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 :ُصلٖخامُل

وحػػ  الػػذةكا بػػيف  رتباطيةػػةالعبلقػػة اال طبيعػػة  إلػػب بحػػثِ  الدِّراسػػةُ ت ىػػد َ   الَينػػا و  الرُّ
ػة التةربويةػةوي االحتياجػات ذَ  الطُّػبلب  ُمعمِّملدى  الَميِن ّ  الذةات  عػف تػيرير  ، والكشػؼِ الخاصة
وحػ  الػذةكا  :فِمػ كؿ  يموجرا ية    الدِّ  الُمتغيِّراتبعض  نػت . وتكوة الَميِنػ ّ  الػذةات  الَينػا و  الرُّ
 الطُّػػبلب  ُمعمِّمػػمػػف ٍة( ُمعمِّمػػ٘ٓٔ، وُمعمِّػػـ ٘ٓٔ)ة ُمعمِّمػػو  ُمعمِّػػـ( ٕٓٔ)مػػف  الدِّراسػػة َعيِّنػػة

ػػة التةربويةػػةذوي االحتياجػػات  مػػف  ٓٚا، وعػػاقيف عيمي ػػالمُ  الطُّػػبلب  ُمعمِّمػػمػػف  ٓٚ) الخاصة
عوبات ذوي ُصػػػ الطُّػػػبلب  ُمعمِّمػػػمػػػف  ٓٚاتويػػػة، وطيػػػؼ الذة  وي اضػػػطرابِ ذَ  الطُّػػػبلب  ُمعمِّمػػػ
وحػػ  لمػػذةكا  الػػذةات  التةيريػػرقائمػػة  مػػف الُمختصػػرةسػػخة النُّ البػػاحروف  بَ وقػػد عػػرة . (الػػتةعمُّـ  الرُّ
  ُمعمِّمػل الَميِنػ ّ  الػذةات  الَينا  ميياَس  أعدواليد (، و  King & DeCicco, 2009)إعداد:
ة التةربويةةذوي االحتياجات  الطُّبلب  ارتباطيةػةعبلقػة  ( وجودُ ٔإلب: ) النةتائجت وأشارَ  .الخاصة

وح  الذةكا بيف  إحصائي اة وجبة ودالة مُ  َلػَدى ُمعمِّمػ  الطُّػبلِب َذوي  الَميِنػ ّ  الذةات  الَينا و  الرُّ
ةِ  وحػ  الػذةكا     إحصائي اوجود  روؽ دالة  عدـُ ( ٕ، )االْحِتياَجاِت التةرَبويةِة الخاصة  َو ًيػا الرُّ

ػػصأو  وعلمنةػػ لصػػال   الِخبػػرةلسػػنوات  َو ًيػػاوَ  ،إحصػػائي ادالػػة  روؽٌ ت  ُػػدَ ِجػػوُ   ػػ  حػػيف، لمتةخصُّ
 لمنػوع َو ًيػا الَميِنػ ّ  الػذةات  الَينػا  ػ   إحصػائي اروؽ دالػة  ُػ وجػودُ ( ٖ، )األعمب الِخبرةذوي 

  ُػروؽٌ  تْ دَ َجػوُ  األعمػب، كمػا الِخبرةلصال  ذوي سنوات  الِخبرةلسنوات  َو ًياوَ ، لصال  اإلناث
 الػذةكا مػف خػبلؿ  الَميِنػ ّ  الػذةات  الَينػا ب التةنبػؤ ( يمكفُ ٗ)و، لمتةخصُّص َو ًيا دالة إحصائي ا

وح  نتػاج المعنػب ، و يػديجػودي النة الوُ  التةفكير ة، وبعدّي:الكمية  الدةرجة) الرُّ ـة  الشةخصػا   (. وتػ
 .السةابية الدِّراساتو ظري و  اإلطار النة    ضَ  النةتائج تفسيرُ 

وحػػػ  الػػػذةكا  :ُةفتاحٖياااامٔل * الهلنااااُ  وي ذَ  الطُّػػػبلب وُمعمِّمػػػ – الَميِنػػػ ّ  الػػػذةات  الَينػػػا  – الرُّ
ة التةربويةةاالحتياجات   .الخاصة
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Spiritual intelligence and its relationship with professional 

subjective wellbeing among teachers of students with special 

educational needs in the light of some variables 

 Abstract: 

The study aimed to explore the relationship between Spiritual 

intelligence and professional subjective wellbeing among teachers of 

students with special educational needs, investigate the role of 

demographic variables on Spiritual intelligence and professional subjective 

wellbeing. The sample of the study consisted of (210) teachers of students 

with special educational needs (70 teachers of students with intellectual 

disabilities, 70 teachers of students with of autism, and 70 teachers of 

students with learning disabilities). The researchers adapted The Spiritual 

Intelligence Self-Report Inventory (SISRI-24) (King & DeCicco, 2009), 

and prepared an professional subjective wellbeing for teachers. Results of 

the study indicated that: (1) there was a positive statistically significant 

correlation between Spiritual intelligence and professional subjective 

wellbeing among teachers of students with special educational needs, (2) 

there were no  statistically significant differences in spiritual intelligence 

according to: gender and specialist, while there were statistically 

significant differences in spiritual intelligence according to experience 

years for high,(3) there were statistically significant differences in  

professional subjective wellbeing according to: gender for females, 

experience years for high and according to specialist, and (4) professional 

subjective wellbeing can be predicted by Spiritual intelligence (total scores, 

and two dimensions: critical existential thinking, and personal meaning 

production). The results of the study were discussed in the light of literature 

and previous studies. 

Key words: Spiritual intelligence, professional subjective wellbeing, 

teachers of students with special educational needs. 
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 ظسٖيُة:وخلفيُتها الٖي الدِّزاسٔة كدِّمُةُم

ر يتيرة  يا شمَ أو  يامَ تيدُّ  ـ  إفة ومف رَ  األمة؛ـ يدُّ فارقة    تَ ال عبلمةَ ال التةعميـُ ُيعدُّ 
 ؽُ عمِّ تُ عوب والشُّ  األمـ إضا ًة إلب أفة ، ةاليادمـ واألجياؿ وعية لؤلمت ةَ عممية ُيعدُّ بو، كما 

الفرد  صب ُ بحيث يُ  ؛أ رادىا شخصيةِ ؿ جوانب يشك   ت ـُ سيِ سيو ألنة  ؛يو كبيرة عمآماالً 
 ،ُمعمِّـالف: ، لتتضمة التةعميميةة العمميةةكاف ر د أتتعدة وَ  .ةا جودة عالية وذَ  اقً فوِّ تَ مُ  يانتم  لَ المُ 
 بعضٍ يا مع بعضُ  ىذه األركافُ  تتكامؿَ  ، ويجب أفْ ... إلخ ،الدِّراسيةةوالمناىج الب، والطة 

 .التةعميميةة العمميةةو مف رجُ اليدؼ المَ  ؽَ لك  يتحية 
 ، وييعُ يااوية  يالزة  حجرُ  وكما أنة ، التةعميميةة العمميةةأىـ أركاف  أحدَ  ُمعمِّـالوُيعدُّ 
 ر عِ االىتماـ بو لِ  يجبُ لذلؾ ، التةربويةةتحييؽ األىداؼ  سئوليةُ مَ كبير  بشكؿٍ عمب عاتيو 

، بما وره عمب أكمؿ وجوٍ دَ  أدا ِ  عمبات الت  تساعده دراتو وتو ير كا ة اإلمكان تو وقُ اكفَ 
مشاركتو الفاعمة     يضمفُ  ، بشكؿٍ التةعميميةة العمميةة   تحييؽ أىداؼ  ُيسيـ بشكؿ كبيرٍ 

يا    عِ رُّ فَ المعر ة وتَ  عِ سارُ مف تَ  سـ بو العصرُ فؽ مع ما يتة ، وما يتة ارجو منيتحييؽ المَ 
 شتب مجاالت الحياة.

ة التةربويةةذوي االحتياجات  الطُّبلب ُمعمِّـُ  يعدُّ وَ  ف يُمعمِّمالف أكرر  ئات مِ  الخاصة
غوط مصادرُ لديو  دتتعدة  حيثُ ؛ اليوميةةشكبلت والمُ  الَميِنيةةغوط ًضا لمضُّ عرُّ تَ  ؛  منيا ما الضُّ

بجانب عبلقتو  يتعمةؽومنيا ما رقية، والتة  ،يريالشة  اتببالجانب المادي؛ مرؿ: الرة  يتعمةؽ
اإلدارة، ومجاؿ بيئة العمؿ بشكؿ  ، وأوليا  أمورىـ، ومع زمبلئو، ومعمع طبلبو يةةالشةخص

 .)*((ٕ٘ٔٓ)جدوع،  عاـٍ 
ة التةربويةةذوي االحتياجات  الطُّبلب ُمعمِّـ يحيِّؽَ ولك    يما ىو ُمميب  جاحَ النة  الخاصة

ة، د ذاتو الفردية جرة مف مُ  رٍ يبكر أعظـ ش   إلب صوؿإلب الوُ حاجة يو    ،  َ وعمب عاتيِ 
األشمؿ. مع خاليو بالمعنب  التةواصؿوكذلؾ ، ف     رسالتوالخَ  ييوده نحو المعنبؾ حرِّ ومُ 

وح  الذةكا ُ وُيعدُّ  أىداؼ  طرييو لتحييؽِ     ُمعمِّـالأىـ الحاجات الت  تساعد  أحدَ  الرُّ
ةصمة و البُ و ، كما أنة التةعميميةة العمميةة    بحر الحياة،  ؿِ نيُّ الت  تساعده عمب التة  بو الخاصة

و باستمرار و وقمبُ ه وعيمُ ه جسدُ خذَ يتة  أفْ  الذي يجبُ  إلب ُيشير حيثُ  ضؿ لو، ألتيدير ما ىو 

                                                 
في التوثيق عمى اإلصدار السادس من دليل الكتابة العممية والتوثيق الصادر عن رابطة عمم النفس  وناعتمد الباحث)*(

 .APAاألمريكية 
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؛  (Costello, 2013; khorakian, et al., 2020لمحصوؿ عمب ما يريد مف الحياة 

 . (6102أسَؤط، 
وح  الذةكا ُ  عدُّ يُ وَ  عمب استخداـ المصادر  الفردَ الت  تساعد  الُيدراتأىـ  أحدَ  الرُّ
وحيةة غوط واجية مف أجؿ مُ  الرُّ  تفسيرِ  تساعده عمب كما، اليوميةةالمشكبلت  ؿِ حمُّ تَ وَ الضُّ

 الرِّضاب الشُّعوراعده عمب يس بشكؿٍ  غزًى أكبرضف  عميو رراً  ومَ وتُ و    سياؽ أوسع أدائِ 
 .(Emmons, 2000; Zohar & Marshal, 2000) الذةات  الَينا و 

ذا كافَ  وح  الذةكا  وا  بيا  سـَ يتة  أفْ يجب الت   ياراتالمَ أو  الُيدرات مف أىِـّ  الرُّ
 التةربويةةذوي االحتياجات  الطُّبلب ُمعمِّـ بو،  إفة  طِ ناوره المُ دَ  ُيؤدِّيك  لِ بشكؿ عاـ  ُمعمِّـُ ال

ة مو مع ض لو مف ضغوط عديدة    تعامُ نظًرا لما يتعرة  ؛أكبر بحاجة إليو بشكؿٍ  الخاصة
 .عامةً  بو المحيطةالعمؿ  بيئة، و خاصةً  طبلبو وأوليا  أمورىـ

 إلب يشيروف النةفسعمما   نياية اليرف العشريف بدأ اىتماـُ مع وجدير بالذكر أنةو 
ات الذةكا نظرية بوضع  Gardner (1983)وقاـ  ،الذةكا ة    غير معر ية  جوانب
ف م و مجموعةٌ نة أب عمَ  إليو رُ ظَ نْ يُ  أفْ  يجبُ  البشرية  الذةكا َ  فة أَ إلب  ؿَ وصة تَ وليد  ،دةتعدِّ المُ 

، تفاوتةبدرجات مُ  البشر ولكفْ  يمتمكيا جميعُ  الُيدراتتمؾ  فة أدة، و والكفا ات المتعدِّ  الُيدرات
 اا آخرً عدً بُ  ليضيؼ الِوجَدان  الذةكا بنظريتو عف  Goleman (1998)  رـ جا  بعد ذلؾ 

 إلب اآخرً ا نوعً  Emmons (2000) أضاؼ رـ ، أىميتياأوض  و  لمشاعرُ ا ، وى لمذةكا 
وح  الذةكا وىو  ،Gardnerات الت  تبناىا الذةكا قائمة    spiritual Intelligenceالرُّ

 ويعن  بو االستعدادات ،الذةكا  أنواعمف  انوعً  تكوفَ  ة يجب أفْ وحانية الرُّ  فة أيري  حيثُ ؛ 
وح الت  تعتمد عمب الجانب  الُيدراتو  المشاكؿ وتحييؽ األىداؼ  الفرد مف حؿِّ  فُ مكِّ تُ وَ  ،الرُّ

 & Sánchez-Martín, Álvarez-Gragera, Dávila-Acedo) اليوميةة   الحياة 

Mellado, 2017). 
وح  لمذةكا  عديدةً  الباحروف تعريفاتٍ  وجدَ وَ   و رة ؛  يد عَ بتفنيد األدبيةاتِ  الرُّ

Zahar & Marshal (2000)    ِـُ ييِّ ، وىو يُ أوسع   مصطم   السُّموؾ يضعُ  ذكا ٌ  ونة يب 
نا المعر   ليعمؿ ذكاؤُ  إليونحتاج  أساٌس خريف، وىو نا وطريينا لمحياة ميارنة باآلعممَ 

و نة أعمب   Vaughan (2002) يما يشير إليو  األعمب. الذةكا وىو  ،والعاطف  بكفا ة
ف و يتضمة نة أ، و الحياةوعبلقتو بالوجود     ،ة لمفرد، ومزاجوالدةاخمي عيميةةال بالحياة "االىتماـُ 
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عة مف بصير بمستويات متنوِّ التة  أوبالوجود  الُمتعمِّيةيـ العميؽ لؤلسئمة ة لمفَ اليابمية 
 ،والبحث    المعنب مييز،عمب التة  الُيدرةو نة يبِ  و  يد عرة   Nasel  (2004) اأمة  ،الشُّعور

 ,Yazdekhasti, Erfan, & Nazari  وعرة كما  .ةوحية ة ورُ جودية وحؿ قضايا وُ 

 أشكاالً  ظيرتُ منيا كؿ واحدة  الُيدراتيارات و ممف ال عةً تنوِّ مُ موعة جم ؿُ رِّ ميُ  وينة ب (2015)
ا يساعد موكي  ا سُ نفسي   بنا ً  وصفِ بو  كما ُيعدُّ اريخ ، والتة  االجتماع  السِّياؽمف  مختمفة
يكوف لدى  أفْ  يِـّ مُ ال نحو ذواتيـ،  مفِ  ؼٌ عاطُ يكوف لدييـ تَ  يـ، وأفْ وقفِ مَ  يييـِ تَ   األ راد  

ا نحو فً روا تعاطُ ظيِ يُ  أفْ  كفِ مو مف المُ إنة  ولذلؾ  ؛اتفية عمب الذة شة بال ٌس األ راد إحسا
 .اآلخريف

وح  الذةكا تعريفات  أفة  يتةض ا سبؽ وممة  ـة ؿ ب األوة نحَ ؛ المَ يفِ ْنحيَ ت مَ أخذَ  الرُّ ت
ـة تعريُفونحب الران  و قدرة، والمَ ينة ب تعريُفو أوضحا أىميتو     نحييفِ بل المَ ، وكِ يارةو مَ ينة بِ  ت

داخؿ  عنبزيادة البصيرة لدى الفرد    األمور واليضايا الحياتية؛ عف طريؽ البحث عف المَ 
 ات واآلخريف.ؼ مع الذة عاطُ نوًعا مف التة  ،    الحياة بشكؿ عاـ، بشكؿ يخمؽُ النةفس

وح  الذةكا َ  إفة  المدارس؛ وذلؾ مف خبلؿ ارتباطو الوريؽ     حيوي ورٌ دَ لو  الرُّ
 لتنمية عمؿٍ  رَش وِ  التةعميميةة الُمؤسةسات دَ يِ عْ تَ  يجب أفْ ف؛ لذلؾ يُمعمِّملم الَميِن ّ  الرِّضاب

وح  الذةكا   د مفتزيَ كتبات بالكتب ذات الصمة لالمَ  وتُرري ،   بيئة العمؿ فَ يُمعمِّملم الرُّ
ا يكوف لو ساتيـ، ممة األ ضؿ لمؤسة  التةيييـىـ عمب وتساعدَ تيـ، وسعاد الوظيف  ىـرضا
، ور ع جودة حيطيف بيـالمُ ىـ مع لزيادة صبرِ  فَ يُمعمِّمالعمب  اإليجاب  الكبير األررُ 

ىـ كما تساعدُ  بشكؿ أ ضؿ، والعمؿ، عاـٍ  بشكؿٍ وظيف  يـ الئِ أداو    خاصٍ  بشكؿٍ  يـواصمتَ 
 أ ضؿَ  بطرييةٍ  ـتواجييت الت  المشكبل ؿِّ حو    خريف بشكؿ أكبر،ساعدة لآلالمُ     تيديـ

(Hajializadeh et al., 2015; Tehubijuluw, 2014). 
وح  الذةكا  َذوو األشخاُص    يابيعة واحترامِ الطة  بحبِّ  وفسمتِّ يَ  المرتفعِ  الرُّ

، ختمؼٌ ومُ  تنوعٌ مُ  وعمب أنة ظر لمعالـ عمب النة  ة األ رادقدر  إلبرونة مُ التشير  ؛ حيثُ المرونةو 
 سـُ تة ، كما يَ ستجداترات والمُ طوُّ طبًيا لمتة  وا ؽِ والتة يـ عمب الفَ تيـ قدر إلب أيًضا كما تشير 

الواقع(، ة كما ى     عمية بيدراتو الفِ  الشةخصع  )وَ  الذةات ع  الوَ ب األ راد أيًضا ىؤال ِ 
بيف  ظر إلب الروابطعمب النة  الُيدرة، و مف خبرات الفشؿ التةعمُّـعمب المواجية و  الُيدرةو 

يرير يـ عمب التة زوف بيدرتِ يتمية و  ،عمب العمؿ الُيدرة، و الجماع  التةفكيراألشيا  المختمفة و 
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 ة اكتساببكيفية  يتعمةؽ،  يو تيـيير مسار حياغْ عمب تَ  الُيدرة يـيمنحُ كما  يـ،حولَ  فْ  يمَ 
 الذةكا ُ   ؛ ، واالجتماع الشةخص الذةكا رتبط بو يوتنميتيا، كما أنة فات لمصِّ  الشةخص
ه لآلخريف، و وتيديرُ يمُ االجتماع  ىو  َ  الذةكا و وتطويرىا، و المر  لنفسِ  يـُ   ىو  َ الشةخص

 &  Supriyanto,  Ekowati)يـ جميع أشكاؿ الحياة مف حولو رـ ينتي  بو الحاؿ لفَ 

Masyhuri, 2019; Wiguna & Yadnyana, 2019). 
 النةفس ظر عمما ِ نَ  اتالباحروف اختبلً ا    وجي جدَ ، وَ السةابية وباستيرا  األدبياتِ 

وح  الذةكا نات كوِّ ف حوؿ مُ يوالباحر ـة  ؛الرُّ  :ؿاألوة  االتِّجاه: ظر إليو    اتجاىيفِ النة   يد ت
وح  الذةكا لب إ رُ ظَ نْ يُ   ، مرؿ:الفرعيةة مجموعة مف الميارات فُ ميارة تتضمة و أنة عمب  الرُّ

Wigglesworth (2012)  وح  الذةكا الذي وصؼ  ياراتٍ مَ  أربعِ مف  فُ و يتكوة ينة بِ  الرُّ
 Higher-self/Ego Self األعمبباألنا / باألنا الذةات  ع الوَ رئيسية، وى : 

Awareness َالعاـ  عْ ، والو Universal Awareness ، ب األنا/ عم الذةات  ؽُ فوُّ التة
وح جود الوُ فوؽ االجتماع / والتة ، Higher-self/Ego Self Mastery األنا العميا   الرُّ

Social Mastery / Spiritual Presence ، ِ فُ تضمة تَ  الرةئيسيةةىذه الميارات  فة وا 
وح  الذةكا إلب  ينظرُ ان :  َ الرة  االتِّجاها أمة  .ةً  رعية  ميارةً  فَ عشريوَ  اواحدً  ، و قدرةٌ عمب أنة  الرُّ
 Emmons، مرؿ: النةفس    مجاؿ عمـمف الباحريف  عديدُ  االتِّجاهىذا  ببنة تَ وقد 

وح  الذةكا الذي وصؼ  (2000)  ، وى  تتفاوتُ  رعية دراتخمس قُ  ف مفو يتكوة ينة ب الرُّ
   حاالت  خوؿالدُّ ب عم الُيدرةو ، والسمو ؽفوُّ التة  عمب الُيدرة، وى : مف شخص آلخرٍ 

وحيةةالموارد واإلمكانات ؼ ب توظيمع الُيدرة، و وحانية عمييةرُ  المشكبلت  حؿِّ     الرُّ
 عمب الُيدرةو مفت لبلنتباه، الفاضؿ المُ  العفيؼِ  السُّموؾالمشاركة     عمب الُيدرةو ، الحياتية
 Amramلو  ظرَ ، كما نَ فمع اآلخري اليوميةةواألحداث والعبلقات  المواقؼاسترمار 

 عمة،والنِّ   ،عْ والوَ  عنب،رئيسية، ى : المَ  دراتقُ  سبعِ ف مف و يتكوة عمب أنة أيًضا  (2008)
  داخمًيا. يةوجة المُ  والحرية لمذات، مم السِّ  والحييية، واالستسبلـ سام ،والتة 

 & Amram (2008) مف  ؿ  كُ  الران ، وتماشًيا مع نظرة االتِّجاهو   ضو  

Emmons (2000)  ٍقترحَ اكبير  إلب حد King (2008)   وKing & DeCicco 

وح  لمذةكا رئيسية نات كوِّ مُ  أربعةَ  (2009)  وى :و، عا لو ميياًسا ليياسِ ووضَ  ،الرُّ
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يـ العميؽ لؤلسئمة بن  عمب الفَ عنب المَ عمب إنتاج أو إبداع المَ  الُيدرةعن  يو 
 لحؿِّ  الشُّعورستويات مختمفة مف عمب استعماؿ مُ  الُيدرةالوجود والوع ، و بِ  الُمتعمِّية

    طبيعة الوجود والواقعِ  التةفكيرعمب  الُيدرة وكما ى، (Amram,2008المشكبلت )
عمب  الُيدرةة؛ وكذلؾ ة/الميتا يزييية جودية ضايا الوُ وغير ذلؾ مف اليَ  ،والكوف والفضا  والوقت

 .(Dhatt, 2015)بوجود الفرد  يتعمةؽ   المسائؿ غير الوجودية  يما  التةفكير
  Personal Meaning Production :يالٖشخص عيىامَل إىتاُج -ٕ

 جارب  والغرض مف جميع التة الشةخصعنب عمب استخبلص المَ  الُيدرةويعن   

زيادة  إلب ُيؤدِّيمما  ؛الحياة ضِ رَ غَ  استخبلصعمب  الُيدرة، بما    ذلؾ عيميةةالة و المادية 
ماذج النة  نسافُ اإلِ   ، كما يبنِ (King, 2008; Zohar & Marshall, 2000)  الرِّضا

وحيةةلمحيائؽ  عيميةةال عالجة المعمومات مف و مف خبلؿ مُ يا بالمعنب لنفسِ ، ويصبغُ الرُّ
تياف  اإلبداعِ عمب  الُيدرةا ف أيضً جارب ويتضمة ، والتة ةاألدبية صوص صص، والنُّ اليِ  معنب وا 

  .(Mayer, 2000) وىد يا الحياة
  Transcendental Awareness :أو الفائُل تساميامُل يِعالَو -ٖ

 المادي، والعالـ ،الذةات مف تساميةمُ  أبعاد أو أنماط تحديدِ  عمب الُيدرة ويعن 
 عمب ؼِ عرُّ التة  عمب الُيدرة ايرا يي ع ،الوَ  مف ةطبيعية  حاالت خبلؿ ، وذلؾالمادي وغير
ؿ فاعُ عميؽ لمتة  يـٍ فَ ، بشكؿ يسم  لو ب(Vaughan, 2002) ةوالمادية  الذةات مع العبلقة

عمب  الُيدرةيعن  أيًضا كما ، (King, 2008)  واآلخريفَ  تبادلة مع نفسووالعبلقات المُ 
 دة األبعادتعدِّ دة وواسعة ومُ تعدِّ نة مع حييية مُ تضمِّ يا مُ وأنة  ،ةِ بيعية بالحييية الطة  االعتراؼِ 

(Noble, 2008). 
  Conscious State Expansion :عيالَو حالة شيادُة -ٗ

 مف وغيرىا ،صوىاليُ  ع الوَ  حاالت مف والخروج خوؿالدُّ  عمب الُيدرةوتعن   
 (ذلؾ إلب وما بلة،والصة  ر،فكُّ والتة  العميؽ، ؿيمُّ التة     كما) الفرد تيدير    شوةنة ال حاالت

(Vaitl, et al., 2005)   ، ركيز، تة ال مف عمب البيا     حالة الُيدرةيعن  ف كوِّ ىذا المُ و
ير العادية أو غجارب بوؿ التة ؿ، وقَ حمُّ   والتة سامُ عمب التة  الُيدرةو  حميم ،التة  التةفكيرو 
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  عاطؼ، وبتركيز، وبزيادة التة بصيرةِ ال ونفاذِ  ي باإلدراؾ النة يا ترتبط كما أنة  تناقضة،المُ 
 .(Louchakova, 2005)  ديي بَ الحس الأ ضؿ، و 
وح  الذةكا  يرتبطُ و  ظرية ليذه النة  َو ًياو ، Horn & Cattel (1960)  بنظريةِ  الرُّ

 تبمورالمُ  الذةكا ، و Fluid Intelligenceائؿ السة  الذةكا : قسميفِ  إلبينيسـ  الذةكا  فة إِ  

crystallized intelligenceالفردية  الُيدرات مف ف مجموعةً ائؿ يتضمة السة  الذةكا ُ   ؛
عمب استخدـ  الُيدرة، و المعنبو ، بيضايا الوجود يتعمةؽستنتاج  يما الت  تساعد عمب اال

وحيةة الُيدرات  عيميةةال   تفسير المرونة  ائؿالسة  الذةكا  سيـُ يُ المشكبلت، و     حؿِّ  الرُّ
وح  الذةكا نة    تضمة المُ  مف  مجموعةً  رتبموَ المُ  الذةكا ُ ف يتضمة  خروعمب الجانب اآل، الرُّ

الرئيس  المصدرَ  فة أَ ، كما يا  ، ومف خبلؿ الموقع الرة التةربية مف الفرد يامُ تعمة يالت   الُيدرات
، مما ياالت  يحيا  ي ىا مف البيئةالت  يستمدُ  ريا ة الفرد    فُ مُ كْ درات المتبمورة يَ لميُ 

مفاىيـ المتبمور أيًضا ب الذةكا ُ يرتبُط ، لذلؾ خرآ إلب خصٍ يا تختمؼ مف ريا ة شَ يجعمُ 
وح  الذةكا   .(King, 2008) الرُّ

وح  الذةكا  أفة  التةعميـ   مجاؿ  الخبرا  معظـُ و  النةفس عمما ُ  يعتيدُ و  لدى  الرُّ
ىـ عمب دُ مف إنتاجيتيـ، ويساع يدُ زِ يُ وَ  كبير    رضاىـ الوظيف  بشكؿٍ  ُيسيـُ  فيُمعمِّمال

 فُ و ُيحسِّ ، كما أنة الَميِنيةةتيـ ز كفا َ عزِّ ا يُ ؛ ممة اليياـ بواجبات وظيفتيـ عمب أكمؿ وجوٍ 
المحيطيف بيـ    اآلخريف  األشخاصِ بو  يـمشر يبو  يـئِ زمبل بو  يـ بينفسيـعبلقتَ  ؽُ وُيعمِّ 
رابط مع المحيطيف والتة  النةفسمف الرية ب عاليةً  ُيظيروف مستوياتٍ يـ يجعمُ مما  العمؿ؛ بيئة

حةتحييؽ ىـ    و يساعدُ كما أنة ، بيـ بشكؿ أكرر  اعمية ؿ مف ، وييمِّ عيميةةالو  الجسميةة الصِّ
 ;Behloli, et al., 2015)  النةفساإلجياد  وأوتر التة  وأعب التة شعورىـ ب

Hajializadeh et al., 2015; Hall, 2020; & Akhter, 2015; Mróz & 

Kaleta, 2016; Tehubijuluw,  2014).  
وح  الذةكا  أفة  يتةض  السةابيةات وباستيرا  األدبية  يرتبط بعديد مف الخصائص  الرُّ

، والكفا ة الَميِن ّ رابط التة ، و الَميِن ّ  الرِّضا  :  تتمرةؿ، والت  فَ يُمعمِّمالفات لدى والصِّ 
 ليـ. الَميِن ّ   الذةاترات لمينا  مؤشِّ  ىا مف أىِـّ َعدة  فُ كِ ُيمْ الت  و  ،الَميِنيةة

يمة جًدا الت  يجب المُ  األمورمف ( الَميِن ّ )   بيئة العمؿ   الذةات الَينا وُيعدُّ 
 الَينا ستوى مُ  ارتفاع أفة إلب  الدِّراساتمف  حيث أشارت عديدٌ ؛ ُمعمِّـالبيا لدى  االىتماـُ 

  ,Garssen)ـكبير    تحسيف أدائي سيـ بشكؿٍ ف سوؼ يُ يُمعمِّماللدى  الَميِن ّ   الذةات
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Visser, & de Jager Meezenbroek, 2016; Holm, Lugosi, Croes & 

Torres, 2017; Bücker, Nuraydin,  Simonsmeier,  Schneider & 

Luhmann, 2018; Li, Guan,  Tao,  Wang,  & He,  2018; Becker,  

Kirchmaier, & Trautmann, 2019). 
  الذةات الَينا صطم  مف البحوث الت  تناولت مُ  غـ مف وجود عديدٍ وعمب الرة 

subjective well-being  ُالمصطمحات  مف ع عديدٍ مَ  و يتداخؿُ تينات، إال أنة نذ السِّ م
عف الحياة  الرِّضا، و quality of life، وجودة الحياة  happinessالسةعادةخرى، مرؿ: األُ 

satisfaction of life.  خرى إلب مع المصطمحات األُ صطم  المُ  ؿ داخُ تَ  سببُ  يرجعُ قد و
تخصصيف حدودة مف قبؿ المُ شيوع استعمالو وعدـ تحديده بسبب استعماالتو غير المَ 

الت   العربيةةوالبحوث  الدِّراساتؿ جمًيا    داخُ ىذا التة  . ويظيرُ سوا  والعامة عمب حدٍ 
و يعن  و عمب أنة رجمَ ،  منيـ مف تَ مختمفةٍ  عافٍ بعدة مَ  wellbeing صطم َ مُ  متْ رجَ تَ 

(، ٕٕٓٓعم ، مينينة )أو الطُّ  (،ٕٛٔٓ، المري) اه" "الرة أو (، ٕٗٔٓ اىة" )شاىيف، "الرة 
أو طيب الوجود  (،ٕ٘ٔٓتممسان ، (، أو االرتياح )ٖٕٔٓية )الجماؿ، النةفس السةعادةأو 

عمة، )" الَينا "(، أو ٖٕٔٓأو "طيب الحاؿ" )عبدالجواد، (، ٕٙٔٓ)أبوحبلوة، والشربين ، 
 .الَينا و عمب أنة  وفترجمو الباحري(، و   البحث الحال  سوؼ ٜٕٔٓ، والطاىر

جيت ،  يد اتِّ  الذةات الَينا  والبحوث الت  تناولت الدِّراساتمف  وباستيرا  عديدٍ 
، ومنيا عمب سبيؿ المراؿ: َعيِّنةة لو ترتبط بمجاالت مظاىر نوعية مَ  ؿِ ناوُ إلب تَ  الدِّراساتُ ىذا 
 الَينا و  واج ،الزة   الذةات الَينا و  االجتماع ،  الذةات الَينا األكاديم ، و   الذةات الَينا 
المختمفة    مجاالت  راتوؤشِّ ومُ   الذةات الَينا فيـو وىذا يعن  توظيؼ مَ . الَميِن ّ   الذةات
 نسبية يختمؼُ  حالةٌ  الَينا  أفة  ى الباحروفيرَ عاـ؛ حيث  يا، وليس دراستو بشكؿٍ بعينِ 
     الذةات الَينا الفرد ب ، وعمب سبيؿ المراؿ قد يشعرُ بيا مف مجاؿ آلخرٍ  الفردِ  عورُ شُ 

، ولديو انفعاالت ةاألكاديمية ، ويكوف راضًيا عف حياتو األكاديم كالمجاؿ  عيفٍ مجاؿ مُ 
 ال   إفة البحثَ . وبالتة يا     مجاؿ آخرٍ عاسة والشة و يشعر بالتة ، ولكنة دراستوإيجابية    

  ُمعمِّم، ومف واقع حياة التةعميـو  التةربية   مجاؿ   الذةات الَينا  فيوـَ مَ  وظِّؼُ الحال  يُ 
ة التةربويةةوي االحتياجات ذَ  الطُّبلب ، ومف خبلؿ الَميِنيةةى تيييميـ لحياتيـ ، ومدَ الخاصة

 .الَميِن ّ   الذةات الَينا ُ عميو  ؽُ مَ طْ المختمفة، وىو ما يُ  الَميِنيةةالمواقؼ واألنشطة 
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أرسطو  ونان ، عندما أطمؽَ إلب العصر اليُ   الذةاتنا  اريخية لميَ ذور التة تعود الجُ و 
أصميا المغوي  وى  تعن     ،Eudemonic زدىرةأو المُ  بةيبالحياة الطة  الُمسماةَ  نظريتو
يرتبط بفضائؿ  الَينا ُ  َ  ؛عمة رة النِّ المبلؾ الحارس أي وَ   ، وى  تعنِ Demonia  اليونان 

 .(Holm, Lugosi, Croes, & Torres, 2017) والوجود ذي المعنب الحياة والعطا 
ة الت  الِوجَدانيو  المعر يةة اتالتةيييمو ينة بِ   الذةات الَينا َ  Diener (2000) ؼُ ويعرِّ 

ارة ب المشاعر السة عندما تتغمة  حدثُ يَ   الذةات الَينا الفرد ب الفرد عف حياتو؛  شعورُ  ىلد
 زُ ة تتمية ة إيجابية نفسية  و حالةٌ ينة بِ  Carr (2004)و  ُ ارة. ويعرِّ عمب المشاعر غير السة 

مب عف الحياة والوجداف اإليجاب ، وانخفاض الوجداف  الرِّضامرتفعة مف  بمستوياتٍ  . السة
الُمتعمِّية بحياة ة الِوجَدانيو  المعر يةة اتالتةيييم جمؿُ و مُ بينة  Kashdan (2004) و ُ كما يعرِّ 
 و و    حالو جيدة. ويعرِّ بينة  الشُّعورو  ؟عَ وقة مف أىدا و كما تَ  حيِّؽيُ ف كـ تضمة الت  تَ الفرِد 

تحييؽ اإلشباع  ، ويرجع ذلؾ إلب مدِّ السةعادةا بالشُّعور الدائـ نسبي  و ( بينة ٕٛٓٓ)عكاشة 
ا دياب   واالجتماع ، أمة النةفسؽ بنوعيو وا ُ ، والتة النةفسعف  الرِّضابكا ة أشكالو وجوانبو، و 

االنفعاليةة األ عاؿ  وأحكاـَ  المشاعرَ  فُ لحياتيـ، ويتضمة  األ راد يييـُ و تَ ينة بِ   و(  يعرِّ ٖٕٔٓ)
 Eryilmazؼ يعرِّ  السِّياؽ   نفس و  عف الحياة. الرِّضاجاه أحداث الحياة وَ تُ وُردوَدىا 

مبيو  اإِليجابيةةلممشاعر  ةِ راداإل  يييـُ و تَ ينة ب  الذةات الَينا  (2011)  ؛عف الحياة الرِّضاو  ةالسة
مبي، ونادرًا لممشاعر اإِليجابيةةاأل راد كريًرا لممشاعر  َض عرة  إذا تَ  عف  الرِّضايشعروف ب ةالسة

  . الذةات الَينا عاٍؿ ب لدييـ شعورٌ  دُ تولة حياتيـ، وعندئذ يَ 
ربلرة،  ظرٍ مف وجيات نَ   الذةات الَينا  ت يا عرة أنة  السةابيةعريفات مف التة  يتةض ُ 
 فُ تضمة ة؛ وى  تَ الِوجَدانيو  المعر يةةاحية ة مف النة الفرد بحالة إيجابية  عُ تُّ مَ وى : األول : تَ 

انية: ى  ة لدى الفرد، والرة مشاعر إيجابية  ة لمحياة، إضا ة إلب وجودِ إيجابية  ةً معر ية  يييماتٍ تَ 
مبية الِوجَدانيو  المعر يةة اتالتةيييم ييا الفرد بغياب  عُ يتمتة  حالةٌ  بيف  جمعُ ، والرالرة: تَ ةالسة

ة مع غياب ة إيجابية ة ووجدانية يييمات معر ية وجود تَ  شترطُ األولب والرانية؛ أي تَ  الحالتيفِ 
مبي اتالتةيييم ظر نة الجيات ف اختبلؼ وِ غـ مِ . وعمب الرة  الذةات الَينا الفرد ب لك  يشعرَ  ةالسة
ظر الرانية مع وجية النة  وفَ يتةفيالباحريف  ال أفة ، إِ  الذةاتنا  يـ لميَ    نظرتِ  السةابيةالربلرة 

ة الِوجَدانيو  المعر يةة اتالتةيييممجموعة مف  فُ تضمة يَ   الذةات الَينا  أفة   كرةَ  الت  تدعـُ 
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بعيدة  ةٍ ة حيييية نا نعيش    حياة واقعية ؛ ألنة َشرًطا البجداف السة الوِ  ، وليس غيابُ اإِليجابيةة
مبي وتختف   يو المشاعرُ  اإِليجابيةة المشاعرُ ب  يو رال  الذي تتجمة عف العالـ المِ   .ةالسة
 ,Busseri & Sadava, 2011) (Eid & Larsen مف الباحريفَ  عددٌ  رُ يويش

 عر  مَ  فٌ ُمكوِّ األوؿ: ؛ يفِ كونَ مُ  إلب عادة ينيسـ واسع مفيوـٌ   الذةات الَينا َ  أفة إلب  ;2008 
Cognitive component  عف الحياة الرِّضا فُ ويتضمة life satisfaction ، : والران

 Emotional  الِوجَدان  الَينا ف ويتضمة  Affective componentوجدان   فُمكوِّ 

well-being ف المُ  ؛ حيث يعكُس  الحياة عف ضالمرِّ  الشامؿ المعر   التةيييـالمعر   كوِّ
 سبيؿ عمب دة،حدة المُ  الحياة مجاالت وكذلؾ العالـ، مستوى عمب الحياة عف الرِّضا أي)

ف يعكُس ،  يما (واج الز  الرِّضاأو  الوظيف ، الرِّضا: المراؿ  تيريرٍ  وجود الِوجَدان  الُمكوِّ
 ارة. السة  غير المشاعر وغياب السةعادة مف مشاعر  ّ رضِ مُ 

ة جاىات رئيسية و  اتِّ    ضَ   الذةات الَينا شعور الفرد ب وقد حاوؿ الباحروف تفسيرَ 
ى العمما  أصحاب يرَ  ؛ حيثُ تعة(ب المُ نحَ عر   )مَ المَ  االتِّجاهؿ: األوة  االتِّجاهربلرة، وى : 

 ،ـِ يدُّ و بالتة عاتِ وقُّ ه وتَ إنجازاتو ومواردَ  ـُ يِّ عندما ُييَ   الذةات الَينا ب الفرد يشعرُ  أفة  االتِّجاهىذا 
 ،الذةكا و  ،فُ ديُّ والتة  ،األصدقا  وعددُ  ،خؿ، منيا: الدة ةٍ دة عِ  إلب مصادرَ  وديع الَينا  كما أفة 

 ,Arias,  Ovejero,  & Morentin, 2009; Narimani)  التةعميمودرجة اإلنجاز 

et al., 2014) ىذا  اعتمدَ  ؛ حيث(السةعادةب حَ نْ )مَ   الذةات الَينا  ؿُ كامُ الران : تَ  االتِّجاه. و
: مرؿ) النةفسبرا  عمما  مف خُ  ددٍ عَ  تفسيرعمب   الذةات   تفسيره لمينا   االتِّجاه

Abraham Maslow, Carl Jung,  Carl Roger) يـ    ظرتُ نَ  تْ فيَ ، الذيف اتة
وماضييا،  الذةاتإلب  اإِليجابيةةظرة : النة ، وتشمؿُ  الذةاتة لمينا  أساسية  أبعادٍ  تحديد ستةِ 

ة يالذةاتة الفعالية و جودة العبلقات مع اآلخريف، و عنب، ومَ  الحياة ذات ىدؼٍ  اإلحساس بيفة و 
 ياتحيييِ بو  الذةاتة، واإلحساس بتيدير يالذةاتباع قناعات الفرد عمب اتِّ  الُيدرةو    المجاؿ، 

(Khademi, Ghasemian, Hassanzadeh,  2014).  الَينا الرالث:  االتِّجاها أمة 
 تيويـَ  يشمؿُ  ة، حيثُ زمنية  عبر  ترةٍ  لمفرد  الذةات الَينا  يشير إلب تفسيرِ  ؛ وىوالوجودي
 ستيبؿالماض  أو الحاضر أو المُ    برات الحياة جاه خِ شاط العيم  تُ لجوانب النة  الشةخص

(Momeni, Karami, Rad,  2013) . 
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ف مف ستة أبعاد عف يتكوة  موذجنَ  ا ِ بنَ بِ  Ryff & Singer (2008) وقد قاـَ 
حةانطبلًقا مف مفيـو   الذةات الَينا نات مكوِّ  طور التة و ،  الذةات : االستيبلؿُ ، وى الصِّ

 ؿُ بُّ يَ تَ و الحياة الياد ة، و البيئية،  ةُ الكفا و مع اآلخريف،  اإِليجابيةةالعبلقات و  ، الشةخص
 أخرى مف جوانب ربلرةَ  Diener, Inglehart, & Tay (2013) حَ اقتر  كما. الذةات
 positive اإليجاب  يريروالتة  ،life satisfaction الحياة عف الرِّضا وى : ، الذةات الَينا 

affect،  مب  يريروالتة  بشكؿٍ  الربلرة ىذه الجوانبُ  ياُس تُ  ، عمب أفْ negative affect السة
 Eid & Larsenذلؾ مع ما ذكره  يتةفؽُ و  .الِوجَدان المعر   و  الَينا  عف صؿٍ نفَ مُ 

 حياة لنوعية العاـ التةيييـ وأنة  عمب  الذةات الَينا إلب  رُ ظَ ُينْ  أفْ  يجبُ و مف أنة  (2008)
عف  الرِّضامرؿ:  المعر يةة األحكاـَ  فُ يتضمة  يو  ؛اختارىا الت  لػممعايير َو ًيا الشةخص
 اإِليجابيةةت، كالمشاعر ة واالنفعاالة مرؿ: الحالة المزاجية الِوجَدانية  اتالتةيييمالحياة، و 

مبيو  رو يـ عف ظُ  اضيفَ وف رَ عندما يكونُ  الَينا يـ يشعروف بنة : إييولوف اُس  النة  ؛ةالسة
 ,Eddington & Shumman) رةٍ تكرِّ ير مُ غَ  ةً مبية سَ  عايشوف انفعاالتٍ ة ويُ الحياتية 

2005). 
وح  الذةكا َ  أفة  ا سبؽَ ممة َوَيتةضُ    الُمؤسةساتلنجاح  الرةئيسيةةالعوامؿ  أحدَ ُيعدُّ  الرُّ

 موذجنَ ىذا مف خبلؿ  يتةض ، و فَ يُمعمِّملم الَميِنيةةلحياة جوىري    ا ، وبشكؿٍ التةعميميةة
وح  الذةكا  ، ى : دةحدة مُ  لمفاىيـَ  مجاالتٍ  ستةِ  عمب زُ موذج يرتكِ ، وىذا النة العمؿ    الرُّ

واالستجابة  العيم ،واإلبداع  ،عابةالدُّ  وروحُ  ،غذيةة والتة والمياقة البدنية  ،بالييمة اإلحساُس 
بالعمؿ  ةٌ حاطَ مُ  ، وىذه المجاالتُ بالسيطرة الشُّعورة و عتيدات الواقعية والمُ  ،ةميائية والعاطفية التِّ 

ناعة، واإلعبلـ، ، والصِّ التةعميـ: يشمؿُ وَ  ،ذلؾ يتجاوزُ  د  تَ مْ مُ     إطارٍ  ،داقةوالصة  والحبِّ 
 .(Awasthi, 2020) والديفجتمع، واألسرة والحكومة، والمُ 
وح  لمذةكا كما  ؛ مف خبلؿ وجود فَ يُمعمِّملم الَميِنيةةمارسات    المُ  زٌ ار بَ  َدورٌ  الرُّ

وح  لمذةكا ِ يرير تَ  غوطواجية ة مُ كيفية يف ، و الوظَ  الرِّضاالعمؿ عمب     مكافِ  الرُّ  الضُّ
وح  الذةكا  يا، كما ارتبطَ ؿ مععامُ التة و  ف، بسبب يُمعمِّملم الَميِنيةةة  اىية بالرة  أكبرَ  بشكؿٍ  الرُّ
عمب تحسيف  أكبرَ  ذلؾ بشكؿٍ  ساتيـ، وينعكُس عـ االجتماع  مف مؤسة دمات الدة ييـ خَ يِّ مَ تَ 
 Altaf & Awan 2011; Kumar)مف األنانية واليمؽ  ؿُ مِّ يَ يُ يـ، وَ بلقتيـ مع أزواجِ عِ 

& Pragadeeswaram, 2011). 
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 :الدِّزاسٔة شهلُةُم

يـ ؛ وذلؾ خبلؿ زيارتِ لمباحريفَ  العمميةة الِخبرةواقع  مف الدِّراسة بعت مشكمةُ نَ 
ة التةربيةة لمدراس األسبوعية  ة التةربيةبلب يدان  عمب طُ يـ المَ أرنا  إشرا ِ  الخاصة ، الخاصة

 أفة  ض َ تة ا وقدعديدة،  ياشاتنِ مف  ىذه المدارسِ   ُمعمِّم إضا ًة إلب ما دار بينيـ وبيفَ 
يـ    مجاؿ إنجازاتِ عف يـ و عف عممِ  الرِّضابعدـ  مشاعرُ  ييـكبيرة منيـ لد ىناؾ شريحةً 

ة التةربويةةالعمؿ مع ذوي االحتياجات     المشاركة  ةُ و الفاعمية صُ نيُ يـ تَ بعضَ  كما أفة ، الخاصة
 المعر يةةة ناتجة عف تيييماتيـ سمبية  ةٍ ىـ بحالة نفسية شعرُ يُ ا ة، ممة    األنشطة المدرسية 

، وىذا لدييـ الَميِن ّ   الذةات الَينا  انخفاضى إلب ا أدة    مجاؿ عمميـ، ممة  االنفعاليةةو 
ا يجعميـ ال   داخؿ وخارج بيئة العمؿ، ممة النةفسوا ييـ بشكؿ كبير عمب تَ  ينعكُس 

 يستمتعوف بحياتيـ.
مػػف %( ٛٙ) أفة  فِمػػ اإلحصػػا اتُ البػػاحريف مػػع مػػا أشػػارت إليػػو  فيػػت مبلحظػػاتُ واتة 

ػػة التةربيػة  ُمعمِّمػ %( ٙٙ)و نة األولػب، كمػا يترُكػػ ػػ  المجػاؿ بعػد السةػػ تركػوف العمػؿَ يَ  الخاصة
ػأيًضػ%( ٙٙ)و مػا نسػبتو نة الرانية، وكذلؾ يتركُ ب بعد السة بية ف تَ ممة  نة ب بعػد السةػبيةػف تَ ا ممة

 .  (Pandolfi,  Magyar, & Dill, 2018) الرالرة
 الَميِن ّ   الذةات الَينا بِ  الُمتعمِّيةات الباحريف لتفنيد األدبية  ت ىذه المشكمةُ وقد د عَ 

ة التةربويةةذوي االحتياجات  الطُّبلب  ُمعمِّملدى  ،  مـ يعرروا عمب دراسات تناولت الخاصة
مف  اعضً راسات تناولت بَ رروا عمب دِ لدى ىذه الفئة، ولكف عَ  الَميِن ّ   الذةات الَينا َ 
 Van؛ ٜٕٔٓ عبدالجواد،) الدِّراساتبعض  نتائج شارتأ ؛ حيثُ راتومؤشِّ 

Blankenstein, et al.; 2019; Rhee, Kim, & Jin, 2019; Marashi & 

Azizi-Nassab, 2018) ةذوي االحتياجات  الطُّبلب  ُمعمِّم أفة  إلب ينخفض  الخاصة
يـ تنيصُ ، كما  الشةخص الكفا ة واإلنجازو ، السةعادةو  عف العمؿ، الرِّضايات ستو لدييـ مُ 
دة، وأعبا  العمؿ وأوقاتو، وعدـ تعدِّ مُ  ةٍ وقوعيـ تحت ضغوط نفسية  بسببِ ؛ الَميِنيةةالفاعمية 

، (صيفتخصِّ نيص أعداد المُ     ظؿِّ  المياـ مف عةتنوِّ مُ  مجموعة وجود مرؿ) واردالمَ  كفاية
، ـ   عمميالمختمفة  ؤلنشطةِ ل أدائيـ عمب كفا تيـ انعكست انخفاَض  أفة باإلضا ة إلب 

 المواقؼ المختمفة. ة   سمبية  وقعاتتَ  أو أحكاـ    إصدار يـى إلب إ راطمما أدة 
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ومؤشراتو لدى  الَميِن ّ   الذةات الَينا ب الُمتعمِّيةات ؤلدبية الباحريف لاستيرا  وب
ة التةربويةةذوي االحتياجات  الطُّبلب  ُمعمِّم وح  الذةكا ذوي  األ رادَ  أفة  فَ ية بَ تَ  الخاصة  الرُّ

عمب رؤية الجانب  ىـيساعدُ و   واالجتماع ؛ ألنة النةفسؽ وا ُ عمب التة  قدرةً  المرتفع أكررُ 
اقة والعزيمة واإلصرار، بمشاعر الحماس والطة  النةفسوشحف  ،اإليجاب  مف األشيا 

دارة عواطفو وعواطؼ ، و الذةاتيطرة عمب والسة   الذةاتبلـ عمب تحييؽ السة  الُيدرةوتطوير  ا 
 الحياة بشكؿٍ  ودةِ عم  جَ  الت  ينعكُس  لحياتنا ريعِ اإليياع السة  رارِ ص مف آخمُّ والتة اآلخريف 

 فيُمعمِّمال إلب مساعدة ُيؤدِّيمما    بيئة العمؿ بشكؿ خاص،   الذةات الَينا ِ عمب و  عاـٍ 
 إيجابًيا مما ينعكُس   ،التةعميم جِ خرَ وتحسيف جودة المُ  ينتيـ،مِ بات تطمة مُ  مع ؽِ وا ُ تة عمب ال
أكاف أرنا  اليـو الدراس  سوا   الطُّبلبمع و  داخؿ العمؿ، ع بعضٍ مَ بعِضيـ ـ يمِ عامُ    تَ 

ميـ العمؿ، يبُّ  عم  تَ مستيببًل  كما ينعكُس     األنشطة المختمفة؟ وخارج ؼ أـداخؿ الصة 
 &  Asgarinezhad,  Sedaghati) السةابية الدِّراساتمف  عديدٌ فيت مع ذلؾ واتة 

Kohandel, 2015; Mirkamali,  & Thani, 2011; Pedro, Alves,& 

Leitão, 2018; Shareef, et al., 2015)  جدافالوِ  –العواطؼ  فة أ ، وقد أشارت إلب 
اإلنساف  بحياة مةِ وريية الصِّ  وى  ،اإلنسان  السُّموؾا مف جوانب ا أساسي  جانبً  دُّ عَ تُ 

 الُيدرةولو  روح  ضجٌ لديو نُ  نيـ مفم َ  ،ووسموكِ  تووتختمؼ باختبلؼ شخصي ،وشخصيتو
ه ب بي كارِ تسامَ يَ  ، ويستطيع أفْ جودي األسمب    الحياةعنب الوُ    المَ  التةفكيرعمب 
 وفمع المجتمع الذي يعيش التةكيُّؼعمب ه مف الوع  العال  تساعدُ  ولديو حالةٌ ه، ومشاعرِ 

وا ؽ مع والتة  التةكيُّؼِ ا يعان  مف مشكبلت وىذا غالبً  ،ضجىذا النُّ  مف يفتير إل ، ومنيـ  يو
 ـأ ةً كانت سمبية أَ سوا  ) ونفعاالتو ال يييمِ إصدار أحكاـ تَ ه الحكمة    فيدُ تُ و  أ راد مجتمعو،

 ف ىنا نجدُ مِ  راراتو؛    قـ حكُّ لتة ه إلب عدـ ا، وتيود(؟اليوميةةضرورية لمحياة  ةإيجابية 
وح  الذةكا  ذوي  الطُّبلب  ُمعمِّمل الَميِن ّ   الذةات الَينا مباشر عمب  لو تيريرٌ  الرُّ

ةاالحتياجات   . الخاصة
ما ؿ الرئيس  التال : ساؤُ التة    الحالية  الدِّراسة شكمةُ مُ  سبؽَ و  ما    ضَ  َوَتتحدةدُ 

وح  الذةكا بيف  رتباطيةةالعبلقة اال  طبيعةُ   الطُّبلب  ُمعمِّملدى  الَميِن ّ   الذةات الَينا و  الرُّ
ة التةربويةةذوي االحتياجات  منو  عُ يتفرة وَ  ؟الدِّيموجرا ية    َضوِ  َبعِض الُمتغيِّراتِ  الخاصة

 الية:التة  الفرعيةة ساؤالتُ التة 
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وح  الذةكا بيف  رتباطيةةالعبلقة اال  ما طبيعةُ  -ٔ   ُمعمِّملدى  الَميِن ّ   الذةات الَينا و  الرُّ
ة التةربويةةذوي االحتياجات  الطُّبلب  ؟الخاصة

وح  الذةكا     الُفُروؽُ ما  -ٕ كور، ذ) وعالنة  رات:تغيِّ مُ لِ  َو ًيا الدِّراسة َعيِّنةلدى أ راد  الرُّ
ناث ، وسنوات ـ(عمُّ عوبات تَ وية، صُ الذةات، اضطراب طيؼ عيميةةإعاقة ) والتةخصُّص(، وا 
 ؟(سنواتٍ  ٓٔ/ أكرر مف سنواتٍ  ٓٔإلب  ٘/ ما بيف سنواتٍ  ٘)األقؿ مف  الِخبرة

لمتغيرات: النوع  َو ًيا الدِّراسة َعيِّنةلدى أ راد  الَميِن ّ   الذةات الَينا     الُفُروؽُ ما  -ٖ
ناث(،  ـ(، عمُّ عوبات تَ وية، صُ الذةات، اضطراب طيؼ عيميةة)إعاقة  والتةخصُّص)ذكور، وا 

 ٓٔ/ أكرر مف سنواتٍ  ٓٔإلب  ٘/ ما بيف سنواتٍ  ٘)األقؿ مف  الِخبرةوسنوات 
 ؟(سنواتٍ 

وح  الذةكا ى إسياـ دَ ما مَ  -ٗ  َعيِّنةلدى أ راد  الَميِن ّ   الذةات الَينا ب التةنبؤ    الرُّ
 ؟الدِّراسة

 : الدِّزاسٔة أهنٖية

 يا  يما يم :إجمالُ  ة يمكفُ طبييية خرى تَ ، وأُ ةٌ نظرية  أىميةةٌ ة الحالية  لمدراسةِ 
وح  الذةكا ُ ، وىما: يميفِ مُ  تغيريفِ مؾ مُ الذي يدور     َ  الدِّراسةموضوع  أىميةةُ  -ٔ  الرُّ

ومسايرة  ، اإليجاب  نظيمالتة  النةفسـ مإلب ع يافِ ينتم فالمذا الَميِن ّ   الذةات الَينا ُ و 
الت  تبدو  دريسينة التة ، وتوظيفيا    مجاؿ مِ اإليجاب  النةفسالىتمامات عمـ  الدِّراسة
، طبلبيـة مع ينية يـ، أو    عبلقاتيـ البَ أنفسِ  فَ يُمعمِّمالسوا  لدى  اإِليجابيةةيا تيريراتُ 

 .يـاتِ شخصية  سيـ    تشكيؿِ سوية تُ جات خرَ وما تتركو مف مُ 
راث العػػالم ، واخػػتبلؼ  ػػ  التُّػػ الَميِنػػ ّ   الػػذةات الَينػػا ر تغيِّػػة لدراسػػة مُ سػػبية النِّ  دارػػةُ الحَ  -2

 الػػذةكا و ب ػػ  عبلقِتػػ ، ونػػدرة دراسػػتو الشةخصػػ  الػػذةات الَينػػا عػػف راتو داتػػو ومؤشِّػػحدة مُ 
وح   ستوى العرب .المُ عمب  -الباحريفَ     حدود عمـِ – الرُّ

 التةربويةػةذوي االحتياجػات  الطُّػبلب وُمعمِّمػ، وىػ  الدِّراسػة ة مػف سػتيدَ المُ  َعيِّنػةال أىميةةُ  -ٖ
ة بشػكؿ  الحيػاة غوطَ ف أىميا ضُ مِ  دة المصادر؛ لعؿة تعدِّ مُ  ضوف لضغوطٍ الذيف يتعرة  الخاصة

ػػغوط، و عػػاـٍ  ة غوط نوعيةػػعمييػػا مػػف ُضػػ بُ ترتةػػ، ومػػا يَ بشػػكؿ خػػاص بالمينػػةالمرتبطػػة  الضُّ
 .الي اعَ  ايني  مَ  اي  ذاتِ  نا ً ىَ  يامواجيتُ  بُ تطمة الت  تَ 
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وحػ  لمذةكا  يياسمِ  تعريبُ  -ٗ ؽ حيُّػ، والتة الَميِنػ ّ   الػذةات س لمينػا ِ ييػا، وكػذلؾ إعػداد مِ الرُّ
ػػػفيُمعمِّمػػػالمػػػف  َعيِّنػػػةيكومترية لكمييمػػػا عمػػػب ف الخصػػػائص السةػػػِمػػػ ي المكتبػػػة رػػػرِ ا يُ ؛ ممة

 الطريػػؽ أمػػاـ بػػاحريفَ  ، ويفػػت ُ ديػػديفِ جَ  يياسػػيفِ   بمِ النةفسػػ ػػ  مجػػاؿ الييػػاس  العربيةػػة
 .ى عديدةٍ أخر  الستخداميما    دراساتٍ  آخريفَ 

تو ير إلب ضرورة االىتماـ ب التةعميـو  التةربيةوزارات ب يفَ يتمِّ والمُ  ظر المسئوليفَ نَ  توجيوُ  -٘
وح  الذةكا بمستوى مرتفع مف  سـُ تتة  ةٍ ينية مَ  بيئةٍ  اإلمكانات لخمؽِ   الطُّبلب  ُمعمِّمل الرُّ
ة التةربويةةذوي االحتياجات   الَميِن ّ  الَينا ذلؾ عمب  انعكاس، واالستفادة مف الخاصة

 بيكمميا. التةعميميةة العمميةة لجودةِ  ةرات الميمة دات والمؤشِّ حدِّ ىما مف المُ ، وذلؾ ِبَعدِّ لدييـ
 صػػميـ بػػرامجَ تَ إلػػب  ظػػر البػػاحريفَ الحاليػػة  ػػ  توجيػػو نَ  الدِّراسػػةنتػػائج مػػف  االسػػتفادةُ  -ٙ

وحػػػ  الػػػذةكا لتنميػػػة  ةٍ إرشػػػادية  ذوي  الطُّػػػبلب  ُمعمِّمػػػو بشػػػكؿ عػػػاـ،  فيُمعمِّمػػػاللػػػدى  الرُّ
ػػة التةربويةػػةاالحتياجػػات  ب إيجػػاب  عَمػػ بشػػكؿ يػػنعكُس بشػػكؿ خػػاص؛ األمػػر الػػذي  الخاصة

 .يـطبلبِ بينيـ وبيف  التةواصؿتحسيف  ـة ، ومف رَ الَميِن ّ   الذةاتيـ ئِ ىنا
 : الدِّزاسٔة أهداُف

 ة إلب تحييؽ ما يم :الحالية  الدِّراسةُ  تِ د َ ىَ 
وح  الذةكا بيف  رتباطيةةطبيعة العبلقة اال  ؼُ رُّ عَ تَ  -ٔ   ُمعمِّملدى  الَميِن ّ   الذةات الَينا و  الرُّ

ة التةربويةةذوي االحتياجات  الطُّبلب  .الخاصة

وح  الذةكا     الُفُروؽعف  الكشؼُ  -ٕ وع رات: النة متغيِّ لِ  َو ًيا الدِّراسة َعيِّنةلدى أ راد  الرُّ
ناث(،  ـ(، عمُّ عوبات تَ وية، صُ الذةات، اضطراب طيؼ عيميةة)إعاقة  والتةخصُّص)ذكور، وا 

 ٓٔ/ أكرر مف سنواتٍ  ٓٔإلب  ٘ما بيف  /سنواتٍ  ٘)األقؿ مف  الِخبرةوسنوات 
 .(سنواتٍ 

رات: تغيِّ لمُ  َو ًيا الدِّراسة َعيِّنةلدى أ راد  الَميِن ّ   الذةات الَينا     الُفُروؽعف  الكشؼُ  -ٖ
ناث(،  النةوع عوبات وية، صُ الذةات، اضطراب طيؼ عيميةة)إعاقة  والتةخصُّص)ذكور، وا 
 ٓٔ/ أكرر مف سنواتٍ  ٓٔإلب  ٘/ ما بيف سنواتٍ  ٘)األقؿ مف  الِخبرةـ(، وسنوات تعمُّ 

 .(سنواتٍ 
وح  الذةكا إسياـ دى عف مَ  الكشؼُ  -ٗ لدى أ راد  الَميِن ّ   الذةات الَينا ِ ب التةنبؤ    الرُّ

 .الدِّراسة َعيِّنة
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 :ُةجسائٖيها اإِليفاُتتعِسَو الدِّزاسة لخاُ صَطُم

   :Spiritual Intelligence الٗسوحي الٖرناُء -1
وحػ  لمػذةكا  King & DeCicco (2009) اعريًفػتَ  البػاحروفَ ب نةػبَ تَ يَ    ػوعرِّ والػذي يُ  ،الرُّ

 تسػػاميةوالمُ ة التػ  تيػـو عمػب الجوانػب المعنويةػ ةّيػػالتةكيُّف عيميةػةال اليُػدراتو مجموعػة مػف بينةػ
 زيػادة ػ   سػيـُ ، بشػكؿ يُ يةةالشةخصػالوجود ومعنػب  ، وبخاصة الت  ترتبط بطبيعةِ عف الواقع

 مكػفُ ويُ  .ة مػف وجػود الفػردغير الماديةػ مع الجوانب تساميةالمُ ة يالذةاتعر ة والمَ الوع ، حالة 
ة مػف ُمعمِّمػالأو  ُمعمِّػـالالتػ  يحصػؿ عمييػا  الدةرجػةبالحاليػة  الدِّراسػة ػ   -إجرائًيػا– هتحديدُ 
ة التةربويةةذوي االحتياجات  الطُّبلب  ُمعمِّم  الػذةكا مػف قائمػة  الُمختصرةسخة عمب النُّ  الخاصة

وح   .الدِّراسةِ مة    ستخدَ المُ  الرُّ
 Professional Subjective Wellbeing  :امَلهٔيٓي يالٖرات اهَلياُء -ٕ

ناتجػة مػف  ةإيجابيةػة ذاتيػة نفسػية  و حالػةٌ ينة ب الَميِن ّ   الذةات الَينا َ ؼ الباحروف عرِّ ويُ 
 ػػ  مجػػاؿ  الَميِنيةػػةيـ لحيػػاتِ  ة(ُمعمِّمػػال)أو  ُمعمِّػػـلم االنفعاليةػػةو  المعر يةػػة اإِليجابيةػػة اتالتةيييمػػ

ػػة التةربويةػػةع ذوي االحتياجػػات العمػػؿ َمػػ عػػف  السةػػعادةو  الرِّضػػاب :الشُّػػعور فُ ، وتتضػػمة الخاصة
لممجتمػع المدرسػ ،  واالنتمػا  الػتةعمُّـ االمتنػاف لمينػةِ و ، التةعمػيـو  التةربيػةيـ    مجػاؿ إنجازاتِ 

بيػػنيـ وبػػيف  الَميِنػػ ّ رابط ، والتةػػيرضػػيو بشػػكؿٍ  ةوالمشػػاركة الفاعمػػة  ػػ  األنشػػطة المدرسػػية 
داريػػيفَ  حيطػػيف بيػػـ مػػف زمػػبل  ومشػػر يفَ المُ  –ه تحديػػدُ  ويمكػػفُ . وطػػبلب وأوليػػا  أمػػور وا 

  ُمعمِّمػػة مػػف ُمعمِّمػػالأو  ُمعمِّػػـالعمييػػا  التػػ  يحصػػؿُ  الدةرجػػةبالحاليػػة  الدِّراسػػة ػػ   -إجرائًيػػا
ة التةربويةةذوي االحتياجات  الطُّبلب  .الدِّراسةـ    ستخدَ يياس المُ عمب المِ  الخاصة

 Teachers of Students with :اخلاٖصاةٔ  الٖتسبوٖياةٔ  ذوي االحتياجاا ٔ  الطُّاب ٔ  وُمعلِّنا  -ٖ

Special Educational Needs  

الػػػذيف ييومػػػوف  اتُمعمِّمػػػالو  فَ يُمعمِّمػػػال مجموعػػػةُ يـ إجرائًيػػػا بػػػينة  البػػػاحروفيـ  ُ عػػػرِّ ويُ 
ػػػػة التةربويةػػػػةدريس لمطػػػػبلب ذوي االحتياجػػػػات بالتةػػػػ ، عيميةػػػػةالاإلعاقػػػػة  :خصصػػػػاتتَ  الخاصة

سػير عَ  تعمػيـ إلدارةابعة مج التة ، وذلؾ بمدارس الدة التةعمُّـعوبات وية، وصُ الذةاتواضطراب طيؼ 
 ."خميس مشيط"و "أبيا"بمدينت  
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 :الدِّزاسٔة داُ خٖدُم

 رتباطيةػةطبيعػة العبلقػة اال  ؼِ عػرُّ تَ ؿ  ػ  تمرِّ موضوعيا؛ والمُ الحالية ب الدِّراسةُ دت حدة تَ 
وح  الذةكا بيف   لمػذةكا سػب  مػف اإلسػياـ النِّ  ؽِ حيُّ ، إضا ة إلب التة الَميِن ّ   الذةات الَينا و  الرُّ

وحػػ  ذوي االحتياجػػات  مبػػةالطة   ُمعمِّمػػعينتيػػا مػػف ، وبِ الَميِنػػ ّ   الػػذةات الَينػػا ب التةنبػػؤ ػػ   الرُّ
ة التةربويةة ، (الػتةعمُّـويػة، وصػعوبات الذةات، واضطراب طيؼ عيميةةالصات اإلعاقة )تخصُّ  الخاصة

بمكانيػػا ـ(، و ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ)راسػػ  الرػػان  مػػف العػػاـ الدراسػػ  الفصػػؿ الدِّ وبزمانيػػا خػػبلؿ 
خمػػيس " و "أبيػػا"بمػػدينت   التابعػػة إلدارة تعمػػيـ عسػػيرمج مػػدارس الػػدة بعػػض ؿ  ػػ  تمرِّػػالمُ 

 لمػػػذةكا   الػػػذةات التةيريػػػرقائمػػػة مػػػف  الُمختصػػػرةسػػػخة النُّ مػػػة  ػػػ : تمرِّ ، وبيدواتيػػػا المُ " مشػػػيط
وحػ    الػذةات الَينػا ييػاس مِ و ، (، وتعريػب البػاحريفَ  King & DeCicco, 2009)إعػداد:  الرُّ
ـة  )إعػػداد البػػاحريف(؛ حيػػثُ  فيُمعمِّمػػاللػػدى  الَميِنػػ ّ  باسػػتخداـ  األداتػػيف إلكترونًيػػا تطبيػػؽُ  تػػ

Google Forms مدارس.ال    فَ يُمعمِّمالإلب مجموعات ، وذلؾ بإرساؿ رابط األداتيف   
 ابكٌةَس زاساْ ٔد

 محػاورَ  يا    ربلرةِ تصنيفُ  ويمكفُ  ،السةابية الدِّراساتمف  ف عمب عددٍ والباحرمع اطة 
 ؛ وى : رئيسةٍ 

ََنيعلِّنامُللدى  الٗسوحي الٖرناَءتياولت  ( دزاساْ 1)  :امُلتغيِّسا وء بعض   ي 

 العبلقةطبيعة  ؼِ عرُّ تَ إلب   Shateri, Hayat & Jayervand (2019) ىد ت دراسةُ 
وح  الذةكا بيف  رتباطيةةاال  حةو  الرُّ نت ، وتكوة ةالمدارس االبتدائية   ُمعمِّملدى  ةية النةفس الصِّ

ـة ، و ( سنةً ٓٗ -ٕٓة ما بيف )منية أعمارىـ الزة  تتراوح اُمعمِّمً ( ٖٕٓ)مف  الدِّراسة َعيِّنةُ   ت
وح  لمذةكا ِ   الذةات التةيرير قائمة تطبيؽُ  واستبياف  (،King, & DeCicco, 2009)إعداد:  الرُّ
حة  عبلقةعف وجود  الدِّراسةنتائج  وأسفرت أىُـّ (، 1997Homana ,)إعداد:  يةالنةفس الصِّ
وح  الذةكا بيف ة دالة إحصائية  سالبةٍ  ارتباطيةة ستوى المُ  ية، كما أفة النةفسواالضطرابات  الرُّ
وح  الذةكا مف  المرتفع حةعاٍؿ مف  يـ بيدرٍ عِ متُّ إلب تَ  ُيؤدِّيف يُمعمِّماللدى  الرُّ  الصِّ
وح  الذةكا  أفة  إلب ةباإلضا  ،يةالنةفس نتاجالتة الوع  ) الفرعيةةوأبعاده  الرُّ المعنب  جاوزي، وا 

حةب ئُ نبِ تُ  ( الشةخص  ف.يُمعمِّملم ةية النةفس الصِّ
 الذةكا بيف  رتباطيةةاال  العبلقة طبيعة ؼِ عرُّ إلب تَ ( ٜٕٔٓ) السحمة ت دراسةُ ىد َ و  
وح  نت وتكوة  .ياوُمعمِّماتِ  ةالمرحمة االبتدائية   ُمعمِّممف  َعيِّنةٍ لدى  الَميِنيةةبلبة والصة  الرُّ
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، "الريف"المرحمة االبتدائية بمحا ظة   ُمعمِّممف  ةُمعمِّمو  اُمعمِّمً ( ٖٕ٘مف ) الدِّراسة َعيِّنةُ 
 الدِّراسةواستخدمت (، ٜٖ,٘بانحراؼ معياري ) ( سنةً ٕٙ,ٖٗمتوسط أعمارىـ الزمنية )

وح  لمذةكا  ايياسً مِ  ـة ، و (ٕٕٔٓ)الضبع،  الرُّ -Moreno)الَميِنيةةبلبة مصة لاستبانة  ترجمةُ  ت

Jiménez, et al., 2014)  ، ّكؿ   ستوى مرتفعٍ وجود مُ  عف الدِّراسةنتائج  وأسفرت أىُـ    
وح  الذةكا ف: مِ  وجود ، و ياوُمعمِّماتِ  االبتدائية المرحمةِ   ُمعمِّملدى  الَميِنيةةبلبة ، والصة الرُّ

وح  الذةكا ا بيف وجبة ودالة إحصائي  مُ  ارتباطيةةعبلقة  جود ، وعدـ و الَميِنيةةالصبلبة و  الرُّ
وح  الذةكا    ا  روؽ دالة إحصائي   ا دالة إحصائي   ت  روؽٌ جدَ   حيف وُ ،  لمنوع َو ًيا الرُّ

كما (، )أكرر مف خمس سنواتٍ  الِخبرةنوات لصال   ئة سَ  الِخبرةإلب سنوات  عُ رجَ تُ و  ي
وح  الذةكا  أبعادُ  تأسيمَ  وحيةةمارسة المُ ) الرُّ دراؾ المُ مَ و ، الرُّ عاناة كفرصة عنب الحياة، وا 

 .ةات المرحمة االبتدائية ُمعمِّمو   ُمعمِّملدى  الَميِنيةةبلبة بالصة  التةنبؤ    (لئلنجازِ 
 العبلقة ؼ طبيعةعرُّ تَ ( إلب ٜٕٔٓمسا ر )و زيداف، و الرحمف،  عبد ىد ت دراسةُ و 

وح  الذةكا   و النةفس مكيفِ بيف التة  رتباطيةةاال   ُمعمِّـٍ ( ٕٓٓمف ) الدِّراسة َعيِّنةُ نت كوة ، وتَ الرُّ
ة التةربية  ُمعمِّممف ٍة ُمعمِّمو   الدِّراسةُ مت ، واستخدَ (ةُمعمِّم ٕٙٔا، وُمعمِّمً  ٖٛ) الخاصة
وح  الذةكا يياس مِ  ة التةربية  ُمعمِّم ى  لدالنةفسمكيف التة  يياَس مِ ، و الرُّ إعداد ) الخاصة

بيف  إحصائي اوجبة دالة مُ  ارتباطيةةوجود عبلقة عف  الدِّراسةنتائج  وأسفرت أىُـّ ، (الباحث
وح  الذةكا   و النةفس مكيفِ التة  ة التةربية  ُمعمِّملدي  الرُّ  إحصائي اوجود  روؽ دلة و ، الخاصة
وح  الذةكا      إحصائي ا روؽ دلة  ال توجدُ     حيفجاه اإلناث،    اتِّ  النةوع إلب ىعزَ تُ  الرُّ
وح  الذةكا      .مرِ لمعُ  ىعزَ تُ  الرُّ

وح  الذةكا  طبيعةِ  ؼِ عرُّ إلب تَ  Kumaravelu (2018) ت دراسةُ د َ وىَ  بعض   ؽِ وَ  الرُّ
المدارس   ُمعمِّم( لدى التةعميميةةؤىبلت والمُ ، وج والوضع الزة  ،النةوعو  ،مرالعُ ) الُمتغيِّرات

ا    المرحمة ُمعمِّمً  (ٕٕٔ)مف  الدِّراسة َعيِّنةنت وتكوة  ،الرانوية    بودوتشيري باليند
ـة ةُمعمِّم ٜٛا، وُمعمِّمً  ٕٗ)الرانوية  ـة نات العشوائية البسيطةيِّ العَ  ىـ خبلؿاختيارُ  ( ت  ، وت
وح  الذةكا  يياَس مِ  استخداـُ   وأسفرت أىُـّ (، Bar-On, 2013)إعداد: ( ISIS) تكامؿِ المُ  الرُّ
وح  الذةكا ة    الة إحصائية دوجود  روؽ عف  الدِّراسةنتائج      من الزة  مرمعُ ل َو ًيا الرُّ

جاه    اتِّ وج  موضع الزة ل َو ًياجاه اإلناث، و    اتِّ  وعلمنة  َو ًيا، و مر األكبرالعُ جاه اتِّ 
 . جاه المؤىؿ األعمب   اتِّ  التةعميميةةممؤىبلت ل َو ًياو ، تزوجيفَ المُ 
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 الذةكا بيف  رتباطيةةاال العبلقة  طبيعة ؼِ عرُّ تَ إلب  (ٕٚٔٓرمضاف ) دراسةُ  تىد َ و 
وح   الدِّراسة َعيِّنةُ نت وتكوة  .ياوُمعمِّماتِ  المرحمة االبتدائية  ُمعمِّمدى واج  لوا ؽ الزة والتة  الرُّ
، (ةُمعمِّم ٖٓٔا، وُمعمِّمً  ٓٚالمرحمة االبتدائية )  ُمعمِّممف  ةٍ ُمعمِّمو  ُمعمِّـٍ ( ٕٓٓمف )
ات التةخصُّص( مف ذوي معمًِّماٖ٘ٔ، و)التةربويةةات غير التةخصُّص( مف ذوي ُمعمًِّما ٚٗو)

وح  الذةكا ميياس  الدِّراسةمت واستخدَ  ،التةربويةة )إعداد وا ؽ الزواج  التة ، وميياس الرُّ
 بيف إحصائي ادالة موجبة و  ارتباطيةةعبلقة  وجودعف  الدِّراسةنتائج  وأسفرت أىُـّ  الباحث(،
وح  الذةكا  بيف الذكور واإلناث     إحصائي اة الوجود  روؽ د ، و واجوا ؽ الزة والتة  الرُّ
وح  الذةكا   الذةكا  :ربوييف   وغير التة  ربوييفَ بيف التة  إحصائي ا، ووجود  روؽ دالة الرُّ
وح   الذةكا وا ؽ الزواج  مف خبلؿ بالتة  التةنبؤ ةِ مكانية إِ واج ، باإلضا ة إلب وا ؽ الزة ، والتة الرُّ
وح    .ياوُمعمِّماتِ  المرحمة االبتدائية  ُمعمِّملدى  الرُّ

العبلقة ة عطبي مفؽ حيُّ التة إلب  Nikoopour & Esfandiari (2017) ت دراسةُ ىد َ و 
وح  الذةكا مف  وكؿ  دريس مية التة عبيف  ا رتباطيةةاال  يا   والرة  ،واالجتماع  ،العاطف و  ،الرُّ
ا ُمعمِّمً ( ٕٙٔ) مف الدِّراسة َعيِّنةُ نت وتكوة  ،أجنبية المغة اإلنجميزية كمغةٍ   ُمعمِّمدى ل
ـة  ،( سنةً ٘ٗ-ٕٕمنية ما بيف )ىـ الزة ة(، تراوحت أعمارُ ُمعمِّم ٜٖ، واُمعمِّمً  ٚٛ) ةً ُمعمِّمو   ت

 الدِّراسةمت واستخدَ  ،"طيرافَ  "مختمفة    ةٍ ىـ بشكؿ عشوائ  مف مناطؽ تعميمية اختيارُ 
وح  الذةكا وميياس ، (Aquino, 2003)إعداد:  دريسمية التة ع ا  الذةات التةيرير استبيافَ   الرُّ

، (Samooei, 2010)إعداد:  العاطف  الذةكا واستبياف  (،Bar-On, 2013)إعداد: تكامؿ المُ 
 االجتماع  الذةكا وميياس  ،(Myint, & Aung, 2014)إعداد:  الريا   الذةكا وميياس 
وجبة مُ  ارتباطيةةعبلقة  وجودعف  الدِّراسةنتائج  وأسفرت أىُـّ  (،2001Tromse ,)إعداد: 
بيف  رتباطيةةاال العبلقة     حيف أفة  ،العاطف  الذةكا و دريس مية التة عبيف  ا إحصائي ادالة 
وح و  العاطف ،و  يا  ،الرة الربلرة األخرى ) الذةكا دريس وأنواع مية التة ع ا دالة  ( لـ تكفْ الرُّ

وح أو  أو العاطف  يا  الرة  الذةكا  :   إحصائي ا ردؽ دالة  ، كما لـ توجدْ إحصائي ا  َو ًيا الرُّ
    إحصائي ا ؿ  كاف ليما تيريٌر دامر دريس والعُ    التة  الِخبرةَ  لمنوع، باإلضا ة إلب أفة 

 .الدِّراسةحؿ ات األربعة مَ الذةكا 
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 عبلقةِ طبيعة ال ؼِ عرُّ إل  تَ  Devi, Rajesh & Devi (2017)  ت دراسةُ كما ىدَ 
وح  الذةكا مف  وكؿ   الَميِن ّ  التةكيُّؼبيف  رتباطيةةاال   اتُمعمِّملدى العاطف   الذةكا و  الرُّ

المرحمة  اتُمعمِّممف  ةُمعمِّم (ٕٓٛ) مف الدِّراسة َعيِّنةُ نت وتكوة ميا، المدارس الرانوية العُ 
ـة  ،انويةالرة  يياس مِ  الدِّراسةمت ، واستخدَ العشوائية البسيطة َعيِّنةبطريية ال ىفاختيارُ  ت

وح  الذةكا ميياس و (، Bell, 1961)إعداد:  الَميِن ّ  التةكيُّؼ  ,Dhar & Dhar )إعداد: الرُّ

 الدِّراسةنتائج  ت أىُـّ وأسفرَ (، Hyde et.al 2002 :)إعدادالعاطف   الذةكا ميياس و  ،(2010
وح  الذةكا  مف كؿ   مع الَميِن ّ  التةكيُّؼبيف  إحصائي ا وجبةمُ  ارتباطيةةوجود عبلقة عف   ،الرُّ
 العاطف . الذةكا و 
ََ نَيعلِّنامُللدى  امَلهٔيٓي يالٖرات اهَلياَءتياولت  دزاساْ ( 2)  :امُلتغيِّسا  بعِض ؤء ي 

  الذةات الَينا ؼ طبيعة العبلقة بيف عرُّ إلب تَ  Hayes, et al. (2020)دراسة  تد َ ىَ 
غوطؿ مع عامُ ة، والتة يالذةاتمف الكفا ة  وكؿ   فَ يُمعمِّملم  الدِّراسة َعيِّنةنت    العمؿ، وتكوة  الضُّ

 الدِّراسةُ مت ، واستخدَ ( سنةً ٘ٗ–ٕٛمنية ما بيف )ىـ الزة ا تراوحت أعمارُ ُمعمِّمً ( ٓٛمف )
كفا ة الميياس ، و Titheradge et al., 2019))إعداد:  فَ يُمعمِّملم  الذةات الَينا يياس مِ 

غوط، وبطارية Ford et al., 2019))إعداد:  فيُمعمِّممة ليالذةات  Uher)إعداد:     العمؿِ  الضُّ

& Goodman, 2010 ،) ّوجبة دالة مُ  ارتباطيةةوجود عبلقة عف  الدِّراسةنتائج  وأسفرت أىُـ
 إحصائي االبة دالة سَ  ارتباطيةةة، ووجود عبلقة يالذةاتوالكفا ة   الذةات الَينا بيف  إحصائي ا
راس  ؼ الدِّ إدارة الصة  لمياراتِ  فَ يُمعمِّمال ـَ مُّ عَ تَ  العمؿ، كما أفة غوط وضُ   الذةات الَينا بيف 

 دييـ.لَ   الذةات الَينا ستوى مُ   عِ رَ     سيـُ ويُ  ،غوط العمؿمف ضُ  ؿُ مِّ يَ يُ 
 ؼِ عرُّ إلب تَ  Fináncz, Nyitrai, Podráczky & Csima (2020) ت دراسةُ  َ ىدَ و 

حةو  فَ يُمعمِّملم الَميِن ّ   الذةات الَينا بيف  رتباطيةةطبيعة العبلقة اال  نت ية، وتكوة النةفس الصِّ
منية ما ىف الزة ات رياض األطفاؿ تراوحت أعمارُ ُمعمِّم( مف ُمعمِّمة ٓٔٓٔف )مِ  الدِّراسة َعيِّنةُ 
)إعداد:   الَميِن ّ   الذةات الَينا ميياس  الدِّراسةمت ، واستخدَ ( سنةً ٓ٘-ٕٕبيف )

Yldirim ,2014 حة(، وميياس ت وأسفرَ (، Whitaker, et al.,  2013ية )إعداد: النةفس الصِّ
  الذةات الَينا بيف  إحصائي اسالبة دالة  ارتباطيةةوجود عبلقة عف  الدِّراسةنتائج  أىُـّ 

دالة  ت  روؽٌ جدَ وُ ، كما ( الذةاتة )االكتئاب، واالحتراؽ ية النةفسواالضطرابات  الَميِن ّ 
وح  الذةكا     ور الحضانة ورياض األطفاؿ   دَ  اتُمعمِّماللدى  إحصائي ا ىذا ى ، وُيعزَ الرُّ
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كانت  واتب( الت ، والرة يدير االجتماع التة ) لبيئة العمؿة ناخية رات المُ ؤشِّ المُ االختبلؼ إلب 
 فَ أظير الدِّراسة َعيِّنة% مف ٘ٗنسبة  فة وا ِ  ،الدِّراسة َعيِّنة% مف ٓٚ ىلد رضيةٍ ير مُ غَ 

 خفيفة. اكتئابٍ  أعراَض 
 الَميِن ّ   الذةات الَينا  ؼِ عرُّ تَ إلب  Fatima & Wolf (2020) ت دراسةُ وىد َ 

واإلنجاز  ،الوظيف  الرِّضاو اإلرىاؽ، و ا ع، )الدة  الَميِنيةةخاطر المَ وأررة عمب ف يُمعمِّملم
    اُمعمِّمً  (ٖ٘ٔمف ) الدِّراسة َعيِّنةنت ، وتكوة حديرًا يفَ نِ ية ف الُمعَ يُمعمِّماللدى   (الشةخص

مت ، واستخدَ ( سنةً ٕٙ-ٖٕمنية ما بيف )ىـ الزة تراوحت أعمارُ  "غانابػ  "ة المناطؽ الريفية 
 ,Bennell & Akyeampongف )إعداد: يُمعمِّملم الَميِن ّ   الذةات الَينا ميياس  الدِّراسة

(، Bennell & Akyeampong, 2007راكم  )إعداد: خاطر التة ر المَ ؤشِّ (، وميياس مُ 2007
األبعاد بيف  إحصائي اسالبة دالة  ارتباطيةةوجود عبلقة عف  الدِّراسةنتائج  وأسفرت أىُـّ 
 نخفضِ ا ع المُ الدة  ، باإلضا ة إلب  أفة الَميِنيةةخاطر وبيف المَ  ُمعمِّـلم الَميِن ّ لمينا  المختمفة 

مبي الطُّبلببلت فاعُ وتَ  ،راس الفصؿ الدِّ ناخ مُ  سو َ و  ف،يُمعمِّملم  تيريراتٌ كاف ليا  يـعمَ  ةالسة
  .الَميِن ّ   الذةات الَينا ف بيُمعمِّمالشعور خطيرة عمب سمبية 

 درةقُ  ؼِ عرُّ تَ إلب  Matteucci, Guglielmi, & Lauermann (2017) دراسةُ  توىد َ 
ولية ئحتممة لمس،  ضبًل عف اآلرار المُ الَميِن ّ   الذةات الَينا ب نبؤتة لم االجتماعيةولية ئالمس
ا ُمعمِّمً ( ٕٚٛ)مف  الدِّراسة َعيِّنةنت ، وتكوة التةعميميةةناىجيـ عف مَ  يةةالشةخصف يُمعمِّمال
منية ىـ الزة ت أعمارُ تراوحَ  انويةالمدارس الرة   ُمعمِّمة( مف ُمعمِّم ٔٛٔا، وُمعمِّمً ٙٓٔة )ُمعمِّمو 

 & Watt)إعداد:   الذةات الَينا يياس مِ  الدِّراسةمت ، واستخدَ ( سنةً ٗٙ - ٕٚما بيف )

Richardson 2007 ُدرس  )إعداد ناخ المَ (، واستبياف الم(Johnson et al. 2007) ِيياس ، وم
ة سئوليَ (، وميياس المَ Dweck & Henderson, 1989)إعداد:  ةية الذةات ُمعمِّـالكفا ة 

 مارساتِ المُ  يياس إتيافِ ، ومِ Lauermann & Karabenick 2013) ف )إعداد: يُمعمِّملم
رات صوُّ تَ  أفة عف  الدِّراسةنتائج  ت أىُـّ وأسفرَ (، Midgley et al., 1996)إعداد:  التةعميميةة

حساسيـ اناخ االجتماع  لمدف لممُ يُمعمِّمال كانت  دريستة    الة يالذةاتالكفا ة برسيـ، وا 
 الَينا العبلقة بيف جزئًيا  ُمعمِّـال سؤوليةُ مَ  تطوسة ، كما تَ ُمعمِّـاللمسؤولية  ةً إيجابية  ئاتٍ بِّ نَ مُ 

ناخ المُ ) ةاالجتماعية  العوامؿ أفة كما  ،التةعميميةة يـف وممارساتيُمعمِّممل الَميِن ّ   الذةات
ةوالعوامؿ  (،المدرس     إحساس  سيـَ تُ  أفْ  ة( يمكفُ يالذةات)الكفا ة  الشةخصب الخاصة
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ة عمب إيجابية  يكوف ليا آرارٌ  أفْ  فُ مكِ يُ  ةُ ، وىذه المسؤولية يةةالشةخص المسؤوليةِ بِ  فَ يُمعمِّمال
 .التةعميميةة يـارساتمَ ف ومُ يُمعمِّممل  الَميِن ّ   الذةات الَينا 

إلب   Ursúa, & Hernández-Toro, Prieto-Bermejo  (2016)دراسةت  َ دَ كما ىَ 
ة يالذةاتالكفا ة مف  وكؿ   ُمعمِّـلم  الذةات الَينا بيف  رتباطيةةاال  طبيعة العبلقة ؼِ عرُّ تَ 

 ٜٜٔة )ُمعمِّما و ُمعمِّمً ( ٖٔٗمف ) الدِّراسة َعيِّنةنت  ، وتكوة النةفسواالحتراؽ  ،رةتصوة المُ 
ىـ الزمنية ما المدراس االبتدائية والرانوية تراوحت أعمارُ   ُمعمِّمة( مف ُمعمِّم ٜٕٗا، وُمعمِّمً 
 & Watt)إعداد:   الذةات الَينا يياس مِ  الدِّراسةُ مت ، واستخدَ ( سنةً ٘٘-ٖٕبيف )

Richardson, 2007 ة )إعداد: ية الذةات(، وميياس الكفا ة(Bandura, 1997 ِيياس ، وم
  النةفسيياس االحتراؽ ، ومِ (Garnefski, et al., 2002))إعداد:  يةةالشةخصواجية المُ 

 ارتباطيةةوجود عبلقة  عف الدِّراسةنتائج  ت أىُـّ وأسفرَ ، Schaufeli, et al., 1996))إعداد: 
ة يالذةاتالكفا ة  ، و النةفسوكؿ مف االحتراؽ  ُمعمِّـمل  الذةات الَينا ا بيف البة دالة إحصائي  سَ 
 .فَ يُمعمِّملم ةِ تاحَ ة المُ بدورىا بالموارد الوظيفية  رُ تيرة الت  تَ  رةتصوة المُ 
 :نَيعلِّنامُللدى  امَلهٔيٓي يالٖرات اهَليأءو الٗسوحي الٖرنأء بنَي العبقَةت تياوَل دزاساْ ( 3) 

وح  الذةكا ز يعز تيرير تَ  ؼِ عرُّ تَ إلب Awasthi (2020) ت دراسة وىد َ  الكفا ة  بعم الرُّ
مجموعة ك اُمعمِّمً  ٜٔا )ُمعمِّمً ( ٖٛ) فمِ  الدِّراسة َعيِّنةُ  نتوتكوة ، فَ يُمعمِّماللدى ة يالذةات
ـة  (ابطةٍ ضَ  مجموعةٍ ك اُمعمِّمً  ٜٔو، ةٍ جريبية تَ    ُمعمِّما مف ُمعمِّمً ( ٕٙٔمف واقع )ىـ اختيارُ  ت

 الدِّراسةمت ، واستخدَ    اليند Gandhidhamمدينة    انوية اإلنجميزية المدارس الرة 
وح  الذةكا (، وميياس Schwarzer, 1993: عداد)إة يالذةاتميياس الكفا ة  : داد)إع الرُّ

King, 2008 ،) وح  الذةكا دريب  لتعزيز رنامج التة بَ و ـة (عداد الباحث)إ الرُّ  تطبيؽُ  ، ت
 اعمية عف  الدِّراسةنتائج  ت أىُـّ وأسفرَ ، شيرٍ أ (ٙ)لمدة  ةجريبيالتة  َعيِّنةرنامج عم  الالبَ 
وح  الذةكا دريب  لتعزيز رنامج التة البَ  تنمية االىتماـ )ة يالذةاتالكفا ة     تحسيف الرُّ

يـ مصالحِ تكويف شعور أقوى بااللتزاـ بِ و ، ييا َ  الت  يشاركوفَ  العميؽ باألنشطةِ 
عبة المشاكؿ الصة  ؿ مععامُ التة و ، كسات وخيبات األمؿف النة مِ  عا   بسرعةٍ التة و ، وأنشطتيـ
   عاـ  بشكؿٍ ـ ى َ أدا فُ سِّ حَ تُ ، كما ةجريبية التة  لممجموعة( يايجب إتيانُ  ياـٌ يا مَ عمب أنة 

 .المختمفةِ  ةالمدرسية  ياـالمَ 
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وح  الذةكا درة قُ  ؼِ عرُّ تَ ( إلب ٕٕٓٓشراب ) راسةُ ت دِ  َ دَ ىَ وَ  حداث الحياة وأَ  الرُّ
ة التةربية  ُمعمِّمة لدى يالذةاتالكفا ة بِ  التةنبؤاغطة    الضة   الدِّراسة َعيِّنةُ نت ، وتكوة الخاصة
يياس الكفا ة مِ  الدِّراسةمت (، واستخدَ ةً ُمعمِّم ٓٗا، وُمعمِّمً  ٓٗ) ةً ُمعمِّما و ُمعمِّمً ( ٓٛمف )
وح  الذةكا يياس اغطة )إعداد الباحث(، ومِ يياس أحداث الحياة الضة ة، ومِ يالذةات )إعداد  الرُّ

وح  الذةكا مف  ؿ  كُ  درةَ قُ عف  الدِّراسةنتائج  ت أىُـّ وأسفرَ (، ٕٙٔٓالخزرج ،  وأحداث  الرُّ
ة يالذةاتة، وعدـ وجود اختبل ات    الكفا ة يالذةاتبالكفا ة  التةنبؤاغطة عمب الحياة الضة 

ناث(، أو تَ  النةوعتبًعا الختبلؼ   –الب )بصرية إلعاقة الطة  َو ًيا ُمعمِّـالص خصُّ )ذكور، وا 
  .(عيميةة -ة سمعية 

وح  الذةكا يرير تَ  ؼِ عرُّ إلب تَ   Razia (2019)ت دراسةُ ىد َ    الذةات الَينا  عمب الرُّ
وح )أبعاده: المادي، والعيم ، و   َعيِّنةنت وتكوة  ،ُمعمِّـ، واالنفعال ، واالجتماع ( لمالرُّ

منية ما ىـ الزة طالبة( تراوحت أعمارُ  ٕٔٔطالًبا، و ٕٛ)وطالبة  طالبٍ  (ٖٕٓ)مف  الدِّراسة
 التةربيةات يائية بكمية نة النِّ المذيف يدرسوف    السة  الطُّبلب،  مف ( سنةً ٖٕ–ٕٔبيف )

   اليند،  "أوتار براديش"والية ـ بيُ جُ رُّ خَ تَ  ؿُ مَ تَ حْ ويُ  التةعميـو  التةربيةويتدربوف بوزارة 
وح  الذةكا ميياس  الدِّراسةمت واستخدَ    الذةات الَينا (، وميياس King, 2008)إعداد:  الرُّ
وح  الذةكا  أفة  عف الدِّراسةنتائج  ت أىـُ وأسفرَ (، Archer & Gage, 1987)إعداد:   الرُّ
وحيةةو  ،االنفعاليةة، و عيميةةالاألبعاد ب إحصائي اوجًبا وداؿ مُ ارتباًطا  يرتبطُ  ،  الذةاتلمينا   الرُّ
وح  الذةكا بيف  اداؿ إحصائي   ارتباطٌ  لـ يوجدْ  حيف     بعاد المادية واالجتماعيةواأل الرُّ

وح  لمذةكا  اكبيرً  اتيريرً ىناؾ  ، كما أفة  الذةاتلمينا    فيُمعمِّممل  الذةات الَينا عمب  الرُّ
وح  الذةكا وي ذَ  ، باإلضا ة إلب أفة مميفَ حتَ المُ   .  الذةات الَينا المرتفع أكرر شعورًا ب الرُّ

 العبلقةبيعة طَ  ؼِ إلب تعرُّ  Marghzar & Marzban (2018) ت دراسةُ  َ وىدَ 
وح  الذةكا بيف  رتباطيةةاال  ، المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية  ُمعمِّم لدى ُمعمِّـال ميةع او  الرُّ

  ُمعمِّم ( مفةً ُمعمِّم ٕٜا، وُمعمِّمً  ٙ٘ة )ُمعمِّما و ُمعمِّمً ( ٛٗٔمف ) الدِّراسة َعيِّنة نتوتكوة 
ـة المرحمة الرانوية ، "إيرافَ ػػػ "ب Mashhad, Quchan, Qaemshahrدف ىـ مف مُ اختيارُ  ، ت

 التةيرير قائمةَ  الدِّراسةمت ، واستخدَ ( سنةً ٙ٘–ٕٙبيف )ما منية ىـ الزة أعمارُ  تتراوح
وح  لمذةكا   الذةات  ُمعمِّـاليياس  اعمية ومِ ، King, & DeCicco, 2009): عداد)إ الرُّ
 عبلقة وجودِ عف  الدِّراسةنتائج  وأسفرت أىُـّ ، (Akbari & Tavassoli, 2014: عداد)إ
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وح  الذةكا بيف  إحصائي ادالة  وجبةٍ مُ  ارتباطيةة لة اؽ دو ر جود وو  ،ُمعمِّـالو عالية  الرُّ
وح  الذةكا    كؿ مف:  اتُمعمِّمالف و يُمعمِّمالإحصائية بيف  لصال   ُمعمِّـالو اعمية  الرُّ

  .اإلناث
 ؼِ عرُّ إلب تَ  Yahyazadeh-Jeloudar & Lotfi-Goodarzi (2017) ت دراسةُ وىد َ 

وح  الذةكا بيف  رتباطيةةطبيعة العبلقة اال   المرحمة  ُمعمِّمالوظيف  لدى  الرِّضاو  الرُّ
ف حممة البكالوريوس، مِ  ٘ٗٔ) ةً ُمعمِّما و ُمعمِّمً ( ٚٚٔمف ) الدِّراسة َعيِّنةُ نت ، وتكوة الرانوية

 الذةكا ميياس  الدِّراسةمت ( مدارس رانوية، واستخدَ ٓٔمف حممة الماجستير( مف ) ٕٖو
وح   ,Landyالوظيف  )إعداد:  الرِّضا(، وميياس Amram & Dryer, 2008)إعداد:  الرُّ

et al., 1994 ،) َإحصائي اوجبة دالة مُ  ارتباطيةةعبلقة  وجودِ عف  الدِّراسةت أىـ نتائج وأسفر 
وح  الذةكا بيف  العمؿ  طبيعةُ مسة: الخَ  الفرعيةة)وأبعاده  ف ورضاىـ الوظيف يُمعمِّملم الرُّ

روؼ رقية، وظُ ، والعبلقات مع زمبل  العمؿ، و رص التة جاه المشر يفَ تُ  نفسو، والمواقؼُ 
مع البعد الخامس  إحصائي ااالرتباط داؿ  كفْ    حيف لـ يالعمؿ    البيئة الحالية(، 

وح  الذةكا     إحصائي ا روؽ دالة وجود و ، )الراتب والمزايا( درجتيـ ل َو ًياف يُمعمِّملم الرُّ
  ة )بكالوريوس، ماجستير( لصال  الماجستير.العممية 

 الذةكا بيف  رتباطيةةالعبلقة اال  ؼِ عرُّ إلب تَ  Taziki, et al. (2016) دراسةُ  تد َ وىَ 
وح  بمدينة  االبتدائية المرحمة  ُمعمِّملدى  الَميِن ّ  الرِّضاو  ،الحياة أسموبِ مف  وكؿ   الرُّ

Gorgan ا، ُمعمِّمً  ٕٚف )يُمعمِّمال( مف ٕ٘ٚمف ) الدِّراسة َعيِّنةُ نت وتكوة ، " إيرافػػػ " ب
 الدِّراسةمت ، واستخدَ ( سنةً ٓٗ- ٖٓىـ الزمنية ما بيف )ة( تراوحت أعمارُ ُمعمِّم ٖٕٓو
وح  لمذةكا   الذةات التةيرير مف قائمة الُمختصرةسخة النُّ   ,King, & DeCicco)إعداد:   الرُّ

(، واستبياف Smith, et al., 1989)إعداد:  الَميِن ّ لمرضا  ا(، واستبياف مينيسوت2009
وجود  عدـِ عف  الدِّراسةنتائج  ت أىُـّ وأسفرَ ، (Lali, et al., 2012أسموب الحياة )إعداد: 

وح  الذةكا بيف  إحصائي ادالة باشرة مُ  ارتباطيةةعبلقة  ،    حيف كانت الَميِن ّ  الرِّضاو  الرُّ
( دالة وسيطٍ  رٍ تغيِّ مُ وجود أسموب الحياة كَ  غير المباشرة بينيما )   ظؿِّ  رتباطيةةاال  العبلقةُ 
 .إحصائي ا

وح  الذةكا مف  ؿ  كُ  ؿِ فاعُ تَ  مف أررِ  ؽِ حيُّ التة  إلب( ٕٙٔٓمحمد ) دراسةُ  توىد َ   الرُّ
 التةربية  ُمعمِّممف ( ُمعمًِّما ٕٕٖ) الدِّراسة َعيِّنةُ نت عم  جودة حياة العمؿ، وتكوة  السةعادةو 
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ة يياس مِ  الدِّراسةمت عاقيف عيمًيا(، واستخدَ المُ   ُمعمِّم -معًياعاقيف سَ المُ   ُمعمِّم) الخاصة
وح  الذةكا يياس ، ومِ السةعادةب الشُّعوررات يياس مؤشِّ ، ومِ رات جودة حياة العمؿِ ؤشِّ مُ   الرُّ

وجبة دالة مُ  ارتباطيةةوجود عبلقة عف  الدِّراسةنتائج  ت أىُـّ )إعداد الباحث(، وأسفرَ 
بيف  إحصائي ا ةروؽ دال ُ وعدـ وجود  ،السةعادةب الشُّعورو بيف جودة حياة العمؿ  إحصائي ا
وح  الذةكا  :المعاقيف عيمًيا     ُمعمِّم -عاقيف سمعًياالمُ   ُمعمِّم جودة حياة العمؿ، و ، الرُّ
وح  الذةكا قدرة و ، السةعادةو   . بجودة حياة العمؿ التةنبؤعمب  السةعادةو  الرُّ

 ؼِ عرُّ إلب تَ  Behloli, Karimi Motlagh, & Dehghanpour (2015) ت دراسةُ  َ ىدَ وَ  
وح  الذةكا  بيف رتباطيةةطبيعة العبلقة اال   َعيِّنةٍ لدى ؿ فاؤُ التة  ، و النةفس الَينا ف مِ  وكؿ   الرُّ

 ٘ٙٔا )ُمعمِّمً ( ٖٓٔمف ) الدِّراسة َعيِّنةُ نت ، وتكوة اإليرانية "تايباد"   مدينة  فيُمعمِّمالمف 
 ُمعمًِّما ٗٚالمرحمة الرانوية، و بالصؼ األوؿ   معمًِّما  ٔٚبالمرحمة االبتدائية، ومعمًِّما 

وح  الذةكا ميياس  الدِّراسةمت بالصؼ الران  بالمرحمة الرانوية(، واستخدَ   الرُّ
 ،(Carver & Shearer, 1985فاؤؿ )إعداد: (، وميياس التة Abdollah, et al, 2008)إعداد:
عبلقة وجود عف  الدِّراسةوأسفرت أىـ نتائج (،  Ryff, 1989)إعداد:  الذةات الَينا وميياس 
وح  الذةكا بيف  اإحصائي   دالة ارتباطيةة  تو يرَ  فة ا ِ و   ،النةفس الَينا و  الفرعيةةوأبعاده  الرُّ

وح  الذةكا عوامؿ دعـ لتعزيز   الَينا  حسيفِ إلب تَ  ُيؤدِّي أفْ  ف يمكفُ يُمعمِّماللدى  الرُّ
  ؿ لدييـ.فاؤُ   والتة النةفس

وح  الذةكا ( إلب دراسة ٕ٘ٔٓالجواد، وحسيف ) عبد كما ىد ت دراسةُ  وعبلقتو  الرُّ
ةذوي االحتياجات   ُمعمِّممف  َعيِّنة  لدى النةفسالوظيف  واالحتراؽ  الرِّضاب  الخاصة

ذوي  الطُّبلبمدارس   ُمعمِّممف  ةُمعمِّمو  اُمعمِّمً ( ٕٓٗمف ) َعيِّنةنت ال، تكوة والعادييفَ 
ةاالحتياجات  اختبار  الدِّراسةواستخدمت ٍة(، ُمعمِّم ٕٓٔ، وُمعمِّـ ٕٓٔوالعادييف ) الخاصة

وح  الذةكا  الوظيف  )إعداد الباحريف(، وميياس ماسبلش لبلحتراؽ  الرِّضااختبار و  ،الرُّ
 ارتباطيةةوجود عبلقة عف  الدِّراسةنتائج  وأسفرت أىُـّ (، Maslash, 1981: عداد)إ  النةفس

وح  الذةكا بيف  إحصائي ادالة موجبة  دالة عبلقة سالبة  ووجودالوظيف ،  الرِّضاو  الرُّ
وح  الذةكا بيف  إحصائي ا الوظيف ،  الرِّضا  و النةفسبيف االحتراؽ و  ، النةفسواالحتراؽ  الرُّ
ف ذوي يُمعمِّمعادييف/ و ال الطُّبلب  ُمعمِّم)ة دريسية لمفئة التة  إحصائي اداؿ تيرير  يوجدُ كما 

ةاالحتياجات  وح  الذةكا  :مف    كؿ   الِخبرةسنوات و  ،(الخاصة  الوظيف  لصال ِ  الرِّضاو  الرُّ



 م0201( 48) -1ج-أبريلعدد                                          ...              الذَّكاُء الرُّوحيُّ َوعالقُته

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                           - 36 - 

 إحصائي ادالة  روؽٌ  ُ   يما لـ توجدْ ، باألقؿِّ  ، ولؤلكرر خبرة ميارنةُ العادييفَ  الطُّبلب  ُمعمِّم
وح  الذةكا     وح  الذةكا الوظيف  مف  الرِّضاب التةنبؤ يمكفُ  لمنوع، وأخيًرا َو ًيا الرُّ  .الرُّ
 :الٖسابكٔة الدِّزاسأ على عاو  تعليْل

 ما يم :  مبلحظةُ  ، يمكفُ كرسالفة الذِّ  السةابية الدِّراساتمف خبلؿ تحميؿ 
 :األهداُف مً حيُث  -1

تناولػػػت  قػػدر اإلمكػػاف االقتصػػار عمػػب دراسػػات سػػابيةٍ وف الحػػاليُّ حػػاوؿ البػػاحروف 
بشػكؿ  التةربويةػةذوي االحتياجػات  الطُّبلب  ُمعمِّمو ف بشكؿ عاـ يُمعمِّمالعمب  الدِّراسة يِّ يرَ تغَ مُ 

 :عمب النحو التال  خاصٍ 
وح  الذةكا َ  تناولت دراساتٌ  - أ  وقػد أشػارت :الُمتغيِّػراتوعبلقتػو بػبعض  فيُمعمِّمػاللػدى  الرُّ

ـة  الدِّراسػػات ـة أنةػػإلػػب  ياعرُضػػ التػػ  تػػ وحػػ  الػػذةكا َ  تنػػاوؿ و تػػ  اعميػػة  مػػف:  مػػع كػػؿ   الرُّ
 ،واجػ وا ػؽ الزة والتة  ،الَميِنيةػة، والصػبلبة  النةفسػمكػيف التة و ، الَميِنػ ّ  التةكيُّؼ، و دريسالتة 
حةالجوانب المختمفة مف و   .يةالنةفس الصِّ

وقػػد أشػػارت  :الُمتغيِّػػراتف وعبلقتػػو بػػبعض يُمعمِّمػػاللػػدى   الػػذةات الَينػػا تناولػػت  دراسػػاتٌ  -ب
ـة  الدِّراسات ـة أنة إلب يا عرضُ  الت  ت ة، يػالذةاتالكفػا ة  مػف: مػع كػؿ    الػذةات الَينا  ؿُ تناوُ  و ت

ػػػغوطعامػػػؿ مػػػع والتة  ية النةفسػػػواالضػػػطرابات ، ةولية االجتماعيةػػػئالمسػػػو ،  ػػػ  العمػػػؿ الضُّ
الػػوظيف ،  الرِّضػاا ع، واإلرىػػاؽ، و )الػدة  الَميِنيةػػة، والمخػاطر ( الػػذةات)االكتئػاب، واالحتػراؽ 

 . (الشةخصواإلنجاز 
وحػ  الذةكا َ تناولت  دراساتٌ  -ج   الػذةات الَينػا رات مؤشِّػف وعبلقتػو بػبعض يُمعمِّمػاللػدى  الرُّ

، وكػػذلؾ ةيػػالذةاتالكفػػا ة و  ة،يػػالذةاتو اعميػػة  ،الَميِنػػ ّ  الرِّضػػاو  ،ؿفػػاؤُ التة  ؛ مرػػؿ: الَميِنػػ ّ 
وحيةة، و عيميةةال، و ةالماديالجوانب   .الَميِن ّ   الذةاتة لمينا  ، واالجتماعياالنفعاليةة، و الرُّ

 :ياُ يِّمً حيث الَع -2

تناولت الت   السةابيةوالبحوث  الدِّراساتاالقتصار عمب الباحروف عمب  حرَص 
ة التةربويةةذوي االحتياجات  الطُّبلب  ُمعمِّم لدى الدِّراسة تغيريّ مُ    ُمعمِّمخاصًة، و  الخاصة

رياض األطفاؿ، و  الحضانةالمختمفة؛  التةعميميةة)   المراحؿ  العادييف عامةً  الطُّبلب
   دراسة  ةً مة ىناؾ قِ  إال أفة ، (االبتدائية، والمرحمة المتوسطة، والمرحمة الرانويةوالمرحمة 
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ة التةربويةةذوي االحتياجات  الطُّبلب  ُمعمِّم ئة  لدى الدِّراسةتغيرّي مُ   زُ ميِّ وىذا ما يُ  ،الخاصة
  خاصة. أىميةةً َوُيعِطييا ة الحالية  الدِّراسةَ 

 : دواُ اأَل مً حيُث -3

ـة  السةابيةاألجنبية  الدِّراسات مت بعُض استخدَ  :الٗسوحي الٖرناء سسبة ملكاييباليِّ -أ  الت  ت
وح  الذةكا ختمفة ليياس مُ  ياييَس يا مَ عرضُ  وح  الذةكا ميياس ؛ مرؿ: الرُّ  الرُّ
وح  الذةكا يياس أو م ،(Bar-On, 2013)تكامؿالمُ  ميياس أو  ،(Dhar & Dhar, 2010) الرُّ

وح  الذةكا  وح  الذةكا ميياس أو  ،(Amram & Dryer, 2008) الرُّ  Abdollah, et)  الرُّ

al., 2008)،  َلمذةكا   الذةات التةيريرقائمة  الدِّراسات مت أغمبُ    الوقت الذي استخد 
وح  أو     ،) ,SISRI, 2009 & DeCicco,King-(24 الُمختصرة   نسختو ، سوا  الرُّ

عريب ىذا إلب تَ  مما د ع الباحريفَ  ؛(King, 2008, SISRI-42)لة طوة ة المُ نسختو األصمية 
 . فَ يُمعمِّمالة استخدامو مع وسيولِ  هالنتشار  الميياسِ 

عمب  -يـدود عممِ    حُ –ف والباحر لـ يعررِ  :امَلهٔيٓي يالٖرات اهَلياء سكاييمَل باليسبٔة - 
 السةابية الدِّراسات أفة يـ وجدوا ف، ولكنة يُمعمِّماللدى  الَميِن ّ   الذةات الَينا  ييُس ت مياييَس 
ـة   Yldirim) يياسمِ ، مرؿ: بشكؿ عاـٍ   الذةاتلمينا   مت مياييَس ا استخدَ ا إمة يعرضُ  الت  ت

 & Watt)ميياس أو  ،(Bennell & Akyeampong, 2007)ميياس أو  ،(2014,

Richardson, 2007) ، َيياس الكفا ة مِ ، مرؿ: راتوؤشِّ ليياس مُ  ياييَس مت مَ أو استخد
 ,Akbari & Tavassoli) ُمعمِّـالوميياس  اعمية  ،(Ford et al., 2019) فيُمعمِّمة لميالذةات

الوظيف   الرِّضاوميياس ، (Smith, et al., 1989) الَميِن ّ ضا مينيسوتا لمرة وميياس  ،(2014
(Landy, et al., 1994)يناسبُ  الَميِن ّ   الذةاتيياس لمينا   ع الباحريف إلب إعداد مِ مما دَ  ؛ 

  راتو.ؤشِّ مُ مف  اددً عَ  فُ مة تضَ يَ ف يُمعمِّمال
 : الٖيتائُج مً حيُث -4

 يالٖرات اهَلياءو الٗسوحي الٖرناءبني  زتباطٖيةالعبقا  االت اليت تياوَل الدِّزاسا  ىتائُج -أ

 :امَلهٔيٓي
ـة  السةابية الدِّراساتنتائج  جمؿُ أشارت مُ  دالة  ارتباطيةةإلب وجود عبلقة  ياعرضُ  الت  ت

وح  الذةكا بيف  إحصائي ا ىذه  بعَض  ،  ضبًل عف أفة  الذةات الَينا  ُمؤشِّراتوبعض  الرُّ
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وح  الذةكا بيا مف خبلؿ  التةنبؤ فُ كِ مْ يُ  ُمؤشِّراتال لدى و  العادييفَ  الطُّبلب  ُمعمِّملدى  الرُّ
ةوي االحتياجات ذَ   .سوا  عمب حد   الخاصة
، والٖتخٗصص، الٖيوع) ميوجسافيةالدِّ امُلتغيِّسا تأثري بعض ت اليت تياوَل الدِّزاسا  ىتائُج - 

  :امَلهٔيٓي يالٖرات اهَلياءأو  الٗسوحي الٖرناء ي  (اخٔلربةسيوا  و
حايًدا  يما ا مُ موقفً  السةابية الدِّراسات نتائجُ  مـ تيؼْ لمنوع:   َو ًياروؽ بالنسبة لمفُ 

واضًحا ًزا حيُّ أظيرت تَ لمنوع؛ حيث  َو ًيا فيُمعمِّماللدى   الذةات الَينا     الُفُروؽب يتعمةؽ
إلب عدـ وجود  روؽ دالة     الوقتنفِس    َوأشارت أغمُب الدِّراسات ات، ُمعمِّماللصال  
وح  الذةكا  أظيرت نتائج  يد  ،الِخبرة ؽ سنوات ا بالنسبة لمفروؽ وَ أمة  لمنوع. َو ًيا الرُّ

األعمب  الِخبرةلصال  سنوات  الِخبرةلسنوات  َو ًيا إحصائي اوجود  روؽ دالة  الدِّراسات
وح  الذةكا     سوا  )عيم ،  لمتةخصُّص َو ًياا بالنسبة لمفروؽ أمة  . الذةات الَينا أو  الرُّ

تناولت تيرير ىذا  الباحروف عمب دراساتٍ  رِ عرُ ،  مـ يَ ـ(وية، وصعوبات تعمُّ الذةاتوطيؼ 
وح  الذةكا ر سوا  عمب تغيِّ المُ      النةتائجوا بتفسير ، وقامُ الَميِن ّ   الذةات الَينا أو  الرُّ
 .يـف مع إعاقة طبلبِ يُمعمِّمالؿ عامُ تَ و  طبيعة ضَ 
 : الٖسابكة الدِّزاسا ة مً احلالٖي الدِّزاسة موقُع مً حيُث -5

 الػػذةكا المباشػػرة بػػيف  ت العبلقػػةَ التػػ  تناوَلػػ العربيةػػةأو ة األجنبيةػػسػػوا   الدِّراسػػات نػػدرةُ  -أ
وح  ػة التةربويةػةذوي االحتياجػات  الطُّػبلب  ُمعمِّمػلدى  الَميِن ّ   الذةات الَينا و  الرُّ ، الخاصة
وحػػ  الػػذةكا عمػػب عبلقػػة  - ػػ  دراسػػات قميمػػة- ؿُ نػػاوُ التة  واقتصػػرَ   ُمؤشِّػػراتوبعػػض  الرُّ
 .، أو الكفا ة(رابطة، أو التة ، أو الفاعمية الرِّضا) الَميِن ّ   الذةات الَينا 

وحػ  الػذةكا َ الت  تناولت  العربيةة الدِّراسات قمةُ  -ب   ُمعمِّمػلػدى  الَميِنػ ّ   الػذةات الَينػا و  الرُّ
ة التةربويةةذوي االحتياجات  الطُّبلب  ارتباطيةػةنظومػة ، أو  ػ  مَ نفػردٍ سوا  بشكؿ مُ  الخاصة
 واحدة.

 ػػ  اقتصػػارىا عمػػب  كرالفة الػػذِّ َسػػ السةػػابية الدِّراسػػاتة لػػبعض الحاليةػػ الدِّراسػػة سػػايرةُ مُ  -ج
، وذوي عػػاقيف عيمًيػػاالمُ  الطُّػػبلب  ُمعمِّمػػبػػيف  ىػػا  ػػ  الجمػػعِ دِ فرُّ وتَ ، فيُمعمِّمػػالنػػات مػػف عيِّ 

 .التةعمُّـعوبات وية، وذوي صُ الذةاتاضطراب طيؼ 
قائمػػة ب ىػػا عمػػ ػػ  اعتمادِ  السةػػابيةاألجنبيػػة  الدِّراسػػاتة لػػبعض الحاليةػػ الدِّراسػػة مسػػايرةُ -د

وحػ  لمػذةكا   الػذةات التةيريػر  The Spiritual Intelligence يكومترية وخصائصػيا السةػ الرُّ
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Self-Report Inventory (SISRI-24)  :إعػداد(King & DeCicco, 2009)  ، يػا تعريبِ بعػد
 ؽ مػفحيُّػ، والتة فيُمعمِّملم الَميِن ّ   الذةاتيياس لمينا  مِ  بإعدادِ  دىافرُّ وتَ ، ؿ الباحريفَ ف ِقبَ مِ 

 .  عوديةالسُّ يكومترية    البيئة السة  ماخصائصي
 :الدِّزاسٔة سوُضُف

 حو التال :عمب النة  السةابية الدِّراساتنتائج  و ِ    ضَ  الدِّراسة ِصيَغْت  روُض 
  ُمعمِّمػمػف  الدِّراسػة َعيِّنػةبيف درجػات أ ػراد  إحصائي اموجبة دالة  ارتباطيةة عبلقةٌ  توجدُ  -ٔ

ػػة التةربويةػػةوي االحتياجػػات ذَ  الطُّػػبلب وحػػ  الػػذةكا  ػػ   الخاصة  الَينػػا ودرجػػاتيـ  ػػ   الرُّ
 .  الَميِن ّ   الذةات

لمنػوع  َو ًيا الدِّراسة َعيِّنةلدى أ راد  الَميِن ّ   الذةات الَينا     إحصائي ادالة   روؽٌ  توجدُ  -ٕ
ػػص، و كور واإلنػػاث()الػػذُّ  ويػػة، صػػعوبات الذةات، اضػػطراب طيػػؼ عيميةػػةال)اإلعاقػػة  لمتةخصُّ
/ أكرػػر مػػف سػػنواتٍ  ٓٔإلػػب  ٘/ مػػا بػػيف سػػنواتٍ  ٘)األقػػؿ مػػف  الِخبػػرة، ولسػػنوات (الػػتةعمُّـ
 .(سنواتٍ  ٓٔ

وحػػ  الػػذةكا  ػػ   إحصػػائي ادالػػة   ػػروؽٌ  توجػػدُ  -ٖ لمنػػوع  َو ًيػػا الدِّراسػػة َعيِّنػػةلػػدى أ ػػراد  الرُّ
ػػص، و )الػػذكور واإلنػػاث( ويػػة، صػػعوبات الذةات، اضػػطراب طيػػؼ عيميةػػةال)اإلعاقػػة  لمتةخصُّ

سػػنوات/ أكرػػر مػػف  ٓٔإلػػب  ٘سػػنوات/ مػػا بػػيف  ٘)األقػػؿ مػػف  الِخبػػرة، ولسػػنوات (الػػتةعمُّـ
 سنوات(. ٓٔ

وحػ  الػذةكا ُ  ِيـُ ُيْسػ -ٗ مػػف  الدِّراسػة َعيِّنػةلػدى أ ػراد  الَميِنػ ّ   الػذةات الَينػا ِ ب التةنبػؤ ػ   الرُّ
ة التةربويةةاالحتياجات  ذوي الطُّبلب  ُمعمِّم  .وُمعمِّماِتيـ الخاصة

 :الدِّزاسٔة اُ ساَءِجِإ

 : الدِّزاسٔة يهُجاًل: َمأٖو

يػػارف، وذلػػؾ بيػػدؼ   المُ نيج الوصػػف  االرتبػاطِ ة عمػب الَمػػالحاليةػػ الدِّراسػػةُ ت اعتمػدَ 
وحػػ  الػػذةكا العبلقػػة بػػيف  طبيعػػةِ  صػػؼِ وَ    ُمعمِّمػػمػػف  َعيِّنػػةلػػدى  الَميِنػػ ّ   الػػذةات الَينػػا و  الرُّ

ػػػػػة التةربويةػػػػػةذوي االحتياجػػػػػات  الطُّػػػػػبلب  الُمتغيِّػػػػػرات، والكشػػػػػؼ عػػػػػف تػػػػػيرير بعػػػػػض الخاصة
وحػ  الػذةكا عف مدى إسػياـ  ،  ضبًل عف الكشؼِ ريفِ تغيِّ مف المُ  كؿ  يموجرا ية    الدِّ   ػ   الرُّ

 .الدِّراسة َعيِّنةِ لدى أ راد  الَميِن ّ   الذةات الَينا ب التةنبؤ
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 :الدِّزاسٔة ُةَعيَِّيثاىّيا: 

 َعيِّنػػةواـ الأساسػػية. وقػػد بمػػ  ِقػػو ، ةأوليةػػ َعيِّنػػة: يفِ تَػػنَ يِّ مػػف عَ  الدِّراسػػة َعيِّنػػةُ نػػت تكوة 
ـة (ةً ُمعمِّمػػ ٖٗو، اُمعمًِّمػػ ٕٖ) ةً ُمعمِّمػػو  اُمعمًِّمػػ( ٘ٚ) األوليػػة  الطُّػػبلب  ُمعمِّمػػىـ مػػف اختيػػارُ  ، تػػ

ػة التةربويةة تذوي االحتياجا  إلدارةابعػة بعػض المػدارس االبتدائيػة والمتوسػطة التة مػف  الخاصة
مػػف الخصػػػائص  ؽَ حيُّػػػالتة  َعيِّنػػةمػػف ىػػػذه ال وقػػػد كػػاف اليػػػدؼُ  ؛"أبيػػا"ـ عسػػير بمدينػػػة يتعمػػ
 الحالية.  الدِّراسةيكومترية ألدوات السة 

ػػ   ُمعمِّمػػمػػف  ةً ُمعمِّمػػو  اُمعمًِّمػػ( ٕٓٔاألساسػػية،  يػػد تكونػػت مػػف ) الدِّراسػػة َعيِّنػػةُ ا أمة
ػػػة التةربويةػػػةذوي االحتياجػػػات  الطُّػػػبلب ػػػ، الخاصة مج بمػػػدارس رامج الػػػدة ف ينتمػػػوف إلػػػب َبػػػممة

)باسػتخداـ الدراسػة  إلكترونػ  ألداتػ ّ  رابػط حيث تػـ إرسػاؿ؛ المرحمتيف االبتدائية والمتوسطة
Google Forms )( ٔجػدوؿ ) وُيوضِّ . لمجموعات الُمعمِّميف المختمفة    مدارس الدةمج

 تفصيبًل. أكررَ  ة بشكؿٍ األساسية  الدِّراسة َعيِّنةخصائص 
 (: 0ظذول )

ح خصائص    حاألساسُ   انذِّساسح َعُُِّ

رغُِّش  ً  ان
 انِخثشج سُىاخ   انُ ىع

  01أكصش يٍ   01إنً  3يٍ   3أقم يٍ  أَصً ركش

عهًِّ  انطُّالب ٍي 

 انًعاقٍُ عقهًُا

03 03 03 03 61 

21 21 
عهًِّ روٌ  انطُّالب ٍي 

اضطشاب طُف 

اذ  ىَحانز 

03 03 02 02 03 

21 21 

عهًِّ روٌ  انطُّالب ٍي 

 انر عهُّىصعىتاخ 

03 03 61 62 66 

21 21 

 601 601 اإلظًانٍ

 :الدِّزاسٔة ثالّثا: أدواُ 

 & King: )إعداد: الٗسوحي للٖرناء يالٖرات الٖتكسيسقائنة مً  امُلختصسة سخُةالٗي -ٔ

DeCicco, 2009 يف،  ترجمة وتعريب الباحر.) 
يهومرتية وخصائصاها الٖسا   الٗسوحاي  للاٖرناء  يالاٖرات  الٖتكسيسقائنة مً  امُلختصسة سخٔةالٗي وصُف -أ

 ة:األجيبٖي اصوزته ي 

 لمػذةكا   الػذةات التةيريػرقائمػة مػف  الُمختصػرةسخة النُّ  King & DeCicco (2009) عدة أَ  
وحػ   بيػػدؼِ ،  The Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI-24) الرُّ
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وحػػ  الػػذةكا قيػػاس  ؛ (  يػػرةً ٕٗف مػػف )تكػػوة . وتَ  الػػذةات التةيريػػرف أسػػاليب ِمػػ  لمفػػرد، وىػػ الرُّ
 critical existential thinking يػػديالوجػػودي النة  التةفكيػػرىػػ :  ةٍ  رعيةػػ تشػػمُؿ أربعػػَة أبعػػادٍ 

نتػاج المعنػب (، و  يػراتٍ  ٚ )يتضمةفُ  )يتضػمةف  personal meaning production  الشةخصػا 
(، وزيػػادة  يػػراتٍ  ٚ)يتضػػمةف  transcendental awareness تسػػام المُ (، والػػوع   يػػراتٍ  ٘

ـة صػياغةُ  يراتٍ  ٘)يتضمةف  conscious state expansion الوع حالة  يػرات جميػع الفَ  (، وتػ
ـة صياغتُ  ٙب  )عدا الفيرة رقـ بشكٍؿ إيجا  كس (.يا بشكٍؿ عِ ت

وحػػػ  لمػػػذةكا   الػػػذةات التةيريػػػرقائمػػػة مػػػف  الُمختصػػػرة النُّسػػػخةُ وُتعػػػدُّ   SISRI-24 الرُّ
وحػ  لمػذةكا   الػذةات التةيريػرمختصػرة مػف قائمػة  نسػخةً  )إعػداد:   SISRI- 42( يػرة ٕٗ) الرُّ

(King, 2008  ـة إعػداُدى السةػابيةة )األبعػاد  رعيةػ أبعػادٍ  مػف أربعػةِ  ةنػوالمكوة  انفسػيا( الػذي تػ
  الػذةات التةيريػر(  يػرةً  ٗٛ )والػذي تضػمةفَ  يػاييَس مَ ف عػدٍد ِمػم  لخبلؿ إجرا  تحميػؿ عػامِ  مف

وح  الذةكا  الت  تييُس   .  لمفردِ  الرُّ
ُـّ وَ   لمػػذةكا   الػػذةات التةيريػػرقائمػػة  مػػف الُمختصػػرة النُّسػػخة  يػػراتعػػف  االسػػتجابةُ  تػػت
وح   صػحي ، اتماًمػ صػحي ) البػدائؿُ  رُ دة ُتَيػلمييػاس ليكػرت الخماسػ ؛ وَ  َو ًيا SISRI-24 الرُّ

 ،ٗالػدرجات )ب(، اإلطػبلؽ عمػ  صػحي  لػيس، اجػدً  صػحي  لػيس، مػا حػد إلب صحي ، اجدً 
ـة  رتيب.( عمب التة ٓ، ٔ ،ٕ ،ٖ الفيػرات بشػكٍؿ ال يػوح  بارتباطيػا باألبعػاد  صياغُة جميػعَ  وت

ُـّ الكمية  الدةرجةلمميياس. والستخداـ  الفرعيةة ة )رقػـ رميز الفيرات العكسػية تَ  إعادةُ  ة لمميياس يت
الكميػػة لممييػػاس؛  الدةرجػػة ـة األربعػػة، ومػػف رَػػ الفرعيةػػةاألبعػػاد  درجػػةُ  جُ رَ خْ (، وبعػػد ذلػػؾ ُتسػػتَ ٙ
 الدةرجػػػة وتشػػػيرُ . (ٜٙ-ٓبػػػيف ) المييػػػاس مػػػامػػػدرجات مػػػف مػػػ  لالكُ مػػػدى اليتػػػراوح بػػػذلؾ و 

وح  الذةكا مستويات مرتفعة مف  أفة المرتفعة إلب   .لدى الفرد؛ والعكس صحي  الرُّ
 منُّسػػخةالخصػػائص السػػيكومترية لد مػػف يكُّػػبالتة  King & DeCicco (2009)وقػػاـ 

 ٗٚمػف طمبػة الجامعػة ) وطالبػةٍ  ( طالػبٍ ٖ٘ٓ)عمب  اوذلؾ بتطبييي اليائمة؛مف  الُمختصرة
( ٙ٘,ٕ٘ط )توسِّػػبمُ  ( سػػنةً ٖٙ-ٛٔمنيػػة مػػا بػػيف )ىـ الزة أنرػػب( تراوحػػت أعمػػارُ  ٖٕٔذكػػرًا، 
طرييػػػة ألفػػػا ب الرةبػػػات ُمعػػػامبلت (. وقػػػد تراوحػػػت قػػػيـُ ٖٜ,ٓٔبػػػانحراؼ معيػػػاري قػػػدره ) سػػنةً 

، كمػػا تراوحػػت ( لميائمػػة ككػػؿ  ٕٜ,ٓ، و)الفرعيةػػة( لؤلبعػػاد ٜٔ,ٓ–ٛٚ,ٓكرونبػػاخ مػػا بػػيف )
االرتبػػاط  ُمعػػامبلت(، وتراوحػػت ٜٙ,ٓ-ٖٗ,ٓمػػا بػػيف ) فيػػراتلم الػػدةاخم  االتِّسػػاؽ ُمعػػامبلت

جزئػػة بطرييػػة التة  الرةبػػات يمػػةُ (، كمػػا بمغػػت قِ ٔٙ,ٓ–ٕٗ,ٓمػػا بػػيف ) الفرعيةػػةة لؤلبعػػاد يةػػينالبَ 



 م0201( 48) -1ج-أبريلعدد                                          ...              الذَّكاُء الرُّوحيُّ َوعالقُته

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                           - 32 - 

مػا بػيف  الفرعيةػةار لؤلبعػاد بطرييػة إعػادة االختبػ الرةبػات يـُ (، كما تراوحت ِقػٜٔ,ٓ) النِّصفيةة
حميػؿ والبنػا  العػامم  (، كما أشارت نتػائُج التة ٜٛ,ٓ( ولمدرجة الكمية بمغت )ٗٛ,ٓ–ٜٙ,ٓ)

 األصمية.  النُّسخةو  الُمختصرة النُّسخةطابؽ الكبير بيف إلب التة 
وحػػ  لمػػذةكا   الػػذةات التةيريػػرقائمػػة  مػػف الُمختصػػرة النُّسػػخة تِ َيػػظِ حَ وَ   SISRI-24 الرُّ

ـة النةفسبانتشاٍر واسٍع    مجاؿ عمـ  يا إلػب عديػٍد مػف المغػات؛ منيػا عمػب سػبيؿ ترجمتُ  ؛ وت
ة المغػػػة اليونانيةػػػ، و (Ogunsola, Fontaine & Jan, 2020)المرػػػاؿ: المغػػػة الماليزيػػػة 

(Polemikou, Zartaloudi & Polemikos, 2019) والمغة الفرنسية ،(Taki, 2018) ، المغػة و
 ,Sattarpour, Jamali, Hemmati, & Moradikia, 2018; Zarrinabadi)الفارسػية 

Isfandyari-Moghaddam, Erfani & Soltani, 2018)  والمغة التشػيكية ،(Moravec & 

Slezáčková, 2018)  والمغػة البرتغاليػة ،(Antunes, Silva & Oliveira, 2017)  والمغػة ،
، والمغػػة التركيػػة  (Chan & Siu, 2016)، والمغػػة الصػػينية  (D’Brot, 2017)اإلسػػبانية 

(Seyfi & Köse, 2016)  والمغػػة البولنديػة ،(Skrzypińska & Atroszko, 2016) كمػػا ،
 & ,Anbugeetha, 2015; Zulkifli, Ishakمرػؿ: األخػرى ) الدِّراسػاتمػف  أكةػدت مجموعػةٌ 

Saad, 2017) الُمختصػػرة لميائمػػة يكومترية لمنسػػخة دؽ البنػػا  العػػامم  والخصػػائص السةػػِصػػ
 .فَ يُمعمِّمالمف  الموظفيف أو  َعيِّنة   استخداميا مع طبلب الجامعة أو  سوا 
 : الٗسوحي للٖرنأء يالٖرات الٖتكسيسقائنة مً  امُلختصسة الٗيسخة عسئبَت زاُ ربُِّم - 

ىا تكرارُ  مكفُ يُ وَ  ،وسيمة االستخداـختصرة، مُ  أداةً  اليائمةمف  الُمختصرة النُّسخةُ  ( ُتعدُّ ٔ)
وح  الذةكا لتيييـ   .الرُّ

بانتشار واسع    مجاؿ قياس  بظَ حْ حديرة، وتَ  أداةً  مف اليائمة الُمختصرة النُّسخةُ ( ُتعدُّ ٕ)
وح  الذةكا  ـة خرىمف المغات األُ  ة وبعديدٍ األجنبية  الدِّراسات    الرُّ يا عمب تطبييُ  ، كما ت
 .فَ يُمعمِّمالمف  َعيِّنة

وخصائصها  الٗسوحي للٖرناء يالٖرات الٖتكسيسمً قائنة  امُلختصسة الٗيسخة تسمجُة -ج

 :العسبٖيةيهومرتية  ي البيئة الٖس
مف المغة اإلنجميزية  مف اليائمة الُمختصرة النُّسخةبترجمة  يرات  الباحروفَ  قاـَ   
 أساتذة ربلرةِ ة عمب واإلنجميزية  العربيةة سختيفِ النُّ  ـة عرُض ، وبعد ذلؾ تالعربيةةلمغة إلب ا

طابية المعنب    المغتيف د مف مُ إلنجميزية لمراجعتيا بيدؼ التةيكُّ المغة ا    صيفتخصِّ مُ 
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 تِ ضَ رِ عُ و  آرائيـ، رـ يرات    ضَ فَ ال بعض صياغةُ واإلنجميزية، وقد ُأِعيَدت  العربيةة
 ،فيراتيال المغوي البنا  سبلمة دىمَ  لتحديد العربيةة المغة    صٍ خصِّ تَ مُ  أستاذ عمب اليائمةُ 
 الُمحكِّميفف ( مِ ٘) عددٍ  عمب تضَ رِ عُ  رـ وصوف،فحُ المَ  ويفيمُ  اواضحً  معنبً  ـُ دِّ يَ تُ  بحيث
حةالتربوي و  النةفسعمـ     صيفتخصِّ المُ  تيا صبلحيمدى  عمب كـلمح وذلؾ ،يةالنةفس الصِّ
ـة  يا.من لميدؼ يراتفَ ال مبل مة ومدى ،العربيةة البيئة    طبيؽلمتة   َعيِّنةيا عمب تطبييُ  وت

صة منيا ستخمَ المُ  البياناتُ  تِ مَ خدِ ستُ وقد اُ  .ةً ُمعمِّما و ُمعمِّمً ( ٘ٚيا )ة، وقوامُ لية األوة  الدِّراسة
دؽ، و الدةاخم  االتِّساؽيكومترية ليا مف حيث حيُّؽ مف الخصائص السة    التة   الرةبات، و الصِّ
 حو التال :عمب النة 

 :مً الكائنة امُلختصسةليسخة ل الٖداخلي االتِّسام( 1)

ِّحيتني إليه، ة للُبعد الري َتالهلٖي الٖدزجةكسة، وَف االزتباط بني دزجة نلِّ ُمعامب )أ( حسا   جدول  وُيو

 ( ىتائج ذلو.4)

 (:6ظذول )

عايالخ  انزٌ ذُرًٍ إنُّ ح نهث عذِ انكهُ   انذ سظحقشج وفَ  االسذثاط تٍُ دسظح كمِّ  ي 

 انىظىدٌ انُقذٌ انر فكُش
إَراض انًعًُ 

 ٍانش خص

 انىعٍصَادج حانح  انًرسايٍانىعٍ 

 س و س و س و س و

0 12261** 2 12220** 6 12223** 3 12226** 

0 12220** 00 12233** 2 12233** 2 12203** 

3 12220** 03 12203** 01 12202** 06 12232** 

2 12223** 02 12223** 03 12221** 02 12221** 

00 12222** 60 12232** 02 12230** 63 12203** 

02 12220** - - 61 12230** - - 

60 12200** - - 66 12203** - - 

عايم"و" ذ ِشُش إنً سقى انفقشج، و"س" ذ ِشُش إنً   ( 1210االسذثاط، )**( دانح عُذ يسرىي ) ي 

 الدةرجػػة يػػرة و  االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿِّ  ُمعػػامبلت( أفة جميػػَع ٕمػػف الجػػدوؿ ) يتةضػ ُ 
 (.ٔٓ,ٓعند مستوى ) إحصائي اة لمُبعد الذي تنتم  إليو دالة الكمية 
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 ُمعامب ، ونرلو الكائنةمً  امُلختصسةليسخة ل الفسعٖيةييية لألبعاد االزتباط الَب ُمعامب ) ( حسا  

ِّحالهلية؛  الٖدزجةفسعي و ُبعٕد االزتباط بني دزجة نلِّ  ( ىتائج ذلو.3جدول ) وُيو

 (:0) ظذول  

عايالخ  ً خرصشجهُسخح ن انفشعُ حح نألتعاد ُُُ  االسذثاط انثَ  ي  اذ انر قشَشقائًح يٍ  ان  نهز كاء ٍانز 

وحٍ عايالخ، وكزنك انشُّ  انكهُح  انذ سظحاالسذثاط تٍُ دسظح كم ت عذ فشعٍ و ي 

رغُِّش  ً  ان
انىظىدٌ  انر فكُش

 انُقذٌ

إَراض انًعًُ 

 ٍانش خص

انىعٍ 

 انًرسايٍ

صَادج حانح 

 انىعٍ

انىظىدٌ  انر فكُش

 انُقذٌ
- 

- - - 

إَراض انًعًُ 

 ٍانش خص
12322** - 

- - 

 - - **12323 **12326 انًرسايٍانىعٍ 

 - **12326 **12232 **12306 انىعٍصَادج حانح 

 **12263 **12220 **12230 **12232 انكهُح  انذ سظح

 ( 1210)**( دانح عُذ يسرىي )

لمنسػخة  الفرعيةةاالرتباط البينية لؤلبعاد  ُمعامبلتجميع  ( أفة ٖمف الجدوؿ ) يتةض ُ 
وح  لمذةكا   الذةات التةيرير مف قائمة الُمختصرة  االرتباط بػيف درجػة كػؿِّ  ُمعامبلت، وكذلؾ الرُّ

 (.ٔٓ,ٓعند مستوى ) إحصائي اة دالة الكمية  الدةرجةُبعد  رع  و 
 :الٗسوحي للٖرناء يالٖرات الٖتكسيسمً قائنة  امُلختصسة الٗيسخة ثباُ ( 2)

ـة ليد   النُّسػخةبػات مػف رَ  ؽِ حيُّػمتة لِ جزئة النِّصفيةة باخ والتة نكرو ألفا   طرييتَ  استخداـُ  ت
وح  لمذةكا   الذةات التةيريرقائمة  مف الُمختصرة مػف  مناسػبةٍ  بدرجػةٍ ىػا أبعادُ  تْ عَ تة مَ تَ قد و  ،الرُّ
 ( نتائج ذلؾ. ٗجدوؿ ) وُيوضِّ ، الرةبات

 :(3ظذول )

عايالخ  ً خرصشج انُُّسخحشثاخ  ي  اذ انر قشَشيٍ قائًح  ان وحٍ نهز كاء ٍانز  كشوَثاخ  نفاأتطشَقرٍ  انشُّ

 انُِّصفُ حعضئح وانر  

عايم األتعاد    ًاٌرظ طشَقحت انُِّصفُ ح عضئح  انر   كشوَثاخ نفاأ ي 

 12222 12230 انىظىدٌ انُقذٌ انر فكُش

 12222 12262 ٍانش خصإَراض انًعًُ 

 12203 12263 انًرسايٍانىعٍ 

 12222 12202 انىعٍصَادج حانح 

 12223 12200 انقائًح ككم
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ألفا كرونباخ سوا   ُمعامبلتجميع  ( إلب أفة ٗالواردة    جدوؿ ) النةتائجُ  تشيرُ 
تراوحت ما بيف  كؿ  كَ  مف اليائمة الُمختصرةسخة منُّ لالكمية  الدةرجةأو  الفرعيةةلؤلبعاد 

-ٖ٘ٚ,ٓبطريية جتماف ما بيف ) الرةبات ُمعامبلتُ (، كما تراوحت ٖٜٔ,ٓ-ٕٗٛ,ٓ)
مف  الُمختصرة النُّسخةبات رتفعة؛ ممةا يعن  رَ يبولة ومُ ربات مَ  ُمعامبلتيا (، وجميعُ ٜٚٛ,ٓ
وح  لمذةكا   الذةات التةيرير قائمة  . الرُّ

 : الَعاملي الصِّدُم( 3)

ـة حساُب  دؽ)أ( ت  الدةرجةِ مف  Confirmatory Factor Analysis وكيديالتة  الَعامم  الصِّ
بيدؼ  ؛ LISREL 8.54باستخداـ برنامج  مف اليائمة الُمختصرة النُّسخةيرات األولب لفَ 

، يديالوجودي النة  التةفكير: أربعة عوامؿ ى عمب يا  يرات )صدؽ( ؽ مف تشبعالتحيُّ 
نتاج المعنب  ، بطريية االحتماؿ الوع زيادة حالة ، و تسام المُ ع  والوَ ،  الشةخصوا 

عمب  اليائمة  يراتجميع ، الت  أسفرت عف تشبع Maximum Likelihoodاألقصب 
 يراتيا، ب صدؽ جميع مع ؿُ ا يدلِّ ممة (؛ ٔٓ,ٓ)عند مستوى داللة ة الكامنالعوامؿ األربع 

 ( نتائج ذلؾ.٘جدوؿ ) وُيوضِّ 
دؽ)ب( تـ حساب  مػف  الُمختصػرة النُّسػخةالرانيػة ألبعػاد  الدةرجػةمػف  التوكيػدي الَعامم  الصِّ

وحػ  لمػذةكا   الػذةات التةيرير قائمة مػف صػدؽ العوامػؿ  ييػا، بطرييػة  ؽِ حيُّػ؛ بيػدؼ التة الرُّ
عػاـ واحػد، وكانػت  امػؿٍ العوامؿ األربع عمػب عَ  عِ بُّ شَ االحتماؿ األقصب، الت  أسفرت عف تَ 

 دُ ، وذلػؾ يؤكِّػإحصػائي اوىػ  غيػر دالػة [، ٕ[ بػدرجات حريػة  ٖٛٗ,ٖتسػاوي   ٕقيمة كػا
ػ ة. أربعػة عوامػؿ  رعيةػ؛ وىػو حِ يتػرَ مػوذج المُ طابية جيػدة لمبيانػات مػع النة وجود مُ   وُيوضِّ
مػوذج )نَ  ةِ دىشػامُ رات تغيِّػمُ  ألربعػةِ  الَعامم يؿ محا لنتائج التة صً خة ممُ ( ٕ( وشكؿ )٘جدوؿ )

 (.العامؿ الكامف الواحد
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 (3ظذول )
ً خرصشج انُُّسخحقشاخ فَ  شثُّعاخ  ذَ   اذ انر قشَش يٍ قائًح ان وحٍ نهز كاء ٍانز  انكايُح  تانعىايم األستعِ  انشُّ

ٍِ يٍ انذ    األونً وانصاَُح سظرُ

تانعايم  ع  شثُّ انر   قشج  انفَ  عذ  انث  
 انكايٍ انىاحذ

انًعُاسٌ  انخطأ  
 عشثُّ نرقذَش انر  

"خ"  ًُح  قِ 
ها ودالنر  

 حاإلحصائُ  

عايم    ثاخانص   ي 
R

2
 

 انر فكُش

انىظىدٌ 

 انُقذٌ

0 12363 12123 32362** 12623 
0 12302 12120 32266** 12026 
3 12622 12126 02302** 12123 
2 12323 12126 32102** 12602 
00 12330 12122 32222** 12623 
02 12310 12123 32002** 12630 
60 12202 12032 32662** 12021 

 12333 **22222 12012 12233 انثعذ ككم

إَراض 

انًعًُ 

 ٍانش خص

2 12001 12062 62320* 12122 
00 12262 12000 22332** 12362 
03 12203 12006 22302** 12331 
02 12213 12000 22633** 12232 
60 12012 12062 62362* 12120 

 12260 **22002 12013 12232 انثعذ ككم

انىعٍ 

  ً  رسايٍان

6 12032 12031 62322* 12061 
2 12622 12031 62061* 12122 
01 12366 12030 62233** 12022 
03 12332 12031 02612** 12611 
02 12200 12031 32221** 12303 
61 12026 12031 62222** 12002 
66 12311 12031 62223** 12021 

 12032 **32630 12003 12322 انثعذ ككم

صَادج 

حانح 

 انىعٍ

3 12022 12030 62202** 12030 
2 12320 12033 02200** 12002 
06 12202 12032 32662** 12021 
02 12320 12030 02632** 12603 
63 12366 12030 62233** 12022 

 12312 *22322 12001 12200 انثعذ ككم

 < قًُح "خ" انًحسىتح( < 6232ح ): قًُح "خ" انعذونُ  (، حُس  1213)*( دانح عُذ يسرىي )

 (.0222قًُح "خ" انعذونُح )

 .(6232قًُح "خ" انعذونُح ) ≤"خ" انًحسىتح  (، حُس قُى1210)**( دانح عُذ يسرىي )
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سخة منُّ ل رجتيف األولب والرانيةمف الدة وكيدي التة  الَعامم حميؿ خطيط  لنموذج التة (: المسار التة ٔشكؿ )

وح  لمذةكا   الذةات التةيريرقائمة مف  الُمختصرة  يرة؛ حيث "ؼ" = الفَ الرُّ

أفة الُمتغيِّػػػراِت األربعػػػِة الُمشػػػاَىدة َتَشػػػبةَعْت ( ٔ(، وشػػػكؿ )٘ويتةضػػػُ  مػػػف جػػػدوؿ )
( يػديالتةفكيػر الوجػودي النة بالعامِؿ الكامف؛ حيُث بمَ  ُمعامػؿ ِصػدِؽ أو َتَشػبُِّع العامػؿ األوؿ )

%( مػف التةبػاُيف الُكمػ   ػ  الُمتغيِّػر الكػامف )الػذةكا  ٘,ٗٚ(، ومف رـ  يػو يفسِّػر )٘ٗٚ,ٓ)
وح (، وبم  ُمعامؿُ  (، ٜٗٛ,ٓ( )إنتػاج المعنػب الشةخصػ صدؽ أو َتشبُّع العامؿ الران  ) الرُّ
%( مف التةبايف الكم     الُمتغيِّر الكامف، وبم  ُمعامؿ صػدؽ أو ٜ,ٗٛومف رـ  يو يفسِّر )

%( مػػف ٜ,ٜ٘(، ومػػف رػػـ  يػػو يفسِّػػر )ٜٜ٘,ٓالُمتسػػام ( )الػػوع  تشػػبُّع العامػػؿ الرالػػث )
حالػة  زيػادةُ ) الكػامف، وبمػ  ُمعامػؿ صػدؽ أو تشػبُّع العامػؿ الرابػعالتةبايف الكم   ػ  الُمتغيِّػر 

 %( مف التةبايف الكم     الُمتغيِّر الكامف.ٔ,ٔٚ(، ومف رـ  يو يفسِّر )ٔٔٚ,ٓالوع ( )
 تْ َيػنِ ر الػذي بُ صػوُّ وكيػدي مػع التة التة  الَعامم يػؿ محنتػائج التة  تطػابؽُ  وممةا سبَؽ يتيكةدُ 

وح  لمذةكا   الذةات التةيرير مف قائمة الُمختصرة النُّسخةُ  عميو  يا.، ممةا يشيُر إلب صدقِ الرُّ
 التةيرير مف قائمة الُمختصرة النُّسخةإلب أفة  السةابية النةتائجُ وبشكٍؿ عاـ، تشيُر 

وح  لمذةكا   الذةات ، الدةاخم  االتِّساؽبخصائص سيكومترية جيدة مف حيث  عُ متة تَ تَ  الرُّ
دؽو   البحث الحال . َعيِّنة، وذلؾ عمب الرةبات، و الَعامم  الصِّ
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 (احثنَيالَب : )إعداُدنَيُنعلِّنلل امَلهٔيٓي يالٖرات اهَليأء كياُسٔم (2)

 الدِّراساتنسبًيا     حديثٌ  ف مفيوـٌ يُمعمِّملم الَميِن ّ   الذةات الَينا  مفيوـَ  نظرًا ألفة 
ة مف دة ستمَ الميياس الحال  بيدؼ تو ير أداة سيكومترية مُ  إعدادُ  ـة ة،  يد تَ واألجنبية  العربيةة
أ راد    طبيعةَ راعِ الحالية، وتُ  الدِّراسة أىداؼَ  عودية لتناسبَ وخاصة البيئة السُّ  العربيةةالبيئة 

 ة. يكولوجية ، وخصائصيـ السة َعيِّنةال
 : نيُنعلِّنلل امَلهٔيٓي يالٖرات اهَلياءمكياس  إعدأد اُ َزسَِّبُم -أ

 العربيةةالبيئتيف ف بشكؿ عاـ    يُمعمِّملم الَميِن ّ   الذةات الَينا َ  وجود أدوات تييُس  ندرةُ  -ٔ
 عودية خاصًة.عامًة، والبيئة السُّ  واألجنبية

 الدِّراساتف    يُمعمِّملم الَميِن ّ   الذةات الَينا ظر حوؿ مفيـو وجيات النة  اختبلؼُ  -ٕ
مب إلب الوجداف  و يشيرُ نة األجنبية؛ مف حيُث إِ  كمييما  ، أو الوجداف اإليجاب ، أوالسة

 مًعا.
 :كياِسامٔل إعدأد طواُ ُخ - 

ـة   أبعاد الميياس و يراتو مف خبلؿ المصادر التالية: اشتياؽُ  وت
 -ؿ إليووصُّ التة  ما أمكف– السةابية الدِّراساتظري والبحوث و راث النة عمب التُّ  بلعُ ( االطِّ ٔ)

 ف بشكؿ خاص.يُمعمِّمولم الَميِن ّ عاـ، و  بشكؿٍ  وومكوناتِ   الذةات الَينا مة بوريية الصِّ 

ليياس  العربيةةة و األجنبية  الدِّراساتت    ردَ ياييس الت  وَ مف المَ  عمب العديدِ  بلعُ ( االطِّ ٕ)
 work-relatedرتبط بالعمؿ المُ   الذةات الَينا  استبيافُ  ، ومنيا:الَميِن ّ   الذةات الَينا 

well-being questionnaire  :إعداد(Kun, Balogh & Krasz, 2017 وميياس ،)
 ,Demo & Paschoal)إعداد:  well-being at work scale   العمؿ   الذةات الَينا 

 Employee well-being inمات نظة (، وميياس سعادة الموظؼ داخؿ المُ 2016

organizations  :إعداد(Zheng, Zhu, Zhao & Zheng, 2015 واستبياف ،) الَينا 
)إعداد:   Teacher Subjective Wellbeing Questionnaire ُمعمِّـلم  الذةات

Renshaw, Long & Cook, 2015.) 
ـة    ضَ ة لمميياس: صورة أولية  ( إعدادُ ٖ) نت تكوة  صورة أولية لمميياس إعدادُ  و  ما سبؽ ت

 ىذه الفيراتُ  تْ ضَ ف، رـ ُعرِ يُمعمِّملم الَميِن ّ   الذةات الَينا  ليياس (  يرةً ٙٔ)مف 
حةو  النةفسصيف    عمـ تخصِّ المُ  الُمحكِّميف( مف ٘) الميياس عمب عددِ   الصِّ
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 الدِّراسةيياس لبلستخداـ    المِ  ةِ مَ بل َ دى مُ يـ حوؿ مَ ية؛ وذلؾ إلبدا  آرائِ النةفس
، وقد بمغت تراوحت رات الميياسيَ موف عمب جميع  َ حكِّ المُ  ادةُ السة  وا ؽَ ، وقد ةالحالية 

ـة (%ٓٓٔ-ٓٛنسبة موا يتيـ ما بيف ) بدائؿ االستجابة عف  يرات  تحديدُ  ، كما ت
موا ؽ بشدة، موا ؽ، ) بػ البدائؿُ  رُ دة ُتيَ لميياس ليكرت الخماس ؛ وَ  َو ًياالميياس 

( ٔ ،ٕ ،ٖ ،ٗ ،٘الدرجات )ب(، موا ؽ بشدة، غير موا ؽ، غير ما حد إلب موا ؽ
ـة  .إيجاب  بشكؿٍ  ةٌ اغَ صَ ، وجميع  يرات الميياس مُ رتيبعمب التة      يياسالمِ  تطبيؽُ  َوت

 ذوي االحتياجاتِ  الطُّبلب  ُمعمِّممف  ةاألولية  الدِّراسة َعيِّنةعمب  ةجريبيَ صورتو التة 
ة التةربويةة الخصائص  مفؽ حيُّ لمتة  ؛االبتدائية والمتوسطة    المرحمتيفِ  الخاصة

لميياس مف المميياس، وذلؾ عف طريؽ إرساؿ نسخة إلكترونية  السيكومترية
ذوي االحتياجات  الطُّبلب  ُمعمِّممف ة بصورتو األولية ( Google Formsباستخداـ )

ة التةربويةة ف يُمعمِّمالعمب مجموعات  توسطةة والمُ االبتدائية  مرحمتيفِ    ال الخاصة
ـة فيُمعمِّمالاستجابات  . وبعد تصحي ِ مجالمختمفة    مدارس الدة  مف  دُ يكُّ التة  ، ت

 مف صدؽ وربات عمب النحو التال : يكومترية لمميياسِ الخصائص السة 
 : للنكياِس الٖداخلي االتِّساُم( أ)

ـة حساُب  ارتباط بيرسوف بيف درجات  ُمعامؿلمميياس باستخداـ  الدةاخم  االتِّساؽت
َقْبَؿ  إحصائي ايرات غير الدالة الكمية لمميياس، وذلؾ لحذؼ درجات الفَ  الدةرجة يرة و  كؿِّ 

 ( نتائج ذلؾ. ٙجدوؿ ) وُيوضِّ ، الَعامم إجرا  التةحميؿ 
 (2ظذول )

عايالخ    اذ انَهُاءح نًقُاط انكهُ   انذ سظحو فقشجاالسذثاط تٍُ كم  ي  ٍ   ٍانز  هُِ ًَ  (23)ٌ= ان

 س و س و س و س و

0 12232** 6 12236** 0 12232** 3 12202** 

3 12222** 2 12230** 2 12236** 2 12210** 

2 12222** 01 12220** 00 12230** 06 12230** 

00 12232** 03 12222** 03 12226** 02 12212** 

 (1210االسذثاط، )**( دانح عُذ يسرىي ) ي عايم" ذ ِشُش إنً و" ذ ِشُش إنً سقى انفقشج، و"س"حُس: 

 الدةرجػػة يػػرة و  االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿِّ  ُمعػػامبلتجميػػع  ( أفة ٙمػػف جػػدوؿ )  ُ يتةِضػػ
-ٖٙٙ,ٓ(؛ حيػػث تراوحػػت مػػا بػػيف )ٔٓ,ٓعنػػد مسػػتوى ) إحصػػائي ادالػػة  لممييػػاسالكميػػة 
   اليدؼ العاـ مف الميياس.يرات مع ساؽ صياغة الفَ مما ُيشير إلب اتِّ  (،ٕ٘ٛ,ٓ



 م0201( 48) -1ج-أبريلعدد                                          ...              الذَّكاُء الرُّوحيُّ َوعالقُته

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                           - 22 - 

 :كياِسللٔن الَعاملي) ( البياُء 

ـة إجراُ  التحميؿ  األولية، وذلؾ بطريية  َعيِّنةاالستكشا   الستجابات ال الَعامم ت
ـة ، و Principal Componentsنات األساسية المكوِّ  جة تدويًرا ستخرَ العوامؿ المُ  تدويرُ  ت

عمب األقؿ، ( ٖ,ٓ)الميبوؿ لمبند ىو  عُ شبُّ التة  ُعدة " وَ Varimaxتعامًدا بطريية "الفاريمكس مُ 
عمب أربعة َعوامَؿ،  فيراتعف تشبُّع جميع ال النةتائجأسفَرت  السةابيةات وبناً  عمب المحكة 

حي ، و ّسرت )  وُيوضِّ %( مف التباُيف الكم ، ٓٗٛ,ٕٛجذرىا الكامف أكبر مف الواحد الصة
وتشبُّعاتيا، والجذور الكامنة والنسبة المئوية  إحصائي ا( َمصفو ة العوامؿ الدالة ٚجدوؿ )

 لمتباُيف الكم .
 (2ظذول )

اذ انَهُاءيقُاط  قشاخفَ  ذشثُّعاخ   ٍ   ٍانز  هُِ ًَ ً سرخهَصح وظزوسِ ان  انكايُح وَسة انر ثاٍَ  نهعىايم ان
 انشُىع انشاتع انعايم   انصانس انعايم   انصاٍَ انعايم   األول انعايم   انفقشاخ  

0 12200    12213 
6 12230    12231 
0 12223    12263 
3 12206    12206 
3  12213   12262 
2  12223   12232 
2  12220   12230 
2  12322   12236 
2   12206  12232 
01   12221  12221 
00   12230  12220 
06   12213  12200 
00    12212 12226 
03    12202 12222 
03    12223 12222 
02    12202 12362 

انعزس 
 انكايٍ

 انرثاٍَ انكهٍ 62202 62232 02020 02220

َسثح 
 انرثاٍَ 

602020% 602026% 022261% 022632% 262231% 

االستكشا    الَعامم حميؿ ( أفة التة ٚالواردة    جدوؿ ) النةتائجمف  يتةض ُ 
 لمميياس أسفَر عف أربعة عوامَؿ يمكُف تفسيُرىا كما يم :

 -ٜ٘ٚ,ٍٓت، تراوحت تشبُّعاتيا ما بيف ) يرا( َٗع عمب ىذا العامؿ )األوؿ: َتَشبة  العامؿُ  -
%( مف التباُيف الكم ، بجذر كامف ٖٔٛ,ٖٕ(، وبمغت نسبُة التباُيِف )ٔٗٛ,ٓ

بشكؿ عاـ  السةعادةباالرتياح و  ُمعمِّـالشعور ىذا العامؿ حوؿ   يرات(، وتدور ٖٜٚ,ٖ)
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لذا اقترَح الباحروَف تسمية  ؛تجاه عممو، نتيجة إلشباع احتياجاتو ورغباتو    العمؿ
 ".الَميِن ّ  الرِّضاىذا العامؿ بػ "

 -ٜٙ٘,ٓما بيف ) ، تراوَحت َتشبُّعاتيا يراتٍ ( ٗالعامؿ الران : َتشبةَع عمب ىذا العامؿ ) -
%( مف التبايف الكم ، بجذر كامٍف ٕٖٛ,ٕٔباُيف )(، وبمغت نسبة التة ٖٛٚ,ٓ

يسود  مف الوّد والحبِّ  ناخٍ بمُ  ُمعمِّـالشعور ىذا العامؿ حوؿ  يرات (، وتدور ٔٛٔ,ٖ)
دارييف،  العبلقة بينو وبيف المحيطيف بو    مجاؿ مينتو؛ مف زمبل ، ومشر يف، وا 

 ".الَميِن ّ رابط التة الباحروَف تسميَة ىذا العامؿ بػ " ، لذا اقترحَ ؛وطبلب، وأوليا  أمور
 -ٓٛٙ,ٓ، تراوحت تشبُّعاتيا ما بيف ) يراتٍ ( ٗالعامؿ الرالث: َتشبةَع عمب ىذا العامؿ ) -

%( مف التباُيف الكم ، بجذٍر كامف ٕٓٛ,ٜٔ(، وبمغت نسبة التباُيف )ٔ٘ٚ,ٓ
الشكر والعر اف و  الفضؿب ُمعمِّـالشعور ىذا العامؿ حوؿ  يرات (، وتدور ٛ٘ٛ,ٕ)

، لذا اقترح الت  أتاحت لو الفرصة لمعمؿ    ىذا المجاؿ التةعميـبالجميؿ لمينة 
   ".الَميِن ّ االمتناف الباحروَف تسمية ىذا العامؿ بػ "

 -ٜٓٙ,ٓ)، تراوَحت تشبُّعاتيا ما بيف  يراتٍ ( ٗالعامؿ الرابع: َتشبةَع عمب ىذا العامؿ ) -
%( مف التبايف الكم ، بجذٍر كامف ٕٚ٘,ٛٔباُيف )، وبمغت نسبة التة (ٗٙٛ,ٓ

بريتو    قدرتو عمب إنجاز  ُمعمِّـالشعور ىذا العامؿ حوؿ  يرات (، وتدور ٖٚٚ,ٕ)
، بشكؿ ُيسيـ    عمب أكمؿ وجو ممكفٍ  التةعميـبو    مجاؿ مينة  طةِ انالمياـ المُ 

 ".الَميِنيةةة الفاعمية الباحروف تسمية ىذا العامؿ بػ " لذا اقترحَ ؛ ياتطويرىا وتحسينِ 
 :نَيُنعلِّنلل امَلهٔيٓي يالٖرات اهَليأء كياِسٔم ثباُ ( ج)

ـة ليد   ييػاسمِ بػات مػف رَ  ؽِ حيُّػلمتة  جزئة النِّصػفيةةِ باخ والتة نكرو ألفا   طرييتَ  استخداـُ  ت
ػػ ، الرةبػػاتمػػف  مناسػػبةٍ  بدرجػػةٍ ه أبعػػادُ  تْ َعػػتة مَ تَ قػػد ف و يُمعمِّمػػلم الَميِنػػ ّ   الػػذةات الَينػػا   وُيوضِّ
 ( نتائج ذلؾ. ٛجدوؿ )
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 (2ظذول )

عايالخ  اذ انَهُاء شثاخ يقُاطِ  ي  ٍ   ٍانز  هُِ ًَ عهًِّنه ان  انُِّصفُ حعضئح كشوَثاخ وانر  ٍ أنفا ٍ تطشَقرَ ًُ 

عايم   األتعاد    طشَقح ظرًاٌ انُِّصفُ ح عضئح  انر   أنفا كشوَثاخ ي 

ضا ٍ   انشِّ هُِ ًَ  12223 12232 ان

ٍ  انرشاتط  هُِ ًَ  12202 12221 ان

ٍ  االيرُاٌ  هُِ ًَ  12222 12206 ان

هُُِ حانفاعهُح  ًَ  12213 12236 ان

 12223 12262 انًقُاط ككم

ألفا كرونباخ سوا   ُمعامبلت جميعَ  ( إلب أفة ٛالواردة    جدوؿ ) النةتائجتشير 
-ٕ٘ٙ,ٓتراوحت ما بيف ) ككؿ   فيُمعمِّملم الَميِن ّ   الذةات الَينا ميياس أو ل الفرعيةةلؤلبعاد 
(، ٜٗٛ,ٓ-٘ٓٚ,ٓبطريية جتماف ما بيف ) الرةبات ُمعامبلتُ (، كما تراوحت ٕٜٚ,ٓ
 .فيُمعمِّملم الَميِن ّ   الذةات الَينا  ميياسربات ميبولة؛ ممةا يعن  ربات  ُمعامبلتيا وجميعُ 

 :لنكياِسٔل الَعاملي الصِّدُم( د)

ـة حساُب  - دؽت يرات الميياس باستخداـ األولب لفَ  الدةرجةمف  وكيديالتة  الَعامم  الصِّ
أربعة عوامؿ عمب و  يرات )صدؽ( عؽ مف تشبُّ بيدؼ التحيُّ  ؛ LISREL 8.54برنامج 

، بطريية الَميِنيةةة الفاعمية و  ،الَميِن ّ االمتناف و  ،الَميِن ّ رابط التة و  ،الَميِن ّ  الرِّضا: ى 
عمب العوامؿ األربع  الميياس يرات جميع ع ت عف تشبُّ االحتماؿ األقصب، الت  أسفرَ 

جدوؿ  وُيوضِّ  يراتو، ب صدؽ جميع مع ؿُ ا يدلِّ ممة (؛ ٔٓ,ٓ)عند مستوى داللة ة الكامن
 ( نتائج ذلؾ.ٜ)
ـة  - ػػدؽ حسػػابُ  تػػ   الػػذةات الَينػػا  الرانيػػة ألبعػػاد مييػػاس الدةرجػػةمػػف  وكيػػديالتة  الَعػػامم  الصِّ

ؽ مػف صػدؽ العوامػؿ  ييػا، بطرييػة االحتمػاؿ األقصػب، حيُّػ؛ بيػدؼ التة فيُمعمِّمػلم الَميِن ّ 
تسػاوي  ٕواحػد، وكانػت قيمػة كػاع العوامؿ األربػع عمػب عامػؿ عػاـ ت عف تشبّ الت  أسفرَ 

وجػود مطابيػة  دُ ؤكِّػوذلؾ يُ  ،إحصائي اوى  قيمة غير دالة [، ٕ[ بدرجات حرية  ٚٗٛ,ٕ 
ػػ ة. يتػػرح؛ وىػػو أربعػػة عوامػػؿ  رعيةػػمػػوذج المُ جيػػدة لمبيانػػات مػػع النة  ( ٛجػػدوؿ ) وُيوضِّ

)نمػػوذج العامػػؿ  ةدىمشػػارات تغيِّػػألربعػػة مُ  الَعػػامم يػػؿ محا لنتػػائج التة خًصػػمم( ٕوشػػكؿ )
 (.الكامف الواحد
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عت األربعػػػة المشػػػاىدة  تشػػػبة  اتالُمتغيِّػػػر  ( أفة ٕ(، وشػػػكؿ )ٜمػػػف جػػػدوؿ ) يتةضػػػ ُ و 
(، ٜٚٙ,ٓ( )الَميِنػ ّ  الرِّضػاع العامؿ األوؿ )شبُّ صدؽ أو تَ  ُمعامؿ حيث بم َ ؛ بالعامؿ الكامف

 الَميِنػػ ّ  الَينػػا الكػػامف ) الُمتغيِّػػرف الكمػػ   ػػ  بػػايُ %( مػػف التة ٚ,ٜٙر )ومػػف رػػـ  يػػو يفسِّػػ
(، ومف رػـ ٜٓٗ,ٓ( )الَميِن ّ رابط التة ع العامؿ الران  )صدؽ أو تشبُّ  ُمعامؿف(، وبم  يُمعمِّملم

ع صػػدؽ أو تشػػبُّ  ُمعامػػؿالكػػامف، وبمػػ   الُمتغيِّػػر%( مػػف التبػػايف الكمػػ   ػػ  ٜٗر ) يػػو يفسِّػػ
%( مػػف التبػػايف ٘,ٜٚر )يفسِّػػ(، ومػػف رػػـ  يػػو ٜ٘ٚ,ٓ( )الَميِنػػ ّ االمتنػػاف العامػػؿ الرالػػث )

( الَميِنيةػػةالفاعميػػة ) ع العامػػؿ الرابػػعصػػدؽ أو تشػػبُّ  ُمعامػػؿالكػػامف، وبمػػ   الُمتغيِّػػرالكمػػ   ػػ  
 الكامف. الُمتغيِّر%( مف التبايف الكم     ٕٛ(، ومف رـ  يو يفسر )ٕٓٛ,ٓ)

 (2ظذول )

اذ انَهُاء ِيقُاطفقشاخ  ذشثُّعاخ    ٍ   ٍانز  هُِ ًَ عهًِّنه ان سظرٍُ ٍ تانعىايم األستع انكايُح يٍ انذ  ًُ 

 األونً وانصاَُح

تانعايم  ع  شثُّ انر   انفقشج   عذ  انث  
 انكايٍ انىاحذ

انًعُاسٌ  انخطأ  
 نرقذَش انرشثع

"خ"  قًُح  
ودالنرها 
 اإلحصائُح

عايم    انص ثاخ ي 
R

2
 

ضا  انشِّ

  ٍ هُِ ًَ  ان

0 12223 12013 22022** 12211 
3 12220 12013 22266** 12201 
2 12210 12013 22230** 12233 
00 12223 12012 22623** 12322 

 12203 **002636 12122 12222 انثعذ ككم

شاتط انر  

  ٍ هُِ ًَ  ان

6 12202 12003 22633** 12303 
2 12366 12060 32016** 12626 
01 12226 12002 32223** 12323 
03 12220 12003 22222** 12203 

 12223 **012216 12122 12231 ككمانثعذ 

االيرُاٌ 

  ٍ هُِ ًَ  ان

0 12223 12066 32322** 12321 
2 12266 12066 32210** 12360 
00 12232 12060 32623** 12302 
03 12320 12062 02222** 12630 

 12206 **22020 12122 1.223 انثعذ ككم

ح انفاعهُ  

هُُِ ح ًَ  ان

3 12220 12003 22222** 12203 
2 12202 12003 22321** 12336 
06 12201 12000 22023** 12232 
02 12202 12003 22003** 12302 

 12226 **22330 12122 12261 انثعذ ككم

< قًُح  قًُح "خ" انًحسىتح( < 6232(، حُس: قًُح "خ" انعذونُح )1213)*( دانح عُذ يسرىي )

 (.0222"خ" انعذونُح )

 .(6232قًُح "خ" انعذونُح ) ≤(، حُس قُى "خ" انًحسىتح 1210يسرىي ))**( دانح عُذ 
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 انَهُاءانرىكُذٌ يٍ انذسظرٍُ األونً وانصاَُح نًقُاط  انَعايهٍحهُم خطُطٍ نًُىرض انر  (: انًساس انر  6شكم )

اذ ٍ   ٍانز  هُِ ًَ عهًِّنه ان  ٍ؛ حُس "ف" = انفقشجًُ 

  ِنػر الػذي بُ صػوُّ وكيػدي مػع التة التة  الَعػامم يػػؿ محنتػػائج التة  تطػابؽُ  وممةا سبَؽ يتيكةدُ 
 ، ممةا يشيُر إلب صدقو.فيُمعمِّملم الَميِن ّ   الذةات الَينا  ِميياس عميو

 فيُمعمِّملم الَميِن ّ   الذةات الَينا  ِميياسإلب أفة  السةابية النةتائجوبشكٍؿ عاـ، تشيُر 
دؽ، و الدةاخم  االتِّساؽجيدة مف حيث  تمّتع بخصائص سيكومترية ، الرةبات، و الَعامم  الصِّ

 .ةالحالية  الدِّراسة َعيِّنةوذلؾ عمب 
 للنكياس: ُةهائٖيالٖي وزُة( الٗص4)

عمب أربعة أبعاد، ى : ، ُموزعة (  يرةً ٙٔة مف )يائية    صورتو النِّ  الميياُس  فَ كوة تَ 
ف كؿ تضمة ، وقد الَميِنيةةوالفاعمية  ،الَميِن ّ واالمتناف ، الَميِن ّ رابط والتة ، الَميِن ّ  الرِّضا( ٔ)

ُـّ تو  .(  يراتٍ ٗ) ُبعدٍ  لميياس ليكرت الخماس ؛ وُتيدر  َو ًياعف  يرات الميياس  االستجابةُ  ت
(، وا ؽ بشدة، غير موا ؽ، غير مُ ما حد إلب بشدة، موا ؽ، موا ؽ موا ؽٌ ) البدائؿ بػ

ة لمميياس ما بيف الكمية  الدةرجة، وبيذا تتراوح رتيب( عمب التة ٔ ،ٕ ،ٖ ،ٗ ،٘رجات )الدة ب
  الذةات الَينا بيدر عاؿ مف  ُمعمِّـال عِ تُّ مَ إلب تَ  رتفعةُ المُ  الدةرجة، وتشير ( درجةً ٓٛ-ٙٔ)

 ، والعكس صحي .الَميِن ّ 
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 :الدِّزاسةىتائج 

 :األول الفسض ىتائج

بيف  إحصائي اموجبة دالة  ارتباطيةةعبلقة  توجدُ و: "عمب أنة  نصة ىذا الفرُض 
ة التةربويةةذوي االحتياجات  الطُّبلب  ُمعمِّممف  الدِّراسة َعيِّنةدرجات أ راد   الذةكا     الخاصة

وح  والختبار صحة ىذا الفرض، تـ حساب  ."الَميِن ّ   الذةات الَينا ودرجاتيـ     الرُّ
 الذةكا  قائمةمف  الُمختصرة النُّسخةعمب  الدِّراسة َعيِّنةاالرتباط بيف درجات أ راد  ُمعامبلت
وح   ( نتائج ذلؾ.ٓٔجدوؿ ) وُيوضِّ . الَميِن ّ   الذةات الَينا ودرجاتيـ عمب ميياس  الرُّ

 (01ظذول )

عايالخ    وحٍ انز كاءاالسذثاط تٍُ  ي  اذ انَهُاءو انشُّ ٍ   ٍانز  هُِ ًَ حنذي  ان  (601)ٌ= انذِّساسح َعُُِّ

رغُِّش  ً  اخ  ان

وحٍ انز كاء    انشُّ

 انر فكُش  

انىظىدٌ 

 قذٌانُ  

انًعًُ  إَراض  

 ٍانش خص

ٍ ع  انىَ 

  ً  رسايٍان

حانح  صَادج  

 انىعٍ

 انذ سظح  

 حانكهُ  

ء
ُا
َه
ان

 
اذ
نز 
ا

ٍ 
  ٍ
هُِ
نًَ
ا

 

ضا  انشِّ

  ٍ هُِ ًَ  ان
12323** 12016** 12623** 12661** 12303** 

انرشاتط 

  ٍ هُِ ًَ  ان
12303** 12022** 12023** 12026** 12030** 

االيرُاٌ 

  ٍ هُِ ًَ  ان
12312** 12331** 12022** 12662** 12311** 

انفاعهُح 

هُُِ ح ًَ  ان
12303** 12021** 12020** 12603** 12302** 

 انذ سظح

 انكهُح
12312** 12302** 12313** 12022** 12302** 

 (1210يسرىي )دانح عُذ ** 

 الذةكا االرتباط بيف  ُمعامبلتجميع  أفة  (ٓٔ)الواردة    جدوؿ  النةتائجمف  يتةض 
وح  الكمية، واألبعاد  الدةرجة) الَميِن ّ   الذةات الَينا و ( الفرعيةةة، واألبعاد الكمية  الدةرجة) الرُّ
 عند مستوى، وجميعيا دالة إحصائي اموجبة ودالة  الدِّراسة َعيِّنةلدى أ راد  (الفرعيةة

(ٓ,ٓٔ.) 
 :الثاىي الفسِض ىتائُج

وح  الذةكا     إحصائي ادالة  روؽٌ  ُ  و: "توجدُ عمب أنة  نصة ىذا الفرُض  لدى  الرُّ
/ عيميةة)إعاقة  والتةخصُّص)ذكور/ إناث(،  النةوعلمتغّيرات:  َو ًيا الدِّراسة َعيِّنةأ راد 

 ٘/ ما بيف سنواتٍ  ٘)أقؿ مف  الِخبرةـ(، وسنوات عوبات تعمُّ وية/ صُ الذةاتاضطراب طيؼ 
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مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحروف بما  ؽِ حيُّ (. ولمتة سنواتٍ  ٓٔ/ أكرر مف سنواتٍ  ٓٔإلب 
 يم :

وع )ذنوز/ إىاث( باستخداو اختباز لٖيل َوفًكا َعيِّيةألفساد ال الٗسوحي الٖرناء ي  الُفُسوم حساُ -أ

ِّحستكلة، امُل عيِّيا " " لل  ( ىتائج ذلو.11جدول ) وُيو

 (00) ظذول

وحٍ انز كاءاإلَاز فٍ وكىس دسظاخ انزُّ  ٍ  سرىي دالنرها نهفشوق تٍُ يرىسط"خ" وي   اخرثاس     انشُّ

رغُِّش    ً  ان
 (013)ٌ= اإلَاز   (013)ٌ= كىس  انزُّ 

 خ
يسرىي 

 ع و ع و انذالنح

انىظىدٌ  انر فكُش  

 انُقذٌ
02222 3221 02200 3202 12326 

 غُش دال

انًعًُ  إَراض  

 ٍانش خص
03200 3212 03230 0222 -12022 

 غُش دال

ً  انىعٍ   غُش دال 02262 0230 03202 0222 02266 رسايٍان

 غُش دال 02002- 2202 03201 2260 00262 انىعٍصَادج حانح 

وحٍ انز كاء    دال غُش 12620 00210 20210 01232 20233 انشُّ

درجات الذكور   ّ اختبار "ت" لمفروؽ بيف متوسط يـَ قِ  ( أفة ٔٔمف جدوؿ ) يتةض ُ 
وح  الذةكا اإلناث    قائمة و  ، مما إحصائي ا( غير دالة الفرعيةة هة وأبعادالكمية  الدةرجة) الرُّ

وح  الذةكا     إحصائي اروؽ دالة وجود  ُ عدـ يشير إلب   .النةوعلمتغيةر  َو ًيا الرُّ
وح  الذةكا     الُفُروؽ حسابُ  -ب /  عيميةة)إعاقة  لمتةخصُّص َو ًيا َعيِّنةِ أل راد ال الرُّ

جدوؿ  وُيوضِّ ف األحادي، بايُ ( باستخداـ تحميؿ التة التةعمُّـعوبات وية/ صُ الذةاتاضطراب طيؼ 
 ( نتائج ذلؾ.ٕٔ)
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 (06ظذول )

وحٍ انز كاءشوق فٍ نهف  حادٌ األ   ٍِ ثاَ  ذحهُم انر   َرائط    ص َوفقًا انشُّ   نهر خصُّ

رغُِّش    ً  يصذس   ان
 ٍِ ثاَ  انر  

 يعًىع  
  ً  شتعاخان

 دسظاخ  
 انحشَح

 ط  يرىسِّ 
 انًشتعاخ

 ًُح  قِ 
 )ف(

يسرىي 
 انذالنح

 انر فكُش

انىظىدٌ 

 انُقذٌ

تٍُ 

انًعًىعا

 خ

362112 6 602110 

داخم  غُش دانح 12222

انًعًىعا

 خ

26322322 612 012022 

  612 26212323 انًعًىع

إَراض انًعًُ 

 ٍانش خص

تٍُ 

انًعًىعا

 خ

22220 6 32302 

داخم  غُش دانح 12622

انًعًىعا

 خ

01222266 612 032202 

  612 01222323 انًعًىع

انىعٍ 

 انًرسايٍ

تٍُ 

انًعًىعا

 خ

632236 6 062322 

داخم  غُش دانح 12222

انًعًىعا

 خ

62322630 612 062222 

  612 62262023 انًعًىع

صَادج حانح 

 انىعٍ

تٍُ 

انًعًىعا

 خ

0262263 6 202006 

داخم  غُش دانح 02226

انًعًىعا

 خ

23222011 612 332221 

  612 22202263 انًعًىع

 انكهُح انذ سظح

تٍُ 

انًعًىعا

 خ

0062003 6 322132 

داخم  غُش دانح 12322

انًعًىعا

 خ

60220222

1 

612 0032623 

60222212 انًعًىع

3 

612  

وح  الذةكا ف قيـ )ؼ( الدالة عمب تبايُ جميع  أفة ( ٕٔمف جدوؿ ) يتةض  غير  الرُّ
وح  الذةكا     روؽ ُ  وجودعدـ  إلب يشير وىذا، إحصائي ادالة  وأبعاده  ةالكمية  الدةرجة) الرُّ

 .لمتةخصُّص َو ًيا( الفرعيةة
/ ما سيوإ  5)أقل مً  اخٔلربةلسيوا   َوفًكا َعيِّيةألفساد ال الٗسوحي الٖرناء ي  الُفُسوم حساُ -ج

ِّحً األحادي، باُي( باستخداو حتليل الٖتسيوإ  10/ أنثس مً سيوإ  10إىل  5بني  جدول  وُيو

 ( ىتائج ذلو.13)
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 (00ظذول )

وحٍ انز كاءشوق فٍ حادٌ نهف  األ   ٍِ ثاَ  ذحهُم انر   َرائط      انِخثشجِ  نسُىاخِ  َوفقًا انشُّ

رغُِّش    ً  يصذس   ان
 ٍِ ثاَ  انر  

 يعًىع  
  ً  شتعاخان

 دسظاخ  
 انحشَح

 ط  يرىسِّ 
 انًشتعاخ

 ًُح  قِ 
 )ف(

يسرىي 
 انذالنح

 انر فكُش

انىظىدٌ 

 انُقذٌ

تٍُ 

انًعًىعا

 خ

0022223

2 

6 2222001 

داخم  12110 622131

انًعًىعا

 خ

3200220

2 

612 602262 

2621232 انًعًىع

3 

612  

إَراض انًعًُ 

 ٍانش خص

تٍُ 

انًعًىعا

 خ

3602226 6 6002202 

داخم  12110 022303

انًعًىعا

 خ

6226226

0 

612 062200 

0122232 انًعًىع

3 

612  

انىعٍ 

 انًرسايٍ

تٍُ 

انًعًىعا

 خ

2622232 6 0202001 

داخم  12110 022232

انًعًىعا

 خ

0233230

2 

612 22022 

6226202 انًعًىع

3 

612  

صَادج حانح 

 انىعٍ

تٍُ 

انًعًىعا

 خ

3222231 6 6232361 

داخم  1210 22323

انًعًىعا

 خ

2120212

3 

612 302262 

2220226 انًعًىع

3 

612  

 انكهُح انذ سظح

تٍُ 

انًعًىعا

 خ

0032622

20 

6 32202322 

داخم  12110 222300

انًعًىعا

 خ

0630020

60 

612 322222 

6022221 انًعًىع

23 

612  

وح  الذةكا  فِ بايُ يـ )ؼ( الدالة عمب تَ قِ  أفة ( ٖٔمف جدوؿ ) يتةض  دالة  الرُّ
    الربلرة المجموعات بيف  روؽ وجود إلب يشير وىذا(، ٔٓٓ,ٓعند مستوى ) إحصائي ا
وح  الذةكا ليائمة  الكمية الدةرجة  إحصائ  اختبار إجرا ُ  ـُ حتِّ يُ  مما ،الفرعيةةوأبعادىا  الرُّ
ـة  وقد. آخرٍ   نتائج (ٗٔ) جدوؿ وُيوضِّ  ،ةِ عدية البَ  يارناتلممُ  Scheffe اختبار ـُ ااستخد ت
 .ذلؾ
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 (03) ظذول

وق دالنح   وحٍ انز كاء فٍ انف ش   Scheffe اخرثاس تاسرخذاو انصالشح انًعًىعاخ طيرىسِّ  تٍُ انشُّ

رغُِّش  ً  يرىسط يعًىعاخ انًقاسَح اخ  ان
فشوق انًرىسطاخ ودالنح 

Scheffe (0) (6) (0) 

 انر فكُش  

انىظىدٌ 

 انُقذٌ

سُىاخ  01أكصش يٍ 

(0) 

6122123 - - - 

 01إنً  3يا تٍُ 

 (6سُىاخ )

0221023 02221* - - 

سُىاخ  3أقم يٍ 

(0) 

0320220 22306* 62236* - 

إَراض 

انًعًُ 

 ٍانش خص

سُىاخ  01أكصش يٍ 

(0) 

0222212 - - - 

 01إنً  3يا تٍُ 

 (6سُىاخ )

0322220 02223* - - 

سُىاخ  3أقم يٍ 

(0) 

0320322 02303* 02231* - 

انىعٍ 

 انًرسايٍ

سُىاخ  01أكصش يٍ 

(0) 

0222226 - - - 

 01إنً  3يا تٍُ 

 (6سُىاخ )

0223333 62030* - - 

سُىاخ  3أقم يٍ 

(0) 

0320203 32213* 62620* - 

صَادج 

حانح 

 انىعٍ

سُىاخ  01أكصش يٍ 

(0) 

0222622 - - - 

 01إنً  3يا تٍُ 

 (6سُىاخ )

0622622 32611* - - 

سُىاخ  3أقم يٍ 

(0) 

0021022 02220* 12312 - 

 انذ سظح

 انكهُح

سُىاخ  01أكصش يٍ 

(0) 

2320123 - - - 

 01إنً  3يا تٍُ 

 (6سُىاخ )

2022222 062602* - - 

سُىاخ  3أقم يٍ 

(0) 

3320221 022202* 22366* - 

 (.1213* دانح عُذ يسرىي )

 ( إلب ما يم :ٗٔالواردة    جدوؿ ) النةتائج تشيرُ 
وح  الذةكا (    ٘ٓ,ٓعند مستوى ) إحصائي ا روؽ دالة  وجودُ  - ة الكمية  الدةرجة) الرُّ

"، سنواتٍ  ٓٔ"أكرر مف  الِخبرةف ذوي يُمعمِّمالدرجات   ّ ( بيف متوسطالفرعيةةوأبعاده 
 ٓٔ" أكرر مف  الِخبرةسنوات" لصال  ذوي  ٓٔإلب  ٘"ما بيف  الِخبرةف ذوي يُمعمِّمالو 

 ".سنواتٍ 
وح  الذةكا (    ٘ٓ,ٓعند مستوى ) إحصائي اروؽ دالة  ُ  وجودُ  - الكمية  الدةرجة) الرُّ

"، سنواتٍ  ٓٔ"أكرر مف  الِخبرةف ذوي يُمعمِّمالدرجات   ّ ( بيف متوسطالفرعيةةوأبعاده 
 ".سنواتٍ  ٓٔ" أكرر مف  الِخبرة" لصال  ذوي سنواتٍ  ٘" أقؿ مف  الِخبرةف ذوي يُمعمِّمالو 
وح  الذةكا (    ٘ٓ,ٓعند مستوى ) إحصائي اروؽ دالة  ُ  وجودُ  - ة الكمية  الدةرجة) الرُّ

نتاج المعنب  ،الوجودي النيدي التةفكير: الفرعيةةواألبعاد  الوع  و  ، الشةخصوا 
"،  سنواتٍ  ٓٔإلب  ٘"ما بيف  الِخبرةف ذوي يُمعمِّمالدرجات   ّ ( بيف متوسطتسام المُ 
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 ٓٔإلب  ٘" ما بيف  الِخبرةلصال  ذوي  "سنواتٍ  ٘"أقؿ مف  الِخبرةف ذوي يُمعمِّمالو 
 .إحصائي ا دالةً  الُفُروؽُ  " لـ تكفِ الوع حالة  زيادةُ عد ""،  ما عدا البُ سنواتٍ 

 :الثالٖث سِضالَف ىتائُج

 الَميِن ّ   الذةات الَينا     إحصائي ادالة  روؽٌ  ُ  توجدُ  و: "عمب أنة  نصة ىذا الفرُض 
/ عيميةة)إعاقة  التةخصُّص)ذكور/ إناث(،  النةوعرات: متغيِّ لِ  َو ًيا الدِّراسة َعيِّنةلدى أ راد 

 ٘/ ما بيف سنواتٍ  ٘)أقؿ مف  الِخبرة(، وسنوات ـٍ عمُّ عوبات تَ وية/ صُ الذةاتاضطراب طيؼ 
ؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحروف بما حيُّ (. ولمتة سنواتٍ  ٓٔ/ أكرر مف سنواتٍ  ٓٔإلب 
 يم :

ليوع )ذنوز/ إىاث( باستخداو ل َوفًكا َعيِّيةألفساد ال امَلهٔيٓي يالٖرات اهَلياء ي  الُفُسوم حساُ  -أ

ِّحة، ستكلَّامُل عيِّيا اختباز " " لل  ( ىتائج ذلو.15جدول ) وُيو

 (03) ظذول

اذ انَهُاءاإلَاز فٍ وكىس دسظاخ انزُّ  ٍ  "خ" ويسرىي دالنرها نهفشوق تٍُ يرىسط اخرثاس     ٍانز 

  ٍ هُِ ًَ  ان

رغُِّش    ً  ان
 (013)ٌ= اإلَاز   (013)ٌ= كىس  انزُّ 

 يسرىي انذالنح خ
 ع و ع و

ضا ٍ   انشِّ هُِ ًَ  12110 32026- 6201 02223 6222 02200 ان

 شاتط  انر  

  ٍ هُِ ًَ  ان
02222 6222 02200 6231 -32002 12110 

  ٌ  االيرُا

  ٍ هُِ ًَ  ان
02232 6223 02260 6222 -32002 12110 

 انفاعهُح  

هُُِ ح ًَ  ان
02221 6230 02216 6232 -02262 12110 

 انز كاء  

وحٍ  انشُّ
22212 2232 26201 2223 -32200 12110 

درجات   ّ روؽ بيف متوسطقيـ اختبار "ت" لمفُ  جميعَ  ( أفة ٘ٔمف جدوؿ ) يتةض 
( لصال  ٔٓٓ,ٓعند مستوى ) إحصائي ادالة  الَميِن ّ   الذةات الَينا اإلناث    و الذكور 

لمتغيةر  َو ًيا الَميِن ّ   الذةات الَينا     إحصائي ا روؽ دالة  اإلناث، مما يشير إلب وجودِ 
 لصال  اإلناث. النةوع
/ عكلٖية)إعاقة  للٖتخٗصص َوفًكا َعيِّيةألفساد ال امَلهٔيٓي يالٖرات اهَلياء ي  الُفُسوم حساُ - 

َِّححادي، ً اأُلباُيخليل الٖتَت ( باستخداِوالٖتعلُّهعوبا  وية/ ُصالٖراتاَطسا  طيف   وُيو

 ( ىتائج ذلو.16جدول )
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 (02ظذول )

اذ انَهُاءفٍ  حادٌ نهفشوقِ ٍ األ  ثاَ  ذحهُم انر   َرائط    ٍ   ٍانز  هُِ ًَ ص َوفقًا ان /  عقهُ ح)إعاقح  انر خصُّ

اذاضطشاب طُف   (انر عهُّىعىتاخ ىَح/ ص  انز 

رغُِّش    ً  ان
 يصذس  

 انر ثاٍَ 

 يعًىع  

  ً  شتعاخان

 دسظاخ  

 انحشَح

 يرىسط  

 انًشتعاخ

 قًُح  

 )ف(

يسرىي 

 انذالنح

ضا  انشِّ

  ٍ هُِ ًَ  ان

 تٍُ

انًعًىعا

 خ

0232301 6 222613 

داخم  12110 002322

انًعًىعا

 خ

00022622 612 22321 

  612 03002223 انًعًىع

انرشاتط 

  ٍ هُِ ًَ  ان

تٍُ 

انًعًىعا

 خ

0362220 6 202321 

داخم  12110 002601

انًعًىعا

 خ

00022211 612 22022 

  612 03212220 انًعًىع

االيرُاٌ 

  ٍ هُِ ًَ  ان

 تٍُ

انًعًىعا

 خ

6222220 6 0032221 

داخم  12110 022201

انًعًىعا

 خ

02302603 612 22222 

  612 02612223 انًعًىع

انفاعهُح 

هُُِ ح ًَ  ان

تٍُ 

انًعًىعا

 خ

0322063 6 222226 

داخم  12110 032060

انًعًىعا

 خ

00302332 612 32320 

  612 00012220 انًعًىع

 انذ سظح

 انكهُح

 تٍُ

انًعًىعا

 خ

62222202 6 0332220

داخم  12110 022103 2

انًعًىعا

 خ

022622032 612 212003 

  612 023622223 انًعًىع

ستيؿ دالة المُ  الُمتغيِّر فِ بايُ )ؼ( الدالة عمب تَ  يـَ قِ  أفة ( ٙٔمف جدوؿ ) يتةض 
    الربلرة جموعاتالمَ  بيف روؽ ُ  وجود إلب يشير وىذا(، ٔٓٓ,ٓعند مستوى ) إحصائي ا
 اختبار إجرا ُ  ـُ تِّ حَ يُ  مما ،الفرعيةةوأبعاده  الَميِن ّ   الذةات الَينا  يياسِ مِ     ةالكمية  الدةرجة

ـة  وقد. آخرٍ  إحصائ  ( ٚٔ) جدوؿ وُيوضِّ  ،ةِ عدية البَ  يارناتلممُ  Scheffe اختبار ـُ ااستخد ت
 .ذلؾ نتائج
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 (02ظذول )

وق دالنح   اذ انَهُاءفٍ  انف ش  ٍ   ٍانز  هُِ ًَ  Scheffeتاسرخذاو اخرثاس  انصالشحرىسط انًعًىعاخ تٍُ ي   ان

رغُِّش  ً  يرىسط   انًقاسَح يعًىعاخ   اخ  ان
فشوق انًرىسطاخ ودالنح 

Scheffe (0) (6) (0) 

ضا  انشِّ

  ٍ هُِ ًَ  ان

اذاضطشاب طُف   ىَحانز 

(0) 

0322030 - - - 

 - - 12211 0220111 (6) عقهٍ

 - *02322 *62022 0221111 (0) انر عهُّىصعىتاخ 

انرشاتط 

  ٍ هُِ ًَ  ان

اذاضطشاب طُف   ىَحانز 

(0) 

0226362 - - - 

 - - 12130 0221030 (6) عقهٍ

 - *02220 *02262 0222203 (0) انر عهُّىصعىتاخ 

االيرُاٌ 

  ٍ هُِ ًَ  ان

اذاضطشاب طُف   ىَحانز 

(0) 

0322362 - - - 

 - - 12620 0221111 (6) عقهٍ

 - *62632 *62362 0226203 (0) انر عهُّىصعىتاخ 

انفاعهُح 

هُُِ ح ًَ  ان

اذاضطشاب طُف   ىَحانز 

(0) 

0220232 - - - 

 - - 12630 0222111 (6) عقهٍ

 - *02203 *02232 0220362 (0) انر عهُّىصعىتاخ 

 انذ سظح

 انكهُح

اذاضطشاب طُف   ىَحانز 

(0) 

2022232 - - - 

 - - 02020 2321063 (6) عقهٍ

 - *22662 *22311 2620232 (0) انر عهُّىصعىتاخ 

 (.1213* دانح عُذ يسرىي )

 ( إلب ما يم :ٚٔالواردة    جدوؿ ) النةتائج تشيرُ 
 الدةرجة) الَميِن ّ   الذةات الَينا (    ٘ٓ,ٓعند مستوى ) إحصائي ا روؽ دالة  وجودُ  -

  ُمعمِّمعاقيف عيمًيا و المُ  الطُّبلب  ُمعمِّمدرجات   ّ ( بيف متوسطالفرعيةةة واألبعاد الكمية 
 عوبات.صُّ الذوي  الطُّبلب  ُمعمِّملصال   التةعمُّـذوي صعوبات  الطُّبلب

 الدةرجة) الَميِن ّ   الذةات الَينا (    ٘ٓ,ٓعند مستوى ) إحصائي ا روؽ دالة  وجودُ  -
ذوي اضطراب طيؼ  الطُّبلب  ُمعمِّمدرجات   ّ ( بيف متوسطالفرعيةةالكمية واألبعاد 

 عوبات.صُّ الذوي  الطُّبلب  ُمعمِّملصال   التةعمُّـعوبات ذوي صُ  الطُّبلب  ُمعمِّموية و الذةات
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ة واألبعاد الكمية  الدةرجة) الَميِن ّ   الذةات الَينا     إحصائي اوجود  روؽ دالة  عدـُ  -
ذوي  الطُّبلب  ُمعمِّمعاقيف عيمًيا و المُ  الطُّبلب  ُمعمِّم( بيف متوسطّ  درجات الفرعيةة

 وية.الذةاتاضطراب طيؼ 
/ ما بني سيوإ  5)أقل مً  اخٔلربةلسيوا   َوفًكا َعيِّيةألفساد ال امَلهٔيٓي يالٖرات اهَلياء ي  الُفُسوم حساُ -ج

ِّححادي، اأُل الٖتباُيً( باستخداو حتليل سيوإ  10 / أنثس مًسيوإ  10إىل  5  ( ىتائج ذلو.18جدول ) وُيو

 (02ظذول )
ٍ   ٍانز اذ انَهُاءاألحادٌ نهفشوق فٍ  انر ثاٍَ ذحهُم  َرائط    هُِ ًَ / يا سُىاخ   3)أقم يٍ  انِخثشجنسُىاخ  َوفقًا ان

 (سُىاخ   01/ أكصش يٍ سُىاخ   01إنً  3تٍُ 

رغُِّش    ً  انر ثاٍَ  يصذس   ان
 يعًىع  
 انًشتعاخ

 دسظاخ  
 انحشَح

 يرىسط  
 انًشتعاخ

 قًُح  
 )ف(

يسرىي 
 انذالنح

ضا  انشِّ
  ٍ هُِ ًَ  ان

تٍُ 
 انًعًىعاخ

0122222 
6 

332323 

داخم  12110 22162
 انًعًىعاخ

03132262 
612 

22222 

  612 03002223 انًعًىع

انرشاتط 
  ٍ هُِ ًَ  ان

تٍُ 
 انًعًىعاخ

222100 
6 

022102 

داخم  1210 32230
 انًعًىعاخ

00262232 
612 

22221 

  612 03212220 انًعًىع

االيرُاٌ 
  ٍ هُِ ًَ  ان

تٍُ 
 انًعًىعاخ

6112102 
6 

0112102 

داخم  12110 062100
 انًعًىعاخ

02612232 
612 

22003 

  612 02612223 انًعًىع

انفاعهُح 
هُُِ ح ًَ  ان

تٍُ 
 انًعًىعاخ

262300 
6 

302633 

داخم  12110 22230
 انًعًىعاخ

06622621 
612 

32203 

  612 00012220 انًعًىع

 انذ سظح
 انكهُح

تٍُ 
 انًعًىعاخ

02212322 
6 

2232622 

012332 12110 
داخم 

 انًعًىعاخ

022022302 
612 

232220 

 انًعًىع
023622223 

612  

المستيؿ دالة  الُمتغيِّر)ؼ( الدالة عمب تبايف  قيـَ  أفة ( ٛٔمف جدوؿ ) يتةض 
    الربلرة المجموعات بيف  روؽ وجودِ  إلب يشير وىذا(، ٔٓٓ,ٓعند مستوى ) إحصائي ا
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 اختبار إجرا  ـُ حتِّ يُ  اممة  ،الفرعيةةوأبعاده  الَميِن ّ   الذةات الَينا ميياس  الكمية الدةرجة
ـة  وقد. آخرٍ  إحصائ  ( ٜٔ) جدوؿ وُيوضِّ  ،ةِ عدية البَ  يارناتلممُ  Scheffe اختبار ـُ ااستخد ت
 .ذلؾ نتائج

 (02ظذول )

وق دالنح   اذ انَهُاءفٍ  انف ش  ٍ   ٍانز  هُِ ًَ ًَ رىسِّ تٍُ ي   ان  Scheffeتاسرخذاو اخرثاس  انصالشحعًىعاخ ط ان

رغُِّش  ً  يرىسط انًقاسَح يعًىعاخ   اخ  ان

فشوق انًرىسطاخ ودالنح 

Scheffe 

(0) (6) (0) 

ضا  انشِّ

  ٍ هُِ ًَ  ان

 (0سُىاخ ) 01أكصش يٍ 
0226222 

- - - 

 (6سُىاخ ) 01إنً  3يا تٍُ 
0221230 

02066 - - 

 (0سُىاخ ) 3أقم يٍ 
0223220 

02260* 12322 - 

انرشاتط 

  ٍ هُِ ًَ  ان

 (0سُىاخ ) 01أكصش يٍ 
0220313 

- - - 

 (6سُىاخ ) 01إنً  3يا تٍُ 
0222102 

12202 - - 

 (0سُىاخ ) 3أقم يٍ 
0222263 

02322* 12230 - 

االيرُاٌ 

  ٍ هُِ ًَ  ان

 (0سُىاخ ) 01أكصش يٍ 
0222202 

- - - 

 (6سُىاخ ) 01إنً  3يا تٍُ 
0222102 

02021 - - 

 (0سُىاخ ) 3أقم يٍ 
0223226 

62312* 02001 - 

انفاعهُح 

هُُِ ح ًَ  ان

 (0سُىاخ ) 01أكصش يٍ 
0223322 

- - - 

 (6سُىاخ ) 01إنً  3يا تٍُ 
0223230 

12220 - - 

 (0سُىاخ ) 3أقم يٍ 
0222212 

02322* 12220 - 

 انذ سظح

 انكهُح

 (0سُىاخ ) 01أكصش يٍ 
2022222 

- - - 

 (6سُىاخ ) 01إنً  3يا تٍُ 
2121332 

02260 - - 

 (0سُىاخ ) 3أقم يٍ 
2222123 

22626* 02032 - 

 (.1213* دانح عُذ يسرىي )
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 ( إلب ما يم :ٜٔالواردة    جدوؿ ) النةتائجُ  تشيرُ 
 الدةرجة) الَميِن ّ   الذةات الَينا (    ٘ٓ,ٓعند مستوى ) إحصائي ا روؽ دالة  وجودُ  -

 ٓٔ"أكرر مف  الِخبرةف ذوي يُمعمِّمالدرجات   ّ ( بيف متوسطالفرعيةةة واألبعاد الكمية 
 ٓٔ"أكرر مف  الِخبرة" لصال  ذوي سنواتٍ  ٘"أقؿ مف  الِخبرةف ذوي يُمعمِّمال"، و سنواتٍ 
 ".سنواتٍ 

ة واألبعاد الكمية  الدةرجة) الَميِن ّ   الذةات الَينا     إحصائي اوجود  روؽ دالة  عدـُ  -
"،  سنواتٍ  ٓٔإلب  ٘"ما بيف  الِخبرةوي ف ذَ يُمعمِّمالدرجات   ّ ( بيف متوسطالفرعيةة

 ".سنواتٍ  ٘"أقؿ مف  الِخبرةف ذوي يُمعمِّمالو 
الكمية، واألبعاد  الدةرجة) الَميِن ّ   الذةات الَينا     إحصائي اوجود  روؽ دالة  عدـُ  -

"،  سنواتٍ  ٓٔ" أكرر مف  الِخبرةوي ف ذَ يُمعمِّمالدرجات   ّ ( بيف متوسطالفرعيةة
 ".سنواتٍ  ٓٔإلب  ٘"ما بيف  الِخبرةف ذوي يُمعمِّمالو 
 :ابِعالٖس الفسِض ىتائُج

وح  الذةكا ُ  ـُ سيِ يُ  و: "عمب أنة  نصة ىذا الفرُض    الذةات الَينا ب التةنبؤ    الرُّ
 التةربويةةذوي االحتياجات  الطُّبلبات ُمعمِّمو   ُمعمِّممف  الدِّراسة َعيِّنةلدى أ راد  الَميِن ّ 
ة  :التاليتيفِ  طوتيفِ بالخُ الباحروف  مف صحة ىذا الفرض قاـَ  ؽِ حيُّ لمتة ". و الخاصة

وح  لمذةكا الكمية  الدةرجةمف  الَميِن ّ   الذةات الَينا ب التةنبؤ طوة األولب:الخُ  -ٔ ، وقد الرُّ
ـة   وُيوضِّ  .Enterطريية ب  Simple Regressionسيط  استخداـ تحميؿ االنحدار البَ  ت

 ذلؾ.نتائج ( ٕٓجدوؿ )
 (61) ظذول

اذ انَهُاءتسُط نهرُثؤ االَحذاس انثَ  ذحهُم    ٍ   ٍانز  هُِ ًَ وحٍ نهز كاءح انكهُ   انذ سظحيٍ  ان  انشُّ

رغُِّش    ً  ان

 انًسرقم

رغُِّش    ً  ان

 انراتع
 R ف انصاتد

عايم    ي 

 انرحذَذ

R
2

 

 تُرا

خ قًُح 

يسرىي و

 دالنرها

 انز كاء

وحٍ  انشُّ

 انَهُاء

اذ  ٍانز 

  ٍ هُِ ًَ  ان

332222 332222 12366 12022 12002 
22212 

** 

 1210دانح عُذ يسرىي ** 

 ُمعامؿل (ٔٓٓ,ٓ) عند مستوى إحصائيةدالة  و توجدُ أنة  (ٕٓ) مف جدوؿ يتةض ُ 
وح  الذةكا انحدار  R)حديد التة  ُمعامؿ (، وبمغت قيمةٖٛٔ,ٓبيتا ) يمةُ ت قِ ، وبمغَ الرُّ

2 =
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وح  لمذةكا الكمية  الدةرجة ، وىذا يعن  أفة (ٛٚٔ,ٓ     التةباُيفمف %( ٛ,ٚٔفسر )تُ  الرُّ
 ة عمب النحو التال :ية التةنبؤ عادلة ، ويمكف كتابة المُ الَميِن ّ   الذةات الَينا 

 

وح  الذةكا ×  ٖٛٔ,ٓ+  ٛٛٛ,٘ٗ=  الَميِن ّ   الذةات الَينا ُ   الرُّ

وح  الذةكا مف أبعاد  الَميِن ّ   الذةات الَينا ب التةنبؤُ  انية:طوة الرة الخُ  -2 وذلؾ لمعر ة  ؛الرُّ
وح  الذةكا أبعاد ف أي مِ  ـة الَميِن ّ   الذةات الَينا با أكرر تنبؤً  الرُّ استخداـ تحميؿ  ، وقد ت

( نتائج ٕٔجدوؿ ) وُيوضِّ . Stepwiseبطريية  Multiple Regressionد تعدِّ االنحدار المُ 
 ذلؾ.

 (60) ظذول

ً   ذحهُم   اذ انَهُاءتُثؤ د نهر  رعذِّ االَحذاس ان ٍ   ٍانز  هُِ ًَ وحٍ انز كاءيٍ أتعاد  ان  انشُّ

رغُِّش  ً  ان

 انًسرقم

رغُِّش  ً  ان

 انراتع
 R ف انصاتد

عايم  ي 

 انرحذَذ

R2 

 تُرا

 خقُى 

ويسرىي 

 دالنرها

 انر فكُش

انىظىدٌ 

 انُقذٌ
 انَهُاء

اذ  ٍانز 

  ٍ هُِ ًَ  ان

312232 022011 12302 12622 

12212 32222** 

إَراض 

انًعًُ 

 ٍانش خص

12331 62332* 

 1210** دانح عُذ يسرىي ،     1213* دانح عُذ يسرىي 

: عديفِ  يط مف البُ  الَميِن ّ   الذةات الَينا ب التةنبؤُ  فُ مكِ يُ و أنة  (ٕٔ) مف جدوؿ يتةض ُ 
دالة  توجدُ و أيًضا أنة  يتةض ". كما  الشةخصإنتاج المعن   " و"يديالوجودي النة  التةفكير"

يدي" الوجودي النة  التةفكيرية لُبعد "التةنبؤ  الُيدرةَ  ، إال أفة الُبعديفِ  انحدار  ُمعاممَ ل إحصائية
 التةفكير" عدبُ ل بيتا ت قيمةُ بمغَ  ؛ حيث" الشةخص"إنتاج المعن   ية لُبعدِ التةنبؤ  الُيدرةمف  أكبرُ 

 (،ٓ٘ٗ,ٓ) " الشةخصإنتاج المعنب " عدبُ ل بيتا، وبمغت قيمة (ٙٓٚ,ٓ) "الوجودي النيدي
R) التحديد ُمعامؿ يمةُ غت قِ وبم

 مًعا افِ رَ سة ُيفَ  مًعا فِ يالُبعدَ  وىذا يعن  أفة  (؛ٜٕٙ,ٓ=  2
ية عمب التةنبؤ عادلة المُ  كتابةُ  مكفُ ويُ  ،الَميِن ّ   الذةات الَينا     التةباُيفمف %( ٜ,ٕٙ)

 النحو التال :
 

 إنتاجُ ×  ٓ٘ٗ,ٓ+ يديالوجودي النة  التةفكيرُ ×  ٙٓٚ,ٓ+  ٚٗٙ,ٓ٘=  الَميِن ّ   الذةات الَينا ُ 
  الشةخصالمعنب 
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 :الدِّزاسة ىتائِج تفسرُي

 :ابِعوالٖس لاألٖو ىتائج الفسِض أواًل: تفسرُي

 ارتباطيةةعبلقة  وجود(  إلب ٓٔالفرض األوؿ الواردة    جدوؿ ) نتائجُ  تشيرُ 
ذوي االحتياجات  الطُّبلب  ُمعمِّممف  الدِّراسة َعيِّنةبيف درجات أ راد  إحصائي اموجبة دالة 

ة التةربويةة وح  الذةكا     الخاصة  الَينا ودرجاتيـ    ( الفرعيةةة وأبعاده الكمية  الدةرجة) الرُّ
 (.الفرعيةةالكمية وأبعاده  الدةرجة) الَميِن ّ   الذةات

Awasthi (2020)  ;ف مِ  إليو كؿ   بشكؿ عاـ مع ما أشارَ  ىذه النتيجةُ  ؽُ فِ تة تَ 

Faribors, Fatemeh & Hamidreza (2010)  دالة  موجبة ارتباطيةة ىناؾ عبلقةً  أفة مف
وح  الذةكا بيف  إحصائي ا عوف الذيف يتمتة  األشخاُص  عُ متة تَ يَ  ؛ حيثُ  الذةات الَينا و  الرُّ

وح  الذةكا ستوى أعمب مف بمُ  نتاجية    العمؿ صحةً  بحياة أكررَ  الرُّ  . وسعادة وا 

العبلقة ت الت  تناولَ  السةابية الدِّراساتبعض  نتائجمع  ىذا الفرض نتيجةُ  فؽُ تة تَ كما 
وح  الذةكا بيف  االرتباطيةة حيث  ؛الَميِن ّ   الذةات الَينا ( ُمؤشِّرات)أو بعض أبعاد و  الرُّ

وح  الذةكا بيف  إحصائي ادالة  ارتباطيةةيا إلب وجود عبلقة مت نتائجُ توصة  الكفا ة و  الرُّ
 الَميِن ّ  الرِّضاو   ،(Awasthi, 2020; Taziki, et al., 2016؛ ٕٕٓٓ، شراب) ُمعمِّـة لميالذةات

، محمد) جودة حياة العمؿو  السةعادةو ، (Taziki, et al., 2016)وأسموب الحياة الصح  
ٕٓٔٙ). 
 متتوصة الت   Behloli, et al. (2015) دراسةأيًضا مع نتائج  تيجةُ ىذه النة  َتتةِفؽُ و 
وح  الذةكا بيف  إحصائي ادالة موجبة و  ارتباطيةةوجود عبلقة إلب   الَينا مف  وكؿ   الرُّ
وح  الذةكا وي ذَ  أفة  و تيجة    ضَ وا ىذه النة رُ سة وقد  َ ، ؿفاؤُ التة  ، و النةفس  رتفع أكررُ المُ  الرُّ

  ييا االىتماـ باألنشطة الت  يشارؾ ألنو ُيسيـ    زيادة ؛ الذةات الَينا شعورًا ب
عا   التة ، وكذلؾ يـ وأنشطتيـبمصالحِ و بااللتزاـ  الشُّعورزيادة  عمب وف، كما يساعدُ ُمعمِّمال

يا عبة عمب أنة المشاكؿ الصة  ؿ مععامُ عمب التة  الُيدرة، و يبات األمؿِ كسات وخَ مف النة  بسرعةٍ 
ـ  مَ   . ياإتيانُ  يجبُ  يا

مت إلب عدـ وجود الت  توصة   Razia (2019)مع نتائج دراسة تيجةُ ىذه النة  تختمؼُ وَ 
وح  الذةكا بيف  إحصائي ا ةدال ارتباطيةةعبلقة   ة واالجتماعيةبعاد المادية واأل ، وبيفالرُّ
إلب  Yahyazadeh-Jeloudar & Lotfi-Goodarzi (2017)دراسة وكذلؾ  ، الذةاتلمينا  
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وح  الذةكا بيف  إحصائي ادالة  ارتباطيةةعدـ وجود عبلقة  )الراتب امس الخَ  عدِ البُ وبيف  الرُّ
وح  الذةكا َ  أفة  و    ضَ  تيجةَ روا ىذه النة سة قد  َ ، و  الذةات الَينا مف  والمزايا( يرتبط  الرُّ

وحيةة الُيدراتكرر بِ أ  واإلمكانات الموارد والخشوع، وتوظيؼ ؿ،يمُّ ، والتة الذةاتمو بكالسُّ  الرُّ
وحيةة درات أو اىتمامات مف قُ  تْ ليس ةُ ة، ولذلؾ  األمور المادية الحياتية  شكبلتالمُ  حؿِّ     الرُّ
وح  الذةكا ذوي   المرتفع. الرُّ

وح  الذةكا األشخاص ذوي  أفة  و ِ ىذه العبلقة أيًضا    ضَ  تفسيرُ  فُ مكِ كما يُ   الرُّ
مبل  والمشر يف واألشخاص اآلخريف داخؿ يـ إنشا  عبلقة أ ضؿ مع الزُ مكنُ المرتفع يُ 
حيط بيـ    يـ أو باآلخريف أو بالعالـ المُ األشخاص بينفسِ  عبلقةَ  ؽُ ُيعمِّ  ، بشكؿٍ المدرسة
عالية ونزاىة كبيرة، كما  ياميـ    العمؿ بدقةٍ ، ويساعدىـ    إكماؿ مَ اليوميةةاألنشطة 

ية مف الرِّ  ةً عالية  ستوياتٍ وف مُ رُ يِ ، وُيظْ ةً  عالية  بيـ بشكؿ أكررَ  يطيفَ حيتعامموف مع المُ 
  .(Hall, 2020)عف العمؿ  الرِّضا، و النةفسب

عنب الفرد إليجاد مَ  غبة لدىوجود الرة و  ىذه النتيجة أيًضا    ضَ  تفسيرُ  كما يمكفُ 
وح  الذةكا ُ   ؛وقيمة لمحياة غير اليواعد تَ  يستطيعو ا، بدعً مُ  يكوفَ  أفْ  ُمعمِّـيتي  لم الرُّ

ؿ مع امُ ععمب التة  الُيدرةَ األخبلق ، و  سة و الحِ مييز، كما يمنحُ ا عمب التة واألوضاع، وقادرً 
وح  الذةكا  ، وىذا يعن  أفة (Zohar & Marshall, 2000) ؼعاطُ يـ والتة بالفَ  الطُّبلب  الرُّ

 بلبو.مع زمبلئو وطُ  الَميِن ّ ، وبترابطو الَميِنيةةو تِ ا َ بفاعميتو وكفَ  يرتبطُ  ُمعمِّـلم

وح  الذةكا بيف  إحصائي اوجبة ودالة مُ  ارتباطيةةوجود عبلقة  رُ يفست يمكفُ و  ، الرُّ
ة التةربويةةوي االحتياجات ذَ  الطُّبلب  ُمعمِّملدى  الَميِن ّ   الذةات الَينا و   و ِ    ضَ  الخاصة

وح  الذةكا أبعاد  عمب   (King, 2008)و  King & DeCicco (2009) ياالت  تناولَ  الرُّ
 التال :حو النة 
 ;Halama & Strizenec (2004) مف ؿ  كُ  أشارَ  حيثُ  ؛يديالنة  الوجودي التةفكيرُ  -ٔ

Shearer (2006); Simmons (2006)   عمب وتطبييُ  فُ مكِ يُ  الوجودي التةفكير إلب أفة 
 Koenig et  ،  يما يذكرُ الشةخص بوجود ؽتعمة ت الت  األحداث أو ةالحياتية  المواقؼ كؿِّ 

al. (2000)  ُمعمِّـ امتبلؾ فة كما أاإلجابات.  يـلفَ  ع الوجودي ىو السة  التةفكير أفة /
ة التةربويةةذوي االحتياجات  الطُّبلبة ُمعمِّم  مجالو    التةفكير    الُيدرة ىذه الخاصة

يـ المعن   َ    ه مور، كما تساعدُ يـ حيائؽ األُ  َ  ساعدتو   مُ  يامف شينِ  الَميِن ّ 
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يجاد اإلجابات ،الكامف  ؽُ تعمُّ ساؤالت واليضايا الت  تَ لعديد مف التة رات برِّ والمُ  وا 
ة التةربويةةدريس لمطبلب ذوي االحتياجات بالتة  ب بو ظَ حْ الذي يَ  لمتيديرِ  . كما أفة الخاصة
ة التةربويةةذوي االحتياجات  الطُّبلبِ و ُمعمِّم األمور أو المجتمع  أوليا ؿ بَ مف قِ  الخاصة

مكانياتو، و   اعتياده    قُ  وريتِ ورًا    تنمية المحيط دَ  عمب أدا   ويدرتِ بِ دراتو وا 
مواجية ف مِ و نُ كِّ مَ يُ كما ة  ييا، ، وتحييؽ نتائج إيجابية الَميِنيةةياـ والمَ  األنشطةِ 
غوط كفا تو  فمِ و  اعبًل    مينتو وير ع ا يجعمُ ممة ، ض لياالت  يتعرة  الَميِنيةة الضُّ
 .الَميِن ّ   الذةات الَينا ب هشعور ذلؾ عمب  ، ومف رـ ينعكُس الَميِنيةة

  الشةخصإنتاج المعنب  درةِ ف ليُ يُمعمِّمال امتبلؾَ  حيث إفة  ؛ الشةخص المعنب إنتاجُ  -ٕ
مف اهلل ليـ،  ىا ىبةً دِّ عَ ف ينتيـ ُيمكنيـ مِ    اليدؼ مف مِ  فِ عُّ مَ وقدرتيـ    التة 

ميموف لتعميـ يا تجعميـ يَ ف يحتاجُ مَ ساعدة لِ العوف والمُ  تيديـَ  باإلضا ة إلب أفة 
 العطا  ور( لدَ لمينتيـ كريدير، والشُّ )التة  اإِليجابيةةلبلنفعاالت  اتيـواستجاب اتيـدراكإ

 McCullough, Emmons) يـينتِ االمتناف إلب مِ ىـ بِ رُ عِ شْ ا يُ بلب، ممة لمطة  وونميدِّ يُ الذي 

& Tsang, 2002) ُالَينا   بالشةخصإنتاج المعن   ارتباط ُبعدِ  تفسيرُ  مكفُ ، كما ي 
وح  الذةكا ف ذوي يُمعمِّمال أفة  و    ضَ  الَميِن ّ   الذةات  الُيدرةَ  وفَ كُ مة مَ تَ المرتفع يَ  الرُّ
ساعدات لمطبلب مف مُ  ومونبما ييدِّ  وجودىـ    ىذه المينة،دراؾ معن  وا  يـ  َ عمب 

ة التةربويةةذوي االحتياجات   . الخاصة
؛ وذلؾ عنب وجودة لواجبات الوظيفةالوظيف  مَ  الرِّضا  حيث ُيعطِ ؛ تسام المُ   عْ الوَ  -ٖ

الفرد  اخؿ إلب الخارج تجعؿُ ف العوامؿ المختمفة الميخوذة مف الدة ممجموعة  مف خبلؿ
حة تحييؽِ    ميًما وًرا ضا الوظيف  دَ مرة ل ، كما أفة عف وظيفتو الرِّضاب يشعرُ   الصِّ

 ;Hajializadeh et al., 2015)عب ة لؤل راد، وغيابو يرتبط بالتوتر والتة والجسدية  عيميةةال

Mróz & Kaleta, 2016) وح  الذةكا يادة    الزِّ  ، باإلضا ة إلب أفة ستزيد مف  الرُّ
   إنشا   بشكؿ كبيرٍ  ةٌ يمة مُ  َتياوريا المنظمات  يـَ قَ  لمفرد، كما أفة  الوظيف  الرِّضا
. وبناً  عمب (Tehubijuluw,  2014) ىـالموظفيف وتيميؿ إجيادِ  بيفَ ا ع واإللياـ الدة 

 ه عمبتساعدُ  ُمعمِّـالع  حالة وَ  و  أفة تيجة    ضَ ىذه النة ف والباحر رُ فسِّ يُ ذلؾ 
 الت  األشيا ؟ ماى  إلب لموصوؿ ؿِ يمُّ التة  مف حاالت    خوؿوالدُّ  ،بروحو سام التة 

 أفْ  مكفُ يُ  ونة إِ  أي ؛روح  جانب ليا بما فا والصة  الرِّضاب ونفسو روحو عمب تنعكس
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 بما الَميِن ّ  الرِّضا مف حالةٍ  بو إلب ىيؤدِّ  هدرو بِ  الذي ،هللِ  شوعِ الخُ  حالو إلب يصؿَ 
 مما ؛   عممو لو ميسـو ىو ما، وكذلؾ ما ييـو بو مف عمؿٍ و  قدرات مف يمتمؾُ 
واب واألجر حت لو بنيؿ الرة ينة الت  سمَ ليذه المِ  باالمتناف ُمعمِّـالشعور  عمب ينعكُس 

، األمر الذي الَميِنيةة السةعادةو  الرِّضا، كما تيوده إلب الَميِن ّ  مجالو    مف اهلل تعالب
 . الَميِن ّ   الذةات الَينا ب بشكؿ إيجاب  عمب شعور ينعكُس 

    واعيةٍ  روحية خوؿ    حاالتدُّ ال عمب الُيدرة فُ ؛ والذي يتضمة الوع  حالة زيادةُ  -ٗ
الوع   الكون ، ع الوَ  ا  ،الصة  ع الوَ : المراؿ سبيؿ عمب) عديد مف مجاالت الحياة

ىذه  أفة  كما نفس ، نظورمَ  مف لنفسوالمر   عمب تيدير ؛ مما ينعكُس (الِوجَدان 
 َأْسمب وحيةرُ  حاالتٍ     خوؿوالدة  الحالة العادية زِ جاوُ تَ  عمب الُيدرةف تتضمة  الُيدرةَ 

 ,.Cahn & Polich, 2006; Vaitl et al)جيد  بشكؿٍ  دعوـالمَ  بسبب حالة الوع 

ع وسُّ تَ  درةَ قُ  فيُمعمِّمالامتبلؾ  و  أفة    ضَ  ر الباحروف ىذه النتيجةَ وُيفسِّ . (2005
المشكبلت الت   حؿِّ  ميارات تنفيذالت  يتحاجونيا لالة الفعة  واجيةالمُ  ؿُ الوع  يمرِّ 

ةمع ذوي االحتياجات  ؿعامُ التة أرنا  يـ تواجيُ  شكبلت طبيعية تمؾ المُ  فة ؛ أل الخاصة
 الب ونوعؼ عمب طبيعة الطة توقة موؿ وتَ مط العادي    الحالخروج عف النة  بُ تتطمة 

 عَ وسُّ تَ  وبناً  عمب ذلؾ  إفة . الَميِنيةةوكفا تو  ُمعمِّـال عم   اعميةِ  مما ينعكُس ، إعاقتو
شكبلت الت  المُ  حؿِّ  بعم فَ يُمعمِّمال الوع  العادية يساعدُ  ةحال زَ جاوُ الوع  وتَ 

ة التةربويةة وي االحتياجاتذَ  الطُّبلبمع يا ونجيايو   ىـعمب شعور  مما ينعكُس ، الخاصة
 .لدييـ الَميِن ّ  الَينا َ  زُ عزِّ ا يُ ، ممة عنيا الرِّضاو  لممينةباالمتناف 
الفرض الرابع الواردة     مت إليو نتائجُ تيجة مع ما توصة ىذه النة  حةُ دت صِ وقد تيكة 

وح  الذةكا مف  فيُمعمِّملم الَميِن ّ   الذةات الَينا ب التةنبؤ و يمكفُ ينة ب( ٕٔ، ٕٓ) جدوؿ  الرُّ
وح  لمذةكا الكمية  الدةرجة فة ، وا ِ الفرعيةةالكمية أو األبعاد  الدةرجةسوا    تفسر الرُّ

" الوجودي النيدي التةفكيرُبعدي " فة ا ِ ، و الَميِن ّ   الذةات الَينا     التةباُيف%( مف ٛ,ٚٔ)
. الَميِن ّ   الذةات الَينا     التةباُيف%( مف ٜ,ٕٙ) مًعا راف" يفسِّ  الشةخصإنتاج المعنب و"

 الذةكا ة الكمية  الدةرجة    الدِّراسة َعيِّنةرجات أ راد ما ارتفعت دَ مة و كُ ذلؾ إلب أنة  ويشيرُ 
وح    "الشةخصإنتاج المعنب " و"الوجودي النيدي التةفكير": الفرعييفِ  عديفِ البُ    و ، الرُّ
 الذةكا ميياس ي دَ عْ تيرير بُ  فة . وا  الَميِن ّ   الذةات الَينا لذلؾ     تبًعادرجاُتيـ  تارتفعَ 
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وح   التةفكير" عدَ بُ  فة ، وا ِ الَميِن ّ   الذةات الَينا ب التةنبؤ    درجتو الكمية تيرير يفوؽ الرُّ
.  "الشةخصإنتاج المعنب " عدِ مف بُ  الَميِن ّ   الذةات الَينا بأكرر تنبؤًا " الوجودي النيدي

 ,Arnout, et al., 2019; Baezzat)ف:مِ  دراسات كؿ   دتو نتائجُ تيجة مع ما أكة ىذه النة  َتتةِفؽُ و 

Motaghedifard & Golestanibakht, 2019; Ahoei, Faramarzi & Hassanzadeh, 

وح  لمذةكا َ  ت أفة الت  أظيرَ ،  (2017   الذةات الَينا بة مرتفعة قدرة تنبؤية وبعض أبعاده  الرُّ
عمب  لمباحريف الحصوؿُ  ترفة ؛ حيث لـ يَ فيُمعمِّمالمف غير  مختمفة عيِّناتعاـ لدى  بشكؿٍ 

 .فيُمعمِّماللدى  الدِّراسة تغيريبيف مُ دراسات تنبؤية 
 اىي:الٖث الفسِض ىتائِج ثاىّيا: تفسرُي

 تفسير نتائج ىذا الفرض عمب النحو التال : يمكفُ 
 لليوع )ذنوز/ إىاث(: َوفًكا الدِّزاسة َعيِّيةلدى أفساد  الٗسوحي الٖرناء ي  الُفُسوُم -1

 مييػػاس  ػػ  إحصػػائي ا دالػػة عػػدـ وجػػودإلػػب ( ٔٔالػػواردة  ػػ  جػػدوؿ ) النةتػػائج ُتشػػير
وحػػ  الػػذةكا  لمنػػوع  َو ًيػػا الدِّراسػػة َعيِّنػػةلػػدى أ ػػراد  (الفرعيةػػة الكميػػة أو أبعػػاده الدةرجػػة) الرُّ

 )الذكور واإلناث(.
(، ٜٕٔٓ) ومنيػػػا: دراسػػػة السػػػػحمة الدِّراسػػػػاتتيجػػػػة مػػػع بعػػػض ىػػػذه النة  َتتةِفػػػؽُ و 

Nikoopour & Esfandiari (2017)،  َػالمتػاف ت  إحصػائي امتا إلػب عػدـ وجػود  ػروؽ دالػة وصة
وح  الذةكا     و  مفيػـو  ػ  َضػ ىػذه النتيجػةعػدـ  ار  سة لمنوع، وقد  َو ًياف يُمعمِّماللدى  الرُّ

ة الخصػػائص األساسػػية الػػذكور واإلنػػاث نفػػس مػػف  كػػؿ   سػػبُ تكحيػػث ي ؛التنشػػئة االجتماعيػػة
واألعػػػراؼ السػػػائدة  ػػػ   ،اتاالتِّجاىػػػو  ،يـالِيػػػ : ػػػ  ةً مرمػػػمُ  ، يػػػو وفلممجتمػػػع الػػػذي يعيشػػػ

 ـُ ، وىػذه الخصػائص ُتسػيِ االجتماع  المرغوب  ػ  ىػذا المجتمػع السُّموؾومعايير  ،مجتمعال
وحػػ  الػػذةكا بشػػكؿ أساسػػ   ػػ  تكػػويف  ـة منيمػػا لكػػؿ   الرُّ جوىريػػة  روؽٌ  ُػػ ال تظيػػرُ  ، ومػػف رػػ

 .ا  يوميبين
 Kumaraveluومنيػػا: دراسػػة  ،الدِّراسػػاتبعػػض نتػػائج تيجػػة مػػع وتختمػػؼ ىػػذه النة 

 الػػػذةكا  ػػ   إحصػػائي ا؛ المتػػاف توصػػمتا إلػػػب وجػػود  ػػروؽ دالػػػة (ٕٚٔٓ، رمضػػاف )(2018)
وح  إلػب  ضػفَ يتعرة اإلنػاث  تيجة    ضػو  أفة النة ىذه را  سة اإلناث؛ وقد  لصال لمنوع  َو ًيا الرُّ

البمػػوغ، و رات جسػػدية وتعػػاليـ دينيػػة خػػبلؿ مراحػػؿ حيػػاتيف )الطفولػػة، غيُّػػوحيػػة وتَ مشػػاعر رُ 
ضػػج والحػػب عػػف النُّ  تكشػػؼَ  أفْ  راتغيُّػػالتة ومػػف شػػيف ىػػذه  (سػػف اليػػيسو الػػوالدة، و الػػزواج، و 

، دراسػة عبػدالرحمفأيًضػا مػع نتيجػة  النةتيجػةكمػا تختمػؼ ىػذه  .سام  بػالروحوالوع  و التة 
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ػ( ٜٕٔٓ) زيػداف، و مسا رو  وحػ  الػذةكا شػعورًا ب اإلنػاث أكرػرُ  مت إلػب أفة التػ  توصة مػف  الرُّ
أكرػر بمعػان  األشػيا  والمواقػؼ،  ؽُ المرأة تتعمة  أفة   و    ضَ  النةتيجةىذه  وار سة الذكور، وقد  َ 

ػالتة  فاصػيؿ، وتحػبُّ ز    التة ركِّ وتُ  صػا يا بالحنػاف  ػ  الكػوف و ػ  نفسػيا، عػبلوة عمػب اتِّ ؿ يمُّ
 والعاطفة.

وحػػ  الػذةكا نػػات كوِّ مُ أيًضػا  ػػ  ضػػو   النةتيجػػةتفسػػير ىػػذه  يمكػفُ و  التػػ  تتشػػابو  الرُّ
معتيػداتيـ  ؿُ كِّ مػف الػذكور واإلنػاث، بشػكؿ ُيَشػ ؿ  كبير    الريا ػة التػ  ينشػي  ييػا ُكػ إلب حدٍ 

وحػ  الػذةكا ا  ػ  مػيشابو الكبيػر بينالتة  رُ جاىاتيـ، وىذا ما ُيفسِّ واتِّ  وعػدـ وجػود اخػتبلؼ  الرُّ
 ؼ عمػػب المعتيػػدات،عػػرُّ والتة  ،الػػذةاتع  بالػػوَ  نػػاتكوِّ ىػػذه المُ  فُ جػػوىري بينيمػػا، حيػػث تتضػػمة 

سػام  عمػب المفػاىيـ عمػب التة  الُيدرة، و حييية الروحو  ،ةالعميي وا عدة المف الوجود، و  موقعالو 
يخػذ ترػؿ، والمُ ا لممبػادئ والعيائػد الحيػاة تبًعػ فة ، وا ِ سػمب وأعمػؽمسػتوى أرقػب وأَ المادية إلب 
وحيةػػةالمفػػاىيـ  قبػػوؿ اآلخػػر المختمػػؼ و التواضػػع، ، و اليوميةػػة ػػ  تعامبلتنػػا  الُحسػػباف ػػ   الرُّ

 ,Kaur, Sambasivan & Kumar) يػرؾ بالعفػة والطُّ مسُّػاألخبلقيػة، والتة  ، واالسػتيامةعنػا

2013; Kaur, Sambasivan & Kumar, 2015). 
 بًل ُكػػ بػػو أفة  دُ الػذي ُييَصػػنمػػيط الجنسػػ  و  التة  ػ  َضػػ النةتيجػػةف ىػػذه البػػاحرو رُ فسِّػيُ وَ 

تشػابية إلػػب وأوجػو نشػاط اجتمػػاع  مُ  جاىػػاتٍ التِّ  فِ اَضػمػف الجنسػيف )الػػذكور واإلنػاث( يتعرة 
 يػوليـ، وأفة ويعمػؿ عمػب تنميػة مُ  ىمػاأدوارَ  دُ نشػئة االجتماعيػة، بشػكؿ يحػدِّ حد كبير خبلؿ التة 

وحيةػةمػف اليػيـ والمعتيػدات  مجموعػةٍ  رثِ ات واألنشػطة تعمػؿ عمػب َغػاالتِّجاىىذه  وىػذا  ،الرُّ
 كبير.  متشابو إلب حد   اوحي  رُ  ييـ ذكا ً لدَ  خمؽَ يَ  مف شينو أفْ 

، عكلٖيةال)اإلعاقة  للٖتخٗصص َوفًكا الدِّزاسة َعيِّئةلدى أفساد  الٗسوحي الٖرنأء ي  الُفُسوُم -2

 .(الٖتعلُّهعوبا  وية، ُصالٖراتاَطسا  طيف 

 ػػ   إحصػػائي اوجػػود  ػػروؽ دالػػة عػػدـ ( إلػػب ٕٔ ػػ  جػػدوؿ )الػػواردة  النةتػػائجُتشػػير 
وح  الذةكا  ة التةربويةةذوي االحتياجات  الطُّبلب  ُمعمِّملدى  الرُّ  .لمتةخصُّص َو ًيا الخاصة

محمػػد  ومنيػػا: دراسػػة ،السةػػابية الدِّراسػػاتبعػػض نتػػائج مػػع  النةتيجػػةىػػذه  َتتةِفػػؽُ و 
وح  الذةكا     إحصائي اعدـ وجود  روؽ دالة مت إلب الت  توصة  (ٕٙٔٓ)   ُمعمِّمػى لػدَ  الرُّ

ة التةربويةةذوي االحتياجات  الطُّبلب  .(عيميةة -ة سمعية  –ة )بصرية  لمتةخصُّص َو ًيا الخاصة
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وحػ  الػذةكا عدـ وجود  روؽ دالة     تفسيرُ  ويمكفُ  ذوي  الطُّػبلب  ُمعمِّمػلػدى  الرُّ
ػة التةربويةػةاالحتياجات   التػ  يتعػامموف معيػا اإلعاقػاتصػاتيـ أو خصُّ تَ اخػتبلؼ عمػب  الخاصة

وحػػ  الػػذةكا  و  أفة  ػػ  َضػػ (الػػتةعمُّـعوبات ويػػة، ُصػػالذةات، اضػػطراب طيػػؼ عيميةػػةالاإلعاقػػة )  الرُّ
ػػمبي المشػػاعر غيػػابيعمػػؿ عمػػب والفػػرح، و  رور والبيجػػةالسُّػػ مشػػاعرَ   ػػ  الفػػرد ثُّ ُبػػيَ    ةالسة

 ,Amrai,  Farahani,  Ebrahimi, & Bagherian) واالكتئػابِ  واليمػؽ رتبطػة بػالخوؼالمُ 

ػػمبيمػػف المشػػاعر  صِ خمُّ ف عمػػب الػػتة يُمعمِّمػػالو يسػػاعد ، وبالتػػال   إنةػػ(2011  التػػ  تكػػوفُ  ةالسة
غوطلدييـ نتيجة   ، ممػا ُيسػيـُ ميـ مػع طبلبيػـضػوف ليػا أرنػا  تعػامُ ؿ الت  يتعرة كوالمشا الضُّ

 .لتخصصاتيـ َو ًياؽ بينيـ ال ُيفرِّ  و لدييـ بشكؿٍ نِ سُّ حَ    تَ 
ػػة التةربيػة  ُمعمِّمػػ عػدـ وجػػود  ػروؽ بػػيفَ  تفسػػيرُ  ويمكػفُ  وحػػ  الػػذةكا  ػ   الخاصة  الرُّ

وح  الذةكا األ راد ذوي  أفة مف  درجػة عػوف بيػـ يتمتة جعمُ الت  تَ  الُيدراتعدًدا مف  يمتمكوفَ  الرُّ
حةعالية مف  والػوع   ،مووالسُّػ ،فػوؽعمػب التة  الُيدرة   : الُيدراتىذه  تمرةؿُ تَ ، و يةالنةفس الصِّ

ػػ التةفكيػػرمييػػة مػػف ة عوحانيةػػخوؿ  ػػ  حػػاالت رُ عمػػب الػػدُّ  اليُػػدرةو ،  الػػذةات  والخشػػوعؿ كالتيمُّ
 ناصػرو ذلؾ مع ما ذكػره الخفػاؼ،  يتةفؽُ . كما (Amram & Dryer, 2008؛ ٕٛٓٓ)أرنؤط، 

وح  الذةكا  ( مف أفة ٕٕٔٓ) وحيةػةتوظيؼ المػوارد واإلمكانػات ف عمب يُمعمِّماليساعد  الرُّ  الرُّ
مػع  اليوميةػةعمب استرمار األنشطة واألحداث والعبلقػات  الُيدرةة، و المشكبلت الحياتية     حؿِّ 
جبلؿ الحياة والناس، والمُ  واإلحساس بالتو ير ،اآلخريف ظػر لمعػالـ عمػب النة  ـ، وقػدرتيرونةوا 
طػورات ا لمتة طبًيػ والتوا ػؽعمب االنػدماج قدرتيـ  بباإلضا ة إل ،عٌ واقع  ومتنوِّ  و مكافٌ عمب أنة 
 والعطػػؼ والتواضػػع. سػػام  والتعبيػػر عػػف االمتنػػافسػػتجدات، باإلضػػا ة إلػػب العطػػا  والتة والمُ 
وحػ  الػذةكا  أفة  يتةضػ  ا سبؽَ وممة  ػة التةربيػة  ُمعمِّمػ يسػاعدُ  الرُّ جميًعػا عمػب اخػتبلؼ  الخاصة
نتػػاج معػػافٍ دراؾ المعنػػ  الو  ػػ  إِ  خصصػػاتيـتَ  دة  ػػ  الحيػػاة تعػػدِّ مُ  جػػودي ليػػـ  ػػ  الحيػػاة، وا 

يميػؿ مػب التة بشػكؿ كبيػر ع سيـُ ، األمر الذي يُ ةمو بالمعان  الحياتية بشكؿ يساعدىـ عمب السُّ 
غوط الحياتيةة   مف المشكبلت  ضوف ليا.الت  يتعرة  الَميِنيةةو والضُّ
وح  الذةكا  رُ ؤرِّ يُ كما  ، التةعميميةػةف يُمعمِّمػالمارسػات رارات ومُ عمب َقػمباشر  بشكؿٍ  الرُّ

ػػةحيػػاتيـ  وعمػػب واليػػػيـ ، واألخبلقيػػةممسػػائؿ اليانونيػػة ل ادراًكػػإأكرػػر  يػػـيجعمُ   يػػو ؛الخاصة
وحيةة كرػر أبشػكؿ  تيـ المسػتيبميةاعمػب حيػ رُ ؤرِّ ُيػقػد  ، وىػذاالتةعمػيـوتطبيياتيا  ػ  مجػاؿ  الرُّ
وحيةػػػة، وأف ىػػذه المسػػػائؿ اليانونيػػة واألخبلقيػػة واليػػيـ (Hartwick, 2012) إيجابيػػة ال  الرُّ
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 َو ًيػػػاواضػػػحة بيػػػنيـ  تختمػػػؼ كريػػػرًا  ػػػ  واقػػػع طبيعػػػة عمميػػػـ، وبالتػػػال  ال تظيػػػر  ػػػروؽٌ 
 .لمتةخصُّص

وحػ  الػذةكا  أىميةػةو  بشػكؿ عػاـ  ػ  َضػ النةتيجةىذه  تفسيرُ  يمكفُ  كما   حيػثُ  ؛الرُّ
 فيُمعمِّمػالة  ػ  حيػا أرػرٍ ف بشػكؿ عػاـ، لمػا لػو ِمػ ية لمفػردالنةفسػلمصػحة  مفيػدةً  أداةً  و ُيعػدُّ نة إِ 

يفػػت   وكمػػا أنةػػ ، ةحيػػاتيـ المسػػتيبمية و  ،ُمعمِّػػـال الجوانػػب المختمفػػة  ػػ  شخصػػية، و اليوميةػػة
 جعػؿ الفػرد يتمتػعيكمػا  ،البشػرية بػاألرض الػنةفسويػربط ، ميـ الروحويُ  ،ينير العيؿَ وُ  ،مبَ اليَ 

 المختمفػػة الحيػاة مجػاالت  ػ  الشػػامؿ الرِّضػاب الشُّػعور إلػب باإلضػػا ة ،والعيػؿ البػدف بصػحة
)2004 West,, 2011; (DeBlasio. 
/ سيوإ  5)األقل مً  اخٔلربةلسيوا   َوفًكا الدِّزاسة َعيِّيةلدى أفساد  الٗسوحي الٖرناء ي  الُفُسوُم -3

 .سيوا ( 10سيوا / أنثس مً  10إىل  5ما بني 

  ػ  إحصائي ا دالة  روؽ وجود (ٗٔ، ٖٔالواردة    جدول  ) النةتائج جمؿُ مُ   ُ وضِّ تُ 
وح  الذةكا   الدِّراسػة َعيِّنػةأ ػراد  ات درجػاتتوسػطمُ  بػيف( الفرعيةػة واألبعاد ةالكمية  الدةرجة) الرُّ
 ٓٔسػػنوات/ أكرػػر مػػف  ٓٔإلػػب  ٘سػػنوات/ مػػا بػػيف  ٘)األقػػؿ مػػف  الِخبػػرةلسػػنوات  َو ًيػػا

 .األعمب الِخبرةلصال  سنوات  سنوات(
(، ٜٕٔٓ) ومنيػا: دراسػة السػحمة ،الدِّراسػاتبعػض  نتػائج مػع النةتيجةىذه  َتتةِفؽُ و 
دالػة  وجػود  ػروؽ إلػبيػا الت  أشارت نتائجُ ،  Nikoopour & Esfandiari (2017)ودراسة 
وحػػ  الػػذةكا  ػػ   إحصػػائي ا  الِخبػػرة ف لصػػال  سػػنواتيُمعمِّمػػاللػػدى  الفرعيةػػة أبعػػاده وجميػػع الرُّ
نوات طػواؿ َسػ وفُمعمِّمػالو سػبُ تالذي يك الَميِن ّ متطور ل َو ًيا النةتيجةروا ىذه سة ، وقد  َ األعمب
 .لدييـ دريسوزيادة  اعمية التة ، يـعممِ 

 ػػ  ف يُمعمِّمػػلم  الِخبػػرةزيػػادة سػػنوات  أفة نطمػػؽ مػػف مُ  النةتيجػػةىػػذه  تفسػػيرُ  ويمكػػفُ 
ػػة التةربويةػػةذوي االحتياجػػات  الطُّػػبلبالعمػػؿ مػػع  بحيييػػة  الشُّػػعور زيػػدَ ي و أفْ نِ مػػف شػػيَ  الخاصة

 . إضػػػا ًة إلػػػبعمػػػب ماديػػػات الحيػػػاةسػػػام  عمػػػب التة  اليُػػػدرة  مػػػف عِمػػػ، كمػػػا يُ الحيػػػاه والػػػروح
ػػػة ػػػ  مجػػػاؿ العمػػػؿ مػػػع ذوي االحتياجػػػات  مخبػػػرةِ ليـ اكتسػػػاب  تنميػػػة عمػػػب تيـوقػػػدر  ،الخاصة
 .العمؿ بيذا يـقيامعند  ات مرتفعةٍ وحانية رُ بِ  وبالتال  إحساسيـ ،ػةيالذةات ميػاراتيـ
 حيػػثُ ؛ Emmons (2000)و أيًضػػا مػػف خػػبلؿ مػػا طرَحػػ النةتيجػػةىػػذه  تفسػػيرُ  يمكػػفُ وَ 

وحًيػا؛ رُ  يصػب َ       الحياة واستمرارية العطا  مف الممكػف أفْ الشةخص الكفاحَ  أفة إلب أشار 
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وحيةةدراؾ المعان  مف خبلؿ عممية إِ  ة  ػ  دسػية دراؾ الفػرد لميُ ة، وا ِ مارسػات الحياتيةػ   المُ  الرُّ
، وعمػب ذلػػؾ وظػػائؼ الحيػاة رُ سِّػيَ التػػ  يمارسػيا، وربطيػا بػػالييـ بطرييػة تُ  اليوميةػةاألنشػطة 

ػػػة التةربويةػػػةب ذوي االحتياجػػػات يكػػػوف تيػػػديـ المسػػػاعدة لمطػػػبل ػػػمػػػف  يػػػدُ زِ يُ  الخاصة  فا الصة
ت سػػنوات تيػػديـ العػػوف والمسػػاعدة زادَ  ُكمةمػػاوخاصػػة  فيُمعمِّمػػاللػػدى  ػفا يةوالَشػػ ػةوحانيةػػوالرُّ 

وحيةػػةمارسػػات المُ زادت ىػػذه  وحػػ  الػػذةكا ُ ، وبالتػػال  يرتفػػع الرُّ  ارئيسػػيً  امحرًكػػه لػػدييـ ِبَعػػدِّ  الرُّ
 .عامؿ مع اآلخريفومراعاة الخالؽ    التة  الخيرِ   عؿ نحو ادومػً  يوجيو الذى لئلنساف

 أفة مػف   Kwilecki (2000)إليػو أشػارَ  ػ  إطػار مػا  النةتيجػة ىػذه تفسػيرُ  كمػا يمكػفُ 
 واألىػػػداؼ، لميػػػيـ أعمػػػؽَ  و يًمػػػا ،التةكيُّػػػؼعمػػػب  اليُػػػدرة مػػػف زًاتميِّػػػمُ  نمًطػػػا  بِنػػػتَ  ةوحانيةػػػالرُّ 

 كمػػا أخبلقيػػة، بطرييػػة اآلخػػريف مػػع ؿعاُمػػوالتة  لمحيػػاة، معنػػب بنػػا   ػػ  اليػػيـ مػػف واالسػػتفادة
وحػػ  الػػذةكا  عطػػ يُ   البيئػػة مػػع ؿعاُمػػلمتة  وأسػػموًبا الخػػالؽ، مػػع العبلقػػة لنػػوع وجيًيػػاتَ  لمفػػرد الرُّ

بػو. ومػف  المحيطة عـلمنِّ  باالمتناف الشُّعور وعمب سام ،والتة  ، الذةاتالوع   إكسابو والكوف،
 مػػع ذوي االحتياجػػاتلسػػنوات أطػػوؿ  فيُمعمِّمػػال سػػتمرارية عمػػؿا تفسػػيرُ  نطمػػؽ يمكػػفُ ىػػذا المُ 
ػػة التةربويةػػة  دراؾُ وا ِ  ،سػػبحانو وتعػػالب اهلل إلػػب بُ يػػرُّ التة حيػػث مػػف  ا؛آخػػرً  اعػػدً بُ ليػػـ تعنػػ   الخاصة

وحيةػةو  األخبلقيػة يـُ والِيػ رػؿُ المُ  يـلػدي باآلخريف، ومف رػـ تُنمةػ ب بياا ابتمَ عمو عمييـ ممة نَ   الرُّ
   .يـ    العمؿ    ىذا المجاؿخبراتراكـ نتيجة تَ 

ذوي  الطُّػػػػبلب  ُمعمِّمػػػػ أفة  يًضػػػػا  ػػػػ  ضػػػػو أ النةتيجػػػػةالبػػػػاحروف ىػػػػذه  رُ كمػػػػا يفسِّػػػػ
ة التةربويةةاالحتياجات  ػغوطا باألقؿ خبرة أكرر شػعورً  الخاصة وأقػؿ قػدرة واإلحبػاط ية النةفسػ الضُّ

ػػاغطة المواقػػؼ واألحػػداث  عامػػؿ مػػععمػػب التة   الَميِنيةػػة ضػػوف ليػػا  ػػ  حيػػاتيـالتػػ  يتعرة الضة
 ـز مشػػاعرىوىػػذا يعػػزِّ تيـ، ا مػػع مينػػأكرػػر توا ًيػػ الػػذيف يكونػػوفاألكبػػر،  الِخبػػرةبعكػػس ذوى 

وحيةة ـوقدراتي  األعمػب الِخبػرةسػنوات إضػا ة إلػب  ،ميـ مػع طبلبيػـ   تعػامُ بشكؿ أ ضؿ  الرُّ
إكسػػاب  امػػف شػػينياتػػب الشػػير والمكا ئػػات(، التػػ  )الرة  خؿيا زيػػادة  ػػ  مصػػادر الػػدة يصػػاحبُ 

 .  مادًيا أكرر استيرارًاا وضعً  ُمعمِّـال
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 :لثالفسض الثا ىتائِج ا: تفسرُيثالّث

 حو التال :عمب النة نتائج ىذا الفرض  تفسيرُ  يمكفُ 
 :ليوع )ذنوز/ إىاث(ل َوفًكا الدِّزاسة َعيِّيةلدى أفساد  امَلهٔيٓي يالٖرات اهَلياء ي  الُفُسوُم -1

عنػد مسػتوى  إحصػائي اإلب وجود  ػروؽ دالػة ( ٘ٔالواردة    جدوؿ ) النةتائج ُتشير
 .لصال  اإلناث)الذكور واإلناث(  منوعل َو ًيا الَميِن ّ   الذةات الَينا    ( ٔٓٓ,ٓ)

األجنبيػة التػ  تناولػت  الدِّراسػات مػف عػددٍ نسػبًيا لنتػائج  سايرةً مُ  النةتيجةُ جا ت ىذه 
الحاليػة مػع  الدِّراسػةفيػت نتيجػة عيمًيػا؛ حيػث اتة  الييظةو  ،   الوالدية بيف الجنسيفِ  الُفُروؽ

 ;Amram & Dryer, 2008; Marghzar & Marzban, 2018)مػف:  نتػائج دراسػات كػؿ  

Yousefi,  Bakhtiarnia &  Robatjazi, 2013)  ات عمػب ُمعمِّمػالقػدرة  مت إلػب أفة توصة  الت
ػػتَ  ختمػػؼ  وف بشػػكؿ مُ يتصػػرة  اتُ ُمعمِّمػػالف و وُمعمِّمالَ ػػ  ف؛يُمعمِّمػػالأكبػػر مػػف ؿ ضػػغوط العمػػؿ حمُّ

ػػ ُمعمِّػػـال يػػو  يميػػؿُ  الػػذي ؛  فػػ  الوقػػت ػػ  العمػػؿ  النةفسػػمضػػغط لضػػيـ عنػػد تعرُّ  ا إلػػب إمة
مػع األوضػػاع والمواقػػؼ المختمفػػة  وا ػػؽَ التة  فَ حػػاولْ يُ  اتِ ُمعمِّمػال نجػػد أفة ، بِ جنُّػػالتة واجيػة أو المُ 

 جنب(.تة ذلؾ بطمب المساعدة مف زميبلت ليف بدؿ االبتعاد أو ال)مرؿ: 
ػػ أفة مػػف  Vera, et al. (2019)ذلػػؾ مػػع مػػا ذكػػره  يتةفػػؽُ و     ػػ  بيئػػة النةفسػػ غطالضة
 أو لػو، اجسػديً  أو اذىنًيػ ااضطرابً  حدثُ تُ  وقد لمفرد، تيديًدا ؿُ شكِّ تُ  الت  مف األمور العمؿ ُيعدُّ 

 يصػعبُ  صػعبةٍ  ظػروؼ مواجيػة أو العمػؿ  ػ  اإلجيػاد نتيجػة وازفالتةػ عػدـ مػف حالػةً  تخمؽُ 
 .بالذكور اغطة ميارنةً المواقؼ الضة بًل ليذه اإلناث بطبيعتيف أكرر تحمُّ  فة وا ِ  ، ييا ـُ حكُّ التة 

ػٕٙٔٓمع نتائج دراسة أبوالنػور، ومحمػد ) النةتيجةىذه  َتتةِفؽُ و  مت إلػب ( التػ  توصة
ىػذه  راحيػث  سةػ، اإلنػاث لصػال لمنػوع  َو ًيػاالػوظيف   الرِّضػا ػ   إحصائي اوجود  روؽ دالة 

 ،عمػب العمػؿ ادراتٌ يػف َقػإربػات أنة   ػ  مف الذكور بشكؿ أكبرَ    اإلناثعْ سَ و     ضَ  النةتيجة
   . ضؿ، وتطوير العمؿ؛ مف أجؿ تحييؽ  رص نمو وظيف  أوالعطا  واإلنجاز
ػا  ػ  ضػو  مػأيًضػا  النةتيجػةتفسػير ىػذه  ويمكػفُ    ,Zhang,  Zhang  إليػو ؿتوصة

Wang  & Li (2018) جػػاؿالرِّ  أدا  عنػػد تنشػػطُ  ماغالػػدِّ  مػػف مختمفػػةً  أجػػزا ً  ىنػػاؾ مػػف أفة 
 وىػاأجر  التػ  دراسػتيـ أفة  إلػب فَ مشػيري شػديد، نفس  لضغط  ييا ضوفيتعرِّ  لمياـ والنسا 
 عيػدةمُ  ةحسػابية  بعمميػات الييػاـوالتػ  طمبػوا مػنيـ  ،أنرػب( ٙٔ، وارً ذك ٙٔ) (  رًدإٖ) عمب
 ؛ وأرنا ىػػاالتةجربػة  ؿِبػػقَ  ألدمغػتيـ مغناطيسػػًيا اتخطيًطػ جػرىأُ  رػػـ ا،كبيػرً  اذىنًيػػ اتركيػزً  بتتطمةػ
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اإلنػاث بشػكؿ  ىلد زُ فرَ تُ  cortisol, epinephrine, oxytocin:  مرؿ رموناتىُ  أفة  فَ تبية  حيث
ػ مػع ؽوا ُػالتة عمػب  اليُػدرة  ػ  رئيسػ    ورٌ دَ  ليػاتمؾ اليرمونػات  فة ا ِ كور، و مف الذُّ  كبرَ أ  غطالضة

يكػػف أكرػػر  اعميػػة  ويػػد عيف ألفْ ينػػتيف، عػػف مِ  الرِّضػػاب الشُّػػعورليػػفة  يحيِّػػؽ بمػػا،  النةفسػػ
 الَينػػا بِ شػػعورًا  أكرػػرُ   يػػفة  ـة ؛ ومػػف رَػػبشػػكؿ أكبػػر ميارنػػة بالػػذكور  ػػ  أدا  عمميػػفة  وكفػػا ةً 
 .ميارنة بالذكور الَميِن ّ   الذةات

 فة أ مػػف  McDermott, et al. (2018)مػػع مػػا أشػػار إليػػو فسػػيرُ ىػػذا التة  يتةفػػؽُ و 
ػ حػاالت    األعصاب    ـحكُّ التة     رئيسًيا دورًا تمعبُ  اليرمونات  مػا وىػو  ،النةفسػ غطالضة

ػ العمػؿ ظػروؼ مواجيػة عنػد المػرأة أو الرجؿ ؿتعامُ  اختبلؼ    يظير  إلػب اشػيرً عبة،  مُ الصة
 العػاطف  أو  النةفسػ اإلجيػاد حػاالت عند أقؿة  اتبكمية  oxytocin رموفىُ  فرزوفيُ  الرجاؿ أفة 

 .  ميارنة باإلناث أقؿة  ولفترة
 الطمبػةات ُمعمِّمػو   ُمعمِّمػكبًل مػف  أفة  و عمب الرغـ مفأنة  لمباحريفَ  يتةض ومما سبؽ 
ػػة التةربويةػػةذوي االحتياجػػات  شػػديدة ومواقػػؼ صػػعبة أرنػػا   وط مينيػػةغضػػف لضػػويتعرة  الخاصة

ي بيػـ لحالػة مػف وربمػا تػؤدِّ  ،يطرة عمييػاالسة  ، وأف ىذه الظروؼ يصعبُ ميـ مع الطمبةعامُ تَ 
البيولوجيػػة  اإلنػػاث بطبيعػػتيفة  ، إال أفة  النةفسػػ وعػػدـ التػػوازاف ، النةفسػػواالحتػػراؽ  ،اإلجيػػاد
ػػتَ  أكرػػرُ  ػػغوطبًل ليػػذه حمُّ  يػػفة ف، بشػػكؿ يسػػم  ليػػف تيديػػة عممَ يُمعمِّمالبػػ الشػػديدة ميارنػػةً  الضُّ

 يتعػػاوفة  يػػفة ، كمػػا أنة الػػوظيف  أعمػػب الرِّضػػا دييفة لػػكمػػا يكػػوف ،  اعميػػة وكفػػا ةً  بطرييػػة أكرػػرَ 
وىػذا مػا أكبػر،  ايني ػمَ  ارابًطػتَ  لدييفة  ا يخمؽُ ؛ ممة واجييفة المشكبلت الت  تُ  سوًيا مف أجؿ حؿِّ 

   .بالذكور ميارنةُ  الَميِن ّ  الَينا شعورًا ب أكررُ  أنيفة  رُ ُيفسِّ 
، عكلٖيةال)اإلعاقة  للٖتخٗصص َوفًكا الدِّزاسة َعيِّيةلدى أفساد  امَلهٔيٓي يالٖرات اهَليأء ي  الُفُسوُم -2

 .(الٖتعلُّهعوبا  وية، ُصالٖراتاَطسا  طيف 

 ػػ   إحصػػائي اوجػػود  ػػروؽ دالػػة ( إلػػب ٚٔ، ٙٔ) الػػواردة  ػػ  جػػدول  النةتػػائج ُتشػػيرُ 
 الطُّػبلب  ُمعمِّمػالمعاقيف عيمًيػا و  الطُّبلب  ُمعمِّمبيف متوسطّ  درجات  الَميِن ّ   الذةات الَينا 

 ػ   إحصائي اعوبات، ووجود  روؽ دالة ذوي صُّ  الطُّبلب  ُمعمِّملصال   التةعمُّـذوي صعوبات 
ويػػة الذةاتذوي اضػػطراب طيػػؼ  الطُّػبلب  ُمعمِّمػػدرجػػات   ّ بػيف متوسػػط الَميِنػػ ّ   الػػذةات الَينػا 

 وعػدـ  ػروؽ، ذوي صػعوبات الطُّػبلب  ُمعمِّمػلصػال   الػتةعمُّـعوبات ذوي ُصػ الطُّػبلب  ُمعمِّمو 
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 عيمًيػػا عػػاقيفالمُ  الطُّػػبلب  ُمعمِّمػػ درجػػات متوسػػط ّ  بػػيف  الػػذةات الَينػػا   ػػ  إحصػػائي ا دالػػة
 يمكف تفسير ذلؾ عمب النحو التال : وية،الذةات طيؼ اضطراب ذوي الطُّبلب  ُمعمِّمو 
 عاقنيامُل الطُّب  يُمعلِّن دزجا  ٓيمتوسط بني امَلهٔيٓي يالٖرات اهَلياء  ي إحصائ٘يا دالة فسوم وجوُد -أ

 .صعوبا  ذوي الطُّب  يُمعلِّن لصاحل الٖتعلُّه عوبا ُص ذوي الطُّب  يُمعلِّنو عكلّيا

ػ النةتيجػةىػذه  َتتةِفػؽُ   ,Fatima, Akhtar,  & Malikمت إليػو دراسػة مػع مػا توصة

 ميارنػةً  عػاقيف عيمًيػاالمُ  الطُّبلب  ُمعمِّم بيف الَميِن ّ  الرِّضا مف انخفاض    مستوى (2016)
ؿ مػع عاُمػعوبات  ػ  التة مػا يواجيػوف مػف ُصػوالعػادييف؛ نظػرًا ل التةعمُّـف ذوي صعوبات يُمعمِّمب

 عف العمؿ لدييـ. الرِّضاعمب حالة  عاقيف عيمًيا بشكؿ انعكَس المُ  الطُّبلب
  ,Bibi, Khalid, Hussainمت إليو دراسػة أيًضا مع ما توصة  النةتيجةىذه  َتتةِفؽُ كما 

& Saleem, (2017) الطُّػبلب  ُمعمِّمػالػوظيف  لػدى  الرِّضػاوالحػزف وعػدـ  مف وجود الغضب 
 الَينػػا لػػدى طبلبيػػـ، ومػػف رػػـ انخفػػاض  الػػتةعمُّـجػػات خرَ نتيجػػة نػػاتج مُ  عيميةػػةالذوي اإلعاقػػة 

 لدييـ.  الذةات
الطميػة   ُمعمِّمػلػدى  الَميِنيةػةارتفػاع الفاعميػة  و ِ  ػ  َضػ النةتيجةىذه  تفسيرُ  ويمكفُ 

 الَميِنػ ّ  ب َ الِعػ عاقيف عيمًيا، وذلؾ بسبب أفة الطمبة المُ   ُمعمِّمميارنة ب التةعمُّـعوبات ذوي صُ 
 ةَ الفاعميةػػػ فة بشػػػكؿ أكبػػػر؛ حيػػػُث إِ  ات والمفػػػاىيـ تكػػػوف واضػػػحةً التةعميمػػػ وألفة  ،  أقػػػؿُّ النةفسػػػو 

ج ف وانطباعػػاتيـ عػػف المخػػػرَ يُمعمِّمػػال أ كػػار عبػػر التةعمػػيـ ر  ػػ  جػػودةر وتػػؤرّ تتػػيرة  الَميِنيةػػة
 ,Ambika)المعر ػػػ  ليػػػـ حتػػػوى، والعػػػب المُ  يػػػـ َ  عمػػػب زُ   لمطػػػبلب، كمػػػا تركِّػػػالتةعميمػػػ

Vijayasamundeeswari, & David, 2019).  
نفسػػػيا؛  اإلعاقػػػةطبيعػػػة  بػػػيف مػػػف خػػػبلؿ الفػػػرؽ النةتيجػػػةَ ىػػػذه  ر البػػػاحروفُيفسِّػػػو 
 مػف يصػب ُ ث يػبح، لمفػرد العاـ  األدا    العيم   صوراليُ  و مفنُ بما تتضمة  عيميةةال  اإلعاقةُ 
  دنِّ تَػ األمػورَ  تمػؾ يصػاحب كمػا ،الػذةكا  متوسػط عػف العيمػ  دن التة  مف حالة عميو الواض 
 عشػر الرػامف الفػرد عامػو بمػوغ ، وذلػؾ  قبػؿاآلخريف مع  التةكيُّف السُّموؾمظاىر     واض ٌ 

(Kaur,  Chavan, & Garg, 2018; James, et al., 2019)،  دن  تَ  مفعانوف يُ  يـكما أنة   
  ػ  مشػكبلتعديػدة، منيػا ة ونفسػية  ةاجتماعيةػ لدييـ مشػكبلتبشكؿ عاـ، و  عيميةةال الُيدرات
 الخػاص األمػر ، وىذانخفٌض مُ  راس الدة  يـتحصيم كما أفة   اآلخريف أو المجتمع، مع التةكيُّؼ
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ػموك يـمشػكبلت إلػب باإلضػا ة، الدِّراسػة  ػ  فػؿالطِّ  بمسػتوى  ,.Balakrishnan,et al)ية السُّ

2019). 
 ;Eratay, 2020) الدِّراسػػػػاتنتػػػػائج بعػػػػض مػػػػع  النةتيجػػػػةُ ىػػػػذه  َتتةِفػػػػؽُ كمػػػػا 

Poormahmood, Moayedi  & Alizadeh, 2017) ، ػػالتػػ  أشػػارت عوبات التػػ  إلػػب الصُّ
 الحفػاظدريس، و التةػ طرييػة ، مرػؿ: اسػتخداـُ عيميةػةال ةاإلعاق ذوي الطُّبلب وُمعمِّمليا  ضيتعرة 
 تعمػػيـ والرابػػع، وعمػػب والرالػػث األوؿ األسػػبوع نيايػػة  ػػ  لمطػػبلب بةكتَسػػالمُ  الميػػارات عمػػب

 .  واألشخاص البيئات مختمؼ عمب الميارات
 دةحػدة مُ  عوباتُصػاديوف ولػدييـ  يـ أ ػراد َعػ، التةعمُّـعوبات ا بالنسبة لفئة ذوي صُ أمة 

عوبة  ػػػ  أو صػػػعوبة  ػػػ  الكتابػػػة، أو ُصػػػ ،اليػػػرا ة صػػػعوبةُ  :مرػػػؿوالتحصػػػيؿ،  الػػػتةعمُّـ  ػػػ 
 كمػا أفة  ،يفجيػد التةعميميةػةبػاق  األنشػطة   ػ  يـ يكونوفإال أنة  ،(Kirby, 2017) الرياضيات

 . Cook  & Rao, 2018) طبيع  ال ى   المد يكوفُ  يـئذكا ؿَ عدة مُ 
عػػاقيف عيمًيػػا اإلعاقػة بػػيف المُ  االخػػتبلؼ  ػػ  طبيعػػة أفة  لمبػاحريفَ  يتةضػػ ُ وممػا سػػبؽ 

 الشُّػػعوريـ  ػػ  يُمعمِّمػػوجػػوىر وجػػود االخػػتبلؼ بػػيف  ىػػو األسػػاُس  الػػتةعمُّـعوبات وذوي ُصػػ
  الػذةات الَينػا شػعورًا ب المعػاقيف عيمًيػا أقػؿُّ  الطُّػبلب  ُمعمِّم فة إِ  حيثُ ؛ الَميِن ّ   الذةات الَينا ب

سػمبًيا  الَميِنيةػةتػيرر  ػاعميتيـ وكفػا تيـ و ، الَميِنػ ّ  ىـمستوى رضػاانخفاض بسبب  الَميِن ّ 
 عػاقيف عيمًيػاتيـ يتعػامموف مػع المُ امتناًنا لمينػتيـ التػ  جعَمػ يـ أقؿُّ ، كما أنة بظروؼ اإلعاقة

 بخصائصيـ المختمفة.
 ذوي الطُّب  يُمعلِّن دزجا  ٓيمتوسط بني امَلهٔيٓي يالٖرات اهَليأء  ي إحصائ٘يا دالة فسوم وجوُد- 

 ذوي الطُّب  يُمعلِّن لصاحل الٖتعلُّه عوبا ُص ذوي الطُّب  يُمعلِّنو ويةالٖرات طيف اَطسا 

 .الٖتعلُّه صعوبا 

دن  مػػف تَػػ  & Dixon (2019) Novackمػػع مػػا أشػػار إليػػو  النةتيجػػةىػػذه  َتتةِفػػؽُ و 
 الطُّػبلب  ُمعمِّمػب يارنػةً مُ ويػة الذةاتذوي اضػطراب طيػؼ  الطُّبلب  ُمعمِّملدى  الَميِنيةة الفاعمية
غوط  واإلجياد وكررة النةفسلشعورىـ باالحتراؽ ؛ نتيجة التةعمُّـعوبات ذوي صً   ية. النةفس الضُّ
عػػدـ و  الَميِنػػ ّ  الرِّضػػاحالػػة عػػدـ أيًضػػا  ػػ  ضػػو   النةتيجػػةىػػذه  تفسػػيرُ  يمكػػفُ كمػػا  
  ُمعمِّمػػب ميارنػػةً  ويػػةالذةاتذوي طيػػؼ  الطُّػػبلب  ُمعمِّمػػ ىلػػد لبيئػػة العمػػؿ باالمتنػػاف الشُّػػعور
مػف خػبلؿ المغػة  التةواصػؿف عمػب يُمعمِّمػالعؼ قػدرة ؛ نتيجػة َضػالػتةعمُّـذوي صػعوبات  الطُّبلب
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دارة الفصػؿ و دريسػية، لتة وية، باإلضػا ة إلػب األمػور االذةاتنطوقة مع ذوي اضطراب طيؼ المَ  ا 
 ,Lorenz) ػػػ  بيئػػػة العمػػػؿ إيجػػػاب نػػػاخ مػػػؽ مُ أوليػػػا  األمػػػور، وخَ و ، وضػػػبطو  راسػػػ الدِّ 

Frischling, Cuadros  & Heinitz, 2016). 
 فػػؿَ الطِّ  فة إِ  حيػػثُ  ؛نفسػػو ويػػةالذةاتطيػػؼ  لطبيعػػة اضػػطراب َو ًيػػاذلػػؾ  تفسػػيرُ  ويمكػػفُ 

ػػعػػان  مػػف وي يُ الػػذةات  ,Greenblatt, & Spradling) والػػذاكرة االنتبػػاهالشػػديد  ػػ   عؼالضة

ػػ(2018  ة، االجتماعيةػػ والعزلػػة لبلنسػػحاب ويالػػذةات يميػػؿ  ،االجتمػػاع  سػػموؾبالنسػػبة لما ، أمة
 مسػػػتوى ذات أو ويالػػػذةات لػػػدى وجػػػودةمُ  غيػػػر المغػػػة ، كمػػػاالمفظػػػ  وغيػػػر المفظػػػ  والتعبيػػػر

 ,.Lim, et al)يميػد التة  وأ حاكػاةالمُ ه عػف جػزِ أو عَ  يػدرةالعؼ باإلضػا ة إلػب َضػ مػنخفض، 

2019). 
بشػكؿ عػاـ لضػغوط  التةربويةػةذوي االحتياجػات  وُمعمِّم  يو ُض و   الوقت الذي يتعرة  

صػيب ويػة النة الذةاتاألطفػاؿ ذوي اضػطراب طيػؼ   ُمعمِّم، يكوف ل   بيئة العمؿ ينية عديدةم
غوط ىذه مفاألكبر   ويػة الذةاتنتيجة العمؿ مع طبلب ذوي اضطراب طيػؼ ؛ والمشكبلت الضُّ

(Gug, et al., 2020)إضػا ة وخاصػة مػف كػؿ الجوانػب،  منفػردةً  حالػةً  طالػبٍ  كػؿُّ  عػدُّ حيث يُ  ؛
عمػب اسػتخداـ  اليُػدرةإلب  تيار االمف  ويةالذةاتإلب ما يتسـ بو األطفاؿ ذوي اضطراب طيؼ 

 ,McDowell, Barry, & Smyth) كػرار اآللػ  لمكػبلـرديػد أو التِّ التة كمػا يعػانوف مػف  ، المغة

ونوبػات  ،، والمياومػة الشػديدة لمتغييػرمطية الشػديدةوالنة  ،َعيِّنةً م اوسً يُ طُ ليـ  كما أفة ، (2017
ػػموؾالغضػػب، و  الفرديػػة، واختيػػار  التةربويةػػةطػػط ب إعػػداد الخُ تطمةػػي ؛ األمػػر الػػذيالعػػدوان  السُّ
 (.,Andrade 2019) دريس المناسبةأساليب التة 

ليػػب بظبللػو عمػػب ويػة أَ الذةاتطبيعػة اضػػطراب طيػؼ  لمبػاحريف أفة  يتةضػػ وممػا سػبؽ 
، مػػف حيػػث الػػتةعمُّـعوبات ذوي ُصػػ الطُّػػبلب  ُمعمِّمػػب يـ ميارنػػةً يُمعمِّمػػل الَميِنػػ ّ   الػػذةات الَينػػا 
 اعميةػػة التةػػدريِس سػػتوى األمػػر الػػذي انعكػػس سػػمًبا عمػػب مُ مػػع طبلبيػػـ،  التةواصػػؿ عوبةُ ُصػػ

 ػػػ   ممػػػا أسػػػيـَ   ،النةفسػػػمسػػػتوى دا عيػػػتيـ، وشػػػعورىـ بػػػاالحتراؽ واإلجيػػػاد و ، وكفا ِتػػػو
،  ػ  الوقػت الػذي ينػتيـاالمتنػاف لمِ ب وعػدـ شػعورىـمسػتوى رضػاىـ عػف العمػؿ، انخفاض 

مػػف ضػػغوط ومشػػكبلت نفسػػية قميمػػة جػػًدا  الػػتةعمُّـعوبات ذوي ُصػػ الطُّػػبلب وُمعمِّمػػ  يػػو  يعػػانِ 
 بيـ. ميارنةً 
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 الطُّب  يُمعلِّن زجا َد يتوسطُم بنَي امَلهٔيٓي يالٖرات اهَليأء  ي إحصائ٘يا دالة فسوم وجود عدُو-ج

 .ويةالٖرات طيف اَطسا  ذوي الطُّب  يُمعلِّنو عكلّيا عاقنيامُل

عػاقيف عيمًيػا وذوي اضػطراب المُ  الطُّػبلبؿ مف خبلؿ آمػا النةتيجةىذه  تفسيرُ  ويمكفُ 
 فٍ حسُّػلتحييػؽ تَ  اكبيػرً  اوف مجيػودً ُمعمِّمػال، كمػا يبػذؿ ةٌ حدودمَ  ماَليـآ فة وية حيُث إِ الذةاتطيؼ 

عمػب  %٘ٚحػوال   أفة إلػب  Pinto, et al. (2010)، حيػث أشػار الطُّػبلبطفيػؼ لػدى ىػؤال  
سػوا  البسػيطة  عيميةػةالحدود اإلعاقػة    ييع مستوى ذكائيـ  ويةالذةاتذوي طيؼ األقؿ مف 

ييػػع مسػػتوى ذكػػائيـ  ػػ  حػػدود اإلعاقػػة مػػنيـ  (%ٕٓ-٘ٔمػػا بػػيف )وأف  ،أو المتوسػػطة
لػدييـ نفػس اليػدر أو تشػابو إلػب حػد  الطُّػبلبىؤال    ُمعمِّم؛  يذا يعن  أف الشديدة عيميةةال

 ػ   إحصػائي اكبير مف الصعوبات أرنا  العمؿ معيـ؛ وىذا ما يفسر عػدـ وجػود  ػروؽ دالػة 
ض كمييمػا ف الذيف يعمموف مع ىاتيف الفئتيف، إضا ة إلب تعػرُّ يُمعمِّملم الَميِن ّ   الذةات الَينا 

ػػغوطوتر، و   والبػػدن ، والتةػػالنةفسػػلمشػػعور باإلجيػػاد   مػػع طبيعػػة اإلعاقػػةِ  بيػػدر يتناسػػبُ  الضُّ
(Akhter, 2015)  . 
و يحيِّيػػالمحػػدود نسػػبًيا الػػذي  فِ حسُّػػو  التة أيًضػػا  ػػ  َضػػ النةتيجػػةىػػذه  تفسػػيرُ  ويمكػفُ 

يػػـ ويػػة مػػع طبلبيػػـ، بشػػكؿ يجعمُ الذةاتعػػاقيف عيمًيػػا وذوي اضػػطراب طيػػؼ المُ  الطُّػػبلب وُمعمِّمػػ
 ,Lorenz ذلػػؾ مػػع مػػا أشػػار إليػػو  يتةفػػؽ، و مرتفػػعٍ يشػػعروف بمسػػتوى رضػػا مينػػ  غيػػر 

Frischling, Cuadros & Heinitz, (2016)  مف خػبلؿ  ؽُ يتحية  ُمعمِّـلم الَميِن ّ  الرِّضا مف أفة
عمػب  قدرتػو مو، إضا ة إلب اعتيػاده  ػ و عف ما ييدِّ ، ومدى رضائِ يدٍ مف جُ  ُمعمِّـالو ما يبذلُ 
 .ة بوطاـ المنايالمَ  إنجاز

ات الكبيػػرة الموجػػودة  ػػ  اإلشػػكالية  و ِ أيًضػػا  ػػ  َضػػ النةتيجػػةتفسػػير ىػػذه  ويمكػػفُ  
ػػموك، والمشػػكبلت الطُّػػبلبمػػف  راسػػ  لكػػبل الفئتػػيفِ المحتػػوى الدِّ   رُ ية التػػ  لػػدييـ، ممػػا يػػؤرِّ السُّ

ذلػػػؾ مػػػع مػػػا أشػػػار إليػػػو  يتةفػػػؽُ سػػػوا ، و  يـ عمػػػب حػػػد  يُمعمِّمػػػرئيسػػػ  عمػػػب  اعميػػػة  بشػػػكؿٍ 
Caprara,  Barbaranelli,  Steca,  & Malone, (2006)  ُمعمِّػـة لميػالذةات الفعاليػة مػف أفة 

المسػئوليات،  إدارة عمػب اليُػدرةبيػا، و  الفػرد إيمػاف عنػ  يػ  تَ  ُمعمِّػـالاؿ    أدا  ور  عة ليا دَ 
ذلػؾ  يػ  مستوي طبلبػو، وعمػ   لتحسيف ُمعمِّـالمف  ةرجوة المَ  التةعمُّـ بيىداؼ ؽيا تتعمة كما أنة 
 أيًضػا فيُمعمِّمػلم ةيالذةات الفعالية الرئيس لتيديـ ما ىو أ ضؿ لطبلبو، كما ترتبط ُمعمِّـال ىدؼُ 
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 ؿُ مرِّػتُ  تمػؾ العوامػؿ كػؿة  فة إِ  ،الػتةعمُّـ سػموؾ وأنمػاط التةكيُّؼراس  لمطبلب، و الدِّ  محتوىال بمعر ة
 .الَميِن ّ  الَينا ورا   الكامنة المعر ةَ 

 5)األقل مً  اخٔلربةلسيوا   َوفًكا الدِّزاسٔة َعيِّيةلدى أفساد  امَلهٔيٓي يالٖرات اهَلياء ي  الُفُسوُم -3

 .(سيوإ  10/ أنثس مً سيوإ  10إىل  5/ ما بني سيوإ 

ػػ   ػػػ  إحصػػػائي ا دالػػػة  ػػػروؽ وجػػود (ٜٔ، ٛٔالػػػواردة  ػػػ  جػػػدول  ) النةتػػػائج  ُ توضِّ
 ذوي فيُمعمِّمػال درجػات  ّ متوسػط بػيف( الفرعيةة واألبعاد الكمية الدةرجة) الَميِن ّ   الذةات الَينا 
 ذوي لصػال " سػنواتٍ  ٘ مػف أقػؿ"  الِخبػرة ذوي فيُمعمِّمػالو   ،"سػنواتٍ  ٓٔ مػف أكرػر"  الِخبرة
 الَميِنػ ّ   الػذةات الَينػا   ػ  إحصػائي ا دالػة  روؽ وجود عدـو ، "سنواتٍ  ٓٔ مف أكرر"  الِخبرة
 ٘ مػف أقػؿ" الِخبػرة ذوي فيُمعمِّمػالو   ،"سػنواتٍ  ٓٔ إلب ٘ بيف ما" الِخبرة ذوي فيُمعمِّمال بيف

 ذوي فيُمعمِّمػػال بػػيف الَميِنػػ ّ   الػػذةات الَينػػا   ػػ  إحصػػائي ا دالػػة  ػػروؽ وجػػود عػػدـو ، "سػػنوات
؛ أي "سػنوات ٓٔ إلػب ٘ بػيف مػا"  الِخبػرة ذوي فيُمعمِّمػالو   ،"سػنوات ٓٔ مػف أكرر"  الِخبرة

 الَميِنػ ّ   الػذةات الَينػا  ػ  إلب وجود  روؽ  الفرض ُتشيرُ  نتيجة ىذه الجزئية مف جمؿَ مُ  فة إِ 
 األعمب.  الِخبرةلصال  سنوات  الدِّراسة َعيِّنةلدى أ راد 
 & Nikoopour  ومنيػػػا: دراسػػػةُ  ،الدِّراسػػػاتمػػػع بعػػػض  النةتيجػػػةىػػػذه  َتتةِفػػػؽُ و 

Esfandiari  (2017)  ودراسةCompton (2005) ػموؾ أنماط إلب أفة متا توصة المتاف ؛  ػ   السُّ
  الػػػذةات يـىنػػػائمسػػػتوى  ارتفػػػعَ  الِخبػػػرةمػػػا زادت سػػػنوات ،  كمة الِخبػػػرةر بسػػػنوات العمػػػؿ تتػػػيرة 

  .األخرى االجتماعية المشاكؿيـ، وقمة سموك وسو ُ  االنحراؼ، مستوى َض وانخف ،الَميِن ّ 
 & Behloli, Karimi Motlaghدراسػػة نتيجػػة مػػع  النةتيجػػةىػػذه  تختمػػؼُ بينمػػا 

Dehghanpour (2015)ػػ  الَينػػا  ػػ   إحصػػائي ادالػػة عػػدـ وجػػود  ػػروؽ  مت إلػػب؛ التػػ  توصة
ػ( ٕٔٔٓوالريدي ) نتيجة دراسة إبراىيـ،، و الِخبرةلسنوات  َو ًيا الَميِن ّ   الذةات مت التػ  توصة
ػػة التةربويةػػةذوي االحتياجػػات  الطُّػػبلب  ُمعمِّمػػعػػدـ وجػػود  ػػروؽ بػػيف إلػػب   )اإلعاقػػة الخاصة

، وقػد الِخبػرةسػنوات ل َو ًيػا الَميِن ّ  الرِّضا(    عيميةةالاإلعاقة ، و اإلعاقة البصرية، و السمعية
ف سػوا  ذوي يُمعمِّمػال تحكػـالتػ  يػوانيف الو  الموائ يواعد ال وجود    إطار النةتيجةرا تمؾ  سة 

 اإلمكانػات وتتشػابُ  حيػثُ  ؛نفػس المدرسػةواجػد  ػ  التة  إلػب باإلضا ة، األقؿ أو األعمب الِخبرة
 .جييزاتوالتة 
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 Yerdelen, Sungur& Klassenليػو إلمػا أشػار  َو ًيػا النةتيجػة ىػذه تفسػيرُ  يمكػفُ و 

 يػػنخفُض  ف؛ حيػػثُ يُمعمِّمػػلم الَميِنػػ ّ  الَينػػا ر  ػػ  يػػؤرِّ  الِخبػػرةسػػنوات  ـَ راكُ تَػػ أفة مػػف   (2016)
 النةتيجػةُ  ىػذه ، كما تػدعـالوظيف  الرِّضاو   الشةخص ويرتفع اإلنجاز ،العاطف  اإلرىاؽُ  لدييـ
 األعمػب الِخبػرةذوي  فيُمعمِّمػال ىلػد مػنخفٌض  اإلرىػاؽ مستوى أفة  ذكرت أخرى دراسات نتائجَ 

Akkuş İspir, 2010)؛ (Polat et al., 2009 . 
 واألكرػر خبػرةً ا سنً  األكبرَ  فَ يُمعمِّمال أفة  أيًضا    إطار النةتيجةىذه  تفسيرُ  كما يمكفُ 

، ـ ػ  طبلبيػ أكرػر ريػةً و  عمب قيادة الفصؿ، قدرةً  أكررَ  وفيكون الطُّبلبؿ مع عامُ تة ال   مجاؿ 
بشػػػكؿ واضػػػ  عمػػػب كفػػػا تيـ  ممػػػا يػػػنعكُس  ؛عزيػػػز اإليجػػػاب ا لميػػػارات التة وأكرػػػر اسػػػتخدامً 

 الِخبػػرةذوي سػػنوات األصػػغر سػػًنا و ف يُمعمِّمػػالوذلػػؾ عمػػب العكػػس مػػف ، الَميِنيةػػةو ػػاعميتيـ 
 . (Gordan, 2001) األقؿ

ػػػة التةربويةػػػةذوي االحتياجػػػات  الطُّػػػبلب  ُمعمِّمػػػ أفة  يتةضػػػ  وممػػػا سػػػبؽَ  ذوي  الخاصة
وتطويػػع ظػػروؼ  كييػػؼِ نػػوف مػػف تَ يتمكة  األقػػؿ الِخبػػرةميارنػػة بػػذوي  األعمػػب الِخبػػرةسػػنوات 

، ولػدييـ مسػتوى عػاٍؿ مػف ؿ مػع طبلبيػـعاُمػأعمػب  ػ  التة  بشػكؿٍ  اليُػدرةَ يـ، ويكتسػبوف عممِ 
، وىػذه يػـعممِ  أماكفغوط المينة سوا  خارج أو داخؿ يـ ينفصموف عف ضُ الت  تجعمُ  الُيدرة

مػف  فُ ، كمػا ُتحسِّػالَميِنيةػةمػف كفػا تيـ  ستوى رضاىـ عف عمميـ، وتزيدُ مف مُ  األمور تر عُ 
أوليػػا  أمػػور،  وأ أو مػػديريفَ  مشػر يفَ  وأزمػػبل  بلب أو ُطػػبيػـ مػػف  يـ مػػع المحيطػػيفَ عبلقػتِ 
   .الَميِن ّ ىـ ىنا َ  فُ حسِّ مما يُ 

نتيػػا يِّ ة عَ حدوديةػػالحاليػػة؛ نظػػرًا لمَ  الدِّراسػػةومػػف الجػػدير بالػػذكر عػػدـ تعمػػيـ نتػػائج 
 الدِّراسػاتِ زيػد مػف   البػاحروف بضػرورة إجػرا  مَ ، ويوصِ ت  ييايَ وأدواتيا والظروؼ الت  ُأجرِ 

 .ياومف رـ تعميمِ  الدِّراسةمف نتائج ىذه  دُ يكُّ ب التة نة سَ تَ حتب يَ 
 ها:اُتكرتَحُمَو الدِّزاسٔة ياُ ؤصَت

نتيا داتيا، وطبيعة عيِّ حدة و  مُ إال    ضَ  الدِّراسةِ نتائج ىذه  عميـُ تَ  ال يمكفُ 
بيف  ت العبلقةَ تناولَ  ةٍ ة أو عربية أجنبية  نظرًا لعدـ وجود دراساتٍ ختارة وخصائصيا. و المُ 

وح  الذةكا   التةربويةةذوي االحتياجات  الطُّبلب  ُمعمِّملدى  الَميِن ّ   الذةات الَينا و  الرُّ
ة و نَ تُ  ةَ الحالية  الدِّراسةَ  ،  إفة الخاصة نحو االىتماـ  العربيةةظر الباحريف    البيئة وجِّ
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ات يترحَ والمُ  وصياتمف التة  جموعةٍ مَ  اقتراحُ  جاؿ، واستكمااًل لمبحث، يمكفُ بيذا المَ 
 :ما يم كَ 
ذوي  الطُّبلب  ُمعمِّملة رييفية حاضرات التة دوات والمُ مف النة  مجموعةٍ  دُ يْ عَ  -ٔ

ة التةربويةةاالحتياجات  وح  الذةكا يفيـ بر لتع الخاصة  ؛والعمؿ عمب تنميتو الرُّ
 .يةةِ الشةخصو  الَميِنيةة   حياتيـ  منولبلستفادة 

    واإلدارييفَ  لممسئوليفَ  ةِ رييفية حاضرات التة والمُ دوات مف النة  مجموعةٍ  دُ يْ عَ  -ٕ
وح  الذةكا  لتعريفيـ بتيريرِ  التةعميـو  التةربية ذوي االحتياجات  الطُّبلب  ُمعمِّمل الرُّ
ة التةربويةة العيبات  ليـ، ومف رـ تذليؿ كؿِّ  الَميِن ّ   الذةات الَينا عمب  الخاصة
   الحفاظ عمب  انات الت  ُتسيـُ ككا ة اإلمعاب، والعمؿ عمب تو ير والصِّ 
 .فَ يُمعمِّمالمف  لدى ىؤال  الفئةِ  الَميِن ّ  الَينا ف م ستوى مرتفعٍ مُ 

وح  الذةكا ليياس  ياييَس مَ  إعدادُ  -ٖ مف واقع  فَ يُمعمِّملم الَميِن ّ   الذةات الَينا و  الرُّ
 داتيا.حدة ومُ  العربيةةِ يا ة الرة 

 الَينا يموجرا ية    الدِّ  اتالُمتغيِّر لدراسة تيرير  أكبرَ  عيِّناتدراسات عمب  إجرا ُ  -ٗ
ة التةربويةةذوي االحتياجات  الطُّبلب  ُمعمِّملدى  الَميِن ّ   الذةات مرؿ:  الخاصة
 ومكاف اإلقامة.، التةعميميةةوالمرحمة ستوى الدخؿ، والعمر الزمن  لموالديف، مُ 

وح  الذةكا   تيرير إجرا  دراسات توضِّ  ضرورةُ  -٘ ذوي  الطُّبلب  ُمعمِّملدى  الرُّ
ة التةربويةةاالحتياجات  والجوانب ، يةةالشةخصوانب    كؿ مف: الجَ  الخاصة

 (.عبلقتيـ بالمحيطيف بيـالبينشخصية )تيريرىا عمب 

وح  الذةكا ة اليائمة عمب دخبلت العبلجية التة  توظيؼُ  -ٙ  ةٍ إرشادية  رامجَ    بَ  الرُّ
 التةربويةةذوي االحتياجات  الطُّبلب  ُمعمِّملدى  الَميِن ّ   الذةات الَينا  لتنميةِ 
ةِ   .الخاصة

ىذه الدراسة تـ دعميا مف خبلؿ البرنامج البحر  العاـ بعمادة البحث  شكر وتيدير:
( لعاـ ٗٚٔالمممكة العربية السعودية برقـ ) –جامعة الممؾ خالد–العمم  
 ـ.ٕٕٓٓ/ٔٗٗٔ
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 ساجع امل

 أواًل: املساجع العسبية:

 العامميةت الصدق والثبات والبنية دالال(. 2106أبوحالوة، محمد السعيد؛ والشربيني، عاطف مسعد )
 اإلرشادجمة مالمفيوم. بناء  فيدراسة الجامعة: السكينة النفسية لدى طالب  لمقياس
 .082-90، (2)48، النفسي

مجمة رابطة التربية الحديثة الروحي وعالقتو بجودة الحياة،  الذكاء .(2118إسماعيل ) ى، بشر طؤ أرن
 .389-303 ،(2)0، مصر –

الخاصة  طوير مقياس الذكاء الروحي لمعاديين وذوي االحتياجاتت .(2106إسماعيل ) ىط، بشر ؤ أرن
، عين شمسبجامعة مركز اإلرشاد النفسي ، مجمة اإلرشاد النفسي. من المراىقين والراشدين

46 ،055-096. 
دراسة ميدانية عمى : الرتياح النفسي الشخصي لدى الطمبة الجامعيين(. ا2105تممساني، فاطمة )

 .32-27(، 2)7، اإلنسانيةلمدراسات االجتماعية و  األكاديمية، طمبة من جامعة وىران
ضغوط العمل لدى معممي التربية الخاصة في محافظة عمان  مصادر (.2105جدوع، عصام )

-360 (،210)42، مجمة العموم التربوية، الجامعة األردنيةوعالقتيا ببعض المتغيرات، 
392. 

 نحو الدراسة واالتجاه(.السعادة النفسية وعالقتيا بالتحصيل الدراسي 2103الجمال، سمية أحمد )
- 0(، 78)28، جامعة الزقازيق -ة كمية التربية مجم الجامعية لدى طالب جامعة تبوك.

65.  
، المممكة العربية السعودية: دار الزىراء لمنشر عمم النفس اإليجابي(. 2103، محمد أحمد )دياب

 والتوزيع.
 ومعممات الذكاء الروحي وعالقتو بالتوافق الزواجي لمعممي(. 2107) الحسينيرمضان، رحاب 

 .230-097، 6، وث عربية في مجاالت التربية النوعيةمجمة بح. المرحمة االبتدائية
الذكاء الروحي وعالقتو بالصالبة المينية لدى معممي (. 2109)السحمة، حمود بن عبدالرحمن 

 . 92-65، 63، المجمة السعودية لمعموم النفسية. ومعممات المرحمة االبتدائية
(. النموذج البنائي لعالقة الرفاىية الذاتية بالوصمة المدركة والحس 2104صابر ) شاىين، ىيام

-03(، 3)058، جامعة األزىر –مجمة التربية الفكاىي لدى أميات األطفال الذاتويين، 
54. 
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(. القدرة التنبؤية لمذكاء الروحي وأحداث الحياة الضاغطة عمى الكفاءة 2109شراب، عبد اهلل عادل )
، المجمة الدولية لمدراسات التربوية والنفسيةلدى عينة من معممي التربية الخاصة.  الذاتية

 .064-041، 8المركز الديمقراطي العربي ألمانيا برلين، 
الخاصة.  (.التعاطف وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى معممي التربية2109) سيد عاطفعبدالجواد، 

 .731-682(،2)34،مجمة كمية اآلداب، جامعة طنطا
(. الصمود النفسي وعالقتو بطيب الحال لدى عينة من أميات 2103عبدالجواد، وفاء محمد )

 .332-273، 36، مجمة اإلرشاد النفسياألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، 
الروحي وعالقتو بالرضا الوظيفي  (. الذكاء2105عبدالجواد، وفاء محمد، وحسين، رمضان عاشور )

مجمة العموم  واالحتراق النفسي لدي عينة من معممي ذوي االحتياجات الخاصة والعاديين،
 . 62- 0(، 23)2، التربوية

ين ك(. عالقة التم2109مسافر، عمي عبداهلل )و زيدان، أحمد سعيد؛ و عبدالرحمن، رانيا محمود؛ 
ربية الخاصة في ضوء بعض المتغيرات النفسي بالذكاء الروحي لدى معممي الت

، مصر، المركز العربي لمتعميم والتنمية -مجمة مستقبل التربية العربيةالديموغرافية، 
26(022 ،)00-61 . 

 (. القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية. 4)ط الطب النفسي المعاصر(. 2118، أحمد )عكاشة
النفسي بالذكاء االنفعالي لدى الطمبة  (. عالقة اليناء2109عمة، عيشة؛ والطاىر، تيجاني )

دراسات وأبحاث المجمة العربية لألبحاث والدراسات في العموم الجامعيين: دراسة ميدانية، 
 .218-096(، 0)02، اإلنسانية واالجتماعية

والفاعمية الذاتية في  الذكاء الروحي وعالقتو بالطمأنينة النفسية(. 2121عمي، غادة عبدالرحيم )
، 71، المجمة التربوية لكمية التربية جامعة سوىاج، الموسيقي لدى طالب الجامعةاألداء 
630-713  . 

 الخصائص السيكومترية لمقياس الرفاه النفسي لدى اإلناث المصابات(. 2108المري، سموى فياد )
 .371-339، 5، المجمة العربية لمعموم التربوية والنفسية. بأمراض مزمنة
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