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ملخص:

هػدتت الدراسػػة إلػ الكشػؼ نػػف مسػػتو القػدرة نمػ تحمػػؿ ا حبػاط الػػوظيف  ،وتعػػرؼ
نالقتهػػا ب ػالمعن والتػػدتؽ ت ػ العمػػؿ ،واسػػهاـ هػػذيف المتغيػػريف ت ػ التنبػػؤ بهػػا لػػد معمم ػ
ذكػر
معممػا ومعممػة ً :1ا
ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية .وتكونت العينة مػف ;ً )11
 7:أنث ) مف معمم ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصػرية بمػدارس الػدما بالمممكػة العربيػة
السػػػػعودية ،متوسػػػػط أنمػػػػارهـ الزمنيػػػػة  )67,;9سػػػػنة بػػػػانحراؼ معيػػػػاري قػػػػدر .)9,86
واسػػتخدمت الدراسػػة مقيػػاس القػػدرة نم ػ تحمػػؿ ا حبػػاط الػػوظيف إنػػداد البػ ِ
ػاحثَسي ِف ،ومقيػػاس

المعنػ تػ العمػػؿ إنػػداد ) ،Steger, Dik, & Duffy (2012واسػػتبياف التػػدتؽ تػ العمػػؿ
إنػػداد ) ،Wolfigiel & Czerw (2017وهمػػا مػػف ترجمػػة البػ ِ
ػاحثَسي ِف .وأسػػفرت النتػػا ا نػػف
ارتفاع مستو القدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف لد أتراد نينة الدراسة ،ووجػود تػروؽ دالػة
 )6,61ت ػ هػػذ القػػدرة بػػيف الجنسػػيف لصػػالو الػػذكور ،وأنهػػا تػػرتبط

إحصػػا ًيا ننػػد مسػػتو
إيجابيػػا بػػالمعن والتػػدتؽ تػ العمػػؿ ،وأف هػػذيف المتغيػػريف المسػػتقميف يفسػراف  )%81,7مػػف
ً
التبايف ت المتغير التابع ،وأف المعن ت العمؿ يعػد أتضػؿ المتغيػريف تػ التنبػؤ بالقػدرة نمػ

تحمؿ ا حباط الوظيف .
*الكلنات املفتاحية :معن العمؿ-التدتؽ ت

العمؿ-القدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف -

معممو ومعممات الطمبة ذوو ا ناقة البصرية.
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Meaning and Flow at Work as Predictors of Frustration Tolerance
Ability among Teachers of Students with Visual Impairments.
Abstract:

The study aimed to explore level of frustration tolerance ability, and
correlation between frustration tolerance ability and meaning and flow at work,
as well as investigated the possibility of prediction of frustration tolerance from
these variables among teachers of students with visual impairments. The study
sample consisted of (118) teachers (71 male and 47 female), Mage = 34. 86, SD =
6,52), were selected from inclusion schools of the educational administrations in
Saudi Arabia. The study used the scale of frustration tolerance ability which
prepared by the researchers, the scale of meaning at work by Steger, Dik, &
Duffy (2012), and the scale of flow at work by Wolfigiel & Czerw (2017) both
scales translated by the researchers. The results showed that high level of
frustration tolerance ability among the study sample. and there were statistically
significant differences at (0.01) level in frustration tolerance ability for males
teachers, and this ability was positively related to the meaning and flow of work.
These two independent variables account for 51.4% of the variance in the
dependent variable. The meaning at work was the best variable in predicting the
frustration tolerance ability.

Key words: Meaning, Flow at Work, Frustration Tolerance Ability,
Teachers of Students with Visual Impairments.
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أدبيات الدراسة:

تقوـ مهنة التعميـ بمهمة تربية النشء ،وانداد األجياؿ لممواطنة الصػالحة ،وذلػؾ مػف
ُ
خالؿ ا سهاـ ت إكسابهـ المعارؼ األكاديمية ،وتشكيؿ شخصياهـ ،وتعزيز األنمػاط السػموكية
اجتمانيػػا لػػديهـ ،كمػػا أنهػػا تسػػهـ ت ػ تقػػدـ المجتمػػع مػػف خػػالؿ إنػػداد ك ػوادر مؤهمػػة
المقبولػػة
ً
ومهنيػػا ت ػ كاتػػة المجػػالت .ونم ػ الػػرمـ مػػف ذلػػؾ تعػػد مهنػػة التعمػػيـ مرتفعػػة الضػػغوط
نمميػػا
ً
ً

مقارنػػة بغيرهػػا مػػف المهػػفع حيػػث يتعػػرض المعمػػـ لضػػغوط نديػػدة تػػؤثر ت ػ تانميت ػ ت ػ أداء
رسالت  ،ول يقتصر األمر نند هػذا الحػد ،بػؿ قػد يتطػور إلػ تػرؾ المهنػة ِب ُرَّم ِتهػا ،والبحػث نػف
َّ
طا.
أخر
أخؼ وطأة ،وأقؿ ضغو ً
وُي ُّ
عد العمؿ مع ذوي الحاجات الخاصة مف أكثر المهف التعميمية إثقالً بضغوط العمؿع
ٍ
مشكالت
إذ يعان هؤلء المعمموف مف مشانر ا حباط والقمؽ والكت اب ،ومنهـ َم سف يواج
صحي ًة معينة ،لما تقتضي هذ المهنة مف متطمبات وأنباء إضاتية مع األتراد مير العادييف

الذيف يعانوف مف إناقات مختمفة ،إذ يعد كؿ طالب حالة خاصة تتطمب إنداد خطة تربوية
تردية ،واختيار أسموب تدريس مناسب ،ويحتاج هؤلء الطمبة إل الخدمات المساندة مثؿ
الخدمات الطبية وا رشادية ،كما أف تدن القدرات العقمية وانخفاض مستو التحصيؿ لديهـ
بعض المعمميف الشعور با حباط وضعؼ الشعور با نجاز،

أيضا-أف يولد لد
مف شأن ً -
وما يترتب نم ذلؾ مف الشعور بالضغوط النفسية الت

تصؿ بهـ إل

الحتراؽ النفس

الزيودي.)666: ،
ويشير مػا سػبؽ إلػ أف العمػؿ مػع ذوي الحتياجػات التربويػة الخاصػة يمكػف تصػنيف
ت مقدمة المهف الت يمكػف أف تخمػؽ مشػانر ا حبػاط لػد العػامميف تػ هػذا المجػاؿع لمػا
تقتضػي مػف متطمبػات خاصػة تناسػب ت ػات متنونػة مػف ميػر العػادييف ،ويشػير ذلػؾ إلػ أف
التعامؿ مع تمؾ الف ات يمكف أف مشانر ا حباط لد معمميهـ ،بانتبار أف كؿ تػرد مػنهـ لػ
خاصا مف التعميـ أو التدريبع األمر الذي يػؤدي إلػ شػعورهـ
طا
حالت الخاصة الت تتطمب نم ً
ً
بالضغوط المهنيػة شػراب661; ،ع نبػد الحميػد .)6611 ،وقػد يترتػب نمػ تمػؾ الضػغوط مػا
ُيطمؽ نمي ا حبػاط الػوظيف الػذي يعنػ حالػة انفعاليػة لػد المعمػـ تترتػب نمػ إدراكػ لعػا ؽ
يقػػؼ حػػا الً أمػػاـ تحقيقػ ألهداتػ  ،وشػػعور بخيبػػة األمػػؿ نتيجػػة لػػذلؾ .وقػػد يكػػوف ذلػػؾ بسػػبب
مصدر داخم يرجع إل سػمات المعمػـ ،أو مصػدر خػارج يتعمػؽ بخصػا ص المنػاخ التنظيمػ
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والػػدنـ الخػػارج  ،ويػػرتبط ذلػػؾ بانخفػػاض الرضػػا نػػف العمػػؿ والنفعػػالت المهنيػػة السػػمبية التػ

ػر نم ػ نػػدـ التواتػػؽ المهن ػ  .وأكػػدت نت ػا ا دراسػػة Přibylová, Smetanová,
تعػ ُّػد مؤشػ ًا

) Machek, Kožnarová, & Knaute (2015نم أف تعرض المعمميف لمضػغوط يػؤدي إلػ

القمؽ وا حباط لديهـع كما أسفرت نتا ا دراسػت س رشػيد ومطػر6611 ،ع  (Kaur, 2017نػف
سمبيا بالهناء الذات  ،وبجودة حياة العمؿ.
أف الشعور با حباط يرتبط ً
ومف خالؿ استقراء وتحميؿ بعض ما ورد ت األدب النفسػ مػف دراسػات وأطػر نظريػة

حػػػوؿ تحمػػػؿ ا حبػػػاط جػػػابر وكفػػػات 1<<6 ،ع العنػػػزي6619 ،ع محمػػػد661; ،ع معػػػوض
ومحمد6669 ،ع Agarwal, 2016ع  (Yang & He, 2018يمكف القػوؿ إف تحمػؿ ا حبػاط
يشػػير إل ػ قػػدرة الفػػرد نم ػ قبػػوؿ الواقػػع والتعػػايش مع ػ دوف الستسػػالـ ل ػ  ،والحفػػاظ نمػػ
التػوازف النفسػ  ،وتحمػػؿ المشػػانر السػػمبية الناتجػػة نػػف نػػدـ تحقيػػؽ األهػػداؼ ،والسػػع نحػػو
مواجهة الضغوط ،وحؿ المشكالت بعقالنية ،وتػ ضػوء المػوارد المتاحػة .وهػذا يعنػ أف القػدرة
نم تحمؿ ا حباط لها مكوف معرت يتمثؿ ت إدراؾ حتميػة المعانػاة والضػغوط ،والنتقػاد تػ
المقػادير ،ومكػوف داتعػ يتمثػؿ تػ أف
إف نارضػت
سع الفرد لتحقيػؽ األهػداؼ ،ول ذنػب لػ س
ُ
الهمػة مػف جديػد ،ومكػوف سػموك
ندـ تحقيؽ األهداؼ أو إشباع الحاجات يدتع إل اسػتنفار َّ
يتمثػػؿ ت ػ اكتشػػاؼ معػ ٍ
ػاف إيجابيػػة مػػف خػػالؿ ا حباطػػات ،والتوج ػ ا يجػػاب  ،ومحاولػػة تعػػديؿ
المسار ،والتخطيط بعقالنية لممواجهة.

وأكدت نتا ا الدراسات السابقة نم

أهمية القدرة نم

تحمؿ ا حباط ،وانتبارها

مؤشر نم الصحة النفسية لد الفردع حيث أسفرت نتا ا دراسات محمد ونبد المنعـ ونبد
ًا
اهلل6618 ،ع معوض ومحمد6669 ،ع ;Abdel Fattah, 2017; Chand, 2015
 )Kumari, & Gupta, 2015; Priti, 2017نف وجود نالقات ارتباطية موجبة ،أو سالبة
بيف القدرة نم تحمؿ ا حباط وكؿ مف :الهدؼ ت الحياة ،والكفاءة الذاتية ،وتقدير الذات،
والستقاللية ،ومستو الطموح ،والذكاء الوجدان  ،وداتعية ا نجاز ،والثبات النفعال  ،وخواء

ُج ِرَي ست هذ الدراسات نم
المعن  ،وا هماؿ ،والتسمط ،والنطواء" ،والضبط الخارج  ،وقد أ س
نينات مف طمبة الجامعة ،والثانوية .وتبدو بوضوح أهمية القدرة نم تحمؿ ا حباط ت مجاؿ
العمؿ ،واهتمت الدراسات السابقة بالقدرة نم

تحمؿ ا حباط كمتغير مستقؿ يؤثر ت

المخرجات المهنية لمموظفيف ،وصحتهـ النفسية والجسدية ،والهناء الذات لديهـ بشكؿ ناـع
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حيث أسفرت نتا ا دراسة ) Musheer & Sharma (2018نف أنها تسهـ ت

التنبؤ

بالرضا الوظيف لد نينة مف أنضاء هي ة التدريس بالجامعة.
ولػػػذا وتػػػ ضػػػوء مػػػا سػػػبؽ مػػػف األهميػػػة بمكػػػاف دراسػػػة القػػػدرة نمػػػ تحمػػػؿ ا حبػػػاط
الػػوظيف  ،والبحػػث نػػف العوامػػؿ التػ يمكػػف أف تسػػهـ تػ تحقيقػ مػػف أجػػؿ تنميتهػػا وتعزيزهػػا.
واتسػػاقًا مػػع توجهػػات نمػػـ الػػنفس ا يجػػاب وتوظيفػ تػ مجػػاؿ العمػػؿ تػ ف المػوارد والمصػػادر

نفسػػيا ضػػد ا حباطػػات وا ثػػار السػػمبية الناتجػػة نػػف
الشخصػػية ا يجابيػػة تعػػد نػػامالً وقا ًيػػا
ً
التعػػرض لمضػػغوط المهنيػػة المختمفػػة ،ومػػا يترتػػب نميهػػا مػػف الشػػعور با حبػػاط الػػوظيف  ،ومػػف
هذا المتغيرات :المعن ا يجاب لمعمؿ ،والتدتؽ المهن .

الفردع حيث يمنح القيمة والدللة

ويمث ُؿ معن الحياة بشكؿ ناـ أهمية كبيرة لد
واألهمية ،ويترتب نمي صحت النفسية .ويمكف القوؿ إف العمؿ أحد سبؿ اكتشاؼ ا نساف
لمعن حيات  .والعمؿ ل مضاميف نديدة سواء أكانت دينية ،أو نفسية ،أو اجتمانيةع تالعمؿ
نبادة وقيمة حثت نميها جميع الش ار ع السماوية ،ومف خالل يحقؽ ا نساف ذات  ،ويكتشؼ
ٍ
مهما يساند الفرد نم إشباع حاجات
ًا
معاف إيجابية ت حيات  ،وبعبارة أشمؿ يكوف
مصدر ً
المادية والنفسية والجتمانية ،ومف أهـ خصا ص الفرد السوي بمغة التحميؿ النفس قدرت

نم الحب والعمؿ ،كما أف الفرد مف خالؿ العمؿ يتعرض وبصورة متزايدة لتدنيـ اجتمان
إيجاب

مبن

نم

أنشطة الحياةع

تعزيز أداء أدوار الجتمانية ،والمشاركة ا يجابية ت

وبالتال تهو مصدر لممكانة الجتمانية ،ناهيؾ نما يتيح لمفرد مف تفانؿ اجتمان سواء
داخؿ بي ة العمؿ أو خارجها .وت

أحياف كثيرة يكوف وسيمة لشغؿ وقت وتنظيم  ،وبذلؾ

يحقؽ صورة سوية لمتواتؽ الجتمان  .تضالً نف أف العمؿ ليس مجالً لتوظيؼ قدرات الفرد

وترتيبا نم
وامكانات تحسب ،ب ؿ هو مجاؿ لتوظيؼ مباد وقيم الت يؤمف بها مف حيات .
ً
ما سبؽ يمكف القوؿ إف العمؿ ذي المعن والمغز يعد حاجة إنسانية أساسية ،ويسع
ِ
يجاد ٍ
معاف إيجابية ت حياتهـ المهنية.
العامموف جاهديف
وترجع جذور مفهوـ المعن

ت

العمؿ ،أو العمؿ ذي المعن

إل

نمـ النفس

التنظيم  ،وقد قدمت نظرية خصا ص الوظيفة )Job Characteristics Theory (JCT

لد

مهنيا يرتبط بالرتاهية ،والنتا ا
مفهوما
 )1<:9 Hackman & Oldhamبانتبار
ً
ً
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ا يجابية المتعمقة بالعمؿ كاللتزاـ ،والندماج ،وجودة األداء ،والرضا الوظيف

(Allan,

).Batz-Barbarich, Sterling, & Tay, 2019

وأشار ) Chalofsky (2010إل

أف ربط "المعن

 "Meaningبالعمؿ "Work

يترتب نمي ثالثة مفاهيـ تشير إل وجهات نظر مختمفة ،وه  :المعن ت العمؿ Meaning

 ،at workويعن
والتفان  ،ومعن

العالقة بيف الشخص والمنظمة أو مكاف العمؿ ،مف حيث اللتزاـ والولء
العمؿ  Meaning of workيشير إل

اهتماـ اجتمان

بدور العمؿ ت

المجتمع ،مف حيث قواند العمؿ وقيم وتقاليد ت الحياة اليومية لمناس ،والمعن ت العمؿ
أو العمؿ ذو المغز ) Meaning in work (or Meaningful workيشير إل حالة شاممة

لموجود ،حيث يعبر األتراد نف معن وهدؼ حياتهـ مف خالؿ األنشطة أو العمؿ.

ويمكف التمييز بيف استخداـ مصطمو المعن  Meaningت نموميت  ،و"العمؿ ذي
المعن Meaningful workع تاألوؿ يشير إل ما يعني ش ء ما ،لذا ت ف "المعان " ترتبط
ارتباطًا وثيقًا بصنع المعن  ،وه

نممية معرتية يقوـ تيها األشخاص بتفسير تجاربهـ

وتفسيرها وتهمها ،وبالتال يمكف أف يكوف لممعان تكاتؤ إيجاب أو سمب أو محايد ،وت

إيجابيا تقط ; Lips-
بعدا
المقابؿ" ،العمؿ ذو المعن  ،يشير إل أهمية العمؿ ،وذلؾ يتضمف ً
ً
).(Allan, et al., 2019 Wiersma, Wright, & Dik, 2016

وتتواتر ت التراث النفس تعريفات نديدة لمعمؿ الهادؼ أو ذي المغز  ،وتكاد تجمع
نم

تعريف بأن حكـ شامؿ نم

أف نمؿ الفرد يحقؽ أهداتًا مهمة أو قيمة أو جديرة

بالهتماـ والت تتواتؽ مع قيـ وجود  ،أو أن خبرة ذاتية دراؾ العمؿ نم أن ذو معن ،

وأن بناء متعدد األبعاد ويتضمف جوانب محددة مثؿ تجربة الوحدة مع ا خريف ،وتنمية
ا مكانات الداخمية لمذات ،أو الداتع وراء خدمة ا خريف ،أو المساهمة ا يجابية والمهمة
لمعمؿ ت معن الحياة لألتراد ،وأف العمؿ ذي المغز يتضمفِ )1 :
الح َرِت َية craftsmanship
استخداـ المهارة والخبرة) )6 ،تعؿ الخير خدمة المستفيديف ،serving (beneficiaries
 )6جودة العالقات الت يختبرها المرء ت نمم

& ;Lips-Wiersma, et al., 2016; Lee

.(Pratt, Pradies, & Lepisto ;2013 Martela & Pessi, ;2018 Lee, 2019
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نموذجا لمعمؿ الهادؼ وذي المغز
وصاغ )Lips-Wiersma & Wright (2012
ً

مفترضا أن مفهوـ متعدد األبعاد ،ويتكوف ندة جوانب يوضحها شكؿ .)1
ً

شكم ( )1خرَطت انمعىً (Lips-Wiersma & Wright, 2012) Map of Meaning

وتتضمف خريطة المعن

سبعة أبعاد مقسمة إل

ثالثة مكونات ،وه -1 :األبعاد

األساسية  ،Core dimensionsوتتمثؿ تيما يم  :أ) تكامؿ الذات :Integrity with self

يشير إل

كون صادقًا مع نفس  ،ولدي نمو أخالق  ،وكون أصيالً  ،Authenticو ب)

الوحدة مع ا خريف :Unity with others

يشير إل

المعن

المكتسب مف العمؿ مع

ا خريف نندما يكوف هناؾ دنـ متبادؿ ،وشعور بالنتماء وشعور بالقيـ المشتركة ،و ج)
خدمة ا خريف  :Service to othersيشير إل
بالمساهمة ت

المعن

الذي يستمد المرء مف ا حساس

رتاهية ا خريف أو تحقيؽ المصمحة العامة ،و د) التعبير نف ا مكانات

الكاممة  :Expressing full potentialيشير إل المعن الذي يأت مف التعبير نف مواهب
الفرد ،ونرض ا بداع ،وتجربة الشعور با نجاز-6 .موازنة التوترات Balancing tensions

بيف األبعاد األربعة :يشير إل الحاجة وباستمرار إل الخبرة والتوازف بيف جميع األبعاد مف
توتر
أجؿ تجربة الحد األقص مف انمؿ ذي المعن  ،ومف خالؿ شكؿ  )1يتضو أف هناؾ ًا
أيضا بيف الوجود والفعؿ-6 .ا لهاـ ت مواجهة الواقع Inspiration
بيف الذات وا خريف ،و ً
 :and facing realityيشير إل العمؿ المأموؿ والمتواتؽ مع شكؿ ما مف أشكاؿ المثؿ،
خياليا).
مثاليا أو
ولكف ت الوقت نفس يقوـ نم الواقع بدلً مف كون
ً
ً
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مهما مف مصاد
ًا
ويشكؿ ا خروف زمالء العمؿ ،أو الرؤساء ،أو العمالء)
مصدر ً
المعن  ،وذلؾ مف منطمؽ أف العمؿ الذي ل تأثير إيجاب ت حياة الناس يزيد مف احتمالية
انتبار نمؿ الفرد ذا مغز  ،ونم سبيؿ المثاؿ ،ير المعمموف أف نممهـ ذو معن إذا كاف
يمكنهـ التأثير ت

تفكير طالبهـ ،وبالمثؿ يربط العامموف ت

نممهـ بالتأثير الذي لديهـ نم

مجاؿ الرناية الطبية معن

صحة نمال هـ مف المرض

& (Müller, Huber,

)Messner, 2019ع تالعمؿ يكوف ذا مغز بمقدار تأثير ت ا خريف.
وتبيف مف مراجعة ندد مف الدراسات السابقة

;Fouché, Rothmann, & Van

;Nawrin, ;Lee & Lee, 2019 ;Janik & Rothmann, 2015 der Vyver, 2017
;Van Wingerden & Van der ;Tong 2018 ;Taş & İskender, 2018 2018

 (Willemse & Deacon, 2015 Stoep, 2018أف نتا جها أسفرت نف وجود نالقات
ارتباطية موجبة ،أو سالبة بيف المعن ا يجاب لمعمؿ وكؿ مف المتغيرات التالية :التجاهات
ا يجابية نحو العمؿ ،وا ثراء المهن  ،والعالقات ا يجابية مع الزمالء والمدراء ،والندماج ت
العمؿ ،وجودة األداء المهن  ،والنجاح المهن  ،والرضا المهن  ،والرضا نف الحياة بشكؿ
ناـ ،والضبط الداخم  ،ومفهوـ الذات ا يجاب  ،واللتزاـ المهن  ،والضغوط المهنية ،وا نهاؾ
النفعال  ،والحتراؽ المهن  ،والضبط الخارج  ،والنية لترؾ العمؿ .وتمت هذ الدراسات نم
نينات مختمفة مف المعمميف ،والممرضات ،والعامميف ت

مجاؿ الرناية الطبية ،وموظف

البنوؾ.
ومما سبؽ يمكف القوؿ إف العمؿ ذي المغز مفهوـ معرت داتع

سموك ع تالفرد

نندما يدرؾ ويقيـ نمم نم أن مهـ وذو قيمة ،تهذا يدتع لبذؿ المزيد مف الوقت والجهد
ٍ
معاف إيجابية ،وه  :أن
والعمؿ الجاد لتحقيؽ نتا ا إيجابية ت مؤسست  ،وأن يتضمف ندة

تعبير نف هوية الفرد ،وأن وسيمة لتحقيؽ متطمبات الحياة الكريمة ،وأداء دور اجتمان ،
وكسب التقدير والحتراـ ،كما أن سبيؿ لتكويف نالقات اجتمانية با خريف مشبعة بالرضا،
ونشاط دا ـ يشعر الفرد بحيويت وديمومت  ،وأن مازاؿ نم قيد الحياة.
ومف جانب آخر ،يعد التدتؽ النفس

 psychological Flowمف المفاهيـ الت

تنتم إل منظومة نمـ النفس ا يجاب  .وقد صاغ  )1<:8 Csikszentmihalyiنظريت
مقدما مف خاللها هذا المفهوـ نندما أراد دراسة مفهوـ ا بداع لد
نف التدتؽ النفس
ً
الفنانيف والرياضييف ،والكشؼ نف دواتعهـ لهذا العمؿ الذي يتطمب تضحيات جسمية ونفسية
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ار ما أطمقوا نمي " ،"Flowأي التدتؽ الذي
ار وتكرًا
كبيرة ،وتبيف أف هؤلء األتراد قد وصفوا مرًا

يثير حالة مف المتعة نندما يكوف تحدي الموقؼ مطابقًا لقدراتهـ ،أو أنم قميالً مف المهارات

الت يعتقدوف أنهـ يمتمكونها ،وقد ورد نم لساف هؤلء نبارة " ،"Go with Flowأي يذهب

مع التيار لوصؼ هذ الحالة مف الرتاهية النفسية ،وكأنهـ ناشوا حالة مف الجرياف
والنسياب مع تيار الماء .(Csikszentmihalyi, 2014

وأشار محمود ; )661إل أف التدتؽ كما وصف  Csikszentmihalyiيعبر نف
الحالة النفسية الداخمية الت يشعر الفرد مف خاللها بالتوحد والتركيز التاـ مع ما يقوـ ب ،
وهو بذلؾ يرتبط بحالة التعمـ األمثؿ  Optimal Learningالت تعن حالة مف التركيز ترق
كميا ت
إل مستو الستغراؽ المطمؽع األمر الذي يؤدي إل استغراؽ الفرد ً
يقوـ بها بدوف اتتقاد لموجهة والمسار ،وبدوف اللتفات لمزمف المستغرؽ ت

المهمة الت
أداء هذ

المهمةَّ .
وحدد ) Csikszentmihalyi (2014مكونات التدتؽ النفس ت تسع أبعاد أساسية،
وه  :وضوح األهداؼ-والتوازف بيف التحدي والقدرة-الندماج والتركيز-تقداف ا حساس
والون

بالذات-تشو ا حساس بالوقت-تغذية تورية راجعة-القدرة نم

ضبط الموقؼ

والنشاط-ا ثابة الذاتية الداخمية-حصر الون ت النشاط.
داخميا لتحقيؽ وتحسيف األداء ،وليس تقط تكرة
ويمكف النظر إل التدتؽ كقوة محفزة
ً
أيضا تهـ أنمؽ لمتدتؽ لدي القدرة
موضونا ًا
الحالة المثالية التجريبية
مثير لالهتماـ ،ولكف ً
ً
نم رتع ا نتاجية ،وتحسيف حياة ا نساف ،وتعزيز الرضا نف الحياة والسعادة نبر حياة
الفرد ،وهناؾ ندة شروط أو يمكف تسميتها سوابؽ  Preconditionsلمدخوؿ ت

حالة

التدتؽ ،وتتمثؿ تيما يم  :وضوح األهداؼ ،والشعور بالتحكـ ،والتوزاف بيف مهارات الفرد
ومطالب الموقؼ المدركة ).(Fong, Zaleski, & Leach, 2015
وبمراجعة البحوث والدراسات السابقة ت مجاؿ التدتؽ النفس يتبيف أنها سارت ت
اتجاهيفع أولهما دراست بشكؿ ناـ كخبرة إيجابية نامة ،وثانيهما توظيف ودراست ت أنشطة
وسياقات نونية .وبالتال

يمكف دراسة التدتؽ النفس

بشكؿ خاص ت

األنشطة ا نتاجية

 productive activitiesمثؿ :العمؿ ،والدراسة ،واأل نشطة الترتيهية المنظمة ت وقت الفراغ
والت

يمارسها الفرد بكامؿ إرادت وحريت  ،وتتيو ل التعبير نف مهارت الشخصية مثؿ:
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التسمؽ ،والشطرنا ،وممارسة الرياضة ،والفف ،والقراءة Olčar, Rijavec, & ;Golub,
.(Ullen, et al, 2012 ;Rijavec, Golub, & Olčar, 2016 2019

ما سبؽ ،تقد تمت دراسة التدتؽ النفس

كيدا نم
وتأ ً
مسم التدتؽ المرتبط بالعمؿ ) ،Work-related flow (FaWأو التدتؽ المهن
أيضا-ت
) ،2008وتمت دراست َ -

المجاؿ األكاديم

ت

تحت مسم

المجاؿ المهن

تحت

(Bakker,

التدتؽ المرتبط بالدراسة

 Study-Related Flowأو التدتؽ األكاديم  .Academic flowوأشار Bakker, Golub,

) & Rijavec (2017إل
مقياس التدتؽ الق ار

تػـ إنداد
أف الطالب يمروف بخبرة التدتؽ أثناء التعمـ ،وحديثًا َّ

 ،Reading flow scaleوذلؾ لدراسة التدتؽ ت

مجاؿ القراءة

ونرؼ ) Bakker (2008التدتؽ ت
)َّ .(Thissen, Menninghaus, & Schlotz, 2018

العمؿ بأن حالة تتمثؿ ت

ا نهماؾ الستغراؽ والتركيز الشديد ت

أداء المهاـ واألنشطة

المرتبطة بالمهنة ،والشعور بالستمتاع والسعادة ،وانخفاض ا حساس بالزماف والمكاف،
ونسياف الذات نند القياـ بالعمؿ.
ويمكف القوؿ إف التدتؽ ت العمؿ يرتبط بالمد

الذي يصؿ إلي األتراد مف تجربة

شعور أنمؽ مف التفكير والنغماس ت أداء المهاـ المكمؼ بها ت نمم  ،والوتاء بالمهاـ
الت يتوقع منهـ القياـ بها ،ويتكوف التدتؽ ت العمؿ مف ثالثة أبعاد ،وه  )1 :الستغراؽ
ت

العمؿ  ،Absorptionويعن

التركيز وا نهماؾ ت

أداء العمؿ بشكؿ كامؿ دوف التأثر

بأي مؤثرات خارجية ،أو مشتتات لالنتبا  ،تهو حالة مف التركيز الكم  ،وانغماس الفرد ت
نمم لدرجة أن ينس

كؿ ش ء مف حول  ،ويشعر أف الوقت يمر بسرنة شديدة .و)6

الستمتاع بالعمؿ ،ويعن الشعور بالمتعة والنفعالت ا يجابية أثناء ممارسة العمؿ ،والحكـ
بشكؿ إيجاب

نم

جودة الحياة المهنية ،وهو نتيجة التقييمات المعرتية والوجدانية لخبرة

التدتؽ ،و )6الداتعية الداخمية لمعمؿ ،وتعن وجود حالة مف الشغؼ والداتع الداخم

ألداء

بعيدا نف الحواتز الخارجيةع تالفرد لدي داتع لمشعور بالمتعة والرضا أثناء ممارسة
هذا العمؿ ً
ٍ
ناؿ مف التدتؽ ت العمؿ ينعدـ إحساسهـ بالوقت
ثـ تاألتراد الذيف لديهـ مستو
العمؿ .ومف َّ
نم

ما يفعمون  ،وأف دواتعهـ الداخمية تؤدي بهـ إل

تماماع ألنهـ يركزوف بشكؿ كم
ً
الستمرار ت أداء العمؿ بهدؼ خبرة المتعة والرضا المتأصميف ت

هذا العمؿ Bakker,

).;Bakker & (Van Woerkom, 2017; Colombo & Zito, 2014 2008
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وأشار ) Yan, Davison, & Mo (2013إل أف العامميف الذيف يشاركوف بشكؿ

متكرر ت

تبادؿ المعرتة سواء بالبحث ننها ،أو المساهمة ت

مرتفع مف التدتؽ ،والذي بدور يسهـ ت
تالعامموف الذي لديهـ مستو

إنتاجها يشعروف بمستو

التنبؤ با بداع المهن  .ونم

وج التحديد،

مرتفع مف التركيز والستمتاع كنتيجة لتبادؿ المعرتة أكثر

نرضة نتاج أتكار جديدة وحؿ المشكالت واظهار األصالة ت نممهـ ،وبالتال ت ف التدتؽ
وتقًا لنتا ا الدراسات ل نتا ا إيجابية نم األداء المهن وا بداع.
العمؿ ت

ضوء

نموذجا لمتدتؽ ت
وقدَّـ )Bakker & Van Woerkom (2017
ً
نظرية تحديد الذات ونموذج المطالب-المصادر المهنية Job Demands–Resources
) Model (JD-Rكما هو موضو ت شكؿ .)6

شكؿ  )6نموذج التدتؽ ت العمؿ ت ضوء نظرية تحديد الذات ونموذج المطالب-المصادر
المهنية
)(Bakker, & Van Woerkom, 2017

ويفترض هذا النموذج أف خبرة التدتؽ قد تظهر أثناء ممارسة العمؿ ،ويمكف تفسيرها
ت

ضوء نموذج المطالب-المصادر نندما يكوف هناؾ مستو

مرتفع مف التوازف بيف

المطالب المهنية ت مقابؿ المهارات والمصادر المهنية الت يمتمكها الفرد ،ونم العكس مف
- :6 -
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وخصوصا الستمتاع ت العمؿ،
ذلؾ تقد تقمؿ المطالب المهنية مف خبرة التدتؽ ت العمؿ،
ً
والداتعية الداخمية ل  .وبالتال ت ف تواتر المصادر المهنية تعد بمثابة سوابؽ مهمة
طا بينها وبيف الشعور بالراحة
ًا
 Antecedentsلمتدتؽ ت العمؿ الذي يعد بدور
متغير وسي ً
النفسية والجسدية ،واألداء المهن  ،وانخفاض الشعور با نهاؾ ت العمؿ .ويشير ما سبؽ

إل

أف

خبرة التدتؽ ت

العمؿ تظهر نندما يدرؾ الموظفوف أف هناؾ توازًنا بيف

التحدي/المهارة " "Challenge-skill balanceبمعن حدوث التطابؽ بيف ما يقتضي العمؿ
مف متطمبات  Job demandsوالمهارات المهنية ،أو نندما يكوف لديهـ كمية كاتية مف
الموارد ت نممهـ ،نم سبيؿ المثاؿ الدنـ التنظيم  ،Organizational supportوالتغذية
الراجعة نف األداء  ،performance feedbackوجودة األدوات المتاحة ،والمناخ ا يجاب ،
ووضوح المهمة ،والتحكـ ت العمؿ ،والتدريب Bakker, ;Bakker & Demerouti, 2014
)Zito, ;Llorens, ;Salanova, & Rodriguez, 2013 & ;Van Woerkom, 2017

.Cortese, & (Colombo, 2016, 2019
ويرتبط التدتؽ ت العمؿ بنتا ا ومخرجات إيجابية ذات صمة وثيقة بالمجاؿ المهن ع
حيث إن يعزز األداء والنم و المهن
واحساس بالتمكفع مما يعن

مف زاوية أن يتيو لمفرد ترصة تطوير مهارات جديدة

التحكـ ت

أخر  ،ت ف تطوير المهارات يساهـ ت

العمؿ والمشاركة الفعالة ت
نممية النمو المهن

العمؿ ،ومف ناحية

مف خالؿ البحث نف تحديات

أكبر ) .(Salanova, Bakker, & Llorens, 2006واجمالً،

توصمت نتا ا الدراسات

إيجابيا بالتفاؤؿ والكفاءة المهنية ،وتعالية الذات ت
السابقة إل أف التدتؽ ت العمؿ يرتبط
ً
العمؿ  ،(Colombo & Zito, 2014) Work self-efficacyوالرتباط بالعمؿ والرضا المهن
) ،(Fraga & Moneta, 2016; Geyser, Geldenhuys & Crous, 2015والرضا نف
الحياة والستمرار ت العمؿ ) ،(Datu & Mateo, 2017والهناء الذات

; Ilies, et al.,

التنبؤ باألنراض

سمبيا ت
) ،(Zito, et al., 2019 2017وأن يعد نامالً وقا ًيا ويسهـ
ً
الكت ابية المرتبطة بالعمؿ  ،Work-related depressive symptomsوا نهاؾ النفعال
أحد أبعاد الحتراؽ المهن

) ،(Mosing, Butkovic, & Ullén, 2018والرضا نف الحياة

وأهداؼ الحياة ) ، (Olčar, et al., 2019وقد أجريت تمؾ الدراسات نم ش ار و مهنية مختمفة
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كالممرضات ،والفنييف ،والمهندسيف ،وا دارييف بالجامعة وأنضاء هي ة التدريس بها،

والمرشديف النفسييف ،وموظف السجالت ،ومعمم المدارس البتدا ية.
وسارت الدراسات العربية ت
النفس لد
لطف

تمؾ الدراسات األجنبية ،حيث تناولت دراسة التدتؽ

بعض المهنييف ت وظا ؼ مختمفة ،ومنها :مدراء المدارس خضير6619 ،ع

وأبو العالء ،)6618 ،معممو التعميـ الثانوي ابف الشيخ ،)6618 ،وأنضاء هي ة

التدريس سويد وسعادة ،)661; ،ومعممات رياض األطفاؿ دراسة كطفاف،)661; ،
والمرشدوف الطالبيوف دراسة الرويم  ،)661< ،وأشارت نتا ا تمؾ الدراسات إل
نالقة ارتباطية بيف التدتؽ النفس

وجود

وكؿ مف :مهارات اتخاذ القرار ،وكفاءة الذات العامة،

وال تزاف النفعال  ،وجودة الحياة الوظيفية واألداء المهن  ،والمرونة.
وقد تبيف مف استقراء الدراسات العربية أنها تناولت المفهوـ بشكؿ ناـ ،وانتمدت
نم مقاييس التدتؽ النفس لقياس هذا المفهوـ ،وذلؾ بعكس الدراسات األجنبية الت تناولت
أطر ونماذج نظرية لمحددات وتفسير  ،كما أندت
بشكؿ خاص ت السياؽ المهن  ،وقدمت ًا
مقاييس خاصة بقياس التدتؽ ت العمؿ ،ما يمكف أف يطمؽ نمي التدتؽ المهن  ،ومنها
مقياس التدتؽ المرتبط بالعمؿ  The Work-Related Flow Inventoryمف إنداد
) ،Bakker (2008ويتكوف هذا المقياس مف ثالثة أبعاد ،وه  :النهماؾ أو الستغراؽ ت
العمؿ  ،Absorptionوالستمتاع بالعمؿ  ،Work enjoymentوالداتعية الداخمية لمعمؿ
 ،Intrinsic motivationوالذي يحظ
با ضاتة إل

مقياس التدتؽ ت

 questionnaireمف إنداد

بشهرة واسعة النطاؽ ت

المهاـ المهنية

الدراسات األجنبية،

Flow in professional tasks

) ،Wolfigiel, & Czerw (2017ويقيس بعديف لمتدتؽ

المهن  :ا نهماؾ والنفعالت ا يجابية .Positive emotions
وت

ضوء أهمية المعن

ا يجاب

لمعمؿ ،والتدتؽ النفس

كمتغير إيجاب

ت

الشخصية ُي َعزُز إحساس الفرد بالسعادة وبجودة حيات النفسية ،وندرة الدراسات العربية-ت
ِ
وخصوصا لد المعمميف بشكؿ ناـ،
الباحثَسي ِف-الت تناولتهما ت المجاؿ الوظيف ،
حدود نمـ
ً
ومعمم

ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية بشكؿ خاص ،خاصة مع ما يتعرضوف مف

ضغوط شديدة تؤدي بهـ إل الشعور با حباط الوظيف  ،والحاجة إل تواتر مصادر شخصية
لد

هؤلء المعمميف تمكنهـ مف القدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف  ،جاء موضوع الدراسة
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س ِه َمة ت
الحالية ليتناوؿ المعن والتدتؽ ت العمؿ كعوامؿ ُم س
ا حباط الوظيف لد معمم ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية.

التنبؤ بالقدرة نم

تحمؿ

مصكلة الدراسة:
تحددت مشكمة الدراسة الحالية ت األس مة التالية:
-1ما مستو

القدرة نم

تحمؿ ا حباط الوظيف

لد

أتراد نينة الدراسة مف معمم

ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية؟
 -6هؿ هناؾ تروؽ ت القدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف لد أتراد نينة الدراسة مف معمم
ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية ترجع إل النوع؟
-6ما طبيعة العالقة الرتباطية بيف درجات أتراد نينة الدراسة مف معمم ومعممات الطمبة
ذوي ا ناقة البصرية ودرجاتهـ ت متغيري :معن العمؿ ،والتدتؽ ت العمؿ؟
-7هؿ يمكف التنبؤ بالقدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف لد

أتراد نينة الدراسة مف معمم

ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية مف خالؿ درجاتهـ ت

معن العمؿ ،والتدتؽ ت

العمؿ؟

أيداف الدراسة:
هدتت الدراسة الحالية إل تحقيؽ ما يم :
-1التعرؼ نم

مستو القدرة نم

تحمؿ ا حباط الوظيف

لد

أتراد نينة الدراسة مف

معمم ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية.
-6الكشؼ نف الفروؽ ت القدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف لد

أتراد نينة الدراسة مف

معمم ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية ترجع إل النوع.
-6التعرؼ نم طبيعة العالقة الرتباطية بيف درجات أتراد نينة الدراسة مف معمم ومعممات
الطمبة ذوي ا ناقة البصرية ت القدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف ودرجاتهـ ت متغيري
معن العمؿ ،والتدتؽ ت العمؿ.
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-7التعرؼ نم إمكانية التنبؤ بالقدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف
مف معمم

لد

أتراد نينة الدراسة

ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية مف خالؿ درجاتهـ ت

معن العمؿ،

والتدتؽ ت العمؿ.

أينية الدراسة:
تحددت أهمية الدراسة ت جػانبيف :أحػدهما نظػري ،وا خػر تطبيقػ ع ونمػ المسػتو

النظػػري سػػايرت الدراسػػة التوجهػػات المعاصػػرة ت ػ الهتمػػاـ بمتغي ػرات نمػػـ الػػنفس ا يجػػاب ،

المس ػ ِه َمة ت ػ السػػعادة المهنيػػة ،والتواتػػؽ المهن ػ  ،والم ػوارد والمصػػادر
والتركيػػز نم ػ العوامػػؿ
س
الشخصػية لػػد العػػامميف تػ المؤسسػػات المختمفػػة وبخاصػػة تػ المؤسسػػات التعميميػػة ،والتػ
نظريػا حػوؿ متغيراتهػا
إطػار
نفسيا ت الوقاية مف الضغوط المهنية ،كما أنهػا قػدمت ًا
حاجز
ًا
تعد
ً
ً
 ،وه ػ القػػدرة نم ػ تحمػػؿ ا حبػػاط ،والمعن ػ  ،والتػػدتؽ النفس ػ  ،وتػػوظيفهـ ت ػ مجػػاؿ العمػػؿ،
وبخاصة بخاصة لد معمم ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية ،تضالً نف أهميػة نينتهػا

المسػػتهدتة مػػف معممػػ ومعممػػات الطمبػػة ذوي ا ناقػػة البصػػرية ،والػػذيف يتعرضػػوف لضػػغوط
نونية مرتبطة بالعمؿ مػع ذوي الحتياجػات التربويػة الخاصػة ،ومػا يترتػب نميهػا مػف إحباطػات

مختمفة .ونم المستو التطبيق قدمت الدراسة ثالثػة مقػاييس جديػدة لقيػاس متغيراتهػا مػف
خالؿ ترجمة اثنيف منها ،وانداد الثالث ،وتحققت مػف خصا صػها السػيكومترية نمػ نينػة مػف
اء لممكتبػة العربيػة تػ مجػاؿ
المعمميف تػ منطقػة نسػير تػ البي ػة السػعودية ،وهػذا يمثػؿ إثػر ً
القياس النفس  ،ويمهد الطريؽ أمػاـ البػاحثيف لدراسػة تمػؾ المتغيػرات تػ بي ػات نربيػة أخػر ،
كذلؾ-وت ضوء نتا ا الدراسة-يمكف إنداد براما إرشادية تعتمػد نمػ مػداخؿ مختمفػة لتنميػة
التدتؽ النفس  ،وتعزيز الشعور ا يجاب بمعن العمؿ ،وخفض ا حبػاط الػوظيف لػد معممػ
ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية.
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املطصللخات والتعريفات اإلجرائية:

الكدرة على حتنل اإلحباط الوظيفي :Frustration Tolerance

نرؼ الباحثاف القدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف بأنها "قػدرة الفػرد نمػ قبػوؿ الواقػع
َّ

والتعػػايش معػ دوف الستسػػالـ لػ  ،والحفػػاظ نمػ التػوازف النفسػ  ،وتحمػػؿ المشػػانر السػػمبية
الناتجة نف ندـ تحقيؽ األهػداؼ ،والسػع نحػو مواجهػة الضػغوط ،وحػؿ المشػكالت بعقالنيػة،
وت ضوء الموارد المتاحة ،وذلؾ مف خالؿ التقيػيـ الموضػون لمواقػؼ ا حبػاط ،ورؤيتهػا مػف
زاويػػة أخػػر أكثػػر إيجابيػػة ،ومحاولػػة التطػػوير الػػذات  ،وتُقػػاس-إج ار ًيػػا-بالدرجػػة الت ػ يحصػػؿ

المعمـ/المعممة نم المقياس المستخدـ ت الدراسة.
املعهى يف العنل :Meaning in Work

نرؼ ) Steger, Dik, & Duffy (2012المعن ا يجاب تػ العمػؿ تػ ضػوء ثالثػة
َّ
جوانػػب )1 :تقيػػيـ األتػراد لمعمػػؿ نمػ أنػ مسػػألة مهمػػة وذات قيمػػة ،ولػ معػ ٍ
ػاف إيجابيػػة ،و)6
ذاتي ػا تػ البحػػث نػػف نمػػؿ
صػػنع المعن ػ مػػف خػػالؿ العمػػؿ والػػذي يشػػمؿ ا جػراءات الموجهػػة ً
هػػادؼ وتسػػهيؿ النمػػو الشخصػ  ،و )6المزيػػد مػػف الػػدواتع الجيػػدة التػ يتبعهػػا الرمبػػة تػ أف
يكوف لها أثر إيجاب نم الصالو العاـ .وسػوؼ يتبنػ الباحثػاف التعريػؼ السػابؽ لممعنػ تػ
تـ إنداد المقياس المستخدـ ت الدراسة الحالية.
العمؿع ألن ت ضو َّ
التدفل يف العنل :Flow at Work

نػ َّػرؼ ) Wolfigiel, & Czerw (2017التػػدتؽ ت ػ العمػػؿ بأن ػ حالػػة تتمثػػؿ ت ػ

الستغراؽ والتركيز الشػديد تػ أداء المهػاـ واألنشػطة المرتبطػة بالمهنػة ،والشػعور بالسػتمتاع
والسػػعادة ،وانخفػػاض ا حسػػاس بالزمػػاف والمكػػاف ،ونسػػياف الػػذات ننػػد القيػػاـ بالعمػػؿ ،وسػػوؼ
ػػـ إنػػػداد المقيػػػاس
يتبنػػػ الباحثػػػاف التعريػػػؼ السػػػابؽ لمتػػػدتؽ تػػػ العمػػػؿع ألنػػػ تػػػ ضػػػو تػ َّ

المستخدـ ت الدراسة الحالية.

معلنـــو الللبـــة ذوي اإلعاقـــة البطصـــرية

:Teachers of students with visual

impairments
ؼ الباحثػػػاف معممػػػ الطمبػػػة ذوي ا ناقػػػة البصػػػرية-إج ار ًيػػػا-بػػػأنهـ المعممػػػوف
ُي َّ
عػػػر ُ
الحاصػػميف نم ػ بكػػالوريوس التربيػػة الخاصػػة ت ػ مسػػار ا ناقػػة البصػػرية ،أو معممػػو التعمػػيـ
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العاـ سواء الحاصميف أو مير الحاصػميف نمػ دورات أو دبمػوـ تػ التربيػة الخاصػة تػ مسػار

ا ناقة البصرية ،والذيف يقوموف بالتدريس لمطمبة ذوي ا ناقة البصػرية داخػؿ مػدارس الػدما
التابعة لوزارة التعميـ بالمممكة العربية السعودية.

حمددات الدراسة:
تحددت الدراسة الحالية بموضونها ،والمتمثؿ ت  :المعن والتدتؽ النفس ت العمؿ
س
كمنب ات بالقدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف  ،وبعينتها البشرية مف معمم ومعممات الطمبة
بصريا بالمممكة
ذوي ا ناقة البصرية ،وبمكاف إج ار ها وتطبيؽ أدواتها بمدارس دما المعاقيف
ً
العربية السعودية ،وبزمف إج ار ها ت الفصؿ الدراس الثان مف العاـ الجامع
تحددت بأدواتها المستخدمة لقياس متغيراتها ،واألساليب ا حصا ية
<1776/176هػ ،كما
س
المستخدمة لمعالجة بياناتها.

فروض الدراسة:
-1توجػػد تػػروؽ ذات دللػػة إحصػػا ية بػػيف المتوسػػط التجريبػ والمتوسػػط الفرضػ لمقػػدرة نمػ
تحمؿ ا حباط الوظيف لػد أتػراد نينػة الدراسػة مػف معممػ ومعممػات الطمبػة ذوي ا ناقػة
البصرية.
-6ل توجد تروؽ دالة إحصػا ًيا بػيف متوسػطات درجػات الػذكور وا نػاث مػف معممػ ومعممػات
الطمبة ذوي ا ناقة البصرية ت القدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف .
-6توجد نالقة ارتباطية موجبة دالة إحصا ًيا بيف درجات أتراد نينة الدراسة مف معمم
ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية ت القدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف  ،ودرجاتهـ
ت متغيري :معن العمؿ ،والتدتؽ ت العمؿ.
-7يسهـ متغي ار معن العمؿ والتدتؽ ت العمؿ ت التنبؤ بالقدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف
لد أتراد نينة الدراسة مف معمم ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية.

- :9 -
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مهًج الدراسة وإجراءاتًا:

أوالً :مهًج الدراسة:
انتمػدت الدراسػػة الحاليػػة نمػ المػػنها الوصػػف الرتبػػاط المقػارف مػػف أجػػؿ التعػػرؼ
نم القدرة التنبؤية لممتغيرات المستقمة معن العمؿ ،والتدتؽ النفسػ تػ العمػؿ) نمػ التنبػؤ
بالقػػدرة نم ػ تحمػػؿ ا حبػػاط الػػوظيف لػػد معمم ػ ومعممػػات الطمبػػة ذوي ا ناقػػة البصػػرية،
والكشؼ نف مستو القدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف ت ضوء متغير النوع.

ثانيًا :عيهة الدراسة:
معممػػػػا ومعممػػػػة  81مػػػػف
اشػػػتممت الدراسػػػػة نمػػػػ نينػػػػة أوليػػػػة بمػػػػ قوامهػػػػا ً ):8
الذكور  67مف ا نػاث) ،وقػد كػاف الهػدؼ منهػا التحقػؽ مػف الخصػا ص السػيكومترية ألدوات
معممػا ومعممػة مػف معممػ ومعممػات الطمبػة
الدراسة ،وتكونت نينة الدراسة الكمية مف ;ً )11
ذوي ا ناقػػة البصػػرية بمػػدارس الػػدما بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية ،وقػػد بمػ متوسػػط أنمػػارهـ
معممػا بنسػبة
الزمنية  )67,;9سنة ،وانحراؼ معياري قػدر  .)9,86وقػد بمػ الػذكور ً ):1
 )%96,1:بينما بم ندد ا ناث  )7:معممة بنسبة .)%6<,;6

ثالجًا :أدوات الدراسة:
أ-مكياس الكدرة على حتنل اإلحباط الوظيفي إعداد :الباحِجَ ْيوِ.
تـ إنداد المقياس الحال بهدؼ قياس القدرة نم تحمؿ ا حبػاط الػوظيف لػد معممػ
نظر لعدـ وجػود مقػاييس سػواء تػ التػراث العربػ  ،أو
ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصريةع ًا
ِ
لمباحثَسيف الطالع مف مقاييس نميػ كانػت تقػيس تحمػؿ
ُتيو
األجنب تقيس هذا المفهوـ ،وما أ َ
ا حبػػاط بشػػكؿ نػػاـ ،ولػػد طمبػػة الجامعػػة ،وقػػد اسػػتفاد منهػػا الباحثػػاف ت ػ إنػػداد المقيػػاس
الحػػال  ،ومنهػػا :مقػػاييس تحمػػؿ ا حبػػاط لكػػؿ مػػف ) "Harrington, 2005ترجمػػة العنػػزي،
 ،"6618ومحمػػد ومعػػوض6666 ،ع  .(Yang & He, 2018وقػػد تػ َّػـ إنػػداد صػػورة أوليػػة

ػت
ضػ س
لممقيػػاس ،تكونػػت مػػف  )66مفػػردة تصػػؼ القػػدرة نمػ تحمػػؿ ا حبػػاط تػ العمػػؿ ،ثُػ َّػـ ُن ِر َ
هذ المفردات المقترحة نم ندد  )8مف المحكميف المختصػيف تػ الصػحة النفسػية والتربيػة
الخاصػة لمحكػـ نمػ مػد مالءمتهػا لقيػاس الهػػدؼ منهػا ،وقػد واتػؽ السػادة المحكمػوف نمػ
جميػػع المفػػردات ،وبالتػػال لػػـ تُحػػذؼ أي مفػػردة منهػػا .واسػػتقرت الصػػورة التجريبيػػة لممقيػػاس
- :: -
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م
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ُ
م

تمامػا-أواتػؽ-أحيا ًنػا-ل
نم  )66مفردة ،تتـ ا جابة ننهػا ً
تبعػا لالسػتجابات التاليػة أواتػؽ ً
أواتؽ-ل أواتؽ مطمقًا) ،وتقدر الػدرجات بػػ  )1 ،6 ،6 ،7 ،8لمعبػارات الموجبػة ،ونكػس هػذا

الترتيب لمعبارات السالبة .وتشير الدرجة المرتفعة إل تمتع المعمـ/المعممة بمستو مرتفػع مػف
القدرة نم تحمؿ ا حباط ت العمؿ .وبعد تطبيؽ المقيػاس تػ صػورت التجريبيػة نمػ العينػة
تـ التحقؽ مف مد صالحيت مف خالؿ حساب صدق وثبات نم النحو التال :
األ وليةَّ ،

-1الطصدم العاملي للنكياس:
قبػؿ إجػراء التحميػؿ العػامم تػـ حسػاب التسػاؽ الػداخم كخطػوة اسػتباقية باسػتخداـ
معامالت ارتبػاط بيرسػوف ،وذلػؾ بهػدؼ حػذؼ أي مفػردة لػـ يصػؿ ارتباطهػا بالدرجػة الكميػة إلػ
الدللػة الحصػا ية ننػػد مسػتو

تػـ حسػاب معػامالت الرتبػاط بػػيف
 ،)6,8أو  .)6,61وقػد َّ

درجات كؿ مفردة والدرجة الكمية لمقياس القدرة نم تحمؿ ا حباط ت العمؿ ،وأشػارت النتػا ا
إل ػ أف قػػيـ معػػامالت الرتبػػاط لممفػػردات ذات الدللػػة ا حصػػا ية تراوحػػت مػػا بػػيف ،6,7<6
 ،)6,:61وجاءت دللتها نند مستو

 ،)6,61بينمػا لػـ تصػؿ قػيـ معامػؿ ارتبػاط المفػردتيف

أرقػاـ  )19 ،11بالدرجػة الكميػة إلػ مسػتو الدللػة ا حصػا ية ،وتػ َّػـ حػذتهما مػف المقيػػاس،
ليصبو ندد مفردات

; )1مفردة ه الت سيتـ إجراء التحميؿ العامم لها.

تػـ إجػراء التحميػؿ العػامم لمفػردات المقيػاس بطريقػة
وبعد حسػاب التسػاؽ الػداخم َّ ،

المكونػػػات األساسػػػية  principul componentsلػػػػ " هػػػوتيممنا"  ،Hottellingوتػػػـ تػػػدوير
ػعيا نحػػو مزيػػد مػػف النقػػاء
المحػػاور بطريقػػة "الفاريمػػاكس"  varimaXلػػػ" كػػايزر"  ،Kaiserوسػ ً
والوضوح ت المعن السيكولوج لتشبعات المفردات نم العوامؿ انتبػر التشػبع المال ػـ الػذي

يبم ػ

>= )6,6تػػأكثر وتق ػاً لمحػػؾ "جيمفػػورد" .وأسػػفرت النتػػا ا نػػف تشػػبع  )1:مفػػردة نم ػ

ثالثػػة نوامػػؿ ،جػػذرها الكػػامف أكبػػر مػػف الواحػػد الصػػحيو ،وتسػ َّػر ست  )%86,88:مػػف التبػػايف
الكم  ،وبذلؾ يكوف ندد مفردات المقياس ت صورت النها ية  )1:مفردة موزنة نمػ ثالثػة
نوامؿ يمكف تفسيرها تيما يم :
العامػػؿ األوؿ :اسػػتقطب هػػذا العامػػؿ  )1<,<69مػػف التبػػايف الكم ػ  ،بجػػذر كػػامف <;)6,6
وتشػػػبعت بػػػ

 ):مفػػػردات ،وبمغػػػت تشػػػبعاتها نمػػػ الترتيػػػب ،6,9:9 ،6,9<1 ،6,:6:

 ،)6,78< ،6,869 ،6,8<9 ،6,961وتػػدور المفػػردات حػػوؿ التقيػػيـ الموضػػون لمواقػػؼ
ا حباط ت العمؿ ،لذا يقترح الباحثاف تسمية هذا العامؿ بػػ "التقييـ الموضون ".
- :; -

َّدفُقَيفَالعملَكمنمبِئم ْ ِ
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العامػػؿ الثػػان  :اسػػتقطب هػػذا العامػػؿ  )1:,866مػػف التبػػايف الكم ػ  ،بجػػذر كػػامف )6,<:8
وتشػػػبعت بػػػ

 )8مفػػػردات ،وبمغػػػت تشػػػبعاتها نمػػػ الترتيػػػب <،6,961 ،6,9:6 ،6,:1

 ،)6,69< ،6,876وتدور المفردات حوؿ رؤية مواقػؼ ا حباطػات ونػدـ تحيػؽ األهػداؼ مػف
زاوية أخر  ،لذا يقترح الباحثاف تسمية هذا العامؿ بػ "النظرة ا يجابية لمموقؼ".
العامػػؿ الثالػػث :اسػػتقطب هػػذا العامػػؿ < )19,11مػػف التبػػايف الكم ػ  ،بجػػذر كػػامف )6,:76
وتشبعت ب

 )8مفردات ،وتشبعت ب

 )8مفردات ،وبمغػت تشػبعاتها نمػ الترتيػب ;،6,:1

 ،)6,768 ،6,866 ،6,96< ،6,:16وتدور المفردات حػوؿ محاولػة الػتعمـ والسػتفادة مػف
مواقؼ ا حباط واألهداؼ الت أ ِ
يؽ إشبانها ت تحقيؽ النمو الشخصػ  ،لػذا يقتػرح الباحثػاف
ُن َ
تسمية هذا العامؿ بػ "التطوير الذات "

 -2ثبات املكياس:
تػػـ حسػػاب ثبػػات المقيػػاس بطريقػػة ألفػػا كرونبػػاخ ،وبمغػػت قيمػػة ألفػػا لمدرجػػة الكميػػة
ػػـ حسػػػاب معامػػػؿ الرتبػػػاط بػػػيف نصػػػف الختبػػػار
 ،)6,:;8وباسػػػتخداـ التجز ػػػة النصػػػفية ،تػ َّ

باسػػتخداـ طريقػػة "بيرسػػوف" ،واج ػراء التصػػحيو ا حصػػا

لمعامػػؿ الرتبػػاط باسػػتخداـ معادلػػة

"سبيرماف-براوف" ،وبم لمدرجة الكميػة  ،)6,:16وجميعهػا قػيـ مرتفعػةع ممػا يػدؿ نمػ تمتػع
المقياس بدرجة جيدة مف الثبات.

ب-مكياس العنل ذي املعهى إعداد ) Steger, et al., (2012ترمجة الباحِجَيْو.
تـ إنداد هذا المقياس بهدؼ قياس معن العمؿ ،ويتكوف هذا المقياس مف )16
َّ

مفردات موزنة نم ثالثة أبعاد ،وه  :المعن ا يجاب  )7 Positive meaningمفردات،
وصنع المعن مف خالؿ العمؿ  )6 Meaning making through workمفردات ،وخمؽ
دواتع أكبر Greater good motivations

المقياس ت
ويحظ

 )6مفردات .وقد أشارت النتا ا إل

أف

بي ت األصمية يتمتع بخصا ص سيكومترية جيدة مف حيث الصدؽ والثبات،

المقياس بشهرة واسعة النطاؽ ت

مر المقياس
الدراسات العالمية .وقد َّ

نداد

وتقديم ت البي ة العربية بخطوات نديدة ،منها ترجمة النسخة ا نجميزية إل المغة العربية
ِ
لغويا
بواسطة الباحثَسيف ،ومراجعة الترجمة بواسطة متخصص ت المغة ا نجميزية ،وتدقيقها ً
مف قبؿ متخصص ت المغة العربية ،ثـ تحكيمها لد مختصيف ت الصحة النفسية والتربية
الخاصة نددهـ  ،)8وقد أسفرت تمؾ الخطوات نف مالءمة مفردات المقياس لمبي ة
- :< -
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معمم

الطمبة ذوي ا ناقة البصرية ،وهذا يعد صدؽ

السعودية ،ومناسبت لمتطبيؽ نم

المحكميف لممقياس .وقد تـ تطبيقها نم

نينة الدراسة األولية ،وتـ استخالص النتا ا

التالية:

-1االتسام الداخلي للنكياس:
تـ حساب معامالت الرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لمبعد المنتمية إلي ،
وبمغت قيـ معامالت الرتباط لمبعد األوؿ  ،)6,996 ،6,87< ،6,:61 ،6,916ولمبعد
الثان

< ،)6,8;1 ،6,96: ،6,78ولمبعد الثالث < ،)6,9;; ،6,869 ،6,96كما تـ

حساب معامالت ال رتباطات بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية نم
البينية بيف أبعاد المقياس الفرنية ،وأشارت النتا ا إل

المقياس ،والرتباطات

أف الرتباطات البينية بيف أبعاد

المقياس مع بعضها البعض بمغت  ،)6,97: ،6,9:1 ،6,966ومع الدرجة الكمية
لممقياس  ،)6,:86 ،6,:<6 ،6,:71وجميع قيـ معامالت الرتباط دالة إحصا ًيا نند
مستو )6,61ع مما يدؿ نم تمتع المقياس بدرجة مرتفعة مف التساؽ الداخم .

-6الطصدم التالزمي:
تـ حساب معامؿ الرتباط بيف درجات أتراد نينة الدراسة األولية نم

المقياس

المترجـ ،ودرجاتهـ نم مقياس الهدؼ ت الحياة كمحؾ خارج ) مف إنداد محمد ومعوض
 ،)6666وقد بم معامؿ الرتباط بينهما  )6,;19بدللة إحصا ية نند مستو دللة
.)6,61

-6ثبات املكياس:
تػػـ حسػػاب ثبػػات المقيػػاس بطريقػػة ألفػػا كرونبػػاخ ،وبمغػػت قيمػػة ألفػػا لمدرجػػة الكميػػة
ػػـ حسػػػاب معامػػػؿ الرتبػػػاط بػػػيف نصػػػف الختبػػػار
 ،)6,:9:وباسػػػتخداـ التجز ػػػة النصػػػفية ،تػ َّ

باسػػتخداـ طريقػػة "بيرسػػوف" ،واج ػراء التصػػحيو ا حصػػا

لمعامػػؿ الرتبػػاط باسػػتخداـ معادلػػة

"سبيرماف-براوف" ،وبم لمدرجة الكميػة  ،)6,:76وجميعهػا قػيـ مرتفعػةع ممػا يػدؿ نمػ تمتػع
المقياس بدرجة جيدة مف الثبات.

- ;6 -
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ج-استبياى التدفل يف العنل إعداد ) Wolfigiel & Czerw (2017ترمجة الباحِجَيْو.
تـ إنداد هذا الستبياف بهدؼ قياس خبرة التدتؽ ت العمؿ ،ويتكوف هذا المقياس
َّ

مف  )18مفردات موزنة نم

بعديف ،وهما :الستغراؽ  ): Absorptionمفردات،

وتـ تقنين نم
والنفعالت ا يجابية  ); Positive Emotionsمفرداتَّ .

ش ار و مهنية

مر المقياس نداد وتقديم ت البي ة العربية بخطوات نديدة ،منها ترجمة
مختمفة .وقد َّ
ِ
الباحثَسيف ،ومراجعة الترجمة بواسطة متخصص
النسخة ا نجميزية إل المغة العربية بواسطة
لغويا مف قبؿ متخصص ت المغة العربية ،ثـ تحكيمها لد
ت المغة ا نجميزية ،وتدقيقها ً
مختصيف ت الصحة النفسية والتربية الخاصة نددهـ  ،)8وقد أسفرت تمؾ الخطوات نف
مالءمة المفردات لمبي ة السعودية ،ومناسبت لمتطبيؽ نم

معمم

الطمبة ذوي ا ناقة

البصرية ،وهذا يعد صدؽ المحكميف لممقياس .وقد تـ تطبيقها نم نينة الدراسة األولية ،وتـ
استخالص النتا ا التالية:

-1االتسام الداخلي للنكياس:
تـ حساب معامالت الرتباط بيف درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لمبعد المنتمية إلي ،
وبمغت قيـ معامالت الرتباط لمبعد األوؿ <،6,866 ،6,966 ،6,767 ،6,8;6 ،6,:6
 ،)6,7<; ،6,:66ولمبعد الثان

،6,879 ،6,:;1 ،6,966 ،6,816 ،6,:9:

 ،)6,:11 ،6,96; ،6,966كما تـ حساب معامالت الرتباطات بيف درجة كؿ بعد والدرجة
الكمية نم المقياس ،والرتباطات البينية بيف أبعاد المقياس الفرنية ،وأشارت النتا ا إل أف
الرتباطات البينية بيف بعدي المقياس بمغت  ،)6,9:6ومع الدرجة الكمية لممقياس
 ،)6,:86 ،6,:16وجميع قيـ معامالت الرتباط دالة إحصا ًيا نند مستو
يدؿ نم تمتع المقياس بدرجة مرتفعة مف التساؽ الداخم .

)6,61ع مما

-6الطصدم التالزمي:
تـ حساب معامؿ الرتباط بيف درجات أتراد نينة الدراسة األولية نم
المترجـ ،ودرجاتهـ نم اختبار التدتؽ النفس

المقياس

كمحؾ خارج ) مف إنداد باظة ،)6611

وبم معامؿ الرتباط بينهما  )6,:;7بدللة إحصا ية نند مستو دللة .)6,61

-6ثبات املكياس:
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َّدفُقَيفَالعملَكمنمبِئم ْ ِ
َبالقدرةَعلىََتم ُّملَاإلحباطَالوظيفيَ........................................
ْي
م
َال ْع مَنَوالت م
ُ
م

تػػـ حسػػاب ثبػػات المقيػػاس بطريقػػة ألفػػا كرونبػػاخ ،وبمغػػت قيمػػة ألفػػا لمدرجػػة الكميػػة

ػػـ حسػػػاب معامػػػؿ الرتبػػػاط بػػػيف نصػػػف الختبػػػار
 ،)6,;87وباسػػػتخداـ التجز ػػػة النصػػػفية ،تػ َّ

باسػػتخداـ طريقػػة "بيرسػػوف" ،واج ػراء التصػػحيو ا حصػػا

لمعامػػؿ الرتبػػاط باسػػتخداـ معادلػػة

"سبيرماف-براوف" ،وبم لمدرجة الكميػة  ،)6,;6:وجميعهػا قػيـ مرتفعػةع ممػا يػدؿ نمػ تمتػع
المقياس بدرجة جيدة مف الثبات.

نتائج الدراسة:
نتائج اختبار صخة الفرض األول:
نص هذا الفرض نم أن " :توجد تروؽ ذات دللػة إحصػا ية بػيف المتوسػط التجريبػ
َّ

والمتوسػػط الفرضػ لمقػػدرة نمػ تحمػػؿ ا حبػػاط الػػوظيف لػد

أتػراد نينػػة الدراسػػة مػػف معممػ

ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية".
ولختبػػار صػػحة هػػذا الفػػرض ،تػػـ حسػػاب المتوسػػطات والنحراتػػات المعياريػػة لػػدرجات
أتراد العينػة نمػ مقيػاس القػدرة نمػ تحمػؿ ا حبػاط الػوظيف  ،وتػـ حسػاب المتوسػط الفرضػ
نم المقياس نفس

مف خالؿ جمع بدا ؿ السػتجابة نمػ المقيػاس الخمسػة ،وقسػمتها نمػ

نػػددها ،ثػػـ ضػػرب النػػاتا ت ػ نػػدد الفق ػرات ،وبالتػػال ت ػ ف أوزاف البػػدا ؿ )1 ،6 ،6 ،7 ،8
يكػػوف مجمونهػػا  ،)18ونػػددها  ،)8وننػػد القسػػمة يصػػبو متوسػػط أوزاف البػػدا ؿ  ،)6وننػػد
ضػػرب نػػدد تق ػرات المقيػػاس  ،)1:يكػػوف المتوسػػط الفرض ػ لمدرجػػة الكميػػة نم ػ المقيػػاس=
 .)81وتـ استخداـ اختبار "ت" لعينة واحدة لمتحقؽ مػف دللػة الفػروؽ بػيف المتوسػط الفرضػ
والمتوسػػط التجريب ػ نم ػ مقيػػاس القػػدرة نم ػ تحمػػؿ ا حبػػاط الػػوظيف  .ويوضػػو جػػدوؿ )1
نتا ا ذلؾ.
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َّدفُقَيفَالعملَكمنمبِئم ْ ِ
َبالقدرةَعلىََتم ُّملَاإلحباطَالوظيفيَ........................................
ْي
م
َال ْع مَنَوالت م
ُ
م
خذول ( )1وخائح اخخبار "ث" نعُىت واحذة نهفروق بُه درخت انمخىسط انخدرَبٍ وانمخىسط انفرضٍ
عهً ممُاس انمذرة عهً ححمم اإلحباط انىظُفٍ نذي معهمٍ ومعهماث انطهبت روٌ اإلعالت انبصرَت
(ن=)118
عذد
انمسخىي
انعباراث انمخىسط االوحراف انمخىسط
لُمت (ث)
األبعاد
انخدرَبٍ انمعُارٌ انفرضٍ
11

61,88

ححمم اإلحباط
انىظُفٍ
** دانت عىذ مسخىي ()1,11

11,41

51

11,31
**

مرحفع

والمتوسط

يتضو جدوؿ  )1وجود تروؽ دالة إحصا ًيا بيف المتوسط الفرض
التجريب نم مقياس القدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف لد أتراد نينة الدراسة مف معمم

ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية لصالو المتوسط التجريب  ،وهذا يعن ارتفاع مستو
القدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف لد أتراد العينة المستهدتة بالدراسة.

نتائج اختبار صخة الفرض الجاني:
نص هذا الفرض نم أن " :ل توجد تروؽ دالة إحصا ًيا بيف متوسطات درجات
الذكور وا ناث مف معمم ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية ت القدرة نم تحمؿ
ا حباط الوظيف ".
ولختبار صحة هذا الفرض تـ استخداـ اختبار-ت لمعينات المستقمة لحساب دللة
الفروؽ بيف متوسطات درجات الذكور وا ناث مف معمم

ومعممات الطالب ذوي ا ناقة

البصرية ت القدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف  .ويوضو جدوؿ  )6نتا ا ذلؾ.
خذول ( )2وخائح اخخبار-ث نذالنت انفروق بُه مخىسطاث درخاث انمعهمُه وانمعهماث فٍ انمذرة عهً
ححمم اإلحباط انىظُفٍ
معهماث ن=41
معهمىن ن=11
انىىع
لُمت (ث)
ع
و
ع
و
** 4,62
15,86
53,13 12,63 65,28
ححمم اإلحباط انىظُفٍ
** دانت عىذ مسخىي ()1,11

يتضو مف جدوؿ  )6وجود تروؽ دالة إحصا ًيا بيف الذكور وا ناث مف معمم
ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية ت القدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف نند مستو
 )6,61ت القدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف لصالو الذكور.
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َّدفُقَيفَالعملَكمنمبِئم ْ ِ
َبالقدرةَعلىََتم ُّملَاإلحباطَالوظيفيَ........................................
ْي
م
َال ْع مَنَوالت م
ُ
م

نتائج اختبار صخة الفرض الجالح:

نص هذا الفرض نمػ أنػ " :توجػد نالقػة ارتباطيػة موجبػة دالػة إحصػا ًيا بػيف درجػات
َّ
أتراد نينػة الدراسػة مػف معممػ ومعممػات الطمبػة ذوي ا ناقػة البصػرية تػ القػدرة نمػ تحمػؿ
ا حباط الوظيف ودرجاتهـ ت متغيري معن العمؿ والتدتؽ ت العمؿ".
ولمعالجػػػة هػػػذا الفػػػرض إحصػػػا ًيا تػػػـ حسػػػاب قػػػيـ معػػػامالت الرتبػػػاط بػػػيف المتغيػػػريف
المستقميف لمدراسة معن العمؿ والتدتؽ ت العمؿ) والمتغير التابع القدرة نم تحمػؿ ا حبػاط
الوظيف ) .ويوضو جدوؿ  )6مصفوتة معامالت الرتباط بيف متغيرات الدراسة.
خذول ( )3مصفىفت معامالث االرحباط ودالنخها اإلحصائُت بُه مخغُراث انذراست (ن=)118
3
2
1
انمخغُراث
معىً انعمم ()1
**1,632
انخذفك فٍ انعمم ()2
**1,616
**1,616
انمذرة عهً ححمم اإلحباط انىظُفٍ
()3
** دانت إحصائًُا عىذ مسخىي ()1,11

يتضو مف جػدوؿ  )6أف مصػفوتة الرتبػاط تشػير إلػ وجػود نالقػة ارتباطيػة موجبػة

بيف القدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف والمعنػ والتػدتؽ تػ العمػؿ ،وجميػع معػامالت الرتبػاط
دالة نند مستو

.)6,61

نتائج اختبار صخة الفرض الرابع:
متغير معن العمؿ والتدتؽ ت العمؿ ت التنبؤ
ا
نص هذا الفرض نم أن " :يسهـ
َّ

بالقدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف لد

أتراد نينة الدراسة مف معمم الطالب ذوي ا ناقة

البصرية".
ولمعالجة هذا الفرض إحصا ًيا تـ حساب تحميؿ النحدار المتعدد باستخداـ الطريقة
 )Enterلمعرتة مد تأثير المتغيريف المستقميف ت القدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف
بهدؼ تحديد المتغيرات الت يمكف مف خاللها التنبؤ بالقدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف لد
أتراد نينة الدراسة المستهدتة .ويوضو جدوؿ  )8 ،7نتا ا ذلؾ.
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َّدفُقَيفَالعملَكمنمبِئم ْ ِ
َبالقدرةَعلىََتم ُّملَاإلحباطَالوظيفيَ........................................
ْي
م
َال ْع مَنَوالت م
ُ
م
خذول ( )4وخائح ححهُم انخباَه ومعامم االرحباط انمخعذد ومعامم انخحذَذ نىمىرج االوحذار بُه انمذرة
عهً ححمم اإلحباط انىظُفٍ فٍ انعمم وانمخغُرَه انمسخمهُه نهذراست
انذالنت
معامم
معامم
لُمت ف
مخىسط
درخاث
مدمىع
انمصذر
اإلحصا
انخحذَذ
االرحباط
انمحسىبت
انحرَت انمربعاث
انمربعاث
Sourc
ئُت
R2
انمخعذدR
F
MS
DF
SS
e
Sig.
1,51
1,111
1,111 **61,128 3654,68
2
االوحذار 1616,314
4
1
65,121
115 1488,665
انخطأ
انمدمى 111 15368,33
6
ع
** دانت إحصائًُا عىذ مسخىي ()1,11
خذول ( )5معامالث االوحذار انمخعذد ودالنخها اإلحصائُت نمخغُراث انذراست
معامم االوحذار
انخطأ
معامم
لُمت "ث"
انمخغُر
انمعُارٌ
انمعُارٌ
االوحذار
*** 3,118
4,481
13,538
انثابج
*** 5,811
1,463
1,111
1,644
معىً انعمم
*** 3,516
1,264
1,166
1,338
انخذفك فٍ انعمم
*** دانت إحصائًُا عىذ مسخىي ()1,111

انذالنت
اإلحصائُت
1,111
1,111
1,111

تشير النتا ا الواردة ت جدوؿ  )8إل أف نمػوذج النحػدار المتعػدد بػيف القػدرة نمػ

تحمػػؿ ا حبػػاط الػػوظيف

ػدر بالػػدرجات التا يػػة والمتغيػػريف المسػػتقميف لمدراسػػة ،وهمػػا:
ص) مقػ ًا

معن العمؿ س ،)1التدتؽ ت العمؿ س )6يمكف صيامت ت المعادلة ا تية:
منوذج االحندار املكدر:
ص = ;16,86

 6,977س1

; 6,66س6

يشير هذا النموذج لالنحدار إل أف:
 المقدار الثابت = ;16,86 -معامالت النحدار :ب 6,977 =1

ب 6,66;= 6

صالحية منوذج االحندار املكدر:
يمكػػف الحكػػـ نم ػ صػػالحية نمػػوذج النحػػدار المقػػدر مػػف خػػالؿ التعميػػؽ نم ػ نتػػا ا
النحدار المتعدد لمتغيرات الدراسة الموضحة ت جدوؿ  )7وجدوؿ  )8كما يم :
-1القدرة التفسيرية لمنموذج:
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َّدفُقَيفَالعملَكمنمبِئم ْ ِ
َبالقدرةَعلىََتم ُّملَاإلحباطَالوظيفيَ........................................
ْي
م
َال ْع مَنَوالت م
ُ
م

يشير جدوؿ  )7إل أف معامؿ الرتباط المتعػدد ) (Rيسػاوي  ،)6,:1:وأف معامػؿ

التحديػػػد ) (R2يسػػػاوي  ،)6,817وهػػػذا معنػػػا أف متغيػػػري الدراسػػػة يفسػػػراف  )%81,7مػػػف
التغيػػػرات التػػػ حػػػدثت تػػػ المتغيػػػر التػػػابع القػػػدرة نمػػػ تحمػػػؿ ا حبػػػاط الػػػوظيف ) ،والبػػػاق
 )%7;,9مف التبايف يرجع إل نوامػؿ أخػر  ،وبػذلؾ تعػد القػدرة التفسػيرية لمنمػوذج مناسػبة
حيث إنها أكبر مف تفسير  )%86مف تبايف القدرة نم تحمػؿ ا حبػاط الػوظيف لػد معممػ
ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية.
-6الدللة ا حصا ية الكمية لمنموذج:
يشػػير جػػدوؿ  )7الػػذي يتضػػمف تحميػػؿ التبػػايف أف قيمػػة الدللػػة ا حصػػا ية )(Sig.
تساوي  ،)6,666وه أقؿ مف مسػتو المعنويػة  ،)%1وبالتػال تػ ف نمػوذج النحػدار داؿ
إحصا ًيا ،ومف ثـ يمكف استخداـ نموذج النحدار المقدر ت التنبؤ القػدرة نمػ تحمػؿ ا حبػاط
الوظيف .
-6الدللة ا حصا ية الجز ية لمنموذج:
يتضػو مػػف جػدوؿ  )8الػػذي يتضػمف معػػامالت النحػدار المتعػػدد ودللتهػا ا حصػػا ية
أف هذ المعامالت جاءت دالة نند مستويات مقبولة ،ويمكف توضيو هذ النتا ا تيما يم :
أ-قيمػػػة الثابػػػت تػػػ المعادلػػػة تسػػػاوي ; ،)16,86وهػػػذ القيمػػػة لهػػػا دللػػػة ننػػػد مسػػػتو
 ،)6,666وبذلؾ يكوف وجود هذا الثابت ت معادلة التنبؤ أمر ضروري وجوهري.
ب-يالحظ أف جميع معامالت النحدار الخاصة بمتغيري :المعن ت العمؿ ،والتدتؽ ت العمػؿ
 ،)6,661وهػػذا يشػػير إل ػ أنهمػػا يصػػمحاف كمنب ػيف

جػػاءت دالػػة إحصػػا ًيا ننػػد مسػػتو
بالقدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف لد معمم ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية.

ومف أجؿ التحقؽ مف أتضمية أحد المتغيػريف المسػتقميف تػ القػدرة نمػ التنبػؤ القػدرة
نمػػػ تحمػػػؿ ا حبػػػاط الػػػوظيف لػػػد أتػػػراد نينػػػة الدراسػػػة مػػػف معممػػػ الطػػػالب ذوي ا ناقػػػة
البصػػرية ،تػػـ اسػػتخداـ نمػػوذج النحػػدار الخطػ المتػػدرج  )Stepwiseبػػيف القػػدرة نمػ تحمػػؿ
ا حبػػاط الػػوظيف والمتغيػػريف المسػػتقميف ومعن ػ العمػػؿ ،والتػػدتؽ ت ػ العمػػؿ) ،وذلػػؾ بهػػدؼ
معرتػة أكثػػر هػػذيف المتغيػػريف قػدرة نمػ التنبػػؤ بالقػػدرة نمػ تحمػػؿ ا حبػػاط الػػوظيف  .ويوضػػو
جدوؿ  )9نتا ا ذلؾ.
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َّدفُقَيفَالعملَكمنمبِئم ْ ِ
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خذول ( )6ومىرج االوحذار انخطٍ انمخذرج بُه انمذرة عهً ححمم اإلحباط انىظُفٍ وانمخغُرَه
انمسخمهُه نهذراست
معامم
معامم
معامم
انخطأ
معامم
مخغُراث
لُمت "ف" االرحبا انخحذ
انمعُار االوحذار لُمت "ث"
االوحذار
انىمىرج
ط
انمعُار
َذ
ٌ
انمخعذ
ٌ
4,816
4,235 21,361
انثابج
1,46 1,61
**66,443
د
2
6
*
***6,612 1,616 1,1,8
1.881
معىً انعمم
6
3,118
4,481 13,538
انثابج
***
5,811
1,51 1,11 **61,128
1,463 1,111
1,644
معىً انعمم
***
4
1
*
3,516
انخذفك فٍ
1,264 1,166
1,338
***
انعمم
*** انمُمت دانت عىذ مسخىي 1,111
** انمُمت دانت عىذ مسخىي 1,11

يتضو مف جدوؿ  )9أف قيمة "ؼ" لمنموذجيف المتدرجيف لالنحػدار الخطػ دالػة ننػد
مستو

 ،)6,661وأف النموذج األوؿ لالنحػدار يشػير إلػ أف المعنػ تػ العمػؿ يعػد أتضػؿ

المتغيػػريف ت ػ التنبػػؤ بالقػػدرة نم ػ تحمػػؿ ا حبػػاط الػػوظيف ع حيػػث يشػػير معامػػؿ التحديػػد لهػػذا
النمػػوذج إلػ أف حػوال

 )%79,6مػػف تبػػايف القػػدرة نمػ تحمػػؿ ا حبػػاط الػػوظيف لػػد اتػراد

نينة الدراسة يمكف تفسير ت ضوء هذا المتغير ،ثـ يأت متغير التدتؽ ت العمؿ تػ المرتبػة
الثانيػػةع حيػػث يشػػير النمػػوذج الثػػان إل ػ أف ح ػوال

 )%81,7مػػف تبػػايف القػػدرة نم ػ تحمػػؿ

ا حباط الوظيف لد اتراد العينة ذاتها يمكف تفسير ت ضوء هذيف المتغيريف.

تفسري الهتائج:
أشارت نتا ا الفرض األوؿ ت
ا حباط الوظيف لد

جدوؿ  )1إل

ارتفاع مستو القدرة نم

أتراد العينة مف معمم ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية .واتفقت

نتيجة هذ الدراسة مع نتا ا دراسة محمد وآخريف - )661:نم
العينة-الت

أظهرت ارتفاع مستو القدرة نم

تفسير هذ النتيجة ت

تحمؿ

تحمؿ ا حباط لد

ضوء طبيعة العينة والمجتمع ال

تنتم

الرمـ مف اختالؼ

طالب الجامعة .ويمكف
إلي ع تالعينة مف معمم

ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية وهـ يدركوف أنهـ يتعامموف مع ت ة ذات طبيعة
واحتياجات خاصة ،وأنهـ يحتسبوف العناء والمشقة الت

يواجهونها كجزء مف القيـ الت

يؤمنوف بها مف منطمؽ أف العمؿ ليس مجالً لتوظيؼ قدرات الفرد وامكانات تحسب ،بؿ هو
- ;: -
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وقيم الت

مجاؿ لتوظيؼ مباد

حيات  .وهذا ينسجـ مع طبيعة المجتمع

يؤمف بها ت

السعودي وخصوصيت  ،وقيم الدينية ا سالمية الت

تحث نم تحمؿ الصعوبات واحتساب

األجر نند اهلل تعال  ،والتركيز نم الجوانب ا يجابية ،و َمض الطرؼ نف الجوانب السمبية،

وهناؾ جوانب إيجابية كثيرة تيما يتعرض ل الفرد مف ضغوط ،وأن ل يعمـ أيف الخير تيما
ش سي ًا
َف تُ ِح ُّبوا َ
َف تَ سك َرُهوا َ
س أس
س أس
أس
ش سي ًا َو ُه َو َخ سيٌر لَ ُك سـ َو َن َ
ُح ِبطَ ل مف أهداؼ ،قاؿ تعال َ " :و َن َ
وف" البقرة .)619:ومف جانب آخر ،إف نسبة كبيرة مف
َو ُه َو َ
شٌّر لَ ُك سـ َوالمَّ ُ َي سعمَ ُـ َوأَسنتُ سـ َل تَ سعمَ ُم َ
هؤلء المعمميف مؤهموف ت

كميات التربية سواء ت

الدبمومات المهنية ،ولديهـ القدرة نم

تهـ خصا ص ذوي ا ناقة البصرية والتعامؿ مع

مشكالتهـ ،تضالً نف ذلؾ الدنـ الخارج
الخاصة ت

براما بكالوريوس التربية الخاصة ،أو

الذي يحظ

ب معمـ ذوي الحتياجات التربوية

المممكة العربية السعودية ،كؿ هذا مف شأن المساهمة ت

ارتفاع القدرة نم

تحمؿ ا حباط الذي قد يواجه المعمموف ت العمؿ.
وأشارت نتا ا الفرض الثان
وا ناث مف معمم

الواردة ت

جدوؿ  )6إل

ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية ت

وجود تروؽ بيف الذكور
القدرة نم

تحمؿ ا حباط

الوظيف  ،وكانت هذ الفروؽ لصالو الذكور ،واتفقت نتيجة هذ الدراسة مع نتا ا دراسة
معوض ومحمد  ،)6669واختمفت مع نتا ا دراسات )(Jena, Kumari, & Gupta, 2015

; 2015الت أظهرت ندـ وجود تروؽ بيف الذكور وا ناث ت القدرة نم تحمؿ ا حباط لد
معمم التعميـ الثانوي ،كما اختمفت مع نتا ا دراسة ) Priti (2017الت أظهرت أف ا ناث
يظهرف مستويات أنم

ت

القدرة نم

تحمؿ ا حباط مقارنة بالذكور .ويمكف تفسير هذ

النتيجة ت ضوء ما ذكر معوض ومحمد  )6669مف أف األتراد يختمفوف ت القدرة نم
ومالبا ما يميؿ الذكور إل
تحمؿ ا حباط نتيجة ندة نوامؿ منها :تقييـ موضوع ا حباط،
ً
التقييـ الموضون لموقؼ ا حباط ت حيف إف ا ناث يممف إل التقييـ األقرب لمعاطفة من
لمواقعية ،ولذلؾ يكوف الذكور أكثر تحمالً لإلحباط مف ا ناث ،كما أف التنش ة الجتمانية ت
ناممنا العرب

قد تتيو درجة مف الستقاللية والحرية لمذكورع مما يزيد لديهـ الفرصة

لكتساب المهارات والخبرات الحياتية وذلؾ مقارنة با ناث ،وبالتال

قد ينعكس ذلؾ ت

التعامؿ مع المواقؼ المختمفة ،ومنها المحبطة نم وج الخصوصع مما يجعمهـ أكثر تحمالً
لإلحباط مقارنة با ناث.

- ;; -
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وتيما يتعمؽ بنتا ا الفرضيف الثالث والرابع والخاصيف بالعالقة الرتباطية والتنبؤ

والواردة ت

جداوؿ  ،)9-6أسفرت نتا ا الدراسة نف الرتباط ا يجاب

بيف القدرة نم

تحمؿ ا حباط الوظيف  ،وكؿ مف :معن العمؿ والتدتؽ ت العمؿ ،كما أف متغيري :المعن ت
العمؿ ،والتدتؽ ت العمؿ يسهماف ت التنبؤ بالقدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف لد

معمم

ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية ،وأف هذيف المتغيريف المستقميف يفسراف )%81,7
مف التبايف ت المتغير التابع ،وأف المعن ت العمؿ يعد أتضؿ المتغيريف ت التنبؤ بالقدرة
نم تحمؿ ا حباط الوظيف .
وبشكؿ ناـ اتفقت هذ النتيجة مع نتا ا دراسة معوض ومحمد  )6669الت
أسفرت نف وجود نالقة ارتباطية سالبة بيف تحمؿ ا حباط وخواء المعن ع ودراسة محمد
وآخريف  )661:الت أسفرت نف أف الهدؼ ت الحياة يسهـ ت التنبؤ بالقدرة نم تحمؿ
ا حباط .ويمكف تفسير ذلؾ بأف العمؿ الهادؼ ذو المعن يحقؽ أهمية مزدوجةع سواء نم
مهما لمحياة التنظيميةع ألن
مستو المؤسسات ،أو نم مستو الترادع تالعمؿ الهادؼ يعد ً
يساهـ ت المشاركة والندماج والتحفيز والحتفاظ بمواقؼ العمؿ واألداء التنظيم الجيد،
ونم المستو الفردي ،يساهـ ت الشعور بالرتياح والهناء الشخص  ،والرضا ،وتهـ أنمؽ
حاجز وقا ًيا ضد متطمبات العمؿ الشديدة وضغوط
ًا
لمعن الحياة بشكؿ ناـ ،كما أن يعد
واحباطات (Lips-Wiersma & Morris, Brunzell, Stokes, & Waters, 2018
.2011
ويمكف تفسير العالقة بيف التدتؽ ت العمؿ والقدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف مف
زاوية أف التدتؽ ت

العمؿ يتيو لمفرد ترصة تطوير مهارات جديدة تمكن مف التحكـ ت

العمؿ ،والمشاركة الفعالة تي  ،والنمو المهن  ،ومف ثـ مواجهة ضغوط واحباطات بتوازف
ونقالنية ،ويتفؽ ذلؾ مع نتا ا دراسة ) (Colombo & Zito, 2014الت أسفرت نف وجود
ارتباط موجب بيف التدتؽ ت العمؿ والتفاؤؿ والكفاءة المهنية ،وتعالية الذات ت العمؿ.
ومما سبؽ يمكف القوؿ إن يمكف التنبؤ بالقدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف
معمم

ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية بمعمومية كؿ مف :إدراكهـ ا يجاب

لد
لمعن

العمؿ ،وحالة التدتؽ الت يخبرونها تي ع تالمعمـ الذي يدرؾ أهمية وقيمة ما يقدم لطالب
مف ذوي الحتياجات الخاصة ،يثير تي التحدي شباع حاجاتهـ ،والتعامؿ مع مشكالتهـع
- ;< -
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كبير مف المسؤولية تجا هذ الف ة ،كؿ هذا مف شأن أف يساهـ ت
قدر ًا
مما يجعم يتحمؿ ًا
زيادة قدرت نم تحمؿ أنباء العمؿ ومتطمبات وضغوط .

التوصيات واملكرتحات:
ت ضوء نتا ا الدراسة ،أمكف صيامة بعض التوصيات ،ومنها:
-1الهتماـ بدراسة المصادر ا يجابية ت
ا ناقة البصرية  ،والت

الشخصية لد

معمم

ومعممات الطمبة ذوي

يمكف أف تعمؿ بمثابة مصادر وموارد لتطوير األداء الشخص

والمهن  ،ونوامؿ وقا ية ضد الضغوط المهنية ،وما يترتب نميها مف إحباطات مختمفة.
-6إجراء المزيد مف البحوث والدراسات الت
معمم

تهتـ بالمتغيرات الت

مف شأنها تعزيز التزاـ

ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية بالمهنة ،وتمنع تسربهـ منها إل

مهف

أخر قد تكوف بالنسبة لهف أقؿ ضغوطًا ،وخاصة المتغيرات المرتبطة بنموذج المطالب-
المصادر المهنية.

-6تصميـ براما إرشادية لتعزيز المعن ا يجاب  ،والتدتؽ ت العمؿ لد

معمم ومعممات

الطمبة ذوي ا ناقة البصرية.
واستكمالً لمبحث ت هذا المجاؿ تقترح الدراسة البحوث التالية:
-1التدتؽ ت العمؿ كمتغير وسيط ت العالقة بيف نموذج المطالب-المصادر المهنية وتحمؿ
ا حباط الوظيف لد معمم ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية.
-6القدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف لد معمم ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية ت
ضوء بعض المتغيرات الديموجراتية والتفانؿ بينها :نوع المعمـ معمـ مبصر/معمـ كفيؼ)،
والمؤهؿ العمم  ،والخبرة.
-6تعالية براما إرشادية تعتمد نم مداخؿ مختمفة لتنمية القدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف
والمعن والتدتؽ ت العمؿ لد معمم ومعممات الطمبة ذوي ا ناقة البصرية.
-7الفروؽ ت القدرة نم تحمؿ ا حباط الوظيف بيف ت ات مختمفة مف معمم الطمبة ذوي
الحتياجات التربوية الخاصة ،والعادييف.
تـ مػف خػالؿ البرنػاما البحثػ العػاـ بعمػادة البحػث العممػ -جامعػة
شكر وتكدير :هذا البحث َّ
الممؾ خالد-المممكة العربية السعودية برقـ .)1;:
- <6 -
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مراجع الدراسة

ابف الشيخ ،ربيعة  .)6618نالقة التزاف النفعال بالتدتؽ النفس  :دراسة ميدانية نم نينة مف

أساتذة التعميـ الثانوي بمدينة ورقمة .رسالة ماجستير مير منشورة ،كمية العموـ
ا نسانية والجتمانية ،جامعة قاصدي مرباح ،الج از ر.

باظة ،آماؿ نبد السميع  .)6611اختبار التدتؽ النفس كراسة التعميمات .القاهرة :مكتبة األنجمو
المصرية.

جابر ،جابر نبد الحميدع وكفات  ،نالء الديف أحمد  .)1<<6معجـ نمـ النفس والطب النفس ،
ج ،6القاهرة :دار النهضة العربية.

خضير ،مرتت إبراهيـ  .)6619كفاءة الذات العامة المدركة ونالقتها بالتدتؽ النفس وادارة األزمات
لد مدراء المدارس .مجمة كمية التربية ،جامعة األزهر.91-16 ،)6 19< ،

الرويم  ،النشم  ،بشير < .)661اليقظة العقمية والمرونة والتدتؽ النفس لد المرشديف الطالبييف
ت

محاتظة طريؼ بالمممكة العربية السعودية دراسة مقارنة بيف المرشديف الجدد

والقدام  .مجمة العموـ التربوية والنفسية.166-118 ،)6 : ،

رشيد ،تارس هاروفع ومطر ،نمار ساجد  .)6611ا حباط الوظيف ونالقت بجودة حياة العمؿ
لد

موظف المؤسسات الحكومية ت محاتظة الديوانية .مجمة العموـ ا نسانية ،كمية

التربية لمعموـ ا نسانية ،جامعة بابؿ.6;;-6:: ،: ،

الزيودي ،محمد حمزة  .)666:مصادر الضغوط النفسية والحتراؽ النفس

لد

معمم

التربية

الخاصة ت محاتظة الكرؾ ونالقتها ببعض المتغيرات .مجمة جامعة دمشؽ،)6 66 ،

<;.61<-1

سويد ،جيهاف نم السيدع وسعادة ،مروة صالح إبراهيـ ; .)661التدتؽ النفس ونالقت بجودة

الحياة الوظيفية واألداء المهن لد أنضاء هي ة التدريس بجامعة المنوتية ت إطار
التأهؿ والنتماد األكاديم  .مجمة كمية التربية ،جامعة المنوتية.1;1-169 ،66 ،

شراب ،نبد اهلل نادؿ ; .)661الصمود النفس

ونالقت بضغوط العمؿ مف وجهة نظر معمم

التربية الخاصة ت محاتظات مزة .مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات

التربوية والنفسية ،جامعة القدس المفتوحة.118-166 ،): 61 ،

نبد الحميد ،زينب سيد  .)6611الحتراؽ النفس لد معالج اضطرابات المغة .درا سات نربية
ت نمـ النفس.976-8;8 ،)6 16 ،
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العنزي ،يوسؼ بف سطاـ  .)6619الفروؽ ت تحمؿ ا حباط ت ضوء بعض المتغيرات الديمومراتية
لد

األحداث المقيميف ت

دور المالحظة :دراسة مقارنة .مجمة التربية لمبحوث

التربوية والنفسية والجتمانية ،كمية التربية ،جامعة األزهر.1:9-16< ،)6 196 ،

كطفاف ،منظر سمماف ; .)661التدتؽ النفس

لد

معممات رياض األطفاؿ .مجمة كمية التربية

لمعموـ ا نسانية ،جامعة ذي قار.186-161 ،)6 ; ،
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