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هددد ت الدرا ددة الددف ال مددو  ددح م ددتون اي تددرا  ال   دد   -الممّخصصص

للمعلامددلت العلديددلت  دد  م ل ظددة مقلر ددة بلدددن معلامددلت التربيددة الخلصددة 
البل ددة  دد  الممل ددة العربيددة ال ددعوديةّ  وعددد ت وا ددت  يا ددة الدرا ددة مددح 

%( 79مدل   دبت) ) يمد الح معلامة تربية خلصة( 29( معلامة بواعع )18)
( 25) ، ومدددح مجتمدددع معلامدددلت التربيدددة الخلصدددة  ددد  م ل ظدددة البل دددة

( 241اختيلرهح بصورة  موائية مدح )تما مح المعلاملت العلديلت مة معلا 
مدر ددة مددح المدددارس التلبعددة لمديريددة التربيددة والتعلدديم  دد  مدي ددة البل ددة 

قلئمددة هدددّ  وتددم ا ددتخدام الصددورة المعرابددة ل 8408/8405للعددلم الدرا دد  
 وعددددد تمددددلرت ال تددددلئ  الددددف تح  ل  تددددرا  ال   دددد ّوجل  ددددوح  مل دددد ش

ح اإلجهدددددلد مددددد معتدددددد مدددددح م دددددتون  يحعدددددل ي  لت التربيدددددة الخلصدددددة معلامددددد
واي تدددرا  ال   ددد  العدددلم، بي مدددل ي عدددل يح مدددح ، تبلادددد المدددعورو  ،اي  عدددلل 

ضددلأ تح معلامددلت يّ  وتبددياح تم ددتون مرت ددع مددح  قددص المددعور بلإل جددلز
التخصصلت األخرن ي عل يح مح م تون معتد  مح اإلجهدلد اي  عدلل ، 

مددل ي عددل يح مددح م ددتون وم ددتون مرت ددع مددح  قددص المددعور بلإل جددلز، بي 
م خ ض مح تبلاد المل ر واي ترا  ال     العلمّ  و م ت ال تدلئ   دح 

، اإلجهددلد اي  عددلل ت بددر مددح م ددتون معل ددلة معلمددلت التربيددة الخلصددة 
مقلر ددة بمعلمددلت التخصصددلت  ي تددرا  ال   دد  العددلما، و وتبلاددد الممددل ر

مقلر دددة مدددح  قدددص المدددعور بلإل جدددلز ي عدددل يح درجدددة تعددد  بي مدددل ، األخدددرن
 و يمل لم بمعلملت التخصصلت األخرنّ  

 
 

يتبدددديح وجددددود  ددددرو  ذات ديلددددة ا صددددلئية بدددديح متو ددددطلت ا ددددتجلبلت 
المعلامدددلت ت عدددزن لمتليادددر الميهددد  العلمددد  للمعلامدددة، ت ددد رت ال تدددلئ   دددح 
وجدددود  دددرو  ذات ديلدددة ا صدددلئية بددديح متو دددطلت ا دددتجلبلتهح ت عدددزن 

     ئة الت  تخدمهل المعلامةّ   لمتليار ال 
: اي تدددددرا  ال   ددددد ، معلامدددددلت التربيدددددة الخلصدددددة، الكممصصصصصات المفتاحيصصصصصة
    المعلاملت العلديالتّ

 مةقدّ م .1
 بدللتلير ت دت وطد ة زمدح يمتدلز المعلصدر اإل  دلح يعديش     

التدوتر والضدلط  مصدلدر مدح ال ثير ي)  يواج)، والمت    ال ريع
موضددوع  يولددوح حيمددلو والبددل ثالعلمددح جعدد  ال   دد ، األمددر الددذ  

مددح  لاهتملمددلأ متزايددداأ لمددل لهدد ة واي تددرا  ال   دد ط ال   دديو الضددل
ويرجدع   ّوايجتمل يدة والج دميةال   دية  خطير  لدف الصد ةتثر 

ايهتمددلم المتزايددد بللضددلوط ال   ددية الددف مددل تتر دد) هددذ  الضددلوط 
ت ددددددرهم مدددددح آثددددددلر  ددددددلبية  لددددددف  دددددلو  األ ددددددراد ومددددددواع هم تجددددددل  

و اضدددل ة الدددف تح الضدددلوط ال   دددية ت لاددد، وظدددلئ همومجتمعدددلتهم و 
ايعتصددلد الددوط   للدددو  تمددوايأ طلئلددة،  علددف  ددبي  المثددل  تقدددر 
الت ددلليو التدد  ت  قهدددل الم ظمددلت  دد  الوييدددلت المت دددة األمري يدددة 
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( بليدوح 63 لف األمراض ال لجمة  ح الضلوط ال   ية ب وال  )
 ّ [1]دوير   ويلأ 

بددددددديح الضدددددددلط ال   ددددددد  وي مدددددددير األدب المدددددددرتبط بللع عدددددددة      
هدددو ت هدددل تح تب دددط ت  دددير لهدددذ  الع عدددة الدددف  واي تدددرا  ال   ددد 
، بد   ترا  ال     ي ي دث د عة وا دة لي،   عة  بب و تيجة

ال دددرد  يهدددل  ، يمدددرا زم يدددة ممتددددة تدددرات يبددددت بصدددورة تدريجيدددة  بدددر 
 ،ب  ليهدددلي ي دددتطيع التللاددد التددد  ب ل دددلة مدددح الضدددلوط ال   دددية

 ّ[2]   د اي ترا  ال     هلية المطلو الف تص  ب)    
  

 م ددل ة  بيددرة ال ددديث  ددح موضددوع اي تددرا  ال   دد ويمثادد      
مدح  وهدوّ  التربيدة والتعلديممقدمتهل       ل يةإلالمهح ا   مجل  
 مددح األوائدد  [3] جربير  رويدددي  ددلح قددد  ، جديدددة   ددبيلأ الالم ددلهيم 

يصدددديب  لمددددل لإلمددددلرة ا م هددددوم اي تددددرا  ال   دددد الددددذيح ا ددددتخدمو 
 بمهدلمهم عيدلمهم دوح ت دو  عدلتمعوا  يواجهدوح الدذيح لمه يديحا

 ت ديدة دح  والعجدز بللقصوراإل  لس  لهم  ي بب  لملة، المه ية

  هددذا  لدف يترتدب مدل وغللبددلأ  مد هم، المطلدوب بللم دتون العمد 
 يقل  ل   مع) يت يو حب  المه   يلزم      ضلط  دوثالوضع 

 م تون بتد   والت يا  مح ل وعهذا ا زويتميا ّ  بللعجز ا  ل ) مح

 تربطدد) التدد  الجل ددة وبللع عددة الرضددل، بعدددم والمددعور، الدا عيددة
 ّ وبزم 
مت زمدددة تو ب  ددد) ال   ددد   اي تدددرا   [4] ش دددملصدددو وت     

الطلعددة  ذاإلجهددلد العصددب  وا ددت  لتددتلخص  دد  مجمو ددة ت ددراض 
واإل  ددلس بعدددم ، المخصددية لئصح الخصددمددد والتجددرا ، اي  علليددة

وهد  مجمو دة ، الرضل  ح اإل جلز المخص     المجل  المه  
ت ددراض يم ددح تح ت دددث لدددن األمددخلص الددذيح يدديدوح  و ددلأ مددح 

وي يتوعدددو   ّلتددد  تقتضددد  التعلمددد  المبلمدددر مدددع ال دددلساأل مدددل  ا
األمدددر   دددد الثدددلر ال دددلبية  لدددف الصددد ة ال   دددية لل دددرد الم تدددر  

  [5]مل د شمدير  مدل ت  ّ   يلأ ب  يمتد ليمم  بيئة العمد    د 
 بيئدة  د  م عدد  اضدطرابل  تدرا  ال   دد  ب  دد) وصدد هل لددن 

  [6]جولددويرن    لب   لف تجواو العم     ّ ت ثير العم ، ول)
م مددح بددرود العلط ددة  للددة يعددل    يهددل المعلادد تح اي تددرا  ال   دد 

، والمددعور مددراراأ وت ددراراأ بل ددت  لد الطلعددة الطلبددةتجددل  وا عدددام الددود 
اي  عللية تو البد ية، و دم القدرة  لف امتصلص آثلر الم بطدلت 

 والمثبطلتّ 
مدح  درد  ال   د التد  تديد  الدف اي تدرا  تختلو األ دبلب و      

ويعود  دبب هدذا ايخدت و ّ  لخر مح  يث وععهل ال      لي)
وطريقددددة  ،عددددرة الت مددد  ال   ددد  مدددح  دددرد لخدددر الدددف التبدددليح  ددد 

، و ددددذل  ال   دددد  مددددع م ددددببلت ومصددددلدر اي تددددرا  ال ددددردتعلمدددد  
، واي ددتعدادات قدددراتالو  خبددرات ال ددلبقةالب ددبب ال ددرو  ال رديددة و 

الذ  يتلقل  والد م ايجتمل   ، ذاتال وم هوم، ةمخصيالوطبيعة 
معظددم  لمددلو ثمددة ات ددل  بدديح ل ددح   ّبدد)مددح البيئددة الم يطددة ال ددرد 
اي تدددرا  ال   ددد  ي مدددح تح مدددح تهدددم ت دددبلب ظدددلهرة   لدددف الددد  س
 ّ[7] صعوبلت العم  ال يزيقية واإلدارية واإل  ل يةوراو 
    
ذا  ل ت مجليت العم  المختل ة تزخر و     بللعديد مح مصلدر ا 

لبعض وا،  رد    )الف البعضهل  والت  يم ح ارجلع، الضلوط
 الف البيئة ايجتمل ية الت الخر والبعض ، الف المي  ةالثل   
ب  ب تص يو م ظمة مه ة التدريس و   إح،  يهل ال رديعيش 

 يث ؛ ضلوطلأ العم   مح ت ثر مجليتت عدا العم  الدولية 
بعملية  ترتبط  مت و ة  لبي) ومواعو لخبرات حو مالمعلا يتعرض 
 الط ب   و و واط هم، اتجلهلتهم وت ع س  لف التدريس،

مل  لهم ت بببللتلل  و  ، جلزإلا  لف عدراتهم    وتيثر والعم ،
وعد تظهرت الدرا لت ذات ّ  [8] لي ترا  ال    يعرو ب

مه ة التدريس    لم تملة ل  ترا  ال     الثلر ا الع عة تح
  ّالمي  لتم تون   لف م تون األ راد و لف غلية الخطورة   

اي ترا  ال      قد تم الربط بيح ،  علف م تون األ راد
آثلر  واض ة  لف  يث تبدو ؛ المخصية واضطرابلت وظلئو

، المي  لت ، تمل  لف م تونالص ة الج ميةص ة ال   ية و ال
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 ترا  ال     تتضمح ت رار  ت لليو الخ لرة ال لتجة  ح اي
 اي خ لض    األداو ال لت   حالف  م بلإلضل ةغيلب المعلا 

 ، [12]، [11]،[10] ، [9] ،[8]دي) خ لض الروح المع وية لا
[13]، [14]ّ 
 بدللمثيراتتزخدر مل تجدر اإلملرة الي) تح البيئدة التعليميدة مو       

الضلغطة، والتصد  لضلوط مه ة التدريس هدو تولويدة تد ت   د  
مقدمددة األولويددلت،  ددللتعليم لددم يعددد عطل ددلأ ا ددته  يلأ بدد  هددو مددح 
تهم مجليت اي تثملر،  مل تح التعليم هدو األداة األولدف واأل ثدر 

 ّ[15] ل لية    تطور وت مية المجتمعلت
ال   ددد  الدددف تح  لي ترا بددداألدب التربدددو  المتعلددد  يمدددير و       

ه ددل  ث ثددة   لصددر يم ددح ال ظددر اليهددل بل تبلرهددل  ل ددلة متصددلة 
ال   د   اي تدرا تح [4]  يدث تدرن مل د ش، ومتداخلدة ال لقدلت
 : لف ال  و التلل  تبعلد ةيتطور    ث ث

: (Emotional Exhaustionجهدددلد اي  عدددلل  )إلاب عدددد  -تويأ 
اي  عددددلل   تيجددددة لضددددلوط العمدددد  و ددددوو ت مدددد  مر لددددة اإلجهددددلد و 

م الدذ  يلت د  بمه دة التدددريس تح المعلادد يدث  الع عدلت المخصدية
، وهو  لف درجة  للية مح ال ملس والمثللية والت لي  تجل  مه تد)

عددد يمددعر بللرغبددة  دد  تددر  العمدد   ددرد  عدد  طبيعدد  يزديددلد  جددم 
 العم   ح ال د الذ  ي و  طلعت)ّ

تو مل يعرو : (Depersonalization)تبلد الممل ر ب عد  -ثل يلأ 
ي دددلو   ددد  هدددذ  المر لدددة و لمخصدددية، صدددلئص ابدددللتجرد مدددح الخ

تح يواجددددد) الضدددددلوط  م الم هددددد  ا  علليدددددلأ والمجهدددددد  صدددددبيلأ المعلاددددد
ال   ددية ال لجمددة  ددح العمدد  مددح خدد   ال ددزوع الددف ال ددلبية تجددل  

، األمددددوروتوليددددلو ، مواعددددو  ددددلبية تجددددل  الطدددد ب تب دددد   الخددددريح
علمدددة ، وزمددد و المه دددة معهدددم ممدددل يترتدددب  ليددد)   دددواجز وهميدددةوا 

 الهوة بي ) وبيح الخريحّات لع 
 Personal) قص المعور بلإل جلز ب عد  -ثللثلأ 

Accomplishment) : م غير يصبح المعلا و   هذ  المر لة
وبعد   وات عليلة ، راض وغير مقت ع ب دائ) المه   وا  جلزات)

ب  ) لم ي ح    م تون  وع مح الق ل ة  المعلم الفيص  هذا 
 ّ )   لمث  العليل الت   صبهل هد لأ لالتوععلت وا

 جميدع وجدود مدح الضدرور  لديس) ي بلد  اإلمدلرة الدف ت دو       

وا دد   درض ظهدور  ،المرا د  مدح هدذ  مر لدة  د   د  األ دراض
 بإ ددن يمدر مالمعلاد تح الدف يمدير تح يم دح مر لدة  د   د  ت ثدر تو

 .[16]ال      اي ترا  مرا  
  ددد م لددددن المعلاددداألثدددر ال قيقددد  ل  تدددرا  ال   ددد  تاضدددح يو       

الممددل    تقيدديم  لددفعدرتدد) وا عدددام  اإلبددداع، عدددام دد  ا  المدر ددة
يجددلد ال لددو  الم ل ددبة لهددل، وا عدددام  الددوظي  ، والمددعور الرضددل وا 

 بعددم والمدعور المدر ةالف  لل ضور الرغبة ال  لوة، وا عدامبعدم 

 ّ [17] للتددريس ال مدلسلديد)  ايلتدزام، ممدل يضدعو   د  الرغبدة
األ ددراض  مددح داأ  ددد يلأ الم تددر     ددم المعلاددظهددر ي   و ددذل  األمددر

  والصددراع والهددزا  الج ددم  دد  ال ددوم لإل يددلو واإلجهددلد وممددل   
، والمه دددة  لدددف  دددد  دددواو   دددو الطلبدددةال دددلبية  وال ظدددرة بدددلطواإل 
مدددح  والميددد    دددو األ مدددل  ال تلبيدددة بدددديأ ، ايهتمدددلم ب   ددد)و ددددم 

الميدد  للتمددليم و دددم القدددرة ورهم، و الت ل دد  مددع الطلبددة وتوليددلو تمدد
 ّ [18] لف الت ما 

؛ مثدددلراأ  دددلبية مت و دددة  لدددف المعلادددال   ددد  آ اي تدددرا يتدددر  و      
 المعلدم مدعور مدح ال   د اي تدرا   زيددي الج دمية ال ل يدة  مدح

 والصددداع، الظهدريم آو ، الدددم ضدلط وارت ددلع، والتدوتر، بدللمرض
   لددددددو زايوا، ال ددددددوم واضددددددطرابلت بلللثيددددددلح، والمددددددعور ،الم ددددددتمر
رة   يددددديد، ال   ددددديةال ل يدددددة  ومدددددح  ّالم لصددددد  والتهدددددلب، المت دددددرا

الدددددذات، والمدددددعور بدددددللبيس  م هدددددوم تدددددد   الدددددفاي تدددددرا  ال   ددددد  
 بدلل زح والمدعور، الدذا رة و قدداح، بدلل  سوالتعل دة، وتدد   الثقدة 

، الطبدددددع و ددددددة، واإل بدددددلط، واي دددددتيلو، واي تئدددددلب، والعجدددددز
همددددددل ، الد لبددددددة روح و قددددددداحواللضددددددب،   األولويددددددلت وا 

اي تددددرا   يد يددد ايجتمل يددددةال ل يدددة ومددددح   ّ [19]المخصدددية
 زمدد و  مددعايجتمل يددة  الع عددلت تدددهور الددفم للمعلاددال   دد  

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%89&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-04&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%89&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-04&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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  د  يديثرو   مدل لو دد ، يأ م عدز  يبقدف تح مالمعلاد وي ضد ، طلبتد)و 

 ّ [21]؛[20]العلئلية    علت)
العمدد  مددع ذو  إح مدد  التربيددة الخلصددة،  ددتمددل بلل  ددبة لمعلا       

ي تيلجلت الخلصة ي ت     مقدمدة المهدح التد  يم دح تح تخلد  ا
لمددددل تقتضددددي) هددددذ  المهددددح مددددح ، ممددددل ر اإل بددددلط لدددددن العددددلمليح

األمددخلص غيددر العددلدييح مددع  ئددلت مت و ددة مددح العمدد  متطلبددلت 
، وال ددددددمعية، والعقليددددددة، عددددددل وح مددددددح اإل لعددددددلت ال ر يددددددةالددددددذيح ي  

 للددددة خلصددددة   ددددرد هددددو دددد   ؛ المتعددددددةاإل لعددددلت  تو، صددددريةوالب
 مددددح الخدمددددة والتعلدددديم والتدددددريب والم ددددل دة خلصددددلأ  تتطلددددب  مطددددلأ 

ح ا خ دددلض عددددرات بلإلضدددل ة الدددف ذلددد   دددإّ   [22]ال دددرطلو 
م ل يددلت   دد  معظددم األ يددلح،  لخلصددةاي تيلجددلت اذو   األ ددرادوا 

عددددد يخلدددد  المددددعور بلإل بددددلط ، تهل ت يل ددددلأ ع ممدددد  تهم و دددددا وت ددددوا 
لدن العديد مدح العدلمليح  د   وضعو المعور بلإل جلز تو ال جلح

يقدود و ، ظهدور الضدلوط ال   ديةي ها  ممل  ميداح التربية الخلصة
ويدددرن   ّ[23] البتدددل   دددمف بدددلي ترا  ال   ددد الدددف مدددل ي  بللتدددلل  

التبددليح الوا ددع  دد  خصددلئص الطلبددة تح  [24]الظ ددر  والقريددوت  
الخلصة هو مح تهم مصلدر التوتر والقل  لددن اي تيلجلت ذو  

، وبخلصددة تولئدد  الددذيح يلت قددوح  دد  هددذا صددةمعلمدد  التربيددة الخل
 صدة، ولديس لدديهم الت هيد الميداح بميه ت ت لديمية غير متخصا 

  الخدمدددددة للتعلمددددد  مدددددع الت دددددديلت التددددد  والتددددددريب الم ل دددددب عبددددد
ّ   مدددل تح تداو معلمددد  التربيدددة الطلبدددةتدددواجههم   دددد تعلددديم هدددييو 

عددل وح مددح اي تددرا  ال   دد  ي ددوح دوح الم ددتون الخلصددة الددذيح ي  
تصدد وا بلإل هددل  يالمتوعددع، وي و ددوا تعدد    ددلوة مقلر ددة بددللخريح، و 

   ّ [25]تو اإل يلو والتمليم وا خ لض ال  لوة الذاتية
 

 مشكمة الدراسة .2

 وأسئمتها: مشكمة الدراسةأ: 
تت اددم مه ددة التعلدديم بوجدد)  ددلم بللطددلبع اإل  ددل  ، وهدد   دد        

عددلت التدد  ت ددو  دوح عيددلم المعلاددم  الوعددت    دد) ي تخلددو مددح المعوا

بدددور  المطلددوب، األمددر الددذ  يجعلدد) يمددعر ب  دد) غيددر عددلدر  لددف 
تداو  ملددددد) بللم دددددتون المطلدددددوبّ  و لدددددف الدددددرغم مدددددح التطدددددوارات 

تقلاد  مدح  لدموالتليارات المت لر ة الت  يمهدهل القرح ال لل   إ هدل 
دور المعلاددم، بدد  ر اددزت  لددف دور  و داتدد) ر  ددلأ ت ل دديلأ مددح تر ددلح 

مدددد  الطلبددددة واعددددع ال ددددل  الددددف تح معلا  مدددديروي  العمليددددة التعليميددددةّ  
مددد  التربيدددة الخلصدددة معرضدددوح لممدددل   وضدددلوط العدددلدييح ومعلا 

   دددية تددديثر بمددد    دددلب   لدددف العمليدددة التعليميدددةّ  وت عددددا ظدددلهرة 
علت الت  ظهرت  د  مجدل  العمد  اي ترا  ال     مح تهم المعوا 

مددددع ذو  ال لجددددلت الخلصددددة،  يددددث يترتاددددب  لددددف معلاددددم التربيددددة 
لخلصة م يوليلت مضل  ة تجل  طلبت) لمواجهة ا تيلجلتهم ممل ا

يزيد مح م تون توتار  وا تراع) ال    ، ويديثار  دلبلأ  د  مخرجدلت 
العمدددددد  التربددددددو ، وي ددددددلعم الممدددددد لة التعليميددددددة لدددددددن الطلبددددددة ذو  

 ال لجلت الخلصةّ
وبمددل تح  تددلئ  معظددم الدرا ددلت ال ددلبقة تمددلرت بوضددوح الددف      

ح بص ة  لمة يعل وح مح اي تدرا  ال   د   دواو  دلح ميتح المعلا 
مد  ذل   لف ب عد معياح تو  لدف جميدع األبعدلد المختل دة، وتح معلا 

الخلصدددة يعدددل وح مدددح درجدددة ت لدددف مدددح اي تدددرا  ل لجدددلت ذو  ا
مديح،  قدد بدرزت ال لجدة الدف اجدراو مثد  ال     مقلر ة ببقية المعلا 

تون اي تددددرا   ددددح م دددد هددددذ  الدرا ددددة التدددد  هددددد ت الددددف ال مددددو
مدددلت التربيدددة الخلصدددة  ددد  م ل ظدددة البل دددة  ددد  ال   ددد  لددددن معلا 

اي تددددرا  ج ددددوب الممل ددددة العربيددددة ال ددددعودية ومقلر تهددددل بم ددددتون 
األمددر الددذ  مددح مدد  )  مددلت الطللبددلت العلديددلت،ال   دد  لدددن معلا 

م دددددل دة الم ددددديوليح والعدددددلمليح مدددددع األمدددددخلص ذو  ال لجدددددلت 
 تددددرا  ال   دددد ، وبخلصددددة تح الخلصددددة  دددد  التصددددد  لممدددد لة اي

مدددد  الدرا ددددلت التدددد  تصدددددات لظددددلهرة اي تددددرا  ال   دددد  لدددددن معلا 
مددددلت التربيددددة الخلصددددة  دددد  الممل ددددة العربيددددة ال ددددعودية عليلددددة ومعلا 

بصدددورة  لمدددةّ  وبللت ديددددد ت دددعف الدرا دددة ال لليددددة لإلجلبدددة  ددددح 
 تية:األ ئلة ال
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، والم دتون العدلم مل م تون اي ترا  ال     ب بعلد  الث ثة -8
 مدددلت التربيدددة الخلصدددةمعلا  ددد ن مدددح لددددن ل  تدددرا  ال   ددد  

 ؟   التخصاصلت األخرنوالمعلاملت 
ا تجلبلت المعلملت ل قرات متو طلت ال رو  بيح ديلة مل  -5

م دددددتويلت يخدددددت و  تبعدددددلأ اي تدددددرا  ال   ددددد  تبعدددددلد علئمدددددة 
 (؟تخصاصلت تخرنالتخصاص )تربية خلصة،  متليار

متو طلت ا تجلبلت المعلاملت ل قرات ل رو  بيح امل ديلة  -0
 دددددتويلت يخدددددت و م تبعدددددلأ تبعدددددلد علئمدددددة اي تدددددرا  ال   ددددد  

)دبلدددوم، ب دددللوريوس، دبلدددوم  دددلل ،  ميهددد  العلمددد ال متليادددر
 ؟ملج تير(

ا تجلبلت المعلاملت ل قرات متو طلت ل رو  بيح امل ديلة  -4
يلت م دددددتو يخدددددت و  تبعدددددلأ اي تدددددرا  ال   ددددد  تبعدددددلد علئمدددددة 

 ئددة التدد  يخدددمهل المعلاددم )ا لعددة  قليددة، صددعوبلت متلياددر ال
 ؟ تعلام، ا لعة  معية،  لديوح(

 أهمية الدراسة : ب: 

 ددد  مدددح ال ل يدددة ال ظريدددة ت مدددح تهميدددة الدرا دددة ال لليدددة 
 ددددد  ميدددددداح التربيدددددة تعزيدددددز ميدددددداح الدرا دددددلت والب دددددوث العربيدددددة 

ال دعودية  لدف وجد) الممل دة العربيدة  لف وجد) العمدوم، و الخلصة 
ظدددددلهرة اي تدددددرا  لوصدددددو  الخصدددددوص بدرا دددددة  ديثدددددة تتصددددددن

مدددددلت التربيدددددة الخلصدددددة  ددددد  م ل ظدددددة البل دددددة، معلا ال   ددددد  لددددددن 
هددددذ  الظددددلهرة   ددددد معلمدددد  ت لولددددت وبخلصددددة تح الدرا ددددلت التدددد  

ومح ال ل يدة   التربية الخلصة    الممل ة العربية ال عودية  لدرةّ
البدددددلب تمدددددلم البدددددل ثيح الدرا دددددة ذ  هددددد تدددددلئ  ت دددددتح  قدددددد العمليدددددة، 

العوامد  التد  تديد  والمهتميح    ميداح التربيدة الخلصدة لتقصد  
، والب دث  دح التربيدة الخلصدةلت الف اي ترا  ال     لدن معلامد

المعلامدددلت  وتخ يدددو الضدددلوط  لدددف، عللجتهدددلآليدددلت تم ادددح مدددح م
ت لددف، وت  دديح م ددتون الخدددملت المقدامددة ب  ددلوة ليدديديح  ملهددح 

 .لذو  اي تيلجلت الخلصة    الم ل ظة

 

 دات الدراسة :محدّ ج: 
يت ددددداد تعمدددديم  تددددلئ  الدرا ددددة ال لليددددة  دددد  ضددددوو الم دددددادات      
 :التية

مقيددلس ل بددةالمعرا  الصددورةا ددتخدام  لددف  الدرا ددة اعتصددرت -
 وب دلوأ  الث ثدة، ال   د  ب بعدلد  ل  تدرا  وجل  دوح مل د ش

 خصددلئصللب دتت دددا  هددذ  الدرا ددة  تددلئ  حإ دد ذلدد   لددف

 بصورت) المعرابةّ المقيلسال ي ومترية المتو ارة  و  

، الدرا دة  دة يا خصدلئص ت دراد ب الدرا دة  تدلئ يت دداد تعمديم  -
 المقيلسّ قرات    لفاجلبلتهم  وبمدن صد 

الت  تدم ا تملدهدل القطع  بدرجلتيت داد تعميم  تلئ  الدرا ة  -
 دد  ات متليددر  بوصدد هلاي تددرا  ال   دد   م ددتويلتوصددو ل

 ّالدرا ة هذ 
 مصطمحات الدراسة:د: 
(:  للددة مددح التعددب واإلجهددلد Burnoutاي تددرا  ال   دد  ) -

العقل  والج م  واي  علل ، تتميز بللتعب الم دتمر واليد س 
واإل بدددلط والعجدددز، وتطدددوير م هدددوم ذات  دددلب ، واتجلهدددلت 

  لبية   و العم  وال يلة وال لسّ

مددعور  :(Emotional Exhaustionاإلجهددلد اي  عددلل  ) -
موح ح  بو العم  الثقي  الذ  يعل   م ) المعلا  ت    لم ي

  د مملر تهم لم يوليلتهم المه يدة،  ع دد ا  ل دهم بللتعدب 
 ،)المديد يصب وح غير علدريح  لف العطلو الدذيح  هددوا بد

ت صددددد او درجدددددة ال دددددرد  لدددددف هدددددذا الب عدددددد  ددددد  ثددددد ث  ئدددددلت و 
  ّ)مرت ع، متو ط، م خ ض(

مح (:  للة Depersonalizationد الممل ر )تبلا  -
الممل ر ال لبية والمواعو ال لخرة والته م تو ال مبلية 

ت ص او درجة ال رد  لف و ، تجل  الطلبة  د المعلام د لا تتو 
 ّم خ ض(متو ط،  مرت ع،هذا الب عد    ث ث  ئلت )

  PersonalAccomplishment)):لمعور اإل جلز قص ا -
بطريقة  لبية  يمل يتعل  بللطلبة  ذات) تقويم م الفالمعلا مي  
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ت ص او درجة ال رد  لف و  ،و قداح ال علدة والرضل بللعم 
  ّ)مرت ع، متو ط، م خ ض(هذا الب عد    ث ث  ئلت 

  ترا  ال    : الدرجة ال لية الت  ي صد  العلم لم تون ال -
ة مل ددد ش الث ثدددة لقلئمددد بعدددلداألم  لدددف ت دددرار  ليهدددل المعلاددد

 ل  ترا  ال    ّ 
 الدراسات السابقة: .3

  د  التربيدة الخلصدة وقدوم بد) معلمدي الدذ  الدور ألهمية  ظراأ      

 اي ددتقرار ذو  ال لجددلت الخلصددة، وتهميددةمددخلص األ ر ليددة

البيئددة  داخدد  متدائهدد  لددفلأ ايجلبدد يدد ع س ، والددذ ملهدد ال   دد 
 دددد   الموضددددوعتجريددددت درا ددددلت  ثيدددرة  ددددو  هددددذا ،  قددددد التعليميدددة

و يمددل يدد ت  ا ددتعراض للدرا ددلت ال ددلبقة التدد    ّالبيئددلت المختل ددة
ت لولدددت موضدددوع اي تدددرا  ال   ددد  لددددن معلمددد  التربيدددة الخلصدددة 

 مص ا ة     ئتيح؛ الدرا لت العربية، والدرا لت األج بيةّ
 الدراسات العربية: -أولا 

ا تهد ت ال مدو  [24]   درا ة علم بهل الظ ر  والقريوت       
( 533 دددح م دددتويلت اي تدددرا  ال   ددد  لددددن  يا دددة م وا دددة مدددح )

مددددلت ت ميددددذ ذو  صددددعوبلت الددددتعلام  دددد   ددددلط ة مددددة مددددح معلا معلا 
مدددددددلت   مدددددددلح، تبدددددددياح تح م دددددددتون اي تدددددددرا  ال   ددددددد    دددددددد المعلا 

م خ ضددلأ، وتح م ددتويلت اي تددرا  ال   دد  تختلددو بددلخت و  دد  
ا دد ، بي مددل لددم تختلددو هددذ  مددح متليددر  التخصددص والميهدد  الدر 

للددددة ايجتمل يددددة للمعلامددددة، وتح م ددددتون  الم ددددتويلت بددددلخت و ال
اي تدددرا  ال   ددد   لدددف جميدددع تبعدددلد مقيدددلس مل ددد ش وجل  دددوح 
ل  تدددددددرا  ال   ددددددد  يميددددددد  الدددددددف ايرت دددددددلع  لمدددددددل مدددددددل  الم دددددددتون 

 ايعتصلد  للت ميذ الف اي خ لضّ
 دددتهد ت ال مدددو التددد  ا [26]وتظهدددرت  تدددلئ  درا دددة ريمدددة      

مدد   ددح م ددتويلت اي تددرا  ال   دد  والرضددل  ددح ال يددلة لدددن معلا 
ذون اي تيلجدددلت الخلصدددة و  عتهمدددل بمتليدددرات الخبدددرة والجددد س 

مدددة مدددح مدددلأ ومعلا ( معلا 853و دددوع اإل لعدددة لددددن  يا دددة م وا دددة مدددح )
مدددددد  ذون تح معلا  دددددد  جمهوريددددددة مصددددددر العربيددددددة  مدي ددددددة ت دددددديوط

مددددددح اي تددددددرا  ال   دددددد  بدرجددددددة اي تيلجددددددلت الخلصددددددة يعددددددل وح 
متو دددددطة، وي يوجدددددد لدددددديهم رضدددددل  دددددح ال يدددددلة،  مدددددل تبدددددياح  ددددددم 
اخت و م تويلت اي تدرا  ال   د  والرضدل  دح ال يدلة بدلخت و 
متليادددر الخبدددرة، بي مدددل تختلدددو هدددذ  الم دددتويلت بدددلخت و الجددد س 

 و وع اإل لعةّ
مد  لا الدف تح مع ،  قدد تمدلرت[27]تمل  تدلئ  درا دة الزيدود       

التربيددة الخلصددة  دد  ج ددوب األردح يعددل وح مددح م ددتويلت مختل ددة 
مددح الضددلوط ال   ددية واي تددرا  ال   دد  تراو ددت بدديح المتو ددطة 

مدديح يعددل وا مددح اإلجهددلد اي  عددلل  ت ثددر مددح والمرت عددة، وتح المعلا 
المعلامدددلتّ  وتمدددلرت  تدددلئ  الدرا دددة تيضدددلأ الدددف تح ت ثدددر مصدددلدر 

بدددددخ  المعلاددددم، وا تظددددلظ البر ددددلم  الضددددلوط هدددد  تلدددد  المرتبطددددة 
الدرا دددددددد ، والع عددددددددلت مددددددددع اإلدارة، و دددددددددم وجددددددددود الت ددددددددهي ت 
المدر ددددية، وزيددددلدة  دددددد الطدددد ب  دددد  الصددددو، و ظددددرة المجتمددددع 

 ّ  المتد ية لمه ة التعليم
التد  تجريدت  [28]وتملرت  تدلئ  درا دة القريدوت  والخطيدب      

مدة للتربيدة الخلصدة  د  مدلأ ومعلا ( معلا 449 لف  يا دة م وا دة مدح )
 األردح الف  دم اخت و درجة اي ترا  ال     بدلخت و جد س

الدف تح درجدة  تملرت ال تدلئ   يح    ايجتمل ية،  للت) تو مالمعلا 
 يدددث تدددزداد الددددخ   اي تدددرا  ال   ددد  تختلدددو بدددلخت و م دددتون

درجددددة اي تددددرا  ال   دددد   لمددددل ا خ ددددض دخدددد  المعلاددددمّ  وتمددددلرت 
مددد  الطلبدددة المعدددلعيح بصدددريلأ، والطلبدددة الدددف تح معلا  ال تدددلئ  تيضدددلأ 

 الموهوبيح ت ثر ا تراعلأ    يلأ مقلر ة بمعلم  الطلبة العلدييحّ
تح درجدددددة الدددددف  [29]درا دددددة الخرابمدددددة و ربيدددددلت وتمدددددلرت      

مددددددديح العدددددددلمليح مدددددددع الطلبدددددددة ذو  اي تدددددددرا  ال   ددددددد  لددددددددن المعلا 
ب عددد  اإلجهددلد  ل ددت متو ددطة  لددف  دد  األردح صددعوبلت الددتعلم 

اي  عددددلل ، وتبلددددد الممددددل ر، ومرت عددددة  لددددف ب عددددد  قددددص المددددعور 
تح م دددددتون اي تدددددرا  ال   ددددد  ب بعدددددلد  الث ثدددددة   دددددد بلإل جدددددلز، و 

مدددديح ذو  الخبددددرة القصدددديرة ت بددددر م دددد) مقلر ددددة بددددذو  الخبددددرة المعلا 
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لدددن اإل ددلث ت بددر   قددص المددعور بلإل جددلزالطويلددة،  مددل تبددياح تح 
 ّرم ) مقلر ة بللذ و 

 عطدردولدة الت  تجريت  د   [30]وتظهرت  تلئ  درا ة  رح      
  ل ت متو دطة، العي ة ت راد لدنال لياة  ال     اي ترا  درجةتح 

 مددح بلإل جددلز المددعور ا  ل ددلأ بدد قص ت ثددر مدديحوتح المعلا 
  دددد   دددد ج وتدددددريب ذو   مددددل تح المختصدددديحمددددلت، المعلا 

ميح مقلر دددة بدددللمعلا ا تراعدددلأ  ت ثدددر هدددم الخلصدددة اي تيلجدددلت
اي تددرا   ختلددو درجددةتولددم   . دد  التربيددة الخلصددة والمختصدديح

الخبدددددرة والم دددددتون التعليمددددد  متليادددددر   ال   ددددد  بدددددلخت و ت  مدددددح
الطلبددددددة ذو   مددددددعتح العددددددلمليح  وتمددددددلرت ال تددددددلئ  الددددددف  للمعلاددددددمّ

ع مد العدلمليح مدح ت ثدر المدعور دمدح تبلاد عدل وحاإل لعلت المتعددادة ي  
 وال ر يةّ ةوال  يا  العقلية اإل لعةذو  
تح ظدددددروو  [31] لمدددددد درا دددددة  تددددلئ  و دددد  الددددديمح، بيا دددددت      

 ،  دد المعلمديحمديو لأ  العم  ه  ت ثدر مصدلدر اي تدرا  ال   د 
وتح درجددة اي تددرا  ال   دد  تختلددو بددلخت و ال ئددة التدد  يتعلمدد  

مددددوح الددددذيح يتعددددلملوح مددددع  ئددددة م  يددددث ي عددددل   المعلا معهددددل المعلادددد
المديدة ت ثر مح تولئ  الذيح يتعلملوح مدع  ئدلت اإل لعدة  اإل لعة
 األخرنّ
 تمدلرت  تدلئ  درا دة القريدوت  قدد وبخ و مدل هدو متوعدع،       

مدددد  الطلبددددة العددددلدييح  دددد  دولددددة الددددف تح معلا  [32]و بددددد ال تددددلح 
مددح درجددة ت لددف مددح اي تددرا   حاإلمددلرات العربيددة المت دددة يعددل و 

اي تيلجددلت الخلصددة، وتبددياح تيضددلأ  مدد  ذو ال   دد  مقلر ددة بمعلا 
اي تيلجددلت  ذو مدد  اخددت و درجددة اي تددرا  ال   دد    ددد معلا 

 لددن، وتح درجدة اي تدرا  ال   د  المعلادم خبرةبلخت و  الخلصة

ت لدف م هدل  البصدرية وال ر يدة  ل دت اإل لعدة ذو  الطلبدة مد معلا 
 العقلية وال معيةّ اإل لعة ذو  الط ب م معلا بلل  بة ل
  ي ة الت  تجريت  لف [22]وبيا ت  تلئ  درا ة ال رطلو       

 مدي دة اي تيلجدلت الخلصدة  د  ذو  مدع العدلمليح مديحالمعلا  مدح

مددديح المختصددديح الريدددلض  ددد  الممل دددة العربيدددة ال دددعودية تح المعلا 

مح درجة ت لف مح اإلجهلد اي  عدلل   ح   التربية الخلصة يعل و 
ميح غيددر المختصدديح، وتح والمددعور بدد قص اإل جددلز مقلر ددة بددللمعلا 

دددد يعددل وا مددحالمعلا   اإلجهددلد اي  عددلل درجددة مرت عددة مددح  مدديح الج 
 ّمقلر ة بذو  الخبرة المتو طة تو الطويلة

 
 الدراسات األجنبية:  -ثانياا 
درا دة لل مدو  دح   [33]ومي ديبوو وهدلريس ي يدتتجدرن ج     

الع عددة بدديح اي تددرا  ال   دد  ودرجددة ايلتددزام المه دد  لدددن  يا ددة 
مدد  األط ددل  التو دددييحّ  مددة مددح معلا مددلأ ومعلا ( معلا 64م وا ددة مددح )

 ايلتدزام درجدة م دتون بديح دلب   ارتبدلط وجدود تظهرت ال تلئ وعد 

م دتون اي تدرا  ال   د  علادت درجدة  زاد   لمدل؛ ال   د  واي تدرا 
 يعلمدح اللدوات  مدلتالمعلا  لددن ذلد  ظهدر وعددالمه د ّ   ايلتدزام

 ّ  (TEACCH)   ب بر لم 
 ا هدل ت دبلب درا ة هد ت الف تعدراو [34]  ي لروتجرن       

 الددف والتوجدد) للميددداحهم تددر ت ددبلب الخلصددة، و  التربيددة مدد معلا 

، مدةومعلا مدلأ معلا ( 71) مدح الدرا دة دة يا ّ  وت وا دت  تخدرن ميدلديح
مدح  ت دبلب ث ثدة ت ثدر ذ در الدرا ة   يح المملر  مح لبط   يث 
 تح الدف ال تدلئ  تمدلرت وعدد  العمد ّ تدر  الدف تديد   ظدرهم وجهدة

 والتد  مالمعلاد بهدل ي لدو التد   ثرة األ مدل  ال تلبيدة هو  بب ت ثر

 والتعدلوح والتقبد  والدد م التقددير  قدص ثدم  ليد)، ثقدي أ   بئأدل تمد  

 التربيدة مد معلا  زم ئهم لعم  العلمة التربية م معلا  عب  مح والت هم

 .اإلدارة وتعلوح ود م  قص تقدير ثم الخلصة،
رغبددة    لددف وللتعددرا  درا ددة [35]وبلي جزلدد    دد   تجددرنو     

 وامدتملت التعلديم، بمه دة اي دتمرار  د  الخلصدة التربيدة معلامد 

 ( مدح823مد هم )  رجي يدل وييدة  ( معلامدلأ  د  647 لدف ) العي دة
 و وال دلو ية اي  علليدة ايضدطرابلت ذو  مدع العدلمليحالمعلامديح 

 وعددّ  المختل دة الخلصدة التربيدة مجليت   ( مح العلمليح 477)

 األط دل  معلمد  لدن اي ترا  ال       بة تح الف ال تلئ  تملرت

  ليد) هد  ممدل ت لدف  ل دت ال دلو يةو  اي  علليدة ايضطرابلت ذو 
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 لدن بللعم  البقلو    الرغبة تح  مل  األخرنّ ال ئلت لدن معلم 

 ذو  مع العلمليح رغبة مح  لح ت ض  األخرن ال ئلت مع العلمليح

 تح الدرا دة تظهدرت و دذل  األمدر  قدد  ال دلو يةّ ايضدطرابلت

 التربيددة مجددل   دد  الطويلددة التعليميددة ذو  الخبددرات المعلمدديح

  د   د  البقدلو رغبدة ت ثدر و دل وا للضدلوط، تعرضدلأ  تعد  الخلصدة،

 .التعليم مجل 
( معلامدلأ مدح 986مدملت ) م د ية درا دة[36] والتدر تجدرنو       

 القلدد  م ددتون العددلمليح مددع األط ددل  المتخل دديح  قليددلأ لمعر ددة

 ت دراد %( مدح85ال تدلئ  تح )  دتبيا  وعدد لدديهم، ال   د  واي تدرا 

   دو ميد  ولدديهم القلد  مدح  دل ن  م دتون الدرا ة ي عل وح مح  يا ة

 .اي ترا  ال    
 م دتون لمعر دة درا دة قدد تجريدل  [37]و ي دو بدل  ز تمدل        

  د  يعملدوح( معلامدلأ 818م وا ة مدح )  ة يا  ال     لدن اي ترا 

 اي تدرا  ال   د م دتون  تح حتبديا  وعدد الخلصدة، التربيدة مجدل 

 وخل يدة معهدل، يتعدلملوح التد  اإل لعدة  ئدة متليدر الدف عزني     دهم

   .و مر التدريبية  المعلم
 ولدو   و دوب وجرو د ي    دلتوح بهدل عدلم درا دة و د       

    العلمليح لدن والضلوط ال     اي ترا   و  [38] وميمي  

 (  دلم أ،875مدح ) الدرا دة  يا دة ت وا دت، العقليدة اإل لعدة مرا دز

 ضدلوط ومقيدلس ال   د  مل د ش ل  تدرا  مقيدلس ا دتخدام وتدم

  دد  ال   د  اي تدرا  ظدلهرة وجدود ال تدلئ  تظهدرت العمد ّ  وعدد
 اي  عدلل  اإلجهدلد بعدد   لدف متو دطة بدرجدة الدرا دة ي دة ا  ت دراد

  .اإل جلز ب قص المعور عدب    للية  لف وبدرجة الممل ر، وتبلد
 ضدئيلة اخت  دلت وجدود[6] جولدد   تلئ  درا دة تظهرت وعد      

 تدلئ   وتظهدرت المعلدم، لجد س ت عدزن ال   د اي تدرا   درجدة  د 
 القليلدة الخبدرة  د لأ وذو  األصدلر مديحالمعلا  تح تيضدلأ  الدرا دة

األ بدر  د لأ  مديحالمعلا  مدح ت بدر بدرجدة ال   د  اي ترا  مح يعل وح
 اي  عدلل  ب عدد  اإلجهدلد خصوصدلأ  لدفالطويلدة  وذو  الخبدرات

 .الممل ر وتبلاد

م دتون   لدف وتعدرا الهدد ت الدف  درا دة [39]ميددو تجدرتو       
د   ددال   د   اي تدرا   المعدلعيح األط دل  مدع العدلمليح يحالمختصا

 مدددح لأ ممدددلر ( 543)الدرا دددة مدددح   دددة يا  يدددث ت وا دددت  معيلأ  ددد

 ل  تدرا  مل د ش مقيدلس الدرا دة  د  وا دتخدم  .المختصديح

 المعدلعيح العدلمليح مدع األ درادتح  الدف تلئجهدل  ال   د ، وتمدلرت

 لددف ب عددد اإلجهددلد  اي تددرا  مددح  لليددة درجددة تظهددروا ددمعيلأ 
العدلدييح، و دذل   األط دل  مدع ميح العدلمليحبللمعلا  مقلر ة علل  اي 

 ضدد زللت ياد مدي أ  دمعيلأ  المعدلعيحالطلبدة  مدومعلا  األمدر  قدد تظهدر
 ّالطلبة
بعضددددهل يتاضددددح مددددح خدددد   مراجعددددة الدرا ددددلت ال ددددلبقة تح       

 ئددلت م دددادة مددح ذو  اي تيلجددلت الخلصددة اعتصددر  لددف معلمدد  
ودرا ددة ، [24] درا ددة الظ ددر  والقريددوت    ددذو  صددعوبلت الددتعلام
 درا ددة جي يددت  ، تو األط ددل  التو دددييح[29]الخرابمددة و ربيددلت 

عيح  قليلأ [33]ور لع) ودرا دة  دلتوح  [36]تر درا ة وال ، تو المعوا
عيح  معيلأ [38]ور لع)  ، بي مل ت دلو  [39] درا ة ميدو ، تو المعوا

 البعض الخر ت ثر مدح  ئدة مدح  ئدلت ذو  اي تيلجدلت الخلصدة
ودرا دددددة القريدددددوت   [27]د  و ودرا دددددة الزيددددد [26] درا دددددة ريمدددددة 

ودرا دددة  [31]ودرا ددة  لمدددد  [30] دددرح  ودرا دددة [28]الخطيددب و 
 ّ [22]ودرا ة ال رطلو  [32]القريوت  و بدال تلح 

ت وا دددددت المتليادددددرات الم دددددتقلاة التددددد   قدددددد ، ثدددددلحن  مدددددح جل دددددبن       
 )ت لولتهددل الدرا ددلت ال ددلبقة لتمددم  جدد س المعلاددم، وخبرتدد)، وميهلدد

و ددددوع وم ددددتون دخلدددد)، و مددددر ،  األ ددددلديم ، و للتدددد) ايجتمل يددددة،
الدرا ددلت معظددم وعددد ت دد رت  تددلئ    ّاإل لعددة التدد  يتعلمدد  معهددل

اخت و م تون اي ترا  ال     لدن معلمد  التربيدة  ح ال لبقة 
 يددث ، الخلصددة بصددرو ال ظددر  ددح  ئددة اإل لعددة بددلخت و الخبددرة

تملرت معظم الدرا لت الف تح المعلميح ذو  الخبدرة الطويلدة تعد  
ذو   رضة للضلوط ال   ية واي ترا  ال     مقلر ة بدللمعلميح 

تمددلرت ال تددلئ  تيضددلأ الددف اخددت و م ددتون  مددل الخبددرة القصدديرة، 
ددص المعلددم  يددث تمددلرت  تددلئ  ، اي تددرا  ال   دد  بددلخت و تخصا
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معظدددددم الدرا دددددلت الدددددف تح معلمددددد  التربيدددددة الخلصدددددة ت ثدددددر مدددددي أ 
 ّل  ترا  ال     مقلر ة بللمعلميح العلدييح

 
ال دلبقة علئمدة الدرا دلت معظدم ، ا تخدمت هة تخرنمح جو       

ب بعلدهدل الث ثدة، اي  ل  تدرا  ال   د [40]  مل د ش وجل  دوح
تح  تددددلئ  الدرا ددددلت تبلي ددددت لدددددن المقلر ددددة بدددديح األبعددددلد الث ثددددة 
ل  تدددرا  ال   ددد  )اإلجهدددلد اي  عدددلل ، وتبلادددد الممدددل ر، و قدددص 
المدددددعور بلإل جدددددلز(؛  قدددددد تمدددددلرت  تدددددلئ  بعدددددض الدرا دددددلت الدددددف 

اي تدددرا  ال   ددد   لدددف ب عدددد اإلجهدددلد اي  عدددلل  اخدددت و م دددتون 
بلخت و م تويلت بعض المتليارات الم تقلة، بي مل تملرت  تدلئ  
الددددبعض الخددددر مددددح الدرا ددددلت الددددف اخددددت و م ددددتون اي تددددرا  

ز بدددلخت و م دددتويلت ال   ددد   لدددف ب عدددد  قدددص المدددعور بلإل جدددل
 المتليارات الم تقلةّ

لت التدددددد  ت لولددددددت موضددددددوع  دددددددرة الدرا دددددد وي   ددددددظ تيضددددددلأ       
اي ترا  ال     لدن معلم  التربية الخلصدة  د  الممل دة العربيدة 

التدددد  تجريددددت  لددددف  [22] ال ددددعودية بل ددددتث لو درا ددددة ال ددددرطلو 
 يا ة مح معلم  التربيدة الخلصدة  د  مدي دة الريدلض عبد  مدل يزيدد 
ر اجراو الدرا ة ال للية    م ل ظة   ح اث ت   مرة   ة ممل يبرا

،  دد  الممل ددة العربيددة ال ددعوديةيددة لج وبالم طقددة ا ل ظددلت مددح م
اضل ة الف ت لو  الدرا ة ال للية لمتليادرات لدم تتعدرض لهدل درا دة 

         ّ[22]ال رطلو 
                       

 الطريقة واإلجراءات .4
 نتها:مجتمع الدراسة وعيّ أ: 

مدددلت التربيدددة معلا جميدددع ح مجتمدددع الدرا دددة ال لليدددة مدددح ت دددوا       
( بر لمجدلأ 84مدة يعملدح ضدمح )( معلا 03)البدلل   دددهح الخلصة 

 دعودية للتربية الخلصة    مدي ة البل ة ج وب الممل ة العربيدة ال
مددددلت تمددددل  يمددددل يتعلدددد  بللمعلا ّ  هددددد 8408/8405 للعددددلم الدرا دددد 

مدلت العلديدلت العلديلت  قد ت وح مجتمع الدرا دة مدح جميدع المعلا 

( مدر ددة، وذلدد  241مددة يعملددح  دد  )( معلا 0833)البددلل   ددددهح 
الدرا دددددددددد     ددددددددددب ا صددددددددددلئيلت وزارة التربيددددددددددة والتعلدددددددددديم للعددددددددددلم

 ّ  هد 8408/8405
مددددة للتربيددددة ( معلا 57مددددح )ت وا ددددت تمددددل  يا ددددة الدرا ددددة،  قددددد       

الخلصدددددة، اي تيلجدددددلت الخلصدددددة ممدددددح يعملدددددح مدددددع األ دددددراد ذو  
 الدرا دة ال لد  جم مجتمدع مح ( %79م لح مل   بت) )ال ت  يو 

( معلامددة ب  ددب ا صددلئيلت وزارة التربيددة والتعلدديم 03الددذ  يبلدد  )
تمددددددددل بلل  ددددددددبة للمعلمددددددددلت   ّهددددددددد 8408/8405للعددددددددلم الدرا دددددددد  

( معلامددددة مددددح مجتمددددع المعلمددددلت 25العلديددددلت،  قددددد تددددم اختيددددلر )
ح االعلديلت بطريقة  موائية،  ت راد  يا دة  ( توزيع8لجدو  )ويوضا

 متليرات الدرا ة ال لليةّ   ببالدرا ة 
 (1جدول )

التخصاص، والميه  متليرات    ب يا ة الدرا ة ب ت راد توزيع 
 العلم ، والخبرة، وال ئة الت  يخدمهل المعلام، و دد الطلبةّ

 النسبة المئوية العدد الوصف المتغير
 0251 57 تربية خلصة التخصص

تخصصلت 
 تخرن

25 6455 

 
 المؤهل العممي

 457 4 دبلوم
 0150 08 ب للوريوس
 4158 07 دبلوم  لل 
 156 9 ملج تير

 
 الخبرة

 2تع  مح 
   وات

68 0357 

 4454 53   وات    ثر 2
 

الفئة التي 
 يخدمها المعمم

 58 89 ا لعة  قلية
 757 1 صعوبلت تعلم
 457 4 ا لعة  معية
 6455 25 طللب  لد 

 
 عدد الطمبة

8-2 85 8451 
6-83 83 8550 
88-82 7 8858 
 6859 23    ثر 86
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 الدراسة: أداةب: 

    وجل  دوح مل د شقلئمدة ل المعربدة لصدورةم ا دتخدام اتد      

 ال   د اي تدرا   م دتويلت  لدف وللتعدرا  ال   د  ل  ترا  [40]

 ت ثر مح مل  ش وجل  وحعلئمة عدا ت  و   ّالدرا ة  ة يا ت راد  لدن

ف ال طدل  العدللم  ال   د   لد لقيلس اي تدرا ا تخداملأ  المقلييس
 بللدددلت مت و دددة، ددد  الدرا دددلت األج بيدددة ا دددتخدامهل  مدددلع يدددث 

التددددد  ت لولدددددت درا دددددلت ال ددددد  معظدددددم  لهماا دددددتخدبلإلضدددددل ة الدددددف 
تمتدددع بددد) مدددح تلمدددل  بيئدددة العربيدددة ددد  الاي تدددرا  ال   ددد  موضدددوع 

األصددلية  لصددورتهقلئمددة بح الت ددوا تو   ّخصددلئص  ددي ومترية جيدددة
   :ه ر ية  تبعلد ث ثة  لف توزعت  قر ( 55) بة محوالمعرا 
 والتدوتر اإلجهدلد م دتون ويقديس :اي  عدلل  عدد اإلجهدلدب   -تويأ 

 لم دل دة الجهدد المبدذو   تيجدة المدخص بد) يمدعر الذ  اي  علل 

ح مح وي، معيح مجل     تو معي ة  ئة  (  قرات7ّ)ت وا
وال مبدلية والمدعور  ايهتمدلم ةعلد ويقيس: الممل ر عد تبلدب   -ثل يلأ 

ح مح وي، معي ة  ئة مع العم   تيجة ال لب   (  قرات2ّ)ت وا
 ل   ) ال رد تقييم طريقة ويقيس بلإل جلز: المعور عد  قصب   -ثللثلأ 

ح مددح وي،  ملدد)  ددح والرضددل بلل  ددلوة مددعور  وم ددتون ( 1)ت ددوا
موزا دة ب  دب ا تملئهدل ال قدرات ترعدلم ( 5الجددو  )يبدياح و    قراتّ
 ّالث ثةقلئمة مح تبعلد الب عد  ل  

 (2جدول )
قلئمة لصورة المعرابة لالث ثة لبعلد موزا ة  لف األ  قراتالترعلم 

 ّل  ترا  ال     مل  ش وجل  وح
 المجموع الفقرات عدالب  
، 84، 80، 1، 6، 0، 5، 8 النفعالي اإلجهاد

86 ،53 

7 

 2 55، 82، 88، 83، 2 المشاعر تبمد

، 81، 89، 85، 7، 9، 4 نقص الشعور باإلنجاز
87 ،58 

1 

 

تددور  دو    بدلرات مد    لدفعدد تمادت صديلغة ال قدرات و       
عدراوة  د  الم دتجيب  مدح يدث ي طلدب مه تد)،    دو ال درد مدعور

ت مددير الددف  ؛ مددرةتيحل دد  م هددل مددر  اي ددتجلبة بددلرة مددح العبددلرات و 
)صد ر بديح  يتدراوح يقع  لف تددري  الذ   بلي ترا المعور  ت رار
التد  بدلي ترا   المدعورالثل ية ت مير الف مدة درجلت(، و   ت الف

وبمدل تح   ّ دبع درجدلت( الدف صد ر)بديح  يتدراوح تددري  تقدع  لدف 
ارتبلطيدددة ذات الددف وجدددود   عددة ت مدددير  الدرا ددلت ال دددلبقة تددلئ  

 تددلئ  وتح ، ومدددات)لت ددرار المددعور  اي ددتجلبةبدديح ديلددة ا صددلئية 
قلئمددددة ال مددددو  ددددح الب ددددلو العددددلمل  للا ددددتهد ت الدرا ددددلت التدددد  
 ددددتجلبلت المتعلقددددة بددددللت رار ل  قددددلأ هددددل و تمددددباع  قراتتمددددلرت الددددف 

تح  ددد أ مدددح الت دددرار والمددددة همدددل ي دددد والمددددة بعلمددد  وا دددد ممدددل ي  
ت اعتصدر ،  قدد للت ليد   لون  ت دهمل ا تخدام ، وتحا ع لس لآلخر
 المدددعور ت دددراراي دددتجلبلت لة  لدددف ا دددتخدام الدرا دددة ال للياددد

 مدحمجمو دة  وا دتخدمت) بد) توصدتهدذا مدل و ، ال   د  بدلي ترا 

 العربيدةالدرا دلت و  [40]و [42]و  [41]مثد : األج بيدة الدرا دلت
الظ ددددددر   ;، [27]الزيددددددود و  [29]الخرابمددددددة و ربيددددددلت: مثدددددد 

 ّ [20]والربض ، ال ري لت [30] رح ; [24]والقريوت 
   قائمة:تصحيح الج: 

 – 3)ال قدرة تتدراوح بديح   دح لإلجلبدة المتل دةالبددائ   تح بمدل      
قلئمددددة  لددددف ال )اي تددددرا  ال   دددد  العددددلم(  ليددددةالالدرجددددة  (  ددددإح6

عددد لددف ب   ددتجيب  الم درجددة تتددراوح، و (805 – 3بدديح ) تتددراوح
بديح  الممدل ر دتبلاد بعدد و لدف، (24- 3)   بديحاإلجهدلد اي  عدلل

 قدددص عدددد لدددف ب   دددتجيب   ددد   ددديح تتدددراوح درجدددة الم، (03 – 3)
 دددد  اي ددددتجلبلت وت صدددد او ّ  (41 – 3المددددعور بلإل جددددلز بدددديح )

 د  درجدة مدح الددرجلت ال ر يدة الدث ث  لف  وأ ث ثة م تويلت ب ل
ّ  وي مدير الجددو  الت  تمثا  اي ترا  ال     العلم الدرجة ال لياةو 
اي تدرا  و قلئمدة الث ثدة للبعدلد األالددرجلت  لدف تص يو  لف( ا0)

 ّ[43]مل  ش وجل  وح العلم ال    
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 (3جدول )
ل  ترا  مل  ش قلئمة الث ثة لبعلد تص يو الدرجلت  لف األ

 ّوالدرجة ال لياةال     
 منخفض عتدلم عفمرت الب عد

اإلجهاد 
 النفعالي

    بر 59 56 – 89 89تع  مح 

    بر 84 80 – 7 7تع  مح  تبمد المشاعر
نقص الشعور 

 باإلنجاز
   ع  03 06 – 08 06ت بر مح 

الحتراق 
 النفسي العام

    بر 96 92 – 22 22تع  مح 

 :القائمةوثبات  صدقدللت د: 

دييت جيددة مدح بدقلئمدة ال تمتدع الدف ال دلبقة الدرا دلتت مدير      
 لاألصدددلية وبصدددورته لبصدددورتهللقلئمدددة  قدددت يدددث ت قا  الصدددد ،

 تمدددلرتّ  وعدددد الت زمددد  لصدددد واالب دددلو  العربيدددة دييت صدددد 
  ئدلت بديح التمييدز  لدفعددرة القلئمدة  تدلئ  الدرا دلت ال دلبقة الدف 

  [41]    د ال  تدرا اي مدح يعدل وح الدذيح العدلمليح مختل دة مدح
 الظ ددر  والقريددوت   ; [29]الخرابمددة و ربيددلتو   [42]و ;[40]

ّ  ومدددع ذلددد ،  قدددد  [20]ال ري دددلت والربضددد و  [30] دددرح  و[24]
 لدف  لالقلئمة مح خ    رضهم تون ت قا  البل ثلح مح صد  

مجمو ة مح المختصيح    ميداح  لم الد  س، والقيدلس والتقدويم، 
صددديلغة م ومدددة  والتربيدددة الخلصدددة  يدددث تجمدددع الم  امدددوح  لدددف

جل ددددبن التدددد  ت طددددو  ت تهددددلّ  مددددح ال قددددرات، وا تملئهددددل للمجددددليت 
الدددددرجلت ال ر يددددة )اإلجهددددلد آخددددر، تددددما   ددددلب معددددلم ت ارتبددددلط 

اي  علل ، تبلاد الممل ر،  قص المعور بلإل جدلز( بللدرجدة ال ليدة 
 لف القلئمة وذل  بهدو الت قا  مح صد  ب دلو القلئمدة امبريقيدلأّ  
وعد تملرت ال تدلئ  الدف ارت دلع معدلم ت ارتبدلط الددرجلت ال ر يدة 

، 0.91يادددددة  يدددددث بللدددددت عددددديم معدددددلم ت ايرتبدددددلط )بللدرجدددددة ال ل
 (  لف الترتيبّ      0.91، 0.92

 

لقلئمدددة مل ددد ش ل  تدددرا  ال   ددد   دددواو و ارت ومدددع ت ددد) تددد      
بدة الخرابمدة دييت ثبدلت جيددة  الصورة األصلية تو الصدورة المعرا

ال ري ددلت  ،[30] ددرح؛  [24]الظ ددر  والقريددوت ؛ [29]و ربيددلت
ايت دددددل   اي ت ددددد) تدددددما الت قاددددد  مدددددح ديلدددددة ثبدددددلت، [20]والربضددددد 

بلإلضدل ة الدف الدرجدة  لئمدةالداخل  ل   ب عد مح األبعلد الث ثة للق
تل دل،  –  رو بدلخ بل دتخدام معلدلدةوذل     الدرا ة ال للياة ال لياة 

ث ثددددة عددددد بللددددت معددددلم ت ايت ددددل  الددددداخل  ألبعددددلد القلئمددددة الو 
(، مددددل ر،  قددددص المددددعور بلإل جددددلز)اإلجهددددلد اي  عددددلل ، تبلاددددد الم

، 0.828، 0.662، 0.813وللدرجددددددددددة ال ليددددددددددة  لددددددددددف القلئمددددددددددة )
جيددة  القديم هدذ  جميدع بد ح القدو  ويم دح(  لدف الترتيدبّ  0.782
  ظراأ ألح مقبويأ  يبقف لذ واالممل ر  تبلد عدب   ثبلت معلم  بل تث لو

دلت لهدل  تدلئ  ال التد  القديم ضدمح تقدع القيمدة هدذ  درا دلت توصا
 ال لبقةّ 

 :الدراسة نتائج .5
مصا مسصتو  والصي  يصنّص عمص    السصؤال األولاإلجابة عن نتائج 

، والمسصصصتو  العصصصام ل حتصصصراق الحتصصصراق النفسصصصي ب بعصصصاد  الث ثصصصة
فصصي والمعّممصصات  معّممصصات التربيصصة الخاصصصةكصصلم مصصن لصصد  النفسصصي 

  ؟التخّصصات األخر 
المعلامددلت ا ددتجلبلت  ددح هددذا ال دديا  تددما تصدد يو  لإلجلبددة      
 دد  ب عددد ثدد ث  ئددلت )مدد خ ض، معتددد ، مرت ددع( وذلدد   لددف  دد  

مدددددح تبعدددددلد علئمدددددة اي تدددددرا  ال   ددددد  )اإلجهدددددلد اي  عدددددلل ، تبلادددددد 
بلإلضدددل ة الدددف الدرجدددة ال ليادددة  المدددعور،  قدددص المدددعور بلإل جدددلز(
و قددلأ للتعريددو اإلجرائدد  ل دد   التدد  تع ددس اي تددرا  ال   دد  العددلم

 ب عددددد مددددح األبعددددلد الث ثددددة التدددد  تقي ددددهل علئمددددة اي تددددرا  ال   دددد 
، ثم تما ا تخراج المتو دطلت ال  دلبية واي  را دلت والدرجة ال لياة

وتص ي هل و قلأ لم دتون اي تدرا  المعلاملت، المعيلرية ي تجلبلت 
   ددد   مدددل ال   ددد  ضدددمح  ددد  ب عدددد مدددح تبعدددلد علئمدددة اي تدددرا  ال

 (4ّيوضا هل الجدو  )



 2112، آب –( 7(، العدد )1المجلة الدولية التربوية المتخصصة، المجلد )
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 (4جدول )

مص ا ة و قلأ لم تون المعلاملت  لف  قرات علئمة اي ترا  ال     واي  را لت المعيلرية )ع( ي تجلبلت )م(  المتو طلت ال  لبية 
 ّقلئمةالاي ترا  ال     ضمح    ب عد مح تبعلد 

 ال ل  ال ئة اإل صلئ  التخصص عدالب  
 مرت ع عتد م م خ ض

 اإلجهاد النفعالي

 تربية خلصة
 57 83 84 2 ح

 24.21 34.80 20.21 14.20 م

 9.24 6.97 2.66 1.79 ع

 
تخصاصلت 

 تخرن

 25 9 58 54 ح

 19.48 33.71 21.09 13.92 م

 6.92 1.72 2.60 1.71 ع

 تبمد المشاعر

 تربية خلصة
 57 5 7 81 ح

 8.55 20.50 10.55 6.22 م

 4.02 0.71 1.24 1.11 ع

 
تخصاصلت 

 تخرن

 25 8 83 48 ح

 6.96 21.0 9.30 6.05 م

 2.59 0.0 0.48 1.16 ع

 نقص الشعور باإلنجاز

 تربية خلصة
 57 50 4 5 ح

 22.10 18.52 32.50 42.50 م

 9.54 6.68 1.73 0.71 ع

 
تخصاصلت 

 تخرن

 25 25 - - ح

 18.27 18.27 - - م

 6.64 6.64 - - ع

 الحتراق النفسي العام

 تربية خلصة
 57 8 88 89 ح

 54.86 105.0 63.45 46.29 م

 14.12 - 4.43 7.03 ع

 
تخصاصلت 

 تخرن

 25 - 8 28 ح

 44.71 - 74.0 44.14 م

 6.25 - - 4.73 ع

ل قرات ب عد اإلجهلد اي  علل  بمد    دلم  معلملت التربية الخلصة ددتجلبلت ي ( تح المتو ددط ال  ددلب 4ي   ددظ مددح الجدددو  )      
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 يحعددل ي  التربيددة الخلصددة  لتل يع دد  تح معلامددممدد (24.21عددد بلدد  )
تبلادد لب عد بلل  بة تمل ح اإلجهلد اي  علل ّ  م" معتد "مح م تون 

معلامددددلت التربيددددة الخلصددددة المددددعور،  قددددد بلدددد  متو ددددط ا ددددتجلبلت 
التربيدددة  لت(، ممدددل ي مدددير الدددف تح معلامددد8.55ل قدددرات هدددذا الب عدددد )

بلل  دبة و تبلادد المدعورّ  مدح  "عتدد م"مدح م دتون الخلصة ي عل يح 
لب عددددددد  قددددددص المددددددعور بلإل جددددددلز،  قددددددد بلدددددد  المتو ددددددط ال  ددددددلب  

(، 22.10) هدذا الب عدد  قدراتامعلاملت التربية الخلصدة ي تجلبلت 
مدددح م دددتون يح ي عدددل التربيدددة الخلصدددة  لتي مدددير الدددف تح معلامدددممددل 

للدرجة ال لياة التد   بلل  بةو مح  قص المعور بلإل جلزّ   "مرت ع"
 ،  قددددددد بلدددددد  المتو ددددددط ال  ددددددلب ال   دددددد  العددددددلمي تددددددرا  تمثادددددد  ا

ممدددل ي مدددير الدددف (، 54.86)التربيدددة الخلصدددة ي دددتجلبلت معلمدددلت 
مددددح  "عتددددد عددددل يح مددددح م ددددتون "متح معلامددددلت التربيددددة الخلصددددة ي  

 اي ترا  ال     العلمّ
 دددددد  المقلبدددددد ، تبددددددياح تح المتو ددددددط ال  ددددددلب  ي ددددددتجلبلت       

ب عدد اإلجهدلد اي  عدلل  ات    التخصصلت األخرن ل قر المعلاملت 
عتدد " ي عل يح مح م دتون "مهح ممل ي مير الف ت  (19.48عد بل  )

تبلاددددد المددددعور،  قددددد بلدددد  لب عددددد بلل  ددددبة ّ  و مددددح اإلجهددددلد اإل  عددددلل 
ل قرات هدذا    التخصاصلت األخرن  المعلاملتمتو ط ا تجلبلت 

ّ  تبلاددد الممددل ر مددحعددل يح ي   يهددح ممددل ي مددير الددف ت  (6.96الب عددد )
بلل  ددددبة لب عددددد  قددددص المددددعور بلإل جددددلز،  قددددد بلدددد  المتو ددددط تمددددل 

 قددراتل  دد  التخصاصددلت األخددرن معلامددلت الال  ددلب  ي ددتجلبلت 
مددددح م ددددتون يح ي عددددل هددددح ي مددددير الددددف ت ممددددل  (18.27) هددددذا الب عددددد

  تددددرا  لمددددح  قددددص المددددعور بلإل جددددلزّ  تمددددل بلل  ددددبة  "مرت ددددع"
 بلدد  المتو ددط ال  ددلب  ل  تددرا  ال   دد  العددلم،  قددد العددلم ال   دد 

ممدددل  (44.71)ألخدددرن ا ددد  التخصاصدددلت معلامدددلت الي دددتجلبلت 
يميددددددد  الدددددددف م دددددددتون اي تدددددددرا  ال   ددددددد  العدددددددلم  ي مدددددددير الدددددددف تح

 ّاي خ لض
دللصصة مصصا الصصي  يصصنّص عمصص    لثصصانيالسصصؤال ااإلجابصصة عصصن نتصصائج 

استجابات المعّممات لفقصرات أبعصاد قائمصة متوسطات الفروق بين 

متغّيصصصر التخّصصصصص  ييمسصصصتو لخصصصت ف تبعصصصاا  الحتصصصراق النفسصصصي
  (؟تخّصصات أخر )تربية خاصة، 

ا ددددددتجلبلت متو ددددددطلت  ال ددددددرو  بدددددديحلل مددددددو  ددددددح ديلددددددة      
تبعدددلأ يخدددت و  اي تدددرا  ال   ددد المعلامدددلت ل قدددرات تبعدددلد علئمدددة 

م ددتوي  متلياددر التخصددص )تربيددة خلصددة، تخصاصددلت تخددرن(، 
دددددح  تدددددما ا دددددتخدام قدددددد  اختبدددددلر "ت" للمجمو دددددلت الم دددددتقلة، ويوضا

 ( ال تلئ  الت  ت  ر   هل الت لي 2ّالجدو  )
 (5جدول )

ا تجلبلت لت  تلئ  اختبلر "ت" لديلة ال رو  بيح متو ط
مص ا ة ب  ب  ي ترا  ال    تبعلد علئمة ال قرات معلاملت لا

 ّالتخصاصم توي  متليار 
قيمة  د.ح ع م ن التخصص الب عد  

  ت 
اإلجهاد 
 النفعالي

تربية 
 خلصة

57 24.21 9.24 97 2.61** 

تخصاصلت 
 تخرن

25 19.48 6.92 

تبّمد 
 المشاعر

تربية 
 خلصة

57 8.55 4.02 97 2.16* 

تخصاصلت 
 خرنت

25 6.96 2.59 

نقص 
الشعور 
 باإلنجاز

تربية 
 خلصة

57 22.10 9.54 97 2.12* 

تخصاصلت 
 تخرن

25 18.27 6.64 

الحتراق 
النفسي 
 العام

تربية 
 خلصة

57 54.86 14.12 97 4.47** 

تخصاصلت 
 تخرن

25 44.71 6.25 

 *α ≤ 0.05 
** α ≤ 0.01 



094 

 

تح متو ددطلت ا ددتجلبلت معلامددلت  (2ي   ددظ مددح الجدددو  )      
قلئمدددددة الث ثدددددة ل بعدددددلداأل ددددد  ب عدددددد مدددددح ل قدددددرات التربيدددددة الخلصدددددة 

اي تدددددرا  ال   ددددد  )اإلجهدددددلد اي  عدددددلل ، تبلادددددد الممدددددل ر،  قدددددص 
لدرجددة ال لياددة  لددف اواي تددرا  ال   دد  العددلم )، المددعور بلإل جددلز(

تختلددددددو اخت  ددددددلأ جوهريددددددلأ  ددددددح متو ددددددطلت ا ددددددتجلبلت ( القلئمددددددة
التخصاصددددلت األخددددرنّ  وت مددددير ال تددددلئ  الددددف تح  دددد  علامددددلت الم

معلامددددددلت التربيددددددة الخلصددددددة يعددددددل يح بدرجددددددة ت بددددددر مددددددح اإلجهددددددلد 
اإل  عدددلل ، وتبلادددد الممدددل ر مقلر دددة بللمعلامدددلت  ددد  التخصاصدددلت 
دددددددح ال تدددددددلئ  تح المعلمدددددددلت  ددددددد   األخدددددددرنّ   ددددددد  المقلبددددددد ، توضا

عور التخصاصددددلت األخددددرن ي عددددل يح بدرجددددة ت بددددر مددددح  قددددص المدددد
يتعلاد  بللدرجدة  بلإل جلز مقلر ة بمعلمدلت التربيدة الخلصدةّ  و يمدل

ال لياة الت  تعبار  ح اي ترا  ال   د  العدلم،  قدد تظهدرت ال تدلئ  
تح متو ددط اي تددرا  ال   دد  لدددن معلامددلت التربيددة الخلصددة ت بددر 

 م ) لدن المعلاملت    التخصاصلت األخرنّ  
دللصصة ا والصصي  يصصنّص عمصص   مصص لثالصصثالسصصؤال ااإلجابصصة عصصن نتصصائج 

فقصرات أبعصاد قائمصة لاستجابات المعّممات متوسطات لفروق بين ا
مسصتويات متغّيصر المؤهصل العممصي خت ف تبعاا لالحتراق النفسي 

 (؟دبموم، بكالوريوس، دبموم عالي، ماجستير)

  دددلب المتو دددطلت ال  دددلبية  لإلجلبدددة  دددح هدددذا ال ددديا  تدددما      
       ئة مدح  ئدلت المعلاملت  واي  را لت المعيلرية ي تجلبلت

 (6ّمتليار الميه  العلم   مل يتاضح    الجدو  )
 
 (6جدول )

علئمة اي ترا  ال     مص ا ة ب  ب تبعلد   قراتلي تجلبلت المعلاملت )ع(  واي  را لت المعيلرية)م(  المتو طلت ال  لبية 
 الميه  العلم ّم تويلت متليار 

  
 الب عد

 
 اإل صلئ 

  العلم  الميه 
 ال ل 
 (18)ح = 

 دبلوم

 (4)ح = 
 ب للوريوس

 (08)ح = 
 دبلوم  لل 

 (07)ح = 
 ملج تير
 (9)ح = 

 21.17 20.0 21.31 21.42 20.0 م اإلجهلد اإل  علل 

 8.10 6.71 9.78 5.99 9.05 ع

 7.53 6.71 8.26 6.90 6.75 م تبلاد الممل ر

 3.24 1.98 2.61 4.15 0.96 ع

 قص المعور 
 بلإل جلز

 19.64 15.71 20.41 19.87 17.25 م

 7.96 4.42 10.25 4.21 9.64 ع

اي ترا  ال     
 العلم

 48.34 42.43 49.97 48.19 44.0 م

 10.89 4.20 12.87 9.22 6.05 ع

( وجدددددددود  دددددددرو  ظلهريدددددددة بددددددديح 6يتاضدددددددح مدددددددح الجددددددددو  )      
المعلامددددلت ل قددددرات تبعددددلد علئمددددة اي تددددرا  متو ددددطلت ا ددددتجلبلت 

وي   دظ مدح الجددو  تيضدلأ تح   بلخت و الميه  العلم ّال     
قدددرات ب عدددد اإلجهدددلد اي  عدددلل  ل متو دددطلت ا دددتجلبلت المعلامدددلت 

، بم    لم بلدض ال ظدر  دح الميهد  العلمد تمي  الف اي تدا  
تبلاددد  دد   دديح تميدد  متو ددطلت ا ددتجلبلت المعلامددلت ل قددرات ب عددد 

 ح الميه  العلم ّ  تمدل الف اي خ لض بصرو ال ظر  الممل ر
الدف بوضدوح   بة لب عد  قدص المدعور بلإل جدلز،  ت مدير ال تدلئ  بلل
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تميددد  الدددف ايرت دددلع بمددد    دددلم تح متو دددط ا دددتجلبلت المعلامدددلت 
ممددددل يع دددد  تح المعلامددددلت يعدددددل يح مددددح  قددددص المددددعور بلإل جدددددلز 
وبصرو ال ظدر  دح الميهد  العلمد ّ  وبلل  دبة ل  تدرا  ال   د  

جلبلت المعلامدلت تميد  الدف العلم،  تبياح ال تلئ  تح متو طلت ا دت
      ال ظر  ح الميه  العلم ّ   صرو اي خ لض وب

ا دددددتجلبلت متو دددددطلت ال دددددرو  بددددديح لل مدددددو  دددددح ديلدددددة و       
يخدددت و اي تدددرا  ال   ددد  تبعدددلأ تبعدددلد علئمدددة ل قدددرات المعلامدددلت 

م تويلت متليار الميه  العلم  )دبلوم، ب للوريوس، دبلوم  دلل ، 
ت ليددددد  التبدددددليح األ دددددلد   تدددددما ا دددددتخدام ت دددددلوبملج دددددتير(،  قدددددد 

ح الجدو  )(4×8)  ( ال تلئ  الت  ت  ر   هل الت لي 9ّ، ويوضا
 (7جدول )

تبعلأ اي ترا  ال     ا تجلبلت المعلاملت ل قرات تبعلد علئمة لديلة ال رو  بيح متو طلت  (4×8) يح األ لد ل تلئ  ت لي  التب
ّتليار الميه  العلم خت و م تويلت مي

 عيمة "و" مّمّم دّح مّم مصدر التبليح الب عد
 0.087 5.908 0 17.724 بيح المجمو لت اإلجهلد اي  علل 

 67.894 99 5227.856 داخ  المجمو لت

  13 5245.580 المجموع
 1.275 13.283 0 39.849 بيح المجمو لت تبلاد الممل ر

 10.420 99 802.324 داخ  المجمو لت

  13 842.173 مجموعال
 قص المعور 

 بلإل جلز
 0.812 51.840 0 155.519 بيح المجمو لت

 63.858 99 4917.098 داخ  المجمو لت

  13 5072.617 مجموعال
اي ترا  ال     

 العلم
 1.203 141.598 0 424.794 المجمو لتبيح 

 117.734 99 9065.527 داخ  المجمو لت

  13 9490.321 مجموعال
(  ددددددم وجدددددود  دددددرو  ذات ديلدددددة 9يتاضدددددح مدددددح الجددددددو  )      

ل قدرات تبعدلد علئمدة ا صلئية بيح متو طلت ا دتجلبلت المعلامدلت 
 لدددف  خددت و م ددتويلت الميهدد  العلمدد تبعددلأ ياي تددرا  ال   دد  

الدرجة ال ليدة التد  تمثاد   تو  لفالث ثة ت  ب عد مح تبعلد القلئمة 
الدددف تح متليادددر الميهددد  ّ  هدددذا مدددل ي مدددير اي تدددرا  ال   ددد  العدددلم

العلمدد  ي ي عدددا  ددلم أ مددح بدديح العوامدد  التدد  يم ددح تح تدديد  الددف 
   ب بعلد  المختل ةّاخت و درجة اي ترا  ال       د المعلملت 

دللصصة ا الصصي  يصصنّص عمصص   مصص الرابصصعالسصصؤال اإلجابصصة عصصن نتصصائج 
فقصرات أبعصاد قائمصة لمتوسطات استجابات المعّممات الفروق بين 

 الحتصصصراق النفسصصصي تبعصصصاا لخصصصت ف مسصصصتويات متغّيصصصر الفئصصصة التصصصي
)إعاقة عقميصة، صصعوبات تعمّصم، إعاقصة سصمعية،  ةالمعّممتخدمها 
 عاديون(؟

لإلجلبددة  ددح هددذا ال دديا  تددما   ددلب المتو ددطلت ال  ددلبية       
واي  را لت المعيلرية ي تجلبلت المعلاملت        ئة مدح  ئدلت 

 (1ّيخدمهل المعلام  مل يتاضح    الجدو  )متليار ال ئة الت  
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 (8جدول )
المتو طلت ال  لبية )م( واي  را لت المعيلرية )ع( ي تجلبلت المعلاملت ل قرات تبعلد علئمة اي ترا  ال     مص ا ة ب  ب  

 ل ئة الت  تخدمهل المعلامةّلت متليار ايم تو 
 
 الب عد

 
 اإل صلئ 

  ةخدمهل المعلامتال ئة الت  
 ال ل 
 (18)ح = 

 ا لعة  قلية
 (89 )ح =

 صعوبلت تعلام
 (1 )ح =

 ا لعة  معية
 (4 )ح =

  لديوح
 (25 )ح =

 21.17 19.48 22.0 20.75 26.35 م اإلجهلد اإل  علل 
 8.10 6.92 11.75 8.41 8.96 ع

 7.53 6.96 7.75 8.50 8.76 م تبلاد الممل ر
 3.24 2.59 1.26 5.50 3.82 ع

 قص المعور 
 بلإل جلز

 19.64 18.27 25.25 22.12 21.35 م
 7.96 6.64 6.13 10.12 10.22 ع

اي ترا  ال     
 العلم

 48.34 44.71 55.0 51.37 56.37 م
 10.89 6.25 10.86 15.58 14.54 ع

متو دددددطلت ا دددددتجلبلت ل دددددرو  بددددديح ولل مدددددو  دددددح ديلدددددة ا      
تبعدددلد علئمدددة اي تدددرا  ال   ددد  تبعدددلأ يخدددت و ل قدددرات المعلامدددلت 

م دددددتويلت متليادددددر ال ئدددددة التددددد  تخددددددمهل المعلامدددددة )ا لعدددددة  قليدددددة، 

ت دلوب صعوبلت تعلام، ا لعة  دمعية،  دلديوح(،  قدد تدما ا دتخدام 
ددددح الجدددددو  )(4×8ت ليدددد  التبددددليح األ ددددلد  ) ( ال تددددلئ  7، ويوضا
 الت  ت  ر   هل الت لي ّ

 (9جدول )
تبعلأ لديلة ال رو  بيح متو طلت ا تجلبلت المعلاملت ل قرات تبعلد علئمة اي ترا  ال      (4×8 تلئ  ت لي  التبليح األ لد  ) 

 ّمتليار ال ئة الت  تخدمهل المعلامةخت و م تويلت ي
 عيمة "و" مّمّم دّح مّم مصدر التبليح الب عد

 *3.373 203.072 3 609.217 بيح المجمو لت اإلجهلد اي  علل 
 60.213 77 4636.363 داخ  المجمو لت

  80 5245.580 مجموعال
 1.635 16.814 3 50.441 بيح المجمو لت تبلاد الممل ر

 10.282 77 791.732 داخ  المجمو لت
  80 842.173 مجموعال

 1.745 107.626 3 322.879 بيح المجمو لت  قص المعور بلإل جلز
 61.685 77 4749.738 داخ  المجمو لت

  80 5072.617 مجموعال
 **7.114 686.513 3 2059.538 بيح المجمو لت اي ترا  ال     العلم

 96.504 77 7430.783 المجمو لت داخ 
  80 9490.321 مجموعال

 *α ≤ 0.05 

** α ≤ 0.01  
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ذات ديلدددة اجملليدددة ( وجدددود  دددرو  7يتاضدددح مدددح الجددددو  )     
ب عدددددد ا صدددددلئية بددددديح متو دددددطلت ا دددددتجلبلت المعلامدددددلت ل قدددددرات 

اإلجهددلد اي  عددلل ، والدرجددة ال لياددة التدد  تع ددس اي تددرا  ال   دد  
خدت و م دتويلت متليادر ال ئدة التد  تخددمهل المعلامدة تبعدلأ يالعلم 

 ددد  ّ  )ا لعدددة  قليدددة، صدددعوبلت تعلادددم، ا لعدددة  دددمعية،  دددلديوح(
ذات ديلددددددة ا صددددددلئية بدددددديح  ددددددرو  لددددددم يتبددددددياح وجددددددود المقلبدددددد ، 

ت ل قدددددرات ب عدددددد  تبلادددددد الممدددددل ر متو دددددطلت ا دددددتجلبلت العلمدددددل
خددت و م ددتويلت ال ئددلت التددد  و قددص المددعور بلإل جددلز تبعدددلأ ي

دد  مصددلدر ال ددرو  بدديح متو ددطلت تخدددمهل المعلمددة ّ  ولدددن تقصا
ا ددتجلبلت المعلمددلت ل قددرات ب عددد الجهددد اي  عددلل  التدد     ددت 
 روعددلأ اجملليددة ذات ديلددة ا صددلئية،  قددد  مددو اختبددلر "مددي  " 

و متو ط ا تجلبلت معلاملت  ئدة اإل لعدة العقليدة  دح اخت  ح 
متو ط ا تجلبلت معلاملت  ئة العلدييح ل قرات هذا الب عد اخت  دلأ 

(  مل يتاضح مح الجددو  α ≤ 0.05جوهريلأ ذو ديلة ا صلئية )
(83  ّ) 
 

و يمدددل يتعلددد  بمصدددلدر ال دددرو  بددديح متو دددطلت ا دددتجلبلت       
المعلامددددلت ل قددددرات القلئمددددة بمدددد    ددددلم والتدددد  تع ددددس اي تددددرا  
ال   دد  العددلم،  قددد تبددياح تيضددلأ تح ال ددبب وراو ال ددرو  اإلجملليددة 

هددو التدد   مددو   هددل ت ليدد  التبددليح بدديح متو ددطلت اي ددتجلبلت 
ة العقليدددة  ددددح اخدددت و متو ددددط ا دددتجلبلت معلامددددلت  ئدددة اإل لعدددد

معلامدلت  ئدة العدلدييح  مدل يتاضدح مدح الجددو  متو ط ا تجلبلت 
(83ّ(    ) 

 
 
 
 
 
 

 (11جدول )
 تلئ  اختبلر "مي  " للمقلر لت البعدية بيح متو طلت ا تجلبلت 
المعلاملت ل قرات ب عد اإلجهلد اي  علل ، ول قرات القلئمة     

 الت  تع س اي ترا  ال     العلمّ
 ال ئة الب عد
ا لعة   

  قلية
صعوبلت 

 تعلام
ا لعة 
  معية

  لديوح

ايجهلد اي  علل 
 *6.872 4.353 5.603 --- ا لعة  قلية 

صعوبلت 
 تعلام

 --- 1.250 1.269 

 2.519 ---   ا لعة  معية

اي ترا  ال     
العلم

 

 *11.759 1.470 5.096 --- ا لعة  قلية
صعوبلت 

 تعلام
 --- 3.625 6.663 

 10.288 ---   ا لعة  معية

 *α ≤ 0.05                  
 نتائجمناقشة ال. 6

ال مدددو  دددح م دددتون اي تدددرا  هدددد ت الدرا دددة ال لليدددة الدددف      
ال   ددددد  لددددددن معلامدددددلت التربيدددددة الخلصدددددة  ددددد  م ل ظدددددة البل دددددة 
ومقلر تهدددددل بم دددددتون اي تدددددرا  ال   ددددد  لددددددن معلامدددددلت الطللبدددددلت 

لت التربيددة الخلصددة تح معلامدد، وعددد تمددلرت ال تددلئ  الددف العلديددلت
م دددتون و  ،ح اإلجهدددلد اي  عدددلل "معتدددد " مدددمدددح م دددتون  يحعدددل ي  

مددح  قددص المددعور  "مرت ددع"م ددتون ، و تبلاددد المددعور"متو ددط" مددح 
لدرجة ال لياة  لدف ل  ترا  ال     العلم )اتمل بلل  بة  بلإل جلزّ

لدددف تح معلامدددلت ال تدددلئ  امدددلرت  قدددد ت، (علئمدددة اي تدددرا  ال   ددد 
التربيدددددة الخلصدددددة ي عدددددل يح مدددددح م دددددتون "متو دددددط" مدددددح اي تدددددرا  

 [26]ريمددة درا ددة  تددلئ  مددع وتتا دد  هددذ  ال تددلئ    ال   دد  العددلمّ
معلامددد  ذون اي تيلجدددلت الخلصدددة يعدددل وح التددد  تمدددلرت الدددف تح 

 ددذل  مددع  تددلئ  ات قددت و   ّمددح اي تددرا  ال   دد  بدرجددة متو ددطة
التد  ت ددت  [38]وميمدي  ولدو   و دوب جرو  ي  و   لتوحدرا ة 
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 معلمد  التربيدة الخلصدة  دد  ال   د  اي تدرا  ظدلهرة وجدود لف 

 الممدل ر، وتبلدد اي  عدلل  اإلجهدلد بعدد   لدف متو دطة بدرجدة

، و دذل  األمدر  .اإل جدلز بد قص المدعور ب عدد  لليدة  لدف وبدرجدة
 تددلئ  الدرا ددة ال لليددة الددف  ددد  بيددر مددع مددل جددلوت بدد) تمددلبهت 
ال   دد   اي تددرا  درجددةالددف تح  التدد  تمددلرت [30] ددرح درا ددة 

هدذ  ال تدلئ  وتقلطعدت   ّ ل دت متو دطة العي دة ت دراد ال ليادة لددن
 %( مدح85)التد  تمددلرت الدف تح [36] والتددرجزئيدلأ مدع درا دة 

 القلد  مدح مرت دع م دتون ي عدل وح مدحمعلمد  التربيدة الخلصدة 

 تلئ  مح جهة ثل ية، اختل ت   .اي ترا  ال       و مي  ولديهم
الظ دددر  والقريدددوت  درا دددة  تدددلئ  الدرا ددة ال لليدددة  مدددل جدددلوت بددد) 

معلملت م تون اي ترا  ال       د الت  تملرت الف تح  [24]
ولعددددددد  ال دددددددبب وراو هدددددددذا  دددددددلح م خ ضدددددددلأّ   صدددددددعوبلت الدددددددتعلم

الظ دددر  درا دددة ت لولتهدددل عدددة ال ئدددة التددد  ي مدددح  ددد  طبيايخدددت و 
اعتصددرت  لددف  ي ددة العددلم ت مددع ذو  والتدد    [24]والقريددوت 

 صعوبلت التعلم  قطّ
 قدددد ، تمددل  يمدددل يتعلدد  بللمعلامدددلت  ددد  التخصصددلت األخدددرن     

تملرت ال تلئ  الف ت هح ي عل يح مح م تون "معتد " مدح اإلجهدلد 
مددددح يح ي عددددل وت هددددح ، تبلاددددد الممددددل ر مددددحي ي عددددل يح و   عددددلل ، يا

،  مدددل تح م دددتون مدددح  قدددص المدددعور بلإل جدددلز "مرت دددع"م دددتون 
وهذ  ال تلئ  اي ترا  ال     العلم لديهح يمي  الف اي خ لضّ  

 ر  ددل تح مه ددة التعلدديم هدد  مددح  اذام طقيددة بعددض المدد و  دديمل 
المهددددح الضددددلغطة ول ددددح ضددددلوطهل تظهددددر جليددددلأ لدددددن معلمددددلت 

لخلصدددة ت ثدددر م هدددل لددددن المعلمدددلت العلديدددلت، وهدددذا مدددل التربيدددة ا
ت دتددددد) ال تدددددلئ  المتعلقدددددة بلل ددددديا  الثدددددل   التددددد  تمدددددلرت الدددددف تح 
معلامدددددلت التربيدددددة الخلصدددددة يعدددددل يح بدرجدددددة ت بدددددر مدددددح اإلجهدددددلد 
اإل  عدددلل ، وتبلادددد الممدددل ر مقلر دددة بللمعلامدددلت  ددد  التخصاصدددلت 

 تدلئ   مدع ددن  بيدر وتتملب)  تدلئ  الدرا دة ال لليادة الدف   األخرنّ
لمعلاميح المختصيح الت  تملرت الف تح ا [22]ال رطلو  درا ة 

مدددددح درجدددددة ت لدددددف مدددددح اإلجهدددددلد  ح ددددد  التربيدددددة الخلصدددددة يعدددددل و 

اي  عددددددلل  والمددددددعور بدددددد قص اإل جددددددلز مقلر ددددددة بددددددللمعلاميح غيددددددر 
و دد  المقلبدد  تمددلرت  تددلئ  الدرا ددة ال لليددة الددف تح   ّالمختصدديح

األخددددرن ي عددددل يح بدرجددددة ت بددددر مددددح  المعلمددددلت  دددد  التخصاصددددلت
 قددص المددعور بلإل جددلز مقلر ددة بمعلمددلت التربيددة الخلصددة، وهددذا 
ا دددذار بدددللخطر ي دددتد   م دددل اجدددراو مزيدددد مدددح الدرا دددلت للوعدددوو 

المقتر دددددددددلت  لدددددددددف ت دددددددددبلب هدددددددددذ  الظدددددددددلهرة وم لولدددددددددة تقدددددددددديم 
 يمدددل يتعلاددد  بللدرجدددة و   واي دددتراتيجيلت ال زمدددة للدددتخلص م هدددلّ

 قدد تظهدرت ال تدلئ  ، تعبار  ح اي ترا  ال     العلم ال لياة الت 
اي تددرا  ال   دد  لدددن معلامددلت التربيددة الخلصددة ت بددر  تح متو ددط

م ) لدن المعلاملت    التخصاصدلت األخدرن، ولعد  هدذ  ال تيجدة 
، األمر الذ     المه ة التربية الخلصةلت  لف معل لة معلمتد  

ال لجدددلت الخلصدددة يعتبدددر يي دددد  لدددف تح العمددد  مدددع األ دددراد ذو  
مصدراأ مح مصلدر الضلوط لمل ي طو   لي) مح ظروو مه يدة 

ارت دددلع م دددتون اي تدددرا  ال   ددد   دددبب ويم دددح ت  دددير   صدددعبةّ
 التدد   ثددرة األ مددل  ال تلبيددةالددف لدددن معلمددلت التربيددة الخلصددة 

بلإلضدل ة الدف  ،ل ليهد ثقدي أ   بئأدل تمد   والتد ة المعلامد بهدل و لادت  
الدزمي ت  عبد  مدح والدت هم والتعدلوح والتقبد  والدد م رالتقددي قدص 

 اإلدارة وتعدلوح ود دم  قدص تقدديرمعلمدلت الطللبدلت العلديدلت، و 
تختلدو ول دح ال تيجدة ال لليدة [34].    ي دلر مل جلو  د  درا دة 

التدد  ت دددت  [32]و بددد ال تددلح  القريددوت  مددل جددلوت بدد) درا ددة 
اإلمددددلرات العربيددددة معلامدددد  الطلبددددة العددددلدييح  دددد  دولددددة  لددددف تح 

مدددح درجدددة ت لدددف مدددح اي تدددرا  ال   ددد  مقلر دددة  حالمت ددددة يعدددل و 
، ولعددد  هدددذا ايخدددت و  دددلجم بمعلامددد  ذو  اي تيلجدددلت الخلصدددة

  ّالدرا ة ال لبقة ليهل  ح طبيعة العي ة الت  علمت 
متو دددددطلت ا دددددتجلبلت و يمدددددل يتعلددددد  بديلدددددة ال دددددرو  بددددديح      

خدددت و تبعدددلأ ياي تدددرا  ال   ددد  المعلامدددلت ل قدددرات تبعدددلد علئمدددة 
،  قددد تظهددرت ال تددلئ   ددح  دددم وجدددود م ددتويلت الميهدد  العلمدد 

 رو  جوهرية بديح متو دطلت ا دتجلبلت المعلامدلت ل قدرات علئمدة 
اي ترا  ال     تبعلأ يخت و الميه  العلم  للمعلامة، ممل يد ا 
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وامدد   لددف تح متلياددر الميهدد  العلمدد  ي ي عدددا  ددلم أ مددح بدديح الع
ب بعدلد   الت  يم ح تح تيد  الف اخت و درجة اي تدرا  ال   د 

 [30] درح  درا دةمدل جدلو  د  ال تيجدة مدع وتت د  هدذ    ّالمختل ة
بدلخت و لدم تختلدو درجدة اي تدرا  ال   د  الت  ت دت  لدف تح 

ويم ح ت  دير هدذ  ال تيجدة مدح خد   ّ  الم تون التعليم  للمعلام
بدد  س المهددلم بلددض ال ظددر  ددح الميهدد  عيددلم المعلمددلت جمدديعهح 

   ددددد) وللطللبدددددلت   للمعلمدددددلت يقمدددددح بتددددددريس الم هدددددلج؛ العلمددددد 
ت  ت هددح  رضددة للممددل   بمدد   مت ددلون بلددض ال ظددر ت   ددهح، 

 دد  المقلبدد ، تختلدو هددذ  ال تيجددة    دح اخددت و الميهدد  العلمد ّ
التدد    [24]الظ ددر  والقريددوت مددع مددل توصددلت لدد)  تددلئ  درا ددة 

بددددلخت و اختل ددددت م ددددتويلت اي تددددرا  ال   دددد  ح ت دددددت  لددددف ت
ولعدد  هددذا ايخددت و  ددلجم  ددح طبيعددة العي ددة ّ  الميهدد  الدرا دد 

 ت جريت  ليهل الدرا ة ال لبقةّالت  
بديلة ال رو  بيح متو طلت ا تجلبلت تمل  يمل يتعل       

المعلاملت ل قرات تبعلد علئمة اي ترا  ال     تبعلأ يخت و 
)ا لعة  قلية، م تويلت متليار ال ئة الت  تخدمهل المعلامة 

،  قد  م ت ال تلئ   ح صعوبلت تعلام، ا لعة  معية،  لديوح(
ة الت  اخت و متو طلت اي تجلبلت تبعلأ تبعلأ يخت و ال ئ

 ي ترا  ال       بعد اإلجهلد اي  علل  وبعد اتخدمهل المعلامة 
وذل  لصللح العلم ت مع  ئة اإل لعة العقلية، وه  ، العلم

 ر  ل تح  ئة المعلعيح  اذا تيجة متوععة بعض الم و  يمل 
هذ   والعم  معاأ،  قليلأ ه  مح ت ثر  ئلت التربية الخلصة تعقيد

 للطلبة المعوعيح ؛ مح العم  مع ال ئلت األخرنت ثر ممقة ال ئة 
تبليح  قليلأ لديهم خصلئص تختلو  ح العلدييح بلإلضل ة الف 

المعوعيح  قليلأ ت   هم مح  يث  الطلبة  د هذ  الخصلئص 
 ضعو الذا رة وتمتت اي تبل  وبطو التقدم ال وع والمدة؛ 

الم لجئة وظهور ال لو لت غير الت ي ية والتليرات اي  عللية 
جميعهل خصلئص تتطلب وعتلأ وجهداأ اضل يلأ ألج  التعلم  
معهل، لتم      ال هلية مصدراأ مح مصلدر الضلوط المه ية 

  الت  تيد  الف اي ترا  ال     لدن العلمليح مع هذ  ال ئةّ
ولدن مقلر ة هذ  ال تيجة ب تلئ  الدرا لت ال لبقة، ي   ظ ت هل 

لت الف الت   [30] رح لئ  درا ة اختل ت  مل جلوت ب)  ت توصا
 مح تبلاد العلمليح مع الطلبة ذو  اإل لعلت المتعدادة ي عل وحتح 

وال  ياة  العقلية مع ذو  اإل لعة العلمليح مح ت ثر المعور
لت ل) و ذل  اختل ت مع   وال ر يةّ  [31] لمد درا ة مل توصا

ئة اإل لعة الذيح يتعلملوح مع   يحالمعلامتح الف الت  تملرت 
مح تولئ  الذيح  ت لف م تون    اي ترا  ال    المديدة 

هذ  ال تيجة ّ  واختل ت ايضلأ يتعلملوح مع  ئلت اإل لعة األخرن
لت ل)  تلئ   الت  تملرت  [35]وبلي جزل      درا ة  مل توصا

 ذو  األط ل  معلم  لدن اي ترا  ال       بةالف تح 

لدن   لي) ه  ممل ت لف  ل ت وال لو ية اي  عللية ايضطرابلت
ويم ح ت  ير هذا ايخت و الف تح   ّاألخرن ال ئلت معلم 

الدرا ة ال للية لم ت خذ م توي  العلمليح مع اإل لعلت المديدة 
والعلمليح مع ايضطرابلت اي  عللية وال لو ية ضمح م تويلت 

قلية اعتصرت  لف  ئلت العلمليح مع اإل لعة الع، و الدرا ة
مح جل ب آخر،   وصعوبلت التعلام واإل لعة ال معية والعلديوحّ

الت   [26]ريمة ال للية جزئيلأ مع درا ة الدرا ة  تلئ  تملبهت 
تختلو بلخت و  وع تملرت الف تح م تويلت اي ترا  ال     

 بل  ز، و ذل  تقلطعت هذ  ال تلئ  مع درا ة اإل لعة
 م تون اي ترا  ال    بليح تالت  تملرت الف تح  [37]و ي و

  ئة متلير الف عزني  لدن العلمليح مع  ئلت اإل لعة المختل ة 

 .المعلم التدريبية و مر  وخل ية معهل يتعلملوح الت  اإل لعة
 التوصيات. 7

 ا دددددددت لداأ الدددددددف  تلئجهدددددددلالدرا دددددددة ال لليدددددددة  دددددددح يدددددددتمخض       
 :التوصيلت التية

لمعلامددديح والمعلمدددلت  دددو  لقدددد ورمدددلت تدريبيدددة وم لضدددرات   -
 د  المدر دة و ي يدة توظي هدل  بدلل  سالمملر لت الت  تعزز الثقة 

 مدر يلأ لزيلدة  ل لية مملر لتهم التعليميةّ 
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تصدددددميم وت  يدددددذ البدددددرام  الوعلئيدددددة والع جيدددددة بهددددددو م دددددل دة  -
العدددددددددلمليح مدددددددددع األ دددددددددراد ذو  ال لجدددددددددلت الخلصدددددددددة وت دددددددددلي هم 

لي دددتراتيجيلت التددد  يجدددب اتبل هدددل مدددح تجددد  خ دددض المصدددلدر ب
 الميدية لهلّ 

 قدد دورات تدريبيدة عبد  الخدمدة وتث دلو الخدمدة  دو  متطلبدلت  -
 وظروو العم  مع األ راد ذو  ال لجلت الخلصةّ

تعددرو ال ددب  الم ل ددبة لتهيئددة المدددارس لتم دديح المعلامدديح مددح  -
  ترا  ال     لديهمّ    تداو تدوارهم ب   ة لتقلي  م تون اي

ت هيددد  متخصصددديح عدددلدريح  لدددف تقدددديم اي تمدددلرات ال زمدددة  -
 للتصد  لضلوط العم  واي ترا  ال    ّ

اجددددراو مزيددددد مددددح الدرا ددددلت العلميددددة للوعددددوو  لددددف األ ددددبلب  -
والظدددروو التددد  تخلددد  المدددعور بدددلي ترا  ال   ددد  لددددن العدددلمليح 

    ميداح التربية الخلصةّ

 المراجع
 المراجع العربية أ:

اتجلهلت معلملت ريلض (ّ 5331م مد،  هلم ابراهيمّ ) [2] 
بعض   األط ل    و العم  مع الط      ضوو

ر للة ملج تير غير  المتليرات ال   ية والديموجر يةّ
 العربية: جلمعة القلهرةّ م مورة، جمهورية مصر

م تويلت اي ترا  ال     (ّ 8775 بدالر مح،  ل  ) [7]
و  عت) ببعض  لدن الممر يح التربوييح    األردح

ّ ر للة ملج تير غير م مورة، جلمعة اليرمو ، المتليرات
 اربد: األردحّ

(ّ ضلوط مه ة التدريس 5330األ ور، م مد المبراو ّ ) [15]
مجلة  لم ال  س،  وبعض متليرات المخصية للمعلمّ

 لل تلبّالقلهرة: الهيئة المصرية العلمة ، (841العدد )
 للمعلميح ال     اي ترا (ّ 5339 رمّ ) دردير،  مو  [16]

 ّالمم  ت مواجه) و  عتهل ب  لليب ال مط )ت، ب( ذو 
 .ال يوم جلمع) مصر:ة، م مور  غير ملج تير ر للة

 (ّ م تويلت5383 ملر والربض ، وائ ّ ) ال ري لت، [20]

 م ل ظة    األط ل  ريلض معلملت لدن ال     اي ترا 

، اإل  ل ية ألب لث العلوم ال جلح جلمعة مجلة جلوح، 
 ّ(2) 54،  لبلس

 ومصلدر  ال     (ّ اي ترا 8779زيداحّ ) ال رطلو ، [22]

 التربية، جلمعة مجلة  لية الخلصةّ التربية معلم  لدن

 76ّ-29 ،858، ممس  يح
 معلم  لدن ال     اي ترا (ّ 5333)ّ زيد البتل ،[23] 

 ت لديمية م مورات ّ الريلض:الخلصة التربية ومعلملت

 الخلصةّ التربية
(ّ اي ترا  5383ظ ر ،  عيد، والقريوت ، ابراهيمّ )لا [24]
صعوبلت التعلم     لدن معلملت الت ميذ ذو ل     ا

 6المجلة األرد ية    العلوم التربوية، ّ  لط ة  ملح
(0)، 892-873ّ 

اي ترا  ال     والرضل  ح (ّ 5383ريمة، ال يدّ ) [26]
و  عتهمل  الخلصة ال يلة لدن معلم  ذون اي تيلجلت

، ميتمر الجمعية المصرية للدرا لت ببعض المتليرات
 مصرّ ال   ية:

 ال   ية الضلوط (ّ مصلدر5339الزيود ، م مدّ )[27] 

 م ل ظة    الخلصة معلم  التربية لدن ال     واي ترا 

مجلة جلمعة دمم ، ّ ببعض المتليرات و  عتهل ال ر 
50 (5 ،)817-587ّ 

 (ّ اي ترا 5336القريوت ، ابراهيم والخطيب،  ريدّ ) [28]

 العلدييح وذو  الط ب معلم  مح  ي ة لدن ال    

 جلمعة ، التربية  لية مجلةّ بلألردح الخلصة اي تيلجلت

 842ّ-808(، 50)58 المت دة،  العربية اإلملرات
 (ّ اي ترا 5332الخرابمة،  مر و ربيلت، ت مدّ )[29] 

 ذو  صعوبلت الطلبة مع العلمليح المعلميح لدن ال    
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 للعلوم القرن تم جلمع) مجل) المصلدرّ غرو    التعلم

 038ّ-570(، 5)89 وايجتمل ية واإل  ل ية، التربوية
 مع العلمليح لدن ال     اي ترا (ّ 8777 د لحّ )  رح،[30] 

  دوة ّعطر دولة    اي تيلجلت الخلصة ذو  األمخلص

 ل يلة ت ض   و ية تج  مح والمه   ال     اإلرملد

 الخلي  جلمعة الخلصةّ اي تيلجلت ذو  األمخلص

 .للمعوعيح العمل ية الجمعية مع بللتعلوح العرب 
 الطلبة معلم  لدن ال     اي ترا (ّ 8777ر لّ )  لمد، [31]

م مورة،  غير ملج تير ر للة ّاليمح     قليأل المعوعيح
  األرد يةّ الجلمعة  ملح:

 (ّ اي ترا 8771ال تلح،  يص ّ ) و بد ابراهيم القريوت ،[32] 

 ومعلم  العلدييح الط ب معلم   ي ة لدن ال    

 مجلة اإلملراتّ بدولة الخلصة اي تيلجلت ذو  الط ب

 802ّ - 72 ،82اإلملرات،  جلمعة  التربية،  لية
 ب: المراجع األجنبية
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Abstract: This study aimed at determining the level of psychological burnout among special 

education female teachers compared with the ordinary female teachers at Al-Baha Directorate 

in the Kingdom of Saudi Arabia.  Data were collected from a total of (81) female teachers 

such that (29) teachers were special education teachers which represented (97%) of the target 

population of the special education teachers at Al-Baha Governorate, and (52) ordinary 

female teachers who were randomly selected from (548) schools belong to Al-Baha 

educational directorate in 1431/1432 scholastic year.  Maslach Burnout Inventory (MBI) was 

used to collect data from the subjects. The results revealed that special education teachers 

suffer a mediocre level of emotional exhaustion, depersonalization, and general burnout, 

while they suffer a high level of lack of personal accomplishment.  It was also found that 

other disciplines teachers suffer a mediocre level of emotional exhaustion, and a high level of 

lack of personal accomplishment, as they suffer from a low level of depersonalization and 

general burnout.  The findings revealed that special education teachers suffer a greater degree 

of emotional exhaustion, depersonalization, as well as general burnout compared with other 

disciplines teachers, while they suffer a lower degree of lack of personal accomplishment.  

While no statistically significant mean score differences were reveled due to the teachers’ 

qualification, the results reveald a statistically significant mean score differences due to 

category served by the teacher. 
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