخكد عمى السدج والتأليف بيغ نطخية التعديد الدمػكي، وعمع الشفذ السعخفي 

 (Robbins, 2003: 167- 168الغخضي )
 (;20 -209: >>>0)جابخ عبجالحسيج،                                                 

معمع التخبية الخاصة مغ السيغ الرعبة التي تحتاج قجرًا كبيخًا مغ ويخػ الباحث أن ميشة 
وقج كثخت  .لمتعامل مع فئات ذوؼ االحتياجات الخاصة اً واستعجاد جيج ،السيارات الخاصة

راسات واآلراء العمسية التي تيتع بخصج الخضا عغ ميشة التجيذ لحوؼ العجيج مغ الج
لجػ السعمسيغ في الخجمة؛ إال أن ىشاك القميل الحؼ تشاول الخضا عغ  االحتياجات الخاصة
 . وفيسا يمى عخضًا لعجد مغ الجراسات في ىحا الرجد. السعمسيغ قبل الخجمة

  :سابكة وحبوث دراسات
يدتعخض الباحث مجسػعة مغ الجراسات العخبية واألجشبية في محػريغ ىسا السحػر   

 السعمسيغ في التجريب السيجاني شالب التخبيةاألول دراسات تشاولت الزغػط السجركة لجػ 
   .والسحػر الثاني دراسات تتشاول الخضا عغ السيشة لسعمسى التخبية الخاصة

الطعمطين  التخبية الخاصة لجى طالبدراسات تظاولت الضغهط الطجركة  : الطحهر األول
 قبل الخجمة

تيجف Hunter-Boykin Brenda  (0<<2 )ىانتخ بػكيغ وبخيشجا  دراسة -
استكذاف ادراك شالب التخبية العسمية مغ أصل أفخيقي لخبخات تجريذ الصالب الجراسة إلى 
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مغ الصالب  :8سيجاني. وقج استجاب ومرادر الزغط الشفدي أثشاء فتخة التجريب ال
السعمسيغ قبل الخجمة عمى استبيان الزغػط. تع استخجام تحميل التبايغ لتحجيج ما إذا كانت 
االختالفات كبيخة بيغ الصالب. وأثبتت الشتائج أن ىشاك عجد مغ مرادر الزغػط التي 

حزخية ووجػد عجم يػاجييا الصالب السعمسيغ وأبخزىا التعامل مع الصالب في السشاشق ال
قجرة عمى التفاعل نتيجة نقز الخبخة وعجم القجرة عمى التأقمع وأوصت الجراسة بػضع حمػل 

 لمسذكمة تتزسغ عسل تجريبات مكثقة لمصالب السعمسيغ في اإلدارة الرفية.
( إلى بحثت العالقة بيغ 0<<8) Folsom et. Alتيجف دراسة فػلدع وآخخون  -

مغ تخرز التخبية البجنية والسػقف تجاه تعميع الصالب ذوؼ بيغ سسات الصالب السعسميغ 
 0;00اإلعاقة الدمػكية، والستخمفيغ عقميا، وذوؼ صعػبات تعمع. وتكػنت عيشة الجراسة مغ 

مجيشة وتع تصبيق مقياس االتجاىات نحػ ذوؼ اإلعاقة،  20مغ الكميات والجامعات في 
سمبية نحػ تعميع ذوؼ االحتياجات الخاصة وأضيخت الشتائج أن أن السعمسيغ لجييع اتجاىات 

ولكغ ليدت بجرجة كبيخة وكانت ىشاك عػامل لعبت دور في ذلظ مثل نػع التجريب والخبخة 
والعسخ. وأوصت الجراسة بأىسية تأىيل السعمسيغ في مجال التعامل مع ذوؼ االحتياجات 

 وأخح دورات خاصة لتشسية قجراتيع عمى التعامل.
 ( تيجف إلى عسل مقابالت مع ستة معمسيغ0<<9)Sherwood دراسة شيخويج -

في مخحمة الصفػلة السبكخة في جامعة أستخالية بذأن  قبل الخجمة أثشاء التجريب السيجاني
معارفيع ومػاقفيع تجاه  التجريذ لمصالب السػىػبيغ ذوؼ صعػبات التعمع. وشمب مشيع 

عمييع وقجرتيع عمى التعامل معيع. وقج اإلدالء بسعمػمات تتعمق بفيع ىحه الفئة والتعخف 
أبجوا قجر جيج مغ القجرة عمى ذلظ بسا فييا قجرتيع عمى استخجام أنػاع مغ االستخاتيجيات 
التي ستدتخجم في تحجيج وتخصيط وبخمجة لسثل ىحا التمسيحوقج أبجوا بعس الرعػبو 

وا بأىسية التعاون مع والتحجؼ في القجرة عمى التعامل بخبخة وخاصة التعخف عمييع. كسا أقخ 
 الدمالء وأولياء األمػر في تخصيط البخامج. 

تيجف إلى دراسة   Abidin and Kmetz (0<<:)دراسة ابيجيغ وكستيد  -
التفاعالت بيغ السعمع والصالب والزغػط الشاشئة عغ ذلظ وعسا إذا كانت تمظ الترػرات 

مي تجاه ىؤالء الصالب في والخبخات تتخجع إلى اختالفات ممحػضة في سمػك السعمع الفع
الفرػل الجراسية. وقج تع تصبيق مقاييذ الزغػط الشفدية وجػدة العسل عمى عيشة مغ 
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مغ والية فخجيشيا في السجارس الستػسصة، وكذف تحميل  20عجدعع  الصالب السعمسيغ
وعجم  البيانات أن سمػك السعمع تجاه التمسيح ذوؼ االعاقاة االنفعالية يسثل تحجػ وأكثخ سمبية

قجرة عمى الديصخة مقارنة بالتالميح العادييغ . والعالقات أكثخ إيجابية مع الصفل العادؼ 
مقارنة بالسعاق. وأشارت نتائج الجراسة أن السعمسيغ لجييع ترػرات مختمفة وخبخة ومدتػيات 
مغ التػتخ فيسا يتعمق بصالب بأعيشيع في صفػفيع، والتي قج تعكذ شعػر بالتحيد في 

 تجاه ىؤالء الصالب. سمػكيع
( تيجف إلى معخفة ما كان لتعامل 5005)  Ross et.alدراسة روس وآخخون  -

الصالب السعمسيغ أثشاء التجريب السيجاني مع التالميح ذوؼ اضصخاب نقز االنتباه السراحب 
بالشذاط الحخكي الحائج لمتالميح  يديع في الذعػر بالتػتخ والزغػط لجػ السعمسيغ مغ 

شبقت عمى أفخاد العيشة مغ السعمسيغ أداة تقييع مدتػػ السعمع شخري لمتػتخ  عجمو. وقج
واإلحباط في التجريذ والتفاعل مع التالميح، في السجارس االبتجائية وأقبتت الجراسة أن ىشاك 
إرىاق وتػتخ وضغػط ممحػضة لمتجريذ ليحه الفئةوعجم قجرة السعمسيغ عمى التعامل والتجريذ 

 مع ىحه الفئة.
( تيجف إلى قياس الزغػط السيشية لجػ 5005)  Marchelراسة مارشيل د -

الصالب السعمسيغ لمتالميح ذوؼ اإلعاقة الدمػكية قبل الحاقيع بالعسل وقج تع إجخاء مقابالت 
مشيع مغ أجل فيع أفزل لخبخاتيع وقخاراتيع السيشية. وقج تع عسل تحميل لتمظ  02معسقة مع 

راسة عجم القجرة عمى التشبؤ بالعجوان لمتالميح ومذكالت في السقابالت وأثبتت نتائج الج
التعامل مع التالميح وعجم الذعػر بالخضا السيشى والذعػر بالتػتخ وأوصت الجراسة بأىسية 
ىيكمة وضيفة السعمع لتحقيق أقرى قجر مغ الجػدة لمعالقات بيغ الصالب / السعمع، والحاجة 

في الفرػل الجراسية لمصالب الحيغ يعانػن مغ إلى إجخاء بحػث بذأن قزايا العالقة 
 اضصخابات الدمػك

( تيجف إلى معخفة أثخ 5002) Annemaree et. Alدراسة أنسارؼ وآخخون  -
تجريب الصالب السعمسيغ في التخبية الخاصة في جامعتي كػيشدالنج جشػب كػيشدالنج استخاليا 

متأىيل قبل الالتحاق بالخجمة لو دور نحػ التالميح ذوؼ اإلعاقة. وأثبتت نتائج الجراسة أن ل
كبيخ ججًا في معالجة السخاوف مغ التعامل مع ذوؼ االحتياجات الخاصة وإزالة المبذ 
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والغسػض والسذاعخ الدمبية في التعامل معيع وتحديغ االتجاىات الدمبية  وأوصت ببخامج 
 أسابيع تعسل عمى تحديغ التفاعل مع التالميح ذوؼ اإلعاقة. 00لسجة 

( تيجف إلى معخفة مدتػيات االستعجاد 5000) Jacqueline راسة جاكػليغد -
لمزغػط بيبغ السعمسيغ في الخجمة وبيغ الصالب السعمسيغ قبل الخجمة في التعامل مع 
التالميح ذوؼ اإلعاقة في مخحمة رياض األشفال والسخحمة االبتجائية. واستخجمت الجراسة 

تحميل البيانات مغ حيث الكع وإحرائيا، وذلظ أدوات قريخة لجسع البيانات. وقج تع 
، اختبار )ت(، وإحراءات وصفية. وأضيخت الشتائج ANOVAباستخجام شخيقة واحجة 

الكسعمسيغ في الخجمة أضيخوا قجرة عمى التعامل مع التػتخ والزغػط مع شالبيع. وذلظ 
عامل بذكل أكبخ. مقارنة مع الصالب السعمسيغ الحيغ شعخوا بالزغػط وعجم القجرة عمى الت

وأوصت الجراسة بسديج مغ التجريب لمصالب السعمسيغ واعجادىع بذكل يدتصيعػم مغ خاللة 
التعامل مع الزغػط. وكحلظ وتجريب السعمسيغ أثشاء الخجمة يجب أن يذسل عمى التخكيد 
عمى التجريب في مػاجية الزغػشات .وتخمز الجراسة إلى أن بخامج إعجاد السعمع في حاجة 

 إعجاد السعمسيغ الصالب قبل الخجمة بيا أكثخ شسػال لمتعامل مع اإلجياد في حياتيع . إلى
( تيجف إلى استقراء مجػ انتذار االكتئاب 5000) Lawrenceدراسة لػرانذ  -

والقمق واالحتخاق الشفدي لجػ الصالب السعمسيغ قبل الخجمة أثشاء التجريب السيجاني في 
مغ كال الجشديغ في مخحمة  شالبا >00راسة مغ جامعة بخوناؼ  وتتكػن عيشة الج

البكالػريػس والجراسات العميا. وقج تع تصبيق مقياس االحتخاق الشفدي واالكتئاب وأثبتت نتائج 
الجراسة أن اإلناث أكثخ مغ الحكػر في الذعػر بسرادر الزغػط والقمق. وكان الصالب 

 والقمق مغ شالب الجراسات العميا. السعمسيغ في مخحمة البكالػريػس أكثخ شعػرًا بالزغػط
( تيجف إلى معخفة الفخوق الثقافية 5000) Wei and Magerدراسة وؼ وماجخ  -

واالتجاىات الدمبية واتجاىات االصالب السعمسيغ وتقجيخ الحات والجمج بيشيع بالػاليات 
الستحجة األمخيكية، وبحثت ىحه الجراسة في شعػر السعمسيغ بكفاءة الحات واالتجاه نحػ دمج 

راسة أن بخنامج إعجاد السعمع لع ذوؼ اإلعاقة في السجرسة والتعامل معيع. وكذفت نتائج الج
يداىع بذكل كبيخ في  الذعػر بكفاءة الحات لجػ السعمسيغ وقجرتيع عمى التعامل مع ذوؼ 
اإلعاقة. مغ ناحية أخخػ فقج شعخ أغمب السعمسيغ باستسخار مذاعخ سمبية حػل األشفال 
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تأىيل ومعخفة  ذوؼ اإلعاقة الدمػكية. وتػصي الجراسة أن السعمسيغ السعمع قج تحتاج إلى
 باستخاتيجيات فعالة لتحديغ مػاقفيع تجاه التالميح ذوؼ السذكالت الدمػكية.

( تيجف الجراسة إلى معخفة 5002) Klassen et. ALدراسة كالسغ وآخخون  -
العالقة بيغ ضغػط التجريذ، والكفاءة الحاتية، وااللتدام السيشي لجػ الصالب السعمسيغ قبل 

مذاركا مغ  :;0،0ومغ دول الذخق األقرى. وشسمت العيشة  الخجمة مغ ثقافات غخبية
(. 1>2( وتايالنج )ن = 500( وىػنغ كػنغ )ن = 502( وانكمتخا )ن = >:2كشجا )ن = 

وكذفت نتائج الجراسة أن كفاءة السعمسيغ الحاتية تغيخ الصخيقة التي يجركػن بيا الزغػط 
سغ قجر جيج مغ الخضا واالستسخار في داخل السجرسة وأن قػة الكفاءة الحاتية ىي التي تز

 العسل ومػاصمة التجريذ.
 الطحهر الثاني: دراسات تظاولت الخضا عن مهظة معمم التخبية الخاصة

( ىجفت إلى  1990) Jenkinson& Chapmanدراسة جشكيشدػن و تذابسغ  -
حث دراسة الخضا السيشي لسعمسي السجارس الستػسصة في جاميكا، حيث ىجفت الجراسة إلى ب

( 0>0العػامل السختبصة بالخضا السيشي لجػ معمسي السجارس الستػسصة العامة، وعجدىع )
(معمع ومعمسة، واستخجمت الجراسة 10معمع ومعمسة، ومعمسي السجارس الخاصة، وعجدىع )

( واشتسل عمى أبعاد ؛ الػضع األدبي داخل السجرسة، JTSSمقياس الخضا السيشي لمسعمع)  
لمسجرسة، وأساليب معاممة السجيخيغ، وضخوف العسل، العالقة مع السعمسيغ، والييكل التشطيسي 

العالقة مع أولياء األمػر، والتذجيع مغ أولياء أمػر األبشاء داخل السجرسة، وأشارت نتائج 
الجراسة إلى وجػد عالقة ارتباشية بيغ الخضا السيشي لسعمسي السجارس العامة والسجارس 

داخل السجرسة، والعالقات مع السعمسيغ داخل البيئة السجرسية،  الخاصة وجػدة ضخوف العسل
وجػد عالقة ارتباشية دالة بيغ الػضع األدبي داخل السجرسة، والتذجيع مغ قبل أولياء 

 األمػر، والييكل التشطيسى، والخضا السيشي لسعمسي مجارس التخبية الخاصة.
( ىجفت إلى دراسة الخضا السيشي لسعمع التالميح 1994) Kollaدراسة كػال  -

السعاقيغ عقميا في مجيشة عسان، وقج ىجفت الجراسة الحالية إلى العػامل التي تؤثخ عمى 
( مغ 000الخضا الػضيفي لجػ معمسي مجارس التخبية الفكخية في مجيشة عسان لجػ )

لباحث (، وتػصمت السعمسات ، واستخجم الباحث مقياس الخضا السيشي ) مغ إعجاد ا
 –الجراسةإلى عجم وجػد فخوق في الخضا السيشي تخجع إلى متغيخات ) الخبخة التعميسية 
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الحاالت االجتساعية (، بيشسا وججت اختالفات في الخضا  -العسخ الدمشي –مدتػػ التعمع 
 السيشي بيغ السعمسات تخجع إلى البعج السادؼ.

لى مقارنة بيغ الخضا الػضيفي لسعمع ( ىجفت إ:>>0دراسة عمي حسجان عمي دمحم ) -
التخبية الفكخية ومعمع الرع والبكع، وقج ىجفت الجراسة إلى السقارنة بيغ معمسي مجارس التخبية 
الفكخية ومعمسي الرع والبكع مغ حيث معجالت ومدتػيات الخضا الػضيفي، وكحلظ الػقػف 

في احتسال تبايغ الخضا  عمى تأثيخ كل مغ الجشذ والسؤىل الجراسي ، والخبخة السيشية
( معمع 200الػضيفي لجػ أفخاد العيشة مػضع اىتسام الجراسة، وتكػنت عيشة الجراسة مغ ) 

( معمسًا مغ مجارس 080( معمسًا ومعمسة مغ مجارس التخبية الفكخية، و)080ومعمسة، بػاقع )
باحث( الرع والبكع ، واستخجم الباحث في دراستو مقياس الخضا الػضيفي ) إعجاد ال

وتػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج كان مكغ أىسيا : وجػد فخوق ذات داللة 
احرائية بيغ درجات الخضا الػضيفي لسعمسي مجارس التخبية الفكخية، ومعمسي مجارس الرع 
والبكع وذلظ لسعمسي مجارس التخبية الفكخية، وكحلظ عجم وجػد تأثيخ دال في متغيخ سشػات 

جارس التخبية الفكخية ومعمسي الرع والبكع ، ولمتفاعل بيغ متغيخ الجشذ الخبخة لسعمسي م
ومتغيخ سشػات الخبخة والتفاعل بيغ متغيخ السؤىل ومتغيخ سشػات الخبخة عمى تبايغ الجرجات 

 التي حرل عمييا أفخاد السجسػعات الفخعية الستزسشة في بعج الخضا عغ شبيعة العسل.
( وتشاولت الخضا الشفدي السيشي لجػ >>>0دراسة دمحم نرخ إسساعيل )  -

االخرائي الشفدي السجرسي وعالقتو ببعس الستغيخات الذخرية وبعس الستغيخات 
الجيسػجخافية" وىجفت إلى إلقاء الزػء عمى رضا األخرائي الشفدي السجرسي عغ عسمو 

( 521وعالقة ىحا الخضا ببعس الستغيخات الجيسػجخافية، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )
إخرائيًا نفديًا مغ محافطة القاىخة وبعس السحافطات اأُلخخػ، واستخجم الباحث األدوات 
اآلتية: مقياس الخضا السيشي إعجاد الباحث، ومقياس الخضا عغ الحات السذتق مغ مقياس 

(، وتػصمت الجراسة إلى ;>>0تشدي لسفيػم الحات مغ إعجاد : صفػت فخج وسييخ كامل )
د فخوق ذات داللة إحرائية لرالح مختفعي الخضا السيشي والشفدي مغ الشتائج التالية: وجػ 

الشػعيغ عمى بعس أبعاد الذخرية وجاءت بعس الفخوق اأُلخخػ لرالح مشخفزي الخضا 
 السيشي والشفدي مغ الجشديغ عمى بعس أبعاد الذخرية اأُلخخػ.
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( وقج ىجفت إلى دراسة شبيعة العالقة بيغ >>>0دراسة مؤمغ حدغ مرصفى )  -
الخضا السيشي لمعامميغ في مجال التخبية الفكخية والدمػك التكيفى لتالميح التخبية الفكخية 
والفخوق في الخضا السيشي لجػ العامميغ والعامالت والفخوق في الدمػك التكيفى لجػ التالميح 

مغ  90مغ العامميغ في مجارس التخبية الفكخية،  0>عيشة الجراسة مغ والتمسيحات،وتكػنت 
تالميح مجارس التخبية الفكخية واستخجم الباحث األدوات اآلتية:مقياس السدتػػ االجتساعي 

(، ومقياس الخضا السيشي 8>>0واالقترادؼ لألسخة السرخية)عبج العديد الذخز،  
الباحث، و  مقياس الدمػك التكيفى لألشفال ) تقشيغ  لمعامميغ في مجال التخبية الفكخية إعجاد

(. وأسفخت نتائج الجراسة عغ عجم وجػد فخوق لستغيخ الجشذ 0>>0عبج العديد الذخز، 
في متػسصات الجرجات التي يحرل عمييا تالميح التخبية الفكخية عمى مقياس الدمػك 

التي يحرل عمييا  التكيفي، وكحلظ وجػد فخوق لستغيخ الجشذ في متػسصات الجرجات
 العاممػن في مجال التخبية الفكخية عمى مقياس الخضا السيشي.

( ىجفت إلى التعخف عمى مجػ فاعمية بخنامج إرشادؼ 5000دراسة أميخة بخر ) -
مقتخح في خفس حجة الزغػط الشفدية لسعمسي األشفال الستخمفيغ عقميًا وأثخ ذلظ عمى 

ىع بالخضا والدعادة وذلظ استشادًا عمى خبخاتيع حالتيع الشفدية العامة كسا يعكديا شعػر 
معمسة مغ مجرسة التخبية الفكخية لمبشات بججة، وتع  51الدابقة، وضست عيشة الجراسة 

تقديسيغ إلى مجسػعتيغ إحجاىسا تجخيبية واأُلخخػ ضابصة، واستخجمت الباحثة مقياس 
لبخنامج اإلرشادؼ الحؼ الزغػط الشفدية لمسعمسيغ ومقياس الحالة الشفدية، إلى جانب ا

جمدة، وأكجت الجراسة عمى انخفاض حجة الزغػط الشفدية لمسجسػعة التجخيبية  08استغخق 
في القياس البعجؼ، وكحلظ عمى ارتفاع الحالة الشفدية العامة لسعمسات السجسػعة التجخيبية 

 بعج تصبيق البخنامج عمييغ.
ػضيفي لجػ معمسي رياض (  تشاولت األداء ال5000دراسة نبيل الديج حدغ ) -

األشفال والتخبية الخاصة وعالقتو بستغيخات العسمية التعميسية والتي ىجفت إلى بحث العالقة 
بيغ األداء الػضيفي لجػ معمسات رياض األشفال ومعمسات التخبية الخاصة وأبعاد العسمية 

ت العسمية التعميسية التعميسية في مخحمة ما قبل السجرسة، والفخوق في األداء الػضيفي ومتغيخا
لجػ معمسات رياض األشفال القائسيغ بالعسل بالسجارس الحكػمية واألداء الػضيفي ومتغيخات 
العسمية التعميسية لجػ معمسات رياض األشفال الخاصة. وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ 
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ة ( مغ معمسي رياض األشفال والسجرسة االبتجائية بسجارس رياض األشفال االبتجائي500)
ومجارس التخبية الخاصة. واستخجم الباحث األدوات اآلتية: إستفتاء األداء الػضيفي لجػ 
السعمسات مغ اعجاد الباحث، اختبار تقجيخ أبعاد العسمية التعميسية لسخحمة ما قبل السجرسة مغ 

(. وتػصمت الجراسة إلى الشتائج التالية: تػجج عالقة 9>>0إعجاد )مججؼ عبجالكخيع حبيب، 
باشية بيغ متغيخات األداء الػضيفي لسعمسات رياض األشفال ) تقجيخ أداء السعمسة، عجم ارت

االستقخار الشفدي لمسعمسة، التفاعل االجتساعي لمسعمسة ( وتقجيخ أبعاد العسمية التعميسية ، 
وتػجج فخوق بيغ األداء الػضيفي لجػ معمسات رياض األشفال في السجارس الحكػمية 

شفال في السجارس الخاصة لرالح معمسات رياض األشفال في السجارس ومعمسات رياض األ
الخاصة، وال تػجج فخوق بيغ معمسات رياض األشفال في السجارس الحكػمية ومعمسات 

 -رياض األشفال في السجارس الخاصة في أبعاد تقجيخ العسمية التعميسية ) الشطام واإلشخاف
الشذاط والحخكة( لسخحمة ما قبل  -دور السعمسة –التعمع الحاتي  –حخية االختيار والحخكة 

 السجرسة.
( تيجف إلى دراسة التعخف عمى فاعمية 2002) Robertدراسة روبخت فيتر  -

بخنامج إرشادؼ لخفس حجة اإلنياك الشفدي لجػ معمسي األشفال ذوؼ اإلعاقة العقمية، وذلظ 
إلنياك الشفدي لساسالش، ( معمع ومعمسة واستعان الباحث بسقياس ا20عمى عيشة قػاميا )

واعتسج البخنامج عمى مجسػعة مغ الفشيات مشيا )تجعيع حافد العسل السيشي عغ شخيق 
سساع  -سخد قرز تتشاول التخغيب في العسل –التجعيع ااُلسخؼ  -الحػار والسشاقذة

مسارسة نػع مغ اإلستخخاء( وأشارت نتائج الجراسة إلى انخفاض حجة  -مػسيقى ىادئة
الشفدي لجػ السعمسيغ، كسا ُلػحع ارتفاع العالقات اأُلسخية بذكل ممحػظ وبالتالي اإلنياك 

أثخ عمى رضا لسعمع نحػ عسمو، كسا أن األشخاص الحيغ ُشبق عمييع البخنامج َاصبحػا أكثخ 
 استخاتيجية في إدارة حياتيع.

( وقج ىجفت الجراسة الحالية التعخف عمى 5005دراسة ىيدع جادو أبػ سعيج )  -
لعالقة بيغ أبعاد مقياس الخضا السيشي لمعامميغ في مجال التخبية الخاصة وبيغ متحػالت ا

( عاماًل 010نػع اإلعاقة(، وبمغ عجد أفخاد العيشة ) –نػع العسل –الجشذ –)العسخ السيشي
وعاممة مغ إدارييغ ومذخفيغ ومغ معمسيغ ومجرسيغ ومغ مجربيغ في التأىيل السيشي، 

الحطة والسقابمة واستسارة البحث )مغ إعجاد الباحث(، وأشارت نتائج واستخجم الباحث الس
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الجراسة إلى وجػد عالقة ارتباشية بيغ أبعاد مقياس الخضا السيشي، وبعجؼ العسخ السيشي 
 السعػقيغ سسعيًا (. -السعػقيغ برخياً  -الستخمفيغ عقمياً  –ونػع اإلعاقة ) السعػقيغ جدجيًا 

( تيجف إلى بحث 5002عبجالفتاح عمي مصخ )دراسة جسال محسػد الخباز،  -
مدتػػ الخضا الػضيفي لجػ معمسي مجارس الشػر لمسكفػفيغ وعالقتو ببعس الستغيخات 
الذخرية والسيشية، كسا يحاول البحث التعخف عمى أثخ مجسػعة مغ العػامل والسدببات 

نخفاض مدتػػ التي تديع في مدتػػ رضا معمسي السكفػفيغ، وتػصمت نتائج الجراسة إلى ا
 –الخضا الػضيفي لجػ معمسي السكفػفيغ تجاه ميشتيع في الخضا العام وأبعاده" العائج السادؼ 

شبيعة العسل"، وارتفاع مدتػػ  -العالقة مع اإلدارة -السكانة االجتساعية -فخص التخقي
 الخضا الػضيفي لجػ معمسي السكفػفيغ في بعج العالقة مع الدمالء. 

( ىجفت إلى استقراء مجسػعة مغ 5008)  Giacometti دراسة جياكػميتى  -
العػامل التي تؤثخ عمى رضا السعمع وقجرتو عمى البقاء واالستسخار في ميشة التجريذ. وقج 

مغ السعمسيغ السبتجأيغ قبل السخور بدشػات خبخة وتع تقديسيع  180كانت عيشة الجراسة مغ 
لدشة األولى والثانية. وتػصمت نتائج إلى ثالث مدتػيات معمسيغ قبل الخجمة ومعمسيغ ا

العػامل العاشفية. السجرسة والجعع السجتسعي؛ الجعع  اسة إلى مجسػعة مغ العػامل وىي:الجر 
التعميسي؛ إعجاد السشاىج، ضبط الصالب والتعامل معيع، وتقييع الصالب. التعاون؛ 

= مغ السدتصمعيغ 00ار وقج اخت  .والرجمة الثقافية .التعػيزات والخواتب؛ الجافع لمتجريذ
تخك السيشة. وقج أثبتت نتائج التحميل التسييدؼ إلى أن أفزل متشبأ في اختيار تخك أو البقاء 

 في التجريذ كانت العػامل العاشفية تمييا التعػيزات والسدايا والخواتب والرجمة الثقافية. 
نامج ( تيجف إلى دراسة اختبار فاعمية بخ 5009دراسة مدعج نجاح الخفاعي ) -

إرشادؼ انتقائي في خفس أعخاض اإلنياك الشفدي لجػ معمسي ذوؼ االحتياجات الخاصة، 
( مغ السعمسيغ، واستخجم الباحث مقياس اإلنياك والخضا 08وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

السيشي )مغ إعجاد الباحث( والبخنامج اإلرشادؼ )مغ إعجاد الباحث(، وتػصمت الجراسة إلى 
لة احرائية بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة بالسجسػعتيغ الزابصة وجػد فخوق ذات دال

والتجخيبية عمى السقياس السدتخجم لرالح السجسػعة التجخيبية، وأن حجع الفخوق بيغ 
السجسػعتيغ الزابصة والتجخيبية في أعخاض اإلنياك الشفدي كانت بالتختيب )الجرجة الكمية 

ضعف العالقات داخل  –تبمج السذاعخ  –جدجية األعخاض ال -نقز الذعػر باإلنجاز –
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االستشداف االنفعالي ( ، وأشارت كحلظ إلى وجػد فخوق ذات داللة احرائية بيغ  –العسل 
متػسصي درجات معمسي ذوؼ اإلعاقة الحىشية بالسجسػعة التجخيية قبل تصبيق البخنامج 

 الشفدي. اإلرشادؼ عمييع وبعجه لرالح القياس البعجؼ عمى مقياس اإلنياك
( تيجف إلى   2008) Platsidou&Agaliotisدراسة بالتدجويػ، أجاليػتذ  -

دراسة االحتخاق الشفدي والخضا السيشي ومرادر الزغط السختبصة بالسيشة لجػ معمسي 
مجارس التخبية الخاصة في اليػنان، وقج ىجفت الجراسة الحالية إلى فحز عػامل الخضا 

در الزغط السختبصة بػضيفة معمسي مجارس التخبية الخاصة السيشي واالحتخاق الشفدي، ومرا
داخل بيئة العسل، وكحلظ دراسة تأثيخ بعس العػامل الجيسػجخافية مثل الجشذ والعسخ الدمشي 

( مغ معمسي مجارس التخبية الخاصة، :05والخبخة التجريدية، وتكػنت عيشة الجراسة مغ ) 
واستبيان الخضا السيشي، وقائسة لقياس وشبق عمييع مقياس ماسالش لالحتخاق الشفدي 

الزغػط السختبصة بالػضيفة، وأشارت نتائج الجراسة إلى أن  السعمسيغ داخل بيئة التخبية 
الخاصة لجييع مدتػػ متػسط مغ الخضا السيشي عمى عكذ الستػقع، وأرجع الباحثان ذلظ 

ي بيئة التخبية الخاصة إلى أن السعمسيغ حرمػا عمى دورات تجريبية قبل االلتحاق بالعسل ف
عمى مػاجية تحجيات العسل مع السعاقيغ، وكذفت الجراسة عغ بعس العػامل السختبصة 

السشطسة اإلدارية(،  -العالقة مع أولياء االمػر –بالزغػط لجػ السعمسيغ وىي )تقييع الصمبة
 كسا وجج تأثيخ ضعيف لعػامل العسخ الدمشي والجشذ، والحالة االجتساعية.

 االحتخاق بيغ العالقة شبيعة ( ىجفت إلى تعخف;500حدام محسػد زكي )دراسو  -
 االحتخاق في والفخوق  الشفدي، في االحتخاق الجشديغ بيغ الفخوق  الدواجي، والتػافق الشفدي
ليا ، وتكػنت عيشو الجراسو  بالتجريذ السعمع يقػم التي الفئة ونػع الخبخة لدشػات شبًقا الشفدي

السشيا. وقج تػصمت نتائج  بسحافطة الخاصة متشػعي الخبخه فئاتال معمسي مغ (500مغ)
 درجات متػسصي بيغ إحرائيا دالو فخوق  الجراسو عغ نتائج لعل مغ أبخزىا: عجم وجػد

 الخبخة ذوؼ  السعمسيغ درجات متػسصي وبيغ . الشفدي االحتخاق في والسعمسات السعمسيغ
 في الجراسة عيشة لجػ سشػات ثسان مغ األكثخ الخبخة ذوؼ  سشػات والسعمسيغ ثسان مغ األقل

 . الشفدي االحتخاق
دراسة االحتخاق الشفدي والخضا السيشي تيجف إلى Roach (2009 ) راسة روترد -

لجػ عيشة مغ معمسي السجارس الخاصة ومعمسي السجارس العادية، وقج ىجفت الجراسة إلى 
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فحز العالقة بيغ معمسي التخبية الخاصة، ومعمسي السجارس العادية، في متغيخؼ االحتخاق 
الشفدي، والخضا السيشي مغ خالل تصبيق إستبيان إعجاد الباحث خاص بقياس متغيخؼ الخضا 

( مغ السعمسيغ في مجارس التخبية الخاصة، والسجارس 005السيشي واالحتخاق الشفدي عمى )
( برػرة عذػائية، وأشارت نتائج الجراسة إلى عجم وجػد فخوق ذات 25خمشيع )العادية، وُأختي

داللة إحرائية في متغيخ الخضا السيشي بيغ معمسي التخبية الخاصة، ومعمسي السجارس 
العادية، وُوججت عالقة ضعيفة ججًا بيغ االحتخاق الشفدي لمسعمسيغ والخضا السيشي، كسا 

ق الشفدي لجػ معمسي السجارس العادية عغ معمسي مجارس أشارت إلى ارتفاع معجل االحتخا
 التخبية الخاصة. 

( تيجف إلى دراسة الخضا السيشي والكفاءة 2010) Johnsonدراسة جػندػن   -
الحاتية واالحتخاق الشفدي، وكحلظ شخق الحرػل عمى رخرة العسل في بيئة التخبية 

خاصة، وىجفت الجراسة إلى بحث تأثيخ الخاصة، والعػامل السشبئة باالستشداف في التخبية ال
عػامل الخضا السيشي والكفاءة الحاتية، واالستشداف الشفدي لجػ معمسي التخبية الخاصة داخل 
بيئة العسل، وأشارت نتائج الجراسة إلى وجػد عالقة ارتباشية متػسصة بيغ الجعع السقجم 

ة، وفدخ الباحث ذلظ بان لمسعمع ورغبة مغادرة السعمسيغ لمعسل في مجال التخبية الخاص
السعمسيغ حرمػا عمى دورات ميشية قبل اإللتحاق ببيئة التخبية الخاصة وأكجت كحلظ عمى 
أىسية دور السذخفيغ وتػفيخ فخص التخقي في العسل عمى استسخار معمسي التخبية الخاصة في 

فدي لمسعمسيغ لو أعساليع، كسا أن لمكفاءة الحاتية دور إيجابي، وأشارت كحلظ أن االحتخاق الش
 دور في زيادة االستشداف لجػ معمسي التخبية الخاصة.

( استخشادا بثالثة أشخ نطخية 5005)  Serkan et. ALدراسة سيخكان وآخخون  -
( نطخية 2( نطخية العامميغ، و)5( نطخية التػافق السيشى، )0في عمع الشفذ السيشي، )

لتحقق في قيع الصالب السعمسيغ قبل التشاقس القيسي، كان الغخض مغ ىحه الجراسة ىػ ا
الخجمة في السجتسع التخكي ودور السالءمة بيغ الذخز والبيئة في فيع الخضا السيشي 

شالبا معمسًا في جامعة تخكية. واستخجم استبيان ميشيدػتا  8;لجييع. وكان السذاركػن 
واإليثار والدالمة لألىسية لجراسة قيع السذاركيغ في ستة أبعاد: اإلنجاز والخاحة والحالة 

واالستقاللية. وكذفت الشتائج أن السعمسيغ قبل الخجمة قيسة اإلنجاز األكثخ لجييع تمييا 
االستقاللية، مسا يذيخ إلى أنيع يخغبػن في أن يكػن لجييع إحداس باإلنجاز والديصخة في 



 

 
 

)   67) 

2017 أبريل، 3، جزء 50جملة اإلرطاد النفشي، العدد   

 الضغوط املدركة أثناء التدريب امليدانى لدى الطالب املعلمني

شي السدتقبمي عسميع في السدتقبل. وقج وجج أن ىحه القيع تختبط ارتباشًا وثيقًا بالخضا السي
 لجييع. 

 :تعكيب على الدراسات الشابكة 
العخبية واألجشبية جراسات مجسػعة مغ الأن يقػم بعخض  -قجر السدتصاع-الباحث  حاول

ل متغيخات دراستو إال أنو واجو صعػبات في الحرػل عمى دراسات عخبية تتشاول والتي تتشاو 
التخبية الخاصة؛ حيث ركدت أغمب بالجراسة الصالب السعمسيغ قبل الخجمة في مجال 

. وقج الجراسات العخبية عمى دراسة الزغػط واالحتخاق الشفدي بيغ السعمسيغ أثشاء الخجمة
وكحلظ  -قجر اإلمكان-حاول الباحث في عخض دراستو أن تتخكد في مجال التخبية الخاصة

  تتشاول عجد مغ التالميح مغ مختمف أنػاع اإلعاقات. 
عجد مغ الشتائج السدتخمرة مغ الجراسات الدابقة أىسيا أن ثسة إلى ويسكغ الخمػص 

اتفاق بيغ أغمب الجراسات عمى أن الصالب السعمسيغ في التجريب السيجاني في مجال التخبية 
الخاصة لجييع عجد مغ الزغػشات الكبيخة ومرادر التػتخ، يأتي أغمبيا في عجم قجرتيع 

اقة والجراية الكافية بصخق واستخاتيجيات التجريذ عمى فيع والتعامل مع التالميح ذوؼ اإلع
 الخاصة بيع، كسا أن عجد كبيخ مشيع لجييع قجر ضئيل مغ الخضا السيشى. 

 فخوض الجراسو:
الزغػط السجركة أثشاء التجريب السيجاني  بيغ إحرائيا دالة ارتباشية عالقة تػجج -

مغ الصالب  عيشة لجػوالخضا عغ ميشة التجريذ لحوؼ االحتياجات الخاصة 
 .والصالبات السعمسيغ بقدع التخبية الخاصة

ال تػجج فخوق في الزغػط السجركة أثشاء التجريب السيجاني تعدؼ لستغيخ الشػع شالب  -
 وشالبات.

 ال تػجج فخوق في الزغػط السجركة أثشاء التجريب السيجاني تعدؼ لستغيخ نػع اإلعاقة. -
لجػ شالب التخبيو  االحتياجات الخاصةبالخضا عغ ميشة التجريذ لحوؼ يسكغ التشبؤ  -

 الزغػط السجركة أثشاء التجريب السيجاني.العسميو السعمسيغ بجاللو درجتو عمى مقياس 
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 :منوــج الدراســة واجراءاتوــا
      :أواًل : عيظة الجراسة     

تخخجيع ( شالبًا وشالبة مغ الدشة الشيائية السدمع ;8تكػنت عيشة الجراسة الشيائية مغ )
قخيبًا ويقزػن فتخة التجريب السيجاني في مجارس التخبية الخاصة، بكمية التخبية في جامعة 

وىي كل ما استصاع الباحث الحرػل عميو  .5009-5008السمظ فيرل في العام الجراسي 
وتشػعت أفخاد عيشة الجراسة لتذسل كل تخررات التخبية  مغ عيشة نطخًا لشجرة التخرز.

تخرز  –إعاقة سسعية  –إعاقة عقمية  – عام تخبية خاصة -ات تعمعصعػب) الخاصة
 عامًا.( 55->0وتتخاوح أعسارىع ما بيغ)  آخخ(
 :   ثانيًا: أدوات الجراســة     

 (0)ممحق   الباحثإعجاد     أواًل: مقياس الضغهط الطجركة أثظاء التجريب الطيجاني
 وصف الطقياس:

وتتع االستجابة لو عمى مقياس  بعجيغ رئيديغتحت  بشجاً ( ;0يتكػن السقياس مغ )
(. وييجف السقياس إلى 0( وحتي )مػافق = 2تشجرج مغ )غيخ مػافق =  الثالثي ليكخت

 وفيسا يمي أبعادة الخئيدة: معخفة الزغػط السجركة لجػ الصالب السعمع في التجريب السيجاني
وتذيخ عبارات ىحا العامل إلى الضغهط الظاتجة عن اإلشخاف والبيئة الطجرسية:  -0

مجسػعة مغ الطخوف الفيديقية والمػجيدتية والتعميسية واإلدراية التي يحجث بيا 
ووجػد غخفة  التجريب السيجاني مثل تػافخ اإلمكانيات السادية والبذخية السداعجة

. وعبارات  مرادر بالسجرسة وتعاون اإلدارييغ والسعمسيغ لتدييل ميسة الصالب
 (> -0ج مغ ) ىحا البع

وتذيخ  الضغهط الظاتجة عن التجريذ لمتالميح ذوي االحتياجات الخاصة:   -5
مجسػعة مغ الطخوف والتحجيات السيشية السختبصة عبارات ىحا العامل إلى 

ذوؼ االحتياجات  التالميحبالتجريذ نفدو والتفاعل داخل البيئة الرفية مع 
تجريدية فعالة والقجرة عمى إدارة  ة. مثل القجرة عمى استخجام استخاتيجياتالخاص

وعبارات ىحا البعج مغ  الرف وتشفيح الخصة التخبػية الفخدية وتحزيخ الجروس.
(00- 0;) 
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أجج صعػبة في أساليب تعديد مالئسة مع التالميح السيسا ذوؼ مثال مغ عبارات السقياس: )
 ( الشذاط الدائج

 :الخصائص الديكهمتخية لمطقياس
شالب وشالبات عمى عيشة مغ  بتصبيقةز مغ صجق وثبات قام الباحث لسعخفة ىحه الخرائ

 التجريب السيجاني وقام بالخصػات التالية:
 صجق الطقياس: –أ 

حيث قام بعخض السقياس عمى استخجم الباحث الرجق الطاىخؼ لمتحقق مغ صجق السقياس 
مػافقتيع عمى السقياس في مجال عمع الشفذ والرحة الشفدية. وقج أقخوا مجسػعة مغ الخبخاء 

وبشػده ومجػ انتساء البشػد إلى أبعادىا الخئيدة وقج تست مشاقذات خمز الباحث مغ خالليا 
وقج تعجت ندب اتفاق الخبخاء أكثخ مغ  إلى ترػره الشيائي لمسقياس في شكمو الحالي.

 % عمى بشػد السقياس.8>
  Internal Consistency Validityصجق االتداق الجاخمى        -1

تــع إيجــاد التجــانذ الــجاخمى لمسقيــاس عــغ شخيــق حدــاب معامــل االرتبــاط بــيغ درجــات األفــخاد 
 عمى كل عبارة والجرجة الكمية لمبعج الحػ تشتسى إليو.

 (0ججول )
 (10االتداق الجاخمى لعبارات مقياس الزغػط السجركة في التجريب السيجاني )ن = 

اإلشخاف البعج األول: الزغػط الشاتجة عغ 
  والبيئة السجرسية

الزغػط الشاتجة عغ التجريذ لمتالميح البعج الثاني: 
  ذوؼ االحتياجات الخاصة

 معامل االرتباط العبارةرقع  معامل االرتباط العبارة رقع
0 .574** 00 .757** 
1 .607** 00 .702** 
2 .236 05 .744** 
3 .581** 02 .184 
4 .243 01 .824** 
5 .499** 08 .791** 
6 .660** 09 .437** 
7 .130 0: .497** 
8 .468** 0; .785** 
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يتزــح مــغ الجــجول الدــابق أن قــيع معــامالت االرتبــاط دالــة إحرــائيا عشــج مدــتػػ داللــة 
ثع تع إيجاد التجانذ الـجاخمى لمسقيـاس عـغ شخيـق حدـاب معامـل االرتبـاط بـيغ  (0000)

 لمبعج والجرجة الكمية لمسقياس.درجات األفخاد عمى الجرجة الكمية 
  (5ججول )

 (10معامالت االتداق الجاخمى ألبعاد السقياس والجرجة الكمية  )ن = 
 معامل االرتباط األبعـــاد

 **841.  البعج األول: الزغػط الشاتجة عغ اإلشخاف والبيئة السجرسية
 **914. االحتياجات الخاصةالزغػط الشاتجة عغ التجريذ لمتالميح ذوؼ البعج الثاني: 

يتزح مغ الججول الدـابق أن جسيـع قـيع معـامالت االرتبـاط دالـة إحرـائيا عشـج مدـتػػ 
 (.0000داللة )

 وىحا يػكج صجق السقياس
 ثبات السقياس: –ب 

 كخونباخ، وشخيقة التجدئة الشرفية –لحداب ثبات السقياس تع استخجام شخيقة ألفا 
 :  Cronbach Alphaطخيقة الفا كخونباخ( 0)

تعتســـج معادلـــة الفـــا كخونبـــاخ عمـــى تبايشـــات أســـئمة االختبـــار، وتذـــتخط أن تقـــيذ بشـــػد  
 االختبار سسة واحجة فقط، ولحلظ قامت الباحث بحداب معامل الثبات لكل بعج عمى إنفخاد،

  (2ججول )
 كخونباخ  –قيع معامالت الثبات بصخيقة ألفا 

 قيسة ألفا األبعــاد
 467.  األول: الضغهط الظاتجة عن اإلشخاف والبيئة الطجرسيةالبعج 
 765. الضغهط الظاتجة عن التجريذ لمتالميح ذوي االحتياجات الخاصةالبعج الثاني: 

 771. الجرجة الكمية لمسقياس
يتزـح مــغ الجــجول الدـابق أن جسيــع قــيع معـامالت الفــا مختفعــة، مسـا يجعمشــا نثــق فــى 

 ثبات السقياس.
 :طخيقة التجدئة الظصفية )5)

 وىشا يحاول الباحث قياس معامل االرتباط لكل بعج بعج  تقديع فقخاتو لقدسيغ
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 الضغوط املدركة أثناء التدريب امليدانى لدى الطالب املعلمني

 (1ججول )
 التجدئة الشرفية 

يتزح مغ الججول الدابق أن جسيع قيع التجدئة الشرفية مختفعـة مسـا يجعمشـا نثـق فـى 
 ثبات السقياس.

  الباحث إعجاد    - الخاصة لمطالب الطعمطينثانيًا: مقياس الخضا عن مهظة معمم التخبية 
 ( 1)ممحق 

 وصف الطقياس: 
وتتع االستجابة لو عمى مقياس  بعجيغ رئيديغ( عبارة تحت 05يتكػن السقياس مغ )

(. وييجف السقياس إلى 2( وحتي )مػافق = 0تشجرج مغ )غيخ مػافق =  الثالثيليكخت 
أثشاء التجريب السيجاني لسيشة التجريذ لحوؼ تحجيج مجػ رضاء شالب التخبية الخاصة السعمع 

 وفيسا يمي أبعادة الخئيدة: االحتياجات الخاصة.
وتذيخ عبارات ىحا العامل إلى إحداس شالب كفاءة الحات والطكانة االجتطاعية :  -0

التي يدتسجىا مغ  التخبية الخاصة السعمع لحاتو ومكانتو االجتساعية في السجتسع
وشعػره بسجػ أىسية دوره وادراكو لقجراتو  لسحيصيغ بوآراء وتعامل اآلخخيغ وا

 (9-0وعباراتو مغ ) .خاصةتخبية كسعمع  هوامكاناتو التي تسيده لمقيام بجور 
تذيخ عبارات ىحا العامل : الخاتب والحهافد الطادية والطعظهية والطظاخ الطجرسي -5

مجػ رضاء شالب التخبية الخاصة السعمع عغ الجػانب الساديو والحػافد إلى 
والخواتب وأساليب إدارة العسل داخل السجرسة لتذجيعو عمى آداء دوره عمى الشحػ 

عجد  األبعــاد
 العبارات 

االرتباط قبل 
 التعجيل

بعج  االرتباط
 التعجيل

البعج األول: الزغػط الشاتجة عغ 
  اإلشخاف والبيئة السجرسية

8 .545 .708 

الزغػط الشاتجة عغ البعج الثاني: 
 التجريذ لمتالميح ذوؼ االحتياجات الخاصة

8 .760 .864 

 709. 538. 07 الجرجة الكمية لمسقياس
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يقزييا في أثشاء فتخة  ة التيسصمػب. وكل ذلظ يدتصيع تكػيغ فكخه عشو في الفتخ ال
وعباراتو  عالقاتو االجتساعية.التجريب السيجاني السترل وكحلظ مغ خالل شبكة 

 .(05-:مغ )
 ( ال يػجج اىتسام كافي بسعمع التخبية الخاصة مغ قبل السجتسعمثال مغ عبارات السقياس: )

 الخصائص الديكهمتخية لمطقياس
لسعخفة ىحه الخرائز مغ صجق وثبات قام الباحث بتصبيقة عمى عيشة مغ شالب وشالبات 

 بالخصػات التالية:التجريب السيجاني وقام 
 صجق الطقياس: –أ 

حيث قام بعخض السقياس عمى لمتحقق مغ صجق السقياس استخجم الباحث الرجق الطاىخؼ 
في مجال عمع الشفذ والرحة الشفدية وقج أبجوا مػافقات وندب اتفاق مجسػعة مغ الخبخاء 

 % وقج أعج الباحث السقياس في صػرتو الشيائية.8>بمغت أكثخ مغ 
  Internal Consistency Validityصجق االتداق الجاخمى        -1

تــع إيجــاد التجــانذ الــجاخمى لمسقيــاس عــغ شخيــق حدــاب معامــل االرتبــاط بــيغ درجــات األفــخاد 
 عمى كل عبارة والجرجة الكمية لمبعج الحػ تشتسى إليو.

 (8ججول )
 (10االتداق الجاخمى لعبارات مقياس الزغػط السجركة في التجريب السيجاني )ن = 

 كفاءة الحات والسكانة االجتساعية: البعج األول
 

الخاتب والحػافد السادية والسعشػية : البعج الثاني
 والسشاخ السجرسي

 معامل االرتباط رقع العبارة معامل االرتباط العبارةع رق 
0 .565** : .514** 
1 .548** ; .635** 
2 .659** < .708** 
3 .569** 00 .812** 

4 .172 00 .604** 
5 .411** 05 .533** 



 

 
 

)   67) 

2017 أبريل، 3، جزء 50جملة اإلرطاد النفشي، العدد   

 الضغوط املدركة أثناء التدريب امليدانى لدى الطالب املعلمني

يتزــح مــغ الجــجول الدــابق أن قــيع معــامالت االرتبــاط دالــة إحرــائيا عشــج مدــتػػ داللــة 
ثـــع تـــع إيجـــاد التجـــانذ الـــجاخمى لمسقيـــاس عـــغ شخيـــق حدـــاب معامـــل االرتبـــاط بـــيغ  (0000)

 األفخاد عمى الجرجة الكمية لمبعج والجرجة الكمية لمسقياس.درجات 
  (9ججول )

 (10معامالت االتداق الجاخمى ألبعاد السقياس والجرجة الكمية  )ن = 
 معامل االرتباط األبعـــاد

  كفاءة الحات والطكانة االجتطاعيةالبعج األول: 
 

.768** 

 **848.  والطعظهية والطظاخ الطجرسيالبعج الثاني: الخاتب والحهافد الطادية 

يتزح مغ الججول الدـابق أن جسيـع قـيع معـامالت االرتبـاط دالـة إحرـائيا عشـج مدـتػػ 
 (.0000داللة )

 وىحا يػكج صجق السقياس
 ثبات السقياس: –ب 

 كخونباخ، وشخيقة التجدئة الشرفية –لحداب ثبات السقياس تع استخجام شخيقة ألفا 
 :  Cronbach Alphaكخونباخطخيقة الفا ( 0)

تعتســـج معادلـــة الفـــا كخونبـــاخ عمـــى تبايشـــات أســـئمة االختبـــار، وتذـــتخط أن تقـــيذ بشـــػد  
 االختبار سسة واحجة فقط، ولحلظ قامت الباحث بحداب معامل الثبات لكل بعج عمى إنفخاد،

 (:ججول )
 كخونباخ  –قيع معامالت الثبات بصخيقة ألفا  

 قيسة ألفا األبعــاد
  كفاءة الحات والطكانة االجتطاعيةالبعج األول: 

 
.398 

 699. البعج الثاني: الخاتب والحهافد الطادية والطعظهية والطظاخ الطجرسي 
 681. الجرجة الكمية لمسقياس

يتزـح مــغ الجــجول الدـابق أن جسيــع قــيع معـامالت الفــا مختفعــة، مسـا يجعمشــا نثــق فــى 
 ثبات السقياس.
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 :التجدئة الظصفيةطخيقة  )5) 
 وىشا يحاول الباحث قياس معامل االرتباط لكل بعج بعج  تقديع فقخاتو لقدسيغ 

 (;ججول )
 التجدئة الشرفية 

يتزح مغ الججول الدابق أن جسيع قيع التجدئة الشرفية مختفعـة مسـا يجعمشـا نثـق فـى 
 ثبات السقياس.

 ثانيًا: مظهج الجراسة 
 بشسط الجراسات االرتباشية. السشيج الػصفياتبع الباحث في الجراسة الحالية 

 رابعًا: األساليب اإلحصائية
وقج تع استخجامو إلجخاء اختبارات  SPSSتع استخجام بخنامج التحميل اإلحرائي 

الرجق والثبات ألدوات الجراسة باستخجام أسمػبي االتداق الجاخمى وعغ شخيق حداب 
ستخجام أسمػب ألفا كخونباخ والتجدئة معامل االرتباط لبيخسػن، وتع حداب الثبات با

أىسيا معامل عجد مغ األساليب اإلحرائية الشرفية. أخيخًا تع تحميل نتائج الجراسة باستخجام 
 وتحميل التبايغ األحادؼ، واختبار االنحجار الخصي.اإلرتباط بيخسػن 

 :تفشري ومناقظة نتائج الدراسة
الجراسة في ضػء فخضياتيا0 وذلظ مغ خالل يتزسغ ىحا الجدء عخضًا لتحميل بيانات      

تقجيع وصف تحميمي لخرائز عيشة الجراسة الجيسػغخافية0 يمييا عخض تحميمي لفخضيات 
 الجراسة.

  

عجد  األبعــاد
 العبارات 

االرتباط قبل 
 التعجيل

االرتباط بعج 
 التعجيل

 >>1. 210. 9  كفاءة الحات والطكانة االجتطاعيةالبعج األول: 

البعج الثاني: الخاتب والحهافد الطادية والطعظهية 
 والطظاخ الطجرسي 

9 .99: .800 

 700. 1>9. 05 الجرجة الكمية لمسقياس
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 ( >ججول )
 وصف خرائز عيشة الجراسة

 الستغيخات الجيسػغخافية والػضيفية الفئات التكخار الشدبة

 الجشذ ذكخ 31 53.4%
 أنثى 27 46.6%
 التخرز صعػبات التعمع 20 34.5%
 تخبية خاصة عام 11 19%

 إعاقة عقمية 15 25.9%
 إعاقة سسعية 6 10.3%
 تخرز آخخ 6 10.3%

 تحميل نتائج الفخوض 
بين الضغهط الطجركة أثظاء التجريب  إحصائيا دالة ارتباطيه عالقة تهججالفخض األول: 

من الطالب  عيظة االحتياجات الخاصة لجىالطيجاني والخضا عن مهظة التجريذ لحوي 
 .والطالبات الطعمطين بقدم التخبية الخاصة

تع حداب الستػسصات الحدابية الكمية لكل مغ السحػريغ ثع  ،مغ أجل مشاقذة ىحه الفخضية
( بيغ الػسط الحدابي الكمي لمزغػط Pearson Correlationقيدت العالقة االرتباشية )

والػسط الحدابي الكمي لمخضا عغ ميشة التجريذ لحوؼ السيجاني السجركة أثشاء التجريب 
 والججول التالي يبيغ نتائج التحميل. ،االحتياجات الخاصة

 ( 00ججول )
 معامل ارتباط بيخسػن 

معامل ارتباط  الجاللة
 بيخسػن 

االنحخاف 
 السعيارؼ 

الستػسط 
 الحدابي

 الستغيخات

 
0.00 

لسقياس الزغػط الجرجة الكمية  55.:2 90.: 626.-
 السجركة

الجرجة الكمية لسقياس الخضا  52.51 :;.1
 عغ السيشة
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 ( :00يتبيغ مغ الججول )
 (0000)ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ  عكدية سالبةوجػد عالقة ارتباشية  -

بيغ السجسػع الكمي لمزغػط السجركة أثشاء التجريب والسجسػع الكمي لمخضا 
  .عغ ميشة التجريذ لحوؼ االحتياجات الخاصة

  التفديخ والتعميق عمى نتيجة الفخض 
إذن يسكغ القػل أنو بديادة مدتػػ الزغػط التي يخبخىا شالب معمسيغ التخبية الخاصة 

 في فتخة التجريب السيجاني يقل أيزًا معو شعػرىع بالخضا عغ ميشة التجريذ. 
 السحكػرة سابقاً نتيجة الجراسة مع ما تػصمت إليو أغمب نتائج الجراسات الدابقة وتتفق 

 اآلراء العمسية في ىحا الذأن . وكحلظ  )يسكغ الخجػع ليا(
يتزح ارتفاع الذعػر بالزغػط التي عاني مشيا الصالب السعمسيغ في التجريب بحلظ و 

السيجاني وقج يكػن لصبيعة تخرز التخبية الخاصة جػانب ضغػط أخخػ إضافية السيسا 
راسة التعامل ألول مخة مع حاالت حقيقية في أرض الػاقع، فالسيجان يختمف كميًا عغ الج

الشطخية في الجامعة، فألول مخة يتعامل الصالب مع فئات ذوؼ اإلعاقة وتسثل خبخاتيع 
الزعيفة أحج الرعػبات التي ربسا تشعكذ عمى شعػرىع بالزغػط. ىحا إضافة إلى عجد مغ 
الرعػبات األخخػ الستعمقة بسكان السجرسة التي يتجربػن فييا والتجييدات بيا مغ غخفة 

تخرريغ متعاونيغ، كحلظ نسط اإلدراة السجرسية التي ربسا لع يعتادىا مرادر ومعمسيغ م
الصالب مغ قبل. وىحا ما أدػ إلى أن تكػن خبخة التجريب السيجاني محاشو بالعجيج مغ 

 الزغػشات والتػتخ. 
وىحا ما أدػ إلى أن يتأثخ مدتػػ رضاىع عغ ميشة التخبية الخاصة رغع السجة القميمة التي 

تجريذ. نتيجة شعػرىع بعجد مغ الزغػط والسشبئات التي ربسا أثخت عمى عجم قزػنيا في ال
 شعػرىع بالدعادة والتػافق مع السيشة.

ال تهجج فخوق في الضغهط الطجركة أثظاء التجريب الطيجاني تعدي لطتغيخ الفخضية الثانية: 
 .الظهع طالب وطالبات

الستػسصات الحدابية ألراء أفخاد عيشة لمتحقق مغ صحة ىحه الفخضية تع استخخاج     
أنثى(. ولبيان داللة ، الجراسة في الزغػط السجركة أثشاء التجريب تعدػ لستغيخ الشػع )ذكخ
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 Oneالفخوق اإلحرائية بيغ الستػسصات الحدابية تع استخجام تحميل التبايغ األحادؼ )
Way ANOVA.والججول أدناه تػضح ذلظ .) 

 (00ججول )
 يغ األحادؼتحميل التبا 

االنحخاف  الستػسط ن الشػع الستغيخات
 السعيارؼ 

 الجاللة DF ف

الضغهط 
 الطجركة

 7.44 37.19 31 ذكهر
 7.93 37.25 27 إناث 0.974 57 0.001

 7.60 37.22 ;8 كمي 

ال يػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة  ( :00يتبيغ مغ الججول )
(α       تعدػ ).)لمستغيخ الجشذ )ذكخ0 أنثى( في متغيخ )الزغػط السجركة 
  التفديخ والتعميق عمى نتيجة الفخض 

ويخػ الباحث أن تمظ الشتيجة ربسا تكػن مشصقية ورغع أنيا تختمف عغ نتائج بعس 
ويسكغ تخجيح صحة  أخخػ،دراسات أنيا تتفق أيزًا مع بعس نتائج  إالالدابقة الجراسات 

ال يسكغ أال تختمف مجركات الصالب والصالبات السمعسيغ لسرادر نتيجة الفخض؛ حيث أنو 
 ربساوأنيع سيجركػنيا  ،الزغػط التي أخبخوىا. فيي في الغالب نفذ التحجيات والزغػشات

 بشفذ السدتػػ إذ أن إعجادىع الشطخؼ وخبخاتيع واحجة تقخيبًا.
جج فخوق في الضغهط الطجركة أثظاء التجريب الطيجاني تعدي لطتغيخ ال ته الفخضية الثالثة: 

 .نهع اإلعاقة
لمتحقق مغ صحة ىحه الفخضية تع استخخاج الستػسصات الحدابية ألراء أفخاد عيشة      

تخبية صعػبات التعمع، الجراسة في الزغػط السجركة أثشاء التجريب تعدػ لستغيخ نػع اإلعاقة )
وتخرز أخخ(. ولبيان داللة الفخوق اإلحرائية بيغ  ،إعاقة سسعية ،إعاقة عقمية ،خاصة

(. One Way ANOVAالستػسصات الحدابية تع استخجام تحميل التبايغ األحادؼ )
 والججول أدناه يػضح ذلظ.
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 ( 05ججول )
 تحميل التبايغ األحادؼ

االنحخاف  الستػسط N التخرز الستغيخات
 السعيارؼ 

 الجاللة DF ف

 8.19 35.85 20 صعػبات التعمع السجركةالزغػط 

0.437 57 0.781 

 4.60 36.72 11 تخبية خاصة
 7.50 38.13 15 إعاقة عقمية 
 5.77 40.16 6 إعاقة سسعية

 12.25 37.50 6 تخرز آخخ
 7.60 37.22 ;8 كمي 

مدتػػ الجاللة ال يػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج  ( :05يتبيغ مغ الججول )
(α      ( تعدػ لمستغيخ نػع اإلعاقة ) ،إعاقة عقمية ،تخبية خاصةصعػبات التعمع ،

 وتخرز أخخ( في متغيخ )الزغػط السجركة(. ،إعاقة سسعية
  التفديخ والتعميق عمى نتيجة الفخض 

إذن يسكغ القػل أن صعػبو ودرجة اإلعاقة لع يكغ ليا تأثيخ بجرجة الزغػط السجركة لجػ 
الصالب السعمسيغ؛ وأن الفخوق في الذعػر بالزغػط وتفزيميع إعاقة عغ األخخػ لع تكغ 
محجدة بذكل كبيخ حيث عبخوا عغ شعػرىع بالزغػط نتيجة التعامل مع كافة أنػاع 

جل عمى نقز خبختيع في التعامل مع كافة اإلعاقات وىحا أمخ اإلعاقات وىحا إن دل فإنو ي
ربسا يكػن شبيعي نتيجة الفجػة بيغ التكػيغ الشطخؼ والخبخة السيجانية، فقج شعخ الكثيخ مغ 
الصالب أنيع ال يدتصيعػن تصبيق االستخاتيجيات وشخق التجريذ التي تعمسػنيا في الجامعة 

اعتبار ذلظ تحجيًا وىجفًا لتحقيقة إال أنيع اعتبخوه ضغصًا  مع التالميح ذوؼ اإلعاقة. وبجاًل مغ
 كبيخًا وصعػبة كبيخة. 

يطكن التظبؤ بالخضا عن مهظة التجريذ لحوي االحتياجات الخاصة لجى  الفخضية الخابعة: 
الطعمطين بجالله درجته عمى مقياس الضغهط الطجركة أثظاء التجريب  العطميةطالب التخبية 

 .الطيجاني
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( بيغ الستغيخ Linear Regressionأجل مشاقذة ىحه الفخضية0 تع استخجام اختبار )مغ 
التابع )الخضا عغ ميشة التجريذ لحوؼ االحتياجات الخاصة(0 والستغيخ السدتقل )الزغػط 

 السجركة أثشاء التجريب السيجاني(0 والججول التالي يبيغ نتائج التحميل.
 (02ججول )

 اختبار االنحجار الخصي 
Sig. T R – Square DF Beta Model 

0.000 -6.014 0.382 57 -0.626 Regression 
 ( الشتائج التالية:02يطيخ الججول )           

( لمزغػط السجركة أثشاء α ≤ 0.05يػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة )
الخاصة0 حيث بمغت التجريب السيجاني عمى الخضا عغ ميشة التجريذ لحوؼ االحتياجات 

يسكغ التشبؤ بالخضا عغ ميشة (0 لحلظ 0.00(0 بجاللة إحرائية )t( )-6.014قيسة )
عسميو السعمسيغ بجاللو درجتو عمى ياجات الخاصة لجػ شالب التخبية الالتجريذ لحوؼ االحت

 مقياس الزغػط السجركة أثشاء التجريب السيجاني.
عمى وجػد أثخ متػسط لمزغػط السجركة  وىحا يجل ،(R-square( )0.382بمغت قيسة )

 أثشاء التجريب السيجاني عمى الخضا عغ ميشة التجريذ لحوؼ االحتياجات الخاصة.
  التفديخ والتعميق عمى نتيجة الفخض 

بسعخفة مجػ إمكانية التشبؤ بسدتػػ الخضا عغ السيشة في اىتسامًا كبيخًا  الجراسة تاىتس
وىل يسكغ لسدتػػ الزغػط أن تؤثخ بالفعل  ،الخاصة السدتقبل لجػ شالب معمسيغ التخبية

نتيجة الفخض وجػد  توقج أكج .عمى شعػرىع السشخفس بالخضا عغ ميشتيع في السدتقبل
تأثيخ ربسا يكػن تأثيخًا متػسصًا وليذ كبيخًا لع ترل داللتو إلى مدتػػ قاشع. ويخػ الباحث 

ا أن الذعػر بالخضا عغ السيشة يتأثخ أنو ربسا تكػن نتيجة ىحا الفخض نتيجة مشصقية السيس
بالعجيج مغ الستغيخات وربسا يبجأ حتى قبل االلتحاق الفعمي بالخجمة؛ حيث يكػن السعمع 
مجسػعة مغ االتجاىات ويسخ بسجسػعة مغ الخبخات الدمبية التي يتع تخديشيا في الخصيج 

  ميشتو. اإلجسالي لذعػره بعجم الخضا السدتقبمي عغ
تتفق الشتيجة مع  ماتع عخضو في الترػر الشطخؼ. أيزاً  الشتيجة مع وقج اتفقت ىحه

( التي أثبتت 5008)  Giacomettiعجد مغ نتائج البحػث الدابقة مثل دراسة جياكػميتى  
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أن الزغػط السختبصة بالتعػيزات والخواتب والعػامل العاشفية والتعامل مع التالميح وعجد 
 الصالب السعمعآخخ مغ السرادر الزاغصة كميا تديع بذكل كبيخ في التشبؤ بسجػ رضا 

  Serkan et. ALعجمو. وكحلظ دراسة سيخكان وآخخون  عغ ميشتو وبقاءه فييا مغ
لصالب السعمع باإلنجاز واالستقاللية يختبط ارتباشًا وثيقًا ( التي أقخت أن شعػر ا5005)

 Klassen et. ALبالخضا عغ ميشتيع في السدتقبل. أخيخًا دراسة كالسغ وآخخون 
( التي أثبتت أن السعمسيغ الصالب الحيغ شعخوا بالكفاءة الحاتية أثشاء فتخة إعجادىع ىع 5002)

 ستسخار في عسميع في السدتقبل. الحيغ لجييع قجر جيج مغ الخضا السيشى واال
 توصيات الدراسة: 

 أىع التػصيات عمى الشحػ التالي:بشاءًا عمى ما سبق يسكغ الخمػص إلى     
تخكد عمى مػاجية ضغػط الصالب السعمسيغ أثشاء االىتسام بإعجاد بخامج إرشادية  -

 التجريب السيجاني في التخبية الخاصة وتحقيق التػافق الشفدي.
أوجو القرػر في اإلعجاد الشطخؼ بقدع التخبية الخاصة بشاءًا عمى نتائج دراسة  -

التغحية الخاجعة مغ خبخات التجريب السيجاني لمصالب السعمسيغ والعسل عمى سج تمظ 
 الفجػات.

البج مغ تحقيق التعاون السصمػب والتشديق التام بيغ الجامعة ووزارة التعميع مغ أجل  -
 التخبية الخاصة السعمسيغ أثشاء التجريب السيجاني. إنجاح ميسة معمسي ومعمسات 

إجخاء بحػث متعسقة في الخضا السيشى عغ ميشة التجريذ لحوؼ االحتياجات الخاصة  -
 لجييع. لسعخفة أبعاد الخضا السيشىلمصالب السعمسيغ قبل الخجمة 

 محاولة تصػيخ أداة الجراسة الخاصة بقياس الخضا السيشى أو استحجاث أداة ججيجة -
 ترمح مع الصالب السعمسيغ في مجال التخبية الخاصة.
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 :املراجعقائمة 
فاعميــــة بخنــــامج إرشــــادؼ فــــي خفــــس حــــجة الزــــغػط الشفدــــية (. 5000أميــــخة بخــــر ) .0

. رسالة التخبيـة وعمـع لسعمسي األشفال الستخمفيغ عقميًا وأثخه عمى حالتيع الشفدية العامة
 .501 -0( ، 0، ) 8الشفذ، 

ــــجان ) .5 (. عالقــــة كــــل مــــغ الخضــــا السيشــــي ومدــــتػيات 8>>0إيســــان دمحم مرــــصفى زي
رسـالة الزغػط الشفدية لمسعمع بسدتػػ الرحة الشفدية لجػ تالميح السخحمة اإلبتجائية. 

 معيج الجراسات والبحػث التخبػية، جامعة القاىخة. ،ماجدتيخ
دار الشيزــــــة  ". القــــــاىخة ،نطخيــــــات الذخرــــــية(. "0>>0جــــــابخ عبجالحسيــــــج جــــــابخ ) .2

 العخبية.
. معجع عمع الشفذ والصب الشفدـي(: 0>>0جابخعبجالحسيج جابخ، عالء الجيغ كفافي ) .1

 الجدء األول، القاىخة، دار الشيزة العخبية. 
(: مدـتػػ الخضـا الـػضيفي لـجػ 5002جسال محسػد الخباز ، عبجالفتاح عمـي مصـخ ) .8

. مجمـة ات الذخرـية والسيشيـةمعمسي مجارس الشـػر لمسكفـػفيغ وعالقتـو بـبعس الستغيـخ 
-::0، :00، كمية التخبية، جامعة األزىخ، ع البحػث التخبػية والشفدية واالجتساعية

092 . 
. القـــاىخة ، عـــالع الرـــحة الشفدـــية والعـــالج الشفدـــي(.5000حامـــج عبجالدـــالم زىـــخان ) .9

 الكتب.
 وبعـس الدواجـي بـالتػافق وعالقتـو الشفدـي اإلنيـاك (;500حدـام محسـػد زكـي ) .:

 .السشيا بسحافطة الخاصة الفئات مغ معمسي عيشة لجػ الجيسػجخافية الستغيخات
(. الشيــظ الشفدــي وعالقتــو بالرــالبة الشفدــية لــجػ معمســي 5005ســيج أحســج البيــاص ) .;

 .101-2;2: 0، م20جامعة ششصا. ع مجمة كمية التخبيةومعمسات التخبية الخاصة. 
(. دراسـة أبعـاد الخضـا الـػضيفي لمسعمـع 5>>0عبج العاشي الرياد، وأحالم عبجالغفار) .>

فـــي عالقتـــو  بأنســـاط القيـــادة التخبػيـــة بالســـجرس وبعـــس الستغيـــخات األخـــخػ باســـتخجام 
 الســؤتسخ الخابـع لمجسعيـة السرــخية لمجراسـات الشفدــية،أسـمػب تحميـل الستغــايخ الستعـجد. 
 كمية اآلداب، جامعة عيغ شسذ.
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مذــحػن بــالتػتخ وضــغػط الدــعادة الذخرــية فــي عــالع ( . 5000عبجالدــتار ابــخاىيع)  .00
 .ةالعمػم، الصبعة الثاني دار الحياة.

" ىجـــخ لمصباعـــة والشذـــخ والتػزيــــع،  "الرـــحة الشفدـــية(. :>>0عـــالء الـــجيغ كفـــافي ) .00
 الجيدة.

(: دراســـة مقارنـــة بـــيغ الخضـــا الـــػضيفي لسعمـــع التخبيـــة :>>0عمـــي حســـجان عمـــي دمحم ) .05
غيـــخ مشذـــػرة، معيـــج الجراســـات العميـــا  رســـالة ماجدـــتيخالفكخيـــة ومعمـــع الرـــع والـــبكع. 

 لمصفػلة، جامعة عيغ شسذ.
. الجـــدء الثـــاني. القـــاىخة: الـــجار الجوليـــة ذخيـــخة عمـــع الـــشفذ(. 0>>0كســـال الجســـػقي)  .02

 زيع.لمشذخ والتػ 
(. دراسـة العالقـة بـيغ بعـس جػانـب الرـحة الشفدـية والخضـا 8>>0دمحم حامج زىخان ) .01

، رسـالة ماجدـتيخالسيشي لجػ شالب وخخيجي شعبة التعمـيع اإلبتـجائي بكميـات التخبيـة. 
 كمية التخبية، جامعة عيغ شسذ.

ة ، اإلســكشجرية، دار السعخفــمبــادغ الرــحة الشفدــية(. 1>>0دمحم عبــجالطاىخ الصيــب ) .08
 الجامعية.

 . الخضا الشفدي والسيشي لجػ االخرائي الشفدي(.>>>0دمحم نرخ إسساعيل ) .09
(:مــــجػ فاعميــــة بخنــــامج إرشــــادؼ انتقــــائي فــــي خفــــس 5009مدــــعج نجــــاح الخفــــاعي ) .:0

، كميـة ه رسـالة دكتـػرا أعخاض اإلنيـاك الشفدـي لـجػ معمسـي ذوؼ االحتياجـات الخاصـة. 
 .>:0 -009اآلداب، جامعة ششصا، ص 

(: الخضا السيشى لمعامميغ فـى مجـال التخبيـة  >>>0مؤمغ حدغ مرصفى القاضي )  .;0
، كميــــة رســــالة ماجدــــتيخالفكخيــــة وعالقتــــو بالدــــمػك التكيفــــي لتالميــــح التخبيــــة الفكخيــــة. 

 التخبية، جامعة عيغ شسذ.
(: األداء الــــػضيفي لــــجػ معمســــي ريــــاض األشفــــال والتخبيــــة 5000نبيــــل الدــــيج حدــــغ) .>0

 -;>،  02، ع مجمــة اإلرشــاد الشفدــيستغيــخات العسميــة التعميسيــة.الخاصــة وعالقتــو ب
055. 

(: مدــتػػ الخضــا الــػضيفي 2>>0نــػر الــجيغ دمحم عبــجالجػاد ومرــصفى دمحم متــػلي )  .50
 .0:2 -;01، 80، ;، مجمة الجراسات التخبػيةلمسعمسيغ. 
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ســي (. أثــخ التــجريب أثشــاء الخجمــة عمــى الخضــا السيشــي لسعم5000ىــجػ دمحم الجــابخ ) .50
 ، كمية التخبية ، جامعة عيغ شسذ.رسالة ماجدتيخالتخبية الفكخية. 

(: الخضـا السيشـي لمعـامميغ فـي مجـال التخبيـة الخاصـة 5005ىيدع جادو أبـػ سـعيج )  .55
رســالة نــػع اإلعاقــة(.  –نــػع العســل  –الجــشذ  –وعالقتيــا بستحــػالت ) العســخ السيشــي 

 ، كمية التخبية، جامعة دمذق.ماجدتيخ
 فـي العسـل اإلدارؼ  ضـغػط مـع التعامـل اسـتخاتيجيات( . 1>>0اليشـجاوؼ) جاحسـ وفيـة .52

 .سبتسبخ . ;8العجد . 09 الدشة العامو اإلدارة معيج :مدقط . الرحي القصاع
24. Abidin, Richard R.; Kmetz, Christal A. (1997). Teacher-Student 

Interactions as Predicted by Teaching Stress and the Perceived 

Quality of the Student-Teacher Relationship. Poster Presentation: 

April 3, 1997 National Association of School Psychologists 

Annual Convention Anaheim, CA. 1-22 

25. Annemaree, Carroll, Forlin, Chris; and Jobling, Anne. (2003) The 

Impact of Teacher Training in Special Education on the Attitudes 

of Australian Preservice General Educators towards People with 

Disabilities. Teacher Education Quarterly, 30 (3).65-79. 

26. Folsom-Meek, Sherry L.; And others (1995). Relationships 

between Preservice Physical Education Teacher Attributes and 

Attitude toward Students with Mild Disabilities. Annual 

convention of the American alliance for health, physical 

education , recreation and dance, Portland. 1-37. 

27. Gao, Wei; Mager, Gerald .(2011). Enhancing preservice teachers’ 

sense of efficacy and attitudes toward school diversity through 

preparation: a case of one use Inclusive teacher education 

program. International Journal of Special Education, 26 (2).92-

107. 

28. Giacometti, K. (2005) Factors Affecting Job Satisfaction and 

Retention of Beginning Teachers. Ph.D Thesis. Faculty of the 

Virginia Polytechnic Institute and State University . 

29. Herzberg, Frederick; (1959). The Motivation to Work (2nd ed.). 

New York: John Wiley. 

30. Hunter-Boykin, Harriet; and Brenda, Thompson. (1993). 

Perceptions and stress factors of African-American preservice 



 

 
 

)   777) 

2017 أبريل،  3، جزء 50جملة اإلرطاد النفشي، العدد   

 د. حممد سعد حامد عجمان
 

teachers in urban schools. Journal of Instructional Psychology.20 

(2): 119:13.  

31. Ispir Oylum Akkuş (2010). Teachers’ Burnout Levels and Their 

Attitudes Towards Teaching Profession. EABR & ETLC 

Conference Proceedings. Dublin, Ireland. 

32. Jacqueline Onchwari (2010). Early Childhood In-service and 

Preservice Teachers’ Perceived Levels of Preparedness to 

Handle Stress in their Students. Early Childhood Educ J.37:391–

400 DOI 10.1007/s10643-009-0361-9. 

33. Jenkinson, F.& Chapman, D. (1990). Job satisfaction of Jamaican 

elementary school teachers. International Review of Education, 

36, 3, 299-313. 

34. Johnson, B. (2010). Job satisfaction, self-efficacy, burnout, and 

Path of teacher certification: predictors of attrition in special 

education teachers. Doctor of Philosophy, Capella University. 

35. Klassen, R. ; Elaine Wilson ; Angela F. Y. Siu ; Wanwisa Hannok 

; Marina W. Wong Nongkran Wongsri; Panwadee Sonthisap; 

Chaleosri Pibulchol; Yanisa Buranachaitavee;  Anchalee Jansem. 

(2013) Preservice teachers’ work stress, self-efficacy, and 

occupational commitment in four countries. European Journal of 

Psychology of Education. 28(4): 1289–1309. 

36. Kolla, Y. (1994). Job satisfaction of teachers working with the 

Mentally isabled in the city of Amman. Dissertation, 21A, (3), PP. 

139.                       

37. Lawrence, M. (2010).  The Prevalence of Depression, Anxiety 

and Stress in Brunei Preservice Student Teachers. Internet 

Journal of Mental Health. 6 (2), 2-21. 

38. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and 

coping. New York: Springer Pub. Co. 

39. Marchel, Carol A. (2002) Job Stress in Perspective: Behavioral 

Disabilities Teachers and Student Aggression. Psychology 

Department Appalachian State University. 1-35. 

40. Maslow, A. H. (1970). Motivation and personality. New York: 

Harper & Row. 

41. Parks-Sheiner, A. (2009). Positive psychotherapy: Building a 

model of empirically supported self- help. Doctor of Philosophy, 

University of Pennsylvania. 



 

 
 

)   777) 

2017 أبريل، 3، جزء 50جملة اإلرطاد النفشي، العدد   

 الضغوط املدركة أثناء التدريب امليدانى لدى الطالب املعلمني

42. Platsidou, M. &Agaliotis, I. (2008). Burnout, job satisfaction and                      

structional assignment- related sources of stress in greek special 

education teachers. International Journal of disability, 

development and ducation,55, 1, 61- 76. 

43. Roach, A. (2009). Teacher Burnout: Special Education versus 

Regular Education. Education Specialist in School Psychology, 

Doctor of Philosophy, Marshall University. 

44. Robbins, Stephen, P., (2003): Organizational Behavior. USA, 

Hall, Inc, 10 the edition.                                            

45. Robert, J. Fetch (2002). Burnout Prevention Program. Colorado 

State University Cooperative Extension- Collins.                                                              

46. Rollins, S., P., (1991). Organizational Behaviors Concepts 

Controversies and Applications. Prentice- Hall, Inc., Fifth 

Edition, U.S.A.                  

47. Ross W. Greene,Sara K. Beszterczey,Tai Katzenstein, Kenneth 

Park, And Jennifer Goring (2002) Are Students with ADHD More 

Stressful to Teach?. Journal of emotional and behavioral 

disorders,10 (2), 79–89. 

48. Serkan, P.; Beste, C.,; Mahir, A. (2012) Pre-Service Music 

Teachers' Satisfaction: Person-Environment Fit Approach. British 

Journal of Music Education, 29 (3): 371-385 . 

49. Sherwood, Mary (1996). Preservice Teachers' Attitudes and 

Awareness of Gifted Learning Disabled Preschoolers. University 

of Western Sydney, Macarthur. 1-12. 

50. Taylor, S., Kemery, M., Reed, G., Bower, J. and Grunewald, T. 

(2000). Psychological Resources, positive illusions and Health.         

American psychologist 55, 99- 109. 

51. Thornton, B., Peltier, G., Medina, R. (2007). Reducing the special                

education teacher shortage. Journal of special education, 80, 5, 

233-238.  

52. Woods, A., M., et., al. (2002). Maintaining Job satisfaction:                                                

Engaging Professionals as Active participants cheering House, 

75, 4, 186- 189.  

 
 

 

 



 

 
 

)   777) 

2017 أبريل،  3، جزء 50جملة اإلرطاد النفشي، العدد   

 د. حممد سعد حامد عجمان
 

Perceived stress during the student’s teacher’s internship in 

special education Concentration and it relation to work 

satisfaction 
  

Mohamed S. Hamid Osman   
Lecturer of Mental Health and counseling 

  College of Education  

Ain Shams University 

Abstract: 
 

Objective: The study aims to identify the perceived stress of 

student teacher majoring in special education during their internship in 

schools and its impact on their work satisfaction. Method: The 

sample consisted of 58 university students from Qatar University. The 

study use questionnaires to measure the perceived stress and work 

satisfaction. Gender and the type of student’s disability variables also 

examined to determine its impact on the perceived stress. Results: 

The results revealed negative correlation between the perceived stress 

during internship and the satisfaction of the teaching for students with 

special needs, and there were no differences related to gender or 

specialization. Finally, it was possible to predict the degree of work 

satisfaction through the degree of perceived stress. 

Keywords : Perceived stress, student’s teachers, work satisfaction, 

internship in special education. 

 


