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 مقجمة :

يتعخض العاممؾن في القظاعات  السيشية و األعسال السختمفة لرعؾبات في مجال عسميؼ        
 تشعكذ عمى آرائيؼ وعمى مجى تحقيق أىجاف السؤسدة التي يعسمؾن بيا .

ويؾاجو األخرائي الشفدي كغيخه مؽ السيشييؽ و العامميؽ صعؾبات كثيخة قج تخجع إلى        
عجة أسباب، مادية كانت أو معشؾية، وتدبب لو اضظخابات نفدية وسمؾكية متعجدة تعيقو عمى 
أداء ميامو برؾرة أفزل، حيث يقؾم األخرائي الشفدي بالسسارسة السباشخة لمخجمات الشفدية 

تقجيؼ الخجمات العالجية الشفدية و اإلرشاد الشفدي لمتالميح داخل مجارس ذوي التي تقؾم عمى 
 االحتياجات الخاصة . 

يتسثل  ىجف التؾجيو واالرشاد الشفدي في التأكيج عمى أن ذوي االحتياجات الخاصة يشبغي        
اية أن يحرمؾا عمى أفزل مدتؾى معيذي مسكؽ ويتستعؾن بفخص تعميسية عالية السدتؾى ورع

صحية واجتساعية مشاسبة، وقج زادت أىسية دور األخرائي الشفدي بديادة االىتسام بحوي 
 االحتياجات الخاصة.

ال يقترخ دور التؾجيو واالرشاد الشفدي عمى تؾضيح كيؽية التعامل مع الظفل وإنسا يتسثل       
حديؽ جسيع أوضاعيؼ في التأكيج عمى أن ذوي االحتياجات الخاصة يشبغي أن يدداد االىتسام بت

 الحياتية.

عمى الخغؼ مؽ أىسية ما يقؾم بو االخرائي الشفدي مؽ تقجيؼ الخجمات الستعجدة، وأىسية        
مسارستو ألدواره السيشية، فقج يؾاجو بعض الرعؾبات التي تؤثخ بذكل سمبي عمى أدائو السيشي، 

مجيجة ومؽ السسكؽ أن يؤدي ذلػ  فسيشة االرشاد الشفدي مؽ السيؽ االجتساعية التي تؾصف أنيا
االجياد والزغط الحي قج يتختب عميو إلى حالة مؽ االعياء السيشي لجى األخرائي الشفدي مسا 
يؤثخ سمبا عمى فاعمية السسارسة السيشية والسدتخشجيؽ السدتفيجيؽ مؽ الخجمة وقج يتعخض إلى 

بالعؾامل الذخرية لألخرائي مجسؾعة مؽ الزغؾط التي قج تعيق أداءه حيث يتأثخ ذلػ الجور 
الشفدي و عخوف بيئة العسل السحيظة بو، وكثيخا ما يؾاجو مؾاقف عجيجة يتعخض خالليا الستشداف 
جدجي وانفعالي يؤثخ سمبا في حالتو الرحية و الشفدية واالجتساعية و يشعكذ بجوره عمى مدتؾى 

 مؽ بسجسؾعة يترف الشفدية الخجمة مجال في العسل طبيعة : أن(1)رضاه في العسل، ويخى الكخدي
                                                           

1
واألىمية ، دراسات العمؾم  : الخضا الؾعيفي لجى العامميؽ في الشذاط الخياضي في الجامعات األردنية الخسسيةتالكخدي ،عرس - 
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 والخضا التؾافق كان كمسا السيشي، والخضا الشفدي التؾافق في تحقيق تؤثخ التي الستذابكة العالقات
 .  متسيدا العسل في الشجاح و والعظاء كان األداء كمسا مختفًعا السيشة عؽ

الخضا  يذسل فالخضا: واإلرضاء الخضا :ىسا أساسيتيؽ مجسؾعتيؽ مؽ السيشي يتكؾن التؾافق     
وزمالء السؤسدة  مذخف : مؽ العسل بيئة جؾانب مختمف عؽ الخضا و العسل عؽ االجتساعي

إنتاجية  يتزح مؽ فإنو اإلرضاء أما ، العسل ونؾع واألجخ العسل الفخد وساعات بيا يعسل التي
يعسل  التي والسؤسدة، زمالؤه و مذخفو إليو بيا يشغخ التي الظخيقة مؽ و العسل في الفخد وكفاية

 . بيا

ومؽ خالل تتبع بعض الجراسات الدابقة في ىحا السجال ، نجج الجراسة التي قام         
 التخبؾي  السخشج تؾاجو التي السعؾقات و الرعؾبات معخفة إلى والتي ىجفت  1986)،يالؿيد(بيا
 الجراسة نتائج أسفخت و. تخبؾية مخشجة و مخشجا ( 279 ) مؽ عيشة الجراسة تكؾنت و العخاق في
 : -اآلتي وجؾد عؽ

 . األمؾر أولياء مع العسل مجال في الرعؾبات مؽ العجيج 1 -

 . اإلرشاد و التؾجيو مذخف مع العسل مجال في الرعؾبات مؽ العجيج 2 -

 ( 1 ). التجريدية الييئة مع العسل مجال في الرعؾبات مؽ العجيج وجؾد 3 -

( عمى األخرائييؽ الشفدييؽ اتزح مؽ خالليا أن 0987اليأس : أما دراسة )زىخان و 
 -الرعؾبات التي تعؾق أداء عسميؼ بكفاءة ىي : 

 عجم تؾافخ االختبارات و السقاييذ الشفدية الالزمة في معغؼ السجارس . -
 نقص اإلمكانات السادية. -
 عجم تؾفخ مكان مدتقل لسخاكد التؾجيو االجتساعي و الشفدي . -
 ميدانية مدتقمة لمكتب الستخررة .عجم وجؾد  -

 073عمى  (Huebner&Scott,1993)وفي دراسة أجخاىا كل مؽ ىيبشخ و سكؾت         
أخرائي نفدي كان اليجف مشيا: التعخف عمى األدوات و السيام واحتياجاتيؼ التجريبية ومجى 

                                                                                                                                                                      
  
1
 ، رسالة ماجدتير غير مشذهرة ،الستغيرات بعض ضهء في الشفدي السرشج ألداء تقيسيو دراسة :شهمان ، زياد محسهد نقال عن  -  

   .121كمية التربية الجامعة اإلسالمية غزة، ص 
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شة أوضحؾا رضاىؼ % مؽ أفخاد العي75الخضاء السيشي لجييؼ، وأوضحت الشتائج أن  ما يقخب مؽ 
 (  1عؽ عسميؼ .كسا أوضحت نتائج الجراسة الحاجة إلى تشؾع و ثخاء البخامج التجريبية ألفخاد الغيشة.)

عمى الخغؼ مؽ ىحا االىتسام مؽ قبل الباحثيؽ إاّل أنو ال تؾجج في حجود اطالع الباحثان دراسة     
زليتؽ ، ونغخا ألىسية الجور الجي يقؾم بو تشاولت ىحا السؾضؾع في البيئة الميبية وخاصة في مجيشة 

األخرائي الشفدي، وفي ضؾء ما سبق رأى الباحثان ضخورة تشاول ىحه الغاىخة بالجراسة والبحث، 
 لغخض لجيو؛  الؾعيفي بالخضا الرعؾبات التي تؾاجو األخرائي الشفدي وعالقتياتشاول مؽ خالل 

 التي ميشتو مع ومتكيفا متؾافقا يربح و فاعال عزؾا حتى يربح الشفدي األخرائي  مداعجة
 عسمو. في ألدائو الؾعيفي تحديؽ السدتؾى  عمى والعسل بيا يعسل

 -مذكمة البحث :

تتحجد مذكمة البحث في التداؤل الخئيدي التالي : ما الرعؾبات التي تؾاجو االخرائي      
 الشفدي السجرسي وما عالقتيا بالخضا الؾعيفي بسجارس ذوي االحتياجات الخاصة بسجيشة زليتؽ ؟

ولإلجابة عمى ىحا الدؤال الخئيدي كان البج مؽ اإلجابة عمى عجد مؽ األسئمة الفخعية والتي    
 ص ؼيسا يمي : تتمخ

الرعؾبات التي تؾاجو االخرائي الشفدي السجرسي بسجارس ذوي االحتياجات الخاصة في  ما -0
 ؟ مجيشة زليتؽ 

خرائي الشفدي السجرسي بسجارس ذوي االحتياجات الخاصة ألما مدتؾى الخضا الؾعيفي ل -5
 ؟ في مجيشة زليتؽ 

ىل تؾجج عالقة ارتباطية بيؽ مدتؾى الرعؾبات ومدتؾى الخضا الؾعيفي لجى االخرائي  -3
 الشفدي السجرسي بسجارس ذوي االحتياجات الخاصة بسجيشة زليتؽ؟

ىل تؾجج فخوق ذات داللة احرائية في مدتؾي الرعؾبات التي تؾاجو األخرائي الشفدي  -4
 السجرسي تعدى لستغيخ الخبخة ؟

داللة احرائية في مدتؾى الخضا الؾعيفي  لألخرائي الشفدي ىل تؾجج فخوق ذات  -5
 السجرسي تعدى لستغيخ الخبخة؟

                                                           
1
(، بعض الرعؾبات الستعمقة بتقجيؼ الخجمة الشفدية السجرسية ، السؤتسخ الخابع عذخ لعمؼ   الشفذ ، 0998) :حدؽ ، حدؽ عمي  - 

 القاىخة .
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 أىجاف البحث : 

 -ييجف البحث إلى تحقيق ىجف رئيدي ىؾ : 

التعخف عمى الرعؾبات التي تؾاجو االخرائي الشفدي السجرسي وعالقتيا بالخضا الؾعيفي 
 .االحتياجات الخاصة بسجيشة زليتؽ بسجارس ذوي 

 -كسا ييجف البحث إلى تحقيق األىجاف الفخعية التالية :

التعخف عمى الرعؾبات التي تؾاجو االخرائي الشفدي السجرسي بسجارس ذوي  -0
  . االحتياجات الخاصة في مجيشة زليتؽ 

خرائي الشفدي السجرسي بسجارس ذوي ألالتعخف عمى مدتؾى الخضا الؾعيفي ل -5
 . سجيشة زليتؽ ب االحتياجات الخاصة 

التعخف عؽ طبيعة العالقة بيؽ مدتؾى الرعؾبات ومدتؾى الخضا الؾعيفي لجى  -3
 .االحتياجات الخاصة بسجيشة زليتؽ االخرائي الشفدي السجرسي بسجارس ذوي 

فدي التعخف عؽ الفخوق االحرائية في مدتؾي الرعؾبات التي تؾاجو األخرائي الش -4
 .السجرسي تعدى لستغيخ الخبخة 

شفدي السجرسي االحرائية في مدتؾى الخضا الؾعيفي  لألخرائي الالتعخف عؽ الفخوق  -5
 . تعدى لستغيخ الخبخة

 مبررات البحث :

إن الحاجة السمحة لؾجؾد بخامج التؾجيو واإلرشاد، ووجؾد األخرائي الشفدي  لو        
العجيج مؽ الجوافع والسبخرات، فالتعخف عمى األخرائي  الشفدي وخرائرو وأدواره، 

ات التي تعؾقو أثشاء عسمو واألىجاف التي يدعى إلى تحؿيقيا، وماـية الخجمات والسعؾق
التي يقجميا. كل ذلػ وغيخه يّؾلج لجيشا مبخر حؿيقي ودافع ضخوري، نحؾ تشاول ىحا 
السؾضؾع بالبحث والجراسة حتى يتؼ التعخف عمى طبيعة عسل األخرائي  الشفدي 

مشاطق الزعف والعسل عمى تظؾيخىا السجرسي في مجارسشا اليؾم، والؾقؾف عمى 
وإصالحيا، وكحلػ التعخف عمى مشاطق القؾة وتعديدىا، والشسؾ والخقي بسيشة التؾجيو 
واإلرشاد الشفدي السجرسي، بػية االسيام في وصؾل األفخاد الحيؽ تقجم ليؼ ىحه 
الخجمات، إلى أعمى مدتؾيات الرحة الشفدية، وبحلػ نزيف لبشة ججيجة إلى بخامج 

 ىتسام بالعسمية االرشادية واالخرائي الشفدي.اال

 أىسية البحث :
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 تكسؽ أىسية البحث الحالي في جانبيؽ ميسيؽ ىسا :  

 أوال :األىسية الشغرية :

إلقاء مديج مؽ الزؾء عمى الرعؾبات التي تؾاجو األخرائي الشفدي و التي تؤثخ  -0
الشفدي لمخجمات  عمى فعاليتو في الؿيام بجوره ، وتحؾل دون تقجيؼ األخرائي

اإلرشادية لحوي االحتياجات الخاصة و بالتالي وضع الخظط الالزمة لمتغمب عمى 
ىحه الرعؾبات مسا يداعج عمى تييئة السشاخ السشاسب لتقجيؼ الخجمات االرشادية 

 عمى نحؾ فعال .
تذكل أىسية تؾفيخ الخجمات الشفدية لحوي االحتياجات الخاصة بذكل فعال داخل  -5

و السخكد أىسية كبخى حيث تداعج في التعخف عمى امكاناتيؼ وتشسية السجرسة أ
 مياراتيؼ .

كسا يدتسج ىحا البحث أىسيتو مؽ كؾنو يتشاول متغيخيؽ يديسان إلى حج كبيخ في  -3
تحجيج معجالت األداء اإلرشادي لألخرائي الشفدي وإلى أي مجى يسكشو تقجيؼ 

 صة بذكل جيج .خجمات التؾجيو واإلرشاد لحوي االحتياجات الخا
 ثانيا : االىسية التظبيقية :

 ، اإلرشادية بالعسمية والسيتسؾن  الجارسؾن  مؽ نتائج ىحا البحث  مؽ الستؾقع أن يدتفيج -0
  التؾجيو دراسات مجال في ججيجة إضافة وتعتبخ  ،لجييؼ السعخفة مؽ رصيج تديج وقج

 . واألخرائي الشفدي واإلرشاد
لجراسات أخخى الحقة ، يتؼ مؽ خالليا تشاول السؾضؾع مؽ قج يفتح ىحا البحث السجال  -5

 جؾانب أخخى تعج مكسمة لمسؾضؾع الحالي.
 حجود البحث :

 (5105-5104الحجود الدمشية : يتحجد البحث الحالي بالعام الجامعي )

 الحجود البذخية : األخرائيؾن الشفديؾن العاممؾن بسجارس ذوي االحتياجات الخاصة بدليتؽ.

 مجارس ومخاكد ذوي االحتياجات الخاصة الؾاقعة في نظاق مجيشة زليتؽ .: لسكانيةالحجود ا

 مفاهيم البحث :  

 :السجرسي الشفدي األخرائي  تهاجو التي أوال: الرعهبات
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يقرج بيا الرعؾبات والسذكالت التي تؾاجو األخرائي الشفدي في السؤسدة التعميسية   
ويخى األخرائي أنيا تعيق أداء عسمو بكفاءة، سؾاء أكانت ىحه الرعؾبات شخرية أو 
 إدارية أو صعؾبات تتعمق بظبيعة العسل أو أولياء األمؾر أو تتعمق بالتجريب أو اإلشخاف.    

جيجىا في ىحه البحث مؽ خالل الجرجة الكمية التي يحرل عمييا وتحيا عرفتويسكن 
 .البحث في ىحا الرعؾبات السدتخجم مؿياس األخرائي الشفدي في

 باالرتياح شعؾره في الستسثل السخشج اإلحداس الجاخمي لجى ىؾ :ثانيا : الرضا الهعيفي 
 والخضا عؽ ، اإلرشادي بالعسل والدعادة نتيجة إلشباع حاجاتو ورغباتو مؽ خالل ؾيامو

اإلرشادي في السجرسة  عسمو نحؾ شعؾر األخرائي الشفدي  إلى تابع يذيخ متغيخ العسل
 (1).اإلرشادي السختمفة لمعسل مؽ العشاصخ ومرجر ىحا الذعؾر نابع

 عؾامل نتيجة اإلشباع ىحا ويتحقق ، السيشية الفخد حاجات إشباع ىؾ درجةالرضا الهعيفي :  
 ،وتمػ ذاتو العسل مثل الجاخمية والعؾامل ، العسل بيئة مثل الخارجية العؾامل مشيا ، متعجدة

 محققا تحمخ، و دون  عميو مؿبال ؼيو راغبا ، عسمو راضيا عؽ الفخد تجعل أن مؽ شأنيا العؾامل
 عميو يحرل ما بيؽ و عسمو، مؽ الفخد يخيجه ما مع متشاسبا و السيشية وميؾلو ورغباتو، لظسؾحاتو

 (2)الؾاقع .في 

أو الدعادة  بالقشاعة واالرتياح الشفدي الذعؾر "بأنو الهعيفي الرضا ) العجيمي (ويعرف
والتؾقعات مع العسل نفدو وبيئة العسل ومع الثقة والؾالء واالنتساء  والخغبات الحاجات إلشباع

 .(3) لمعسل ومع العؾامل والسؤثخات األخخى ذات العالقة

لمخضا عؽ العسل اإلرشادي ؼيسكؽ تحجيجه في ىحه البحث بأنو الجرجة  التعريف اإلجرائي أما
 في ىحا السدتخجم العسل الخضا عؽ مؿياس الكمية التي يحرل عمييا األخرائي الشفدي في

 .البحث

ىشاك عجة تعخيفات لألخرائي الشفدي مشيا أنو : ذلػ الذخص ثالثا : األخرائي الشفدي :
الستخرص الحي يدتخجم األسذ والتقشيات والظخق واإلجخاءات الديكؾلؾجية ويتعاون مع 

                                                           
1
،مدتؾى الخضا عؽ العسل اإلرشادي لجى مخشجي السخحمة االبتجائية الستخرريؽ وغيخ  :الذيخي ،عبجهللا بؽ عمي أبؾعخاد  - 

 .05ص ه،0451خبية : جامعة أم القخى ،الستخرريؽ ، رسالة ماجدتيخ ، كمية الت
السذعان ، عؾيج الدمظان : دراسة مقارنة في الخضا السيشي بيؽ العامميؽ في القظاع الحكؾمي و العامميؽ في القظاع الخاص،  - 2

 .574، ص0993مجمة الجراسات الشفدية ، رانؼ ، 
، ناصخ دمحم : الجوافع و الحؾافد و الخضا الؾعيفي في األجيدة الحكؾمية بالسسمكة العخبية الدعؾدية ، مجمة اإلدارة العامة  العجيمي - 3 

  58ه ، ص0413،  36: الخياض ، العجد 
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غيخه مؽ األخرائييؽ في الفخيق اإلكميشيكي مثل الظبيب والظبيب الشفدي واألخرائي 
اناتو في تفاعل ايجابي بقرج فيؼ االجتساعي والسسخض، كل في حجود إعجاده وتجريبو وإمك

ديشاميات شخرية العسيل )السخيض( وتذخيص مذكالتو و التشبؤ باحتساالت تظؾر حالتو 
ومجى استجابتو لسختمف أساليب العالج ثؼ العسل عمى الؾصؾل بو إلى أقرى درجة تسكشو 

 مؽ التؾافق الذخري و االجتساعي .

يجرس الدمؾك اإلنداني والعسميات العقمية  ىؾ ذلػ الذخص الحيويعرف األخرائي الشفدي 
 . (1)ويعسل عمى تظبيق ما تعمسو في عسميات تقؾيؼ عالج األمخاض الشفدية والعقمية

 تعخيفو يسكؽ التعخيفات لألخرائي الشفدي مؽ العجيج عمى الباحثان اطالع بعج :األخرائي الشفدي
 العمسية، بالسعمؾمات تدويجه ويتؼ وعسمًيا نغخًيا أكاديسًيا إعجاده الحي يتؼ الذخص ذلػ: بأنو إجرائيا

 في مخاكد تجريبو يتؼ و بالجامعات، الشفذ عمؼ أقدام في والتظبيؿية واألكاديسية السيشية والسيارات
 وخبخاء متخرريؽ. أساتحة إشخاف تحت السجارس، وفي الشفدية، والعيادات الشفدي اإلرشاد

السجتسع، والدبب في   أفخاد عامة عؽ يختمفؾن  الحيؽ األفخاد ىؼ رابعا: ذوي االحتياجات الخاصة :
في  االحتياجات تمػ وتتسثل سؾاىؼ، دون  بيا يتفخدون  األفخاد ليؤالء خاصة احتياجات وجؾد ذلػ

 تدتؾجبيا كميا أو أو تعجيالت أو أدوات أجيدة أو التجريذ طخائق وأساليب بخامج أو خجمات أو
ومجتيا الخرائص التي يترف بيا كل فخد  وحجسيا طبيعتيا وتحجد الحياتية، عخوفيؼ بعزيا

 . (2)مشيؼ
فخاد السمتحقؾن بسجارس أنيؼ األ إجرائياذوي االحتياجات الخاصة مرظمح تعريف ويعرف الباحثان 

ذوي االحتياجات الخاصة ويعانؾن مؽ إعاقة بديظة أو متؾسظة سؾاء كانت إعاقة سسعية أو 
برخية أو جدسية أو عقمية أو سمؾكية أو لغؾية أو تعميسية مسا يدتجعي تدويجىؼ بخجمات خاصة 

 مؽ أجل مداعجتيؼ عمى تحقيق أقرى ما يسكشيؼ الؾصؾل إليو مؽ نسؾ وتؾافق. 
 دراسات سابقة : 

 تؼ تقديؼ الجراسات الدابقة حدب مؾضؾع البحث الحالي إلى قدسيؽ وىي كالتالي :
 تشاولت الرعهبات في االرشاد الشفدي : دراسات اوال :

                                                           

 
1
 013عبج العاطي ،حدؽ مرظفى : عمؼ الشفذ اإلكميشيكي ، دار الؿباء : القاىخة ، ص - 

ة ، ىذام : واقع غخف السرادر الخاصة بالظمبة ذوي االحتياجات الخاصة ، مجمة جامعة الشجاح الرباح ،سييخ و ششاع - 2
 .55، ص  5101،  8، عجد 84لألبحاث )العمؾم االندانية( ، مجمج 
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 1986) (1):، خميل  (دراسة -1
 وما السعؾقات الثانؾية، السجارس في اإلرشاد و التؾجيو فعالية عمى التعخف إلى الجراسة ىجفت    
  . فعاليتيا و اإلرشاد بخامج أىجاف تحقيق عمى وتؤثخ التخبؾي  السخشج يتعخض ليا التي

 فييا مخشجون  يؾجج التي السجارس مؽ طالبا ( 480 ) و مجيخا ( 24 ) مؽ  الجراسة تكؾنت عيشة
 : اآلتي وكان مؽ نتائج ىحه الجراسة ، مجرسة ( 12 ) عجدىا كانو  ، تخبؾيؾن 

 .اإلرشاد عؽ خاطئة ترؾرات يحسمؾن  ألنيؼ التخبؾييؽ السخشجيؽ مع متعاونيؽ غيخ السعمسيؽ أن 1-
بدخية  االحتفاظ عجم السخشج مؽ الظمبة تؾقع الظمبة، عيشة بيا انفخدتالتي  سعؾقاتالمؽ  2 -

اإلدارة  مؽ والخؾف سشا، أكبخ ألنو السخشج عمى مذكالتيؼ عخض مؽ الخجل وكحلػ السعمؾمات،
 . التخبؾي  لمسخشج زيارتيؼ عشج السجرسية

 1986)(2) :، رمح ( دراسة -2 
 مؽ الستؾسظة السخحمة في التخبؾي  اإلرشاد تؾاجو التي الرعؾبات الجراسة إلى معخفة ىجفت       
    عيشة تكؾنت مؽ عمى الجراسة وكانت في مجيشة بغجاد والسجيخيؽ السخشجيؽ التخبؾييؽ، نغخ وجية

ومؽ نتائج ىحه  ، بغجاد في السجارس الستؾسظة في ومجيخة مجيخ ( 59 ) و ومخشجة، مخشج  ( 59)
 -:أىسيا مؽ صعؾبات عجة وجؾد الجراسة 

 . والسجرسة األسخة تعاون  عجم  1 -
 . التخبؾييؽ السخشجيؽ مع السعمسيؽ تعاون  عجم 2 - 

 . اإلرشاد لتجخبة بالشدبة اإلعالم وسائل ضعف - 3
 . األىجاف السخجؾة تحقيقلالسشاسبة  اإلرشاد أساليب استخجام عجم 4 - 
 . الجساعي اإلرشاد نذاط تشفيحلمشاسب  مكان إلى الحاجة 5 -
 . اإلرشادي الشذاط تشفيحل السادي الجعؼ قمة 6 -

  
 
 

                                                           
بغجاد ، خميل، دمحم، تقؾيؼ تجخبة التؾجيو واإلرشاد في السجارس الثانؾية في العخاق،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ، جامعة  -  1

      .0986العخاق،
2
رمح ، رمزان، الرعؾبات التي تؾاجو اإلرشاد التخبؾي في السخحمة الستؾسظة مؽ وجية نغخ السخشجيؽ التخبؾييؽ والسجيخيؽ، رسالة  - 

 .  0986ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، جامعة بغجاد، العخاق،
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 1995) (1):وعامهدي، دراسة)فرح-3

 األردن في الحكؾمية السجارس في التخبؾي  السخشج مذكالت عمى التعخف إلى الجراسة ىجفت  
 .األكاديسي ومؤىمو وخبختو السخشج بجشذ وماعالقتيا 

 األردن مجيخيات جسيع في الحكؾمية بالسجارسيؽ التخبؾي لسخشجيؽامؽ  الجراسة مجتسع تكؾن 
 السجيخيات. جسيع مؽ عذؾائيا اختيارىؼ تؼ ومخشجة مخشج بيؽ  ( 200 )الجراسة  عيشة كانت و 

 .مجاالت ستة عمى مؾزعة فقخة  ( 51 ) مؽتكؾنت  استبانة كانت أداة الجراسة 
 السذكالت مجال ىي السذكالت مؽ عجد فييا عيخ التي السجاالت أن الجراسة وكان مؽ نتائج 

 .والتجريب اإلعجاد ومجال اإلرشادية العسمية نحؾ االتجاىات الفشية ومجاالت
 السخشجيؽ لجى السذكالت متؾسظات بيؽ إحرائية داللو ذات فخوق  وجؾد الشتائج أعيخت كسا

 بيؽ إحرائية داللو ذات فخوق  تؾجج ولؼ اإلرشاد، في وخبختو السخشج جشذ مؽ كل إلى تخجع 
 .لمسخشج العمسي السؤىل إلى تعؾد السذكالت متؾسظات

 ."األردن في التخبؾييؽ السخشجيؽ مذكالت" :بعشؾان وىي
 1998)(2) :، رضهان ( دراسة-4

 الزفة في السجارس الحكؾمية في التخبؾي  السخشج تؾاجو التي الرعؾبات و السذكالت حؾل      
 التي الرعؾبات السذكالت و عمى التعخف إلى الجراسة ىجفت و الؾطشية الدمظة عيج في الغخبية
 كانت ما إذا معخفة و ، الغخبية الزفة في الؾطشية الدمظة عيج في التخبؾي  السخشج تؾاجو

 ،و السؤىل اإلرشاد ،و الخبخة و ، الجشذ " مثل السدتقمة بالستغيخات يتأثخ تابع كستغيخ السذكالت
 األصمي الكمى السجتسع دراسة تست حيث ، " الدكشى السؾقع و ، العمسي التخرص و ، العمسي
 و مخشًجا (200) أفخاده عجد البالغ السجتسع حجؼ صغخ و اإلرشادي، البخنامج نذؾء بدبب لمجراسة
 درجة ومؿياس أداة  بتظؾيخ الباحثة قامت و ، الغخبية الزفة مجيخيات جسيع عمى مؾزعيؽ مخشجة

 : التالية الشتائج إلى الباحثة تؾصمت و ، السخشجيؽ عشج السذكالت ليحه الرعؾبات
 عمى الرعؾبات درجة حيث مؽ األول التختيب احتل اإلرشادية العسمية نحؾ االتجاىات مجال 1-

                                                           
فخح، عجنان وعامؾدي، كفى، السذكالت التي تؾاجو السخشجيؽ التخبؾييؽ في السسمكمة األردنية الياشسية، رسالة ماجدتيخ غيخ  - 1

 . 0995مشذؾرة، جامعة اليخمؾك، األردن، 
2
لؾطشية، رسالة رضؾان، صاؼية، السذكالت التي تؾاجو السخشجيؽ التخبؾييؽ في مجارس الزفة الغخبية الحكؾمية في عيج الدمظة ا - 

 .0998ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، جامعة الشجاح الؾطشية، فمدظيؽ، 
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 . السؿياس
 . الرعؾبة درجة في الثاني التختيب احتل العسل عخوف مجال 2 -
 مؿياس عمى الرعؾبات درجة في الثالث التختيب عمى حرل الفشية السذكالت مجال 3-

 .الرعؾبات
 :(1)2003 )دراسة)شبير، -5

 غدة قظاع في الحكؾمية السجارس في التخبؾييؽ السخشجيؽ لجي السيشية السعيقات" بعشؾان   
 ."الؾعيفي وعالقتيسا بالخضا

 قظاع في الحكؾمية السجارس في لمسخشجيؽ السيشية السعيقات عمي التعخف إلي الجراسة ىجفت      
 جشذ " مؽ كل بيؽ السعشؾية الفخوق  معخفة إلى الجراسة ىجفت كسا الؾعيفي، بالخضا غدة وعالقتيا

 والخضا السيشية السعيقات في " والدؽ الخبخة، وسشؾات العمسي، والتخرص السخشج التخبؾي،
 في العامميؽ مؽ تخبؾية مخشجة ( 144 ) مؽ الجراسة عيشيو وتكؾنت لمسخشجيؽ التخبؾييؽ، الؾعيفي
 والتخبؾييؽ لمسخشجيؽ السيشية السعيقات استبانة الباحث واستخجام غدة، الحكؾمية بسحافغات السجارس
 ارتباط ومعامل السئؾية، الشدب اأيًز  الباحث واستخجم .التخبؾييؽ الؾعيفي لمسخشجيؽ الخضا واستبانة
 أكثخ أن إلي الجراسة نتائج وتؾصمت .تؾكي اختبار األحادي، تحميل التبايؽ واختبارات بيخسؾن،

 مداولة مؽ التخبؾي  السخشج تسكؽ فقخة ىي التخبؾييؽ لجي السخشجيؽ شيؾًعا السيشية السعيقات فقخات
 شيؾًعا السيشية السعيقات مجاالت أكثخ وأن باإلرشاد غخفة خاصة تؾفخ حالة في جيجة برؾرة أعسالو

 دالة سالبة عالقة تؾجج أنو الجراسة نتائج وبيشت .عخوف العسل مجال ىؾ التخبؾييؽ السخشجيؽ لجي
 الكمية الجرجة بيؽ دالة غيخ عالقة سالبة تؾجج حيؽ في السيشية لمسعيقات الكمية الجرجة بيؽ

 .والتخؾيات واإلمكانيات الحؾافد بعجي مؽ وكل التخبؾييؽ لمسخشجيؽ السيشية لمسعيقات
 :(2)2004 )، الدسيح ( دراسة-6

 وجية مؽ الرغخى  و الكبخى  األىسية ذات الظالبي السخشج ميام معخفة إلى الجراسة ىجفت       
 في لسيامو السخشج مسارسة دون  تحؾل معؾقات عذخ وأىؼ السخشجيؽ و السجارس مجيخي  نغخ

                                                           
شبيخ، مشيخ عؾدة، السعيقات السيشية لجى السخشجيؽ التخبؾييؽ في السجارس الحكؾمية في قظاع غدة وعالقتيا بالخضا الؾعيفي،  - 1

 . 5113ة، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، كمية الجراسات العميا الجامعة اإلسالمية، غد 
، 0، ع 06الدسيح، عبج السحدؽ بؽ دمحم، ميام السخشج الظالبي بيؽ السسارسة والتظبيق، مجمة جامعة أم القخى، الخياض، مج  - 2

5114. 
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 عمى اشتسمت قج الجراسية العيشة كانت و ، الفئتيؽ نغخ وجية خالل مؽ الظالبي اإلرشاد و التؾجيو
 ( 9 ) مشيؼ تجاوب قج و ، األصمي السجتسع مؽ ( % 10 ) ندبتو ما أي مخشًجا و مجيًخا ( 165)

 .الخياض مجارس مؽ ( % 54 ) قجرىا بشدبة أي السخشجيؽ و السجراء مؽ
 : وىى التالية الشتائج إلى الباحث تؾصل
 و ، الكبخى  العذخ السيام تحجيج في الخياض مجارس في السخشجيؽ و السجيخيؽ مؽ كل اتفق 1-

 . الظالبي لمسخشج الرغخى 
 السجيخون  فخأى " الظالبي السخشج عسل معؾقات أىؼ تحجيج في السخشجيؽ عؽ السجيخون  اختمف 2-
 تظبيقو عجم و ، لسيشتو إدراكو عجم و ، الستخرص الظالبي السخشج وجؾد عجم : في تخكد أنيا
 . ليا

 : في تخكد أنيا فخأوا السخشج عسل معؾقات أىؼ تحجيج في السجيخيؽ عؽ السخشجون  اختمف 3-
 السجيخ اىتسام عجم و ، إدارية أخخي  بأعسال ؾيامو و األساسي عسمو عؽ السخشج عسل تذتت

 . اإلرشاد و بالتؾجيو
 :(1) (2010 :ةفظيس (دراسة-7

 بسجيشة ميجانية دراسة (الشفدي ميشة األخرائي عمى وأثخه الشفدي الزغط بعشؾان مرادر        
 .الجدائخ(  بدكخه

 تؾاجو الرعؾبات التي وأىؼ الشفدي الزغط مرادر عمى التعخف إلى الجراسة وىجفت         
 السدتقبل في الرعؾبات ومؾاجية ىحه تخظي عمى الديكؾلؾجية السسارسة أثشاء الشفدي األخرائي

 الؾصفي السشيج الباحث واستخجم .وبجون عخاقيل وىادفة ناجحة سيكؾلؾجية مسارسة لزسان
 لجييؼ نفدي أخرائي ٦٣٦ مؽ الجراسة عيشة الجراسة وتكؾنت ىحه مع أكثخ يتالءم الحي التحميمي

 :التالية الشتائج اتزحت الجراسة خالل ومؽ السسارسة الديكؾلؾجية، في كاؼية خبخة
 وتعقجىا الحاالت مع التعامل وصعؾبة الخبخة نقص ي ف تتسثل ميشية صعؾبة - 0
 معمؾمات وإخفاء العسيل لتؾجيياتو تفيؼ عجم أو الشفدي األخرائي لجى السيارات تؾفخ عجم أو

 .بو ثقتو لعجم األخرائي عؽ ميسة
 العالجية التقشيات بعض أو العالج العسيل يخفض قج :ج العال في صعؾبة 2- 

                                                           
1
فظيسة، ديخاسؾ فظيسة، دراسة حؾل السسارسة الزغط الشفدي وأثخه عمى ميشة األخرائي الشفدي االكميشيكي" دراسة ميجانية بسجيشة  - 

 .خنتنتة "، الجدائخ، جسعية سيميفذ لمرحة الشفدية، مؾقع الجسعية عمى االسكخ 
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 الجساعي العالج أو األزواج كعالج الديكؾلؾجي السسارس يدتعسميا التي
 .الحاالت بعض مع تتشاسب ال أنيا أو نفدية ثقافة وجؾد لعجم وىحا

 عجم أو العالج طخيق في البعض لتجخل السيشية ىؾيتو تحجيج في الرعؾبة 3- 
 .العسل( في الدمالء السجيخ، تفيؼ إدارية، عجم )عخاقيل السيشة ىحه خرؾصية احتخام

 إداري  يرشف فتارة إليو، يشتسي الحي السيشي الرشف تؾضيح في صعؾبات -٤
 .وتجنيو األجخ ضعف باإلضافة إلى تخبؾية أو سيكؾلؾجية ميام يؤدي أنو رغؼ

 السجتسع في الشفداني األخرائي لسيشة الدمبية الشغخة :اجتساعية صعؾبات -٥
 .غامزة زالت ما التي

 تشاولت الرضا الهعيفي : تثانيا: دراسا
 1986) (1)، الفار ( دراسة-1

 في التخبؾييؽ السخشجيؽ عشج الذخرية سسات و الؾعيفي الخضا بيؽ العالقة الفار تشاول        
 السخشجيؽ عشج العسل عؽ الؾعيفي الخضا مدتؾى  وصف إلى الجراسة ىجفت لقج و عسان، محافغة

 الذخرية الستغيخات مؽ عجد تأثيخ استقراء إلى و ، التعميؼ و التخبية وزارة في العامميؽ التخبؾييؽ
 . العسل عؽ رضاىؼ درجة في

 السخشجيؽ جسمة مؽ % 65 يذكمؾن  مخشجة و مخشجا ( 78 ) مؽ الجراسة عيشة تكؾنت و      
 لعؾامل " كاتل " األول اختباريؽ الباحثة استخجمت و عسان و الدرقاء مجيشة في يعسمؾن  الحيؽ

 : يمي ما الشتائج أعيخت و العسل عؽ الخضا مؿياس الثاني و ، عذخ الدتة الذخرية
 الجؾانب مؽ عسميؼ عؽ راضيؽ كانؾا العيشة أفخاد التخبؾييؽ السخشجيؽ مؽ العغسى الغالبية أن _

 . العسل عؽ الخضا مؿياس شسميا التي السختمفة
 إحرائية بجاللة و إجساال اختمفت السختفع الخضا لفئة الذخرية سسات أن الجراسة نتائج أعيخت _

  . الستجني الخضا لفئة الذخرية الدسات (عؽ ( 0.05
 : العؾامل كانت إحرائية داللة ذا اختالًفا فييا اختمفتا الفئتيؽ أن بجا التي الذخرية عؾامل أن

 . مشزبط غيخ / مشزبط / مظسئؽ / قمق خجؾل / مغامخ
 

                                                           
1
الستغيخات، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ،  بعض ضؾء في الشفدي السخشج ألداء تؿيسيو دراسة :شؾمان ، زياد محسؾد نقال عؽ:  - 

 .   5118كمية التخبية الجامعة اإلسالمية غدة، 
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 : Murrym Beran, 1995) )(1)دراسة  -3

  فخجيشيا في االبتجائية السجارس في التخبؾييؽ السخشجيؽ لجى الؾعيفي الخضا مدتؾى  " بعشؾان      
السجارس  في التخبؾييؽ السخشجيؽ بيؽ الؾعيفي لمخضا الحالي لمسدتؾى  مدح إلى الجراسة ىحه ىجفت

في  التخبؾييؽ السخشجيؽ بيؽ الؾعيفي الخضا مدتؾى  مع ومقارنتيؼ 1995 لدشة فخجيشيا في االبتجائية
 معجلة واستسارة إحرائية بيانات استسارة استخجام وتؼ . 1988 سشة فخجيشيا في االبتجائية السجارس

 السجارس في تخبؾًيا مخشًجا ( 663 ) مؽ مكؾنة العيشة وكانت ميشدؾتا، الؾعيفي الستفتاء الخضا
 ، وعيفتيؼ عؽ راضؾن  الحالية العيشة مؽ (% 96.3 ) ندبة أن وأعيخت الشتائج االبتجائية،

 كسا التعؾيزات، لدمؼ بالشدبة فقط الخضا عجم عؽ مؽ عبخ ومشيؼ راضيؽ، غيخ( (% 3.7وأن
 الحالية لمسجسؾعة وبالشدبة متذابو يعتبخ 1998،1995لدشة العام الخضا مدتؾى  أن الشتائج أعيخت

 .الفشية نؾعية إشخافيؼ عؽ قميل رضا لجييؼ التخبؾييؽ لمسخشجيؽ
 :(2)( Duffus Eustace، 1996دراسة ) -4

 "الؾعيفي والخضا الجور، وغسؾض التخبؾييؽ، السخشجيؽ دور بيؽ العالقة" بعشؾان         
 والخضا الجور، وغسؾض التخبؾييؽ، السخشجيؽ دور بيؽ العالقات استكذاف إلى الجراسة ىجفت

 واستخجم السدح، لعسمية استجابؾا شخًرا ( 166 )و مخشًجا ( 221 ) مؽ العيشة الؾعيفي، وتكؾنت
 وفحرت، وجخت فخضية 12 وشكمت عذؾائية، بظخيقة العيشة الختيار العيشة الستخسبة أسمؾب

 البيانات، تحميل في مختمفة أساليب في الظخيقة أحادي والتحميل الستخابط أسمؾب اإلحراء واستخجم
 ميؼ االبتجائية السجارس في لمسخشجيؽ الؾعيفي والخضا الجور صخاع بيؽ أن العالقة الشتائج وأعيخت

  .إيجابًيا كان الؾعيفي بالخضا السختبط فإن الجور عام وبذكل جًجا،
 1998) (3):، حشهرة ، الذيباني ( دراسة -5

 الشفدية، الخجمة مجال في العامميؽ لجى السيشي الخضا معشى معخفة إلى الجراسة ىجفت          
 إلى الجراسة أشارت و ، السيشي الخضا مؿياس استخجم و مبحؾث ( 82 ) مؽ الجراسة عيشة وتكؾنت

                                                           
1 - Murrym Beran, 1995'P:137،  نقال عؽ : أبؾسيف، دمحم ججوع، فعالية بخنامج تجريبي لتشسية السيارات االرشادية لجى

، 5118السخشجيؽ الشفدييؽ في مجارس وكالة الغؾث بقظاع غدة ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، كمية التخبية الجامعة  اإلسالمية، غدة، 
 .049 -048ص ص 

2
 -   Duffus Eustace1996'P:138، 049 -048ص  صأبوسٌف، مرجع سابك،  نمال عن :  دمحم جدوع. 
3
، 45، ع 4الشٌبانً، بدر و حنورة ، مصري، الرضا المهنً لدى المرشد النفسً، مجلة مستمبل التربٌة العربٌة، الكوٌت، مج  - 

1998. 
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 :التالية الشتائج
 السؿياس محاور جسيع عمى العسل مكان بستغيخ عالقة ليا إحرائية داللة ذات فخوق  تؾجج ال -

 . الثسانية
 الجشدي الستغيخ و الؾعيفي، الجدسي بالستغيخ عالقة ليا إحرائية داللة ذات فخوق  تؾجج ال -

 ذاتو، في العسل و الخاحة، ىي و محاور ثالث في إحرائية داللة ذات فخوق  تؾجج - 
 .والسدؤوليات

 :الدابقة الجراسات عمى لعام ا التعقيب : ثانيا

 : السهضهع حيث من -

 :يمي ؼيسا عمييا التعقيبيسا أمكش عمييا االطالع و الدابقة لمجراسات انالباحث استعخاض بعج   

 خميل ( دراسة في ذلػ عيخ كسا الحالي حثالب مع تذابيت الجراسات مؽ العجيج ىشاك أن        
 السعؾقات التي يتعخض ليا السخشج التخبؾي ،وو  ، اإلرشاد و التؾجيو تجخبة تقؾيؼ حؾل 1986) ،

السخحمة الثانؾية ( حؾل الرعؾبات التي تؾاجو اإلرشاد التخبؾي في  0986)رمح :  دراسة كحلػ
 في الحكؾمية السجارس في التخبؾي  السخشج مذكالتتشاولت  (0995،ودراسة )فخح وعامؾدي:

 حؾل( 0998وأما دراسة)رضؾان: األكاديسي ومؤىمو وخبختو السخشج بجشذ وعالقتيا األردن
شبيخ ،وىشاك دراسة ) السجارس الحكؾمية في التخبؾي  السخشج تؾاجو التي الرعؾبات و السذكالت

 غدة قظاع في الحكؾمية السجارس في التخبؾييؽ السخشجيؽ لجي السيشية السعيقات بعشؾان( 5113:
 السخشج ميام معخفة إلى الجراسة ىجفت (5114،ودراسة )الدسيح :  الؾعيفي وعالقتيسا بالخضا

 عذخ وأىؼ السخشجيؽ و السجارس مجيخي  نغخ وجية مؽ الرغخى  و الكبخى  األىسية ذات الظالبي
 نغخ وجية خالل مؽ الظالبي اإلرشاد و التؾجيو في لسيامو السخشج مسارسة دون  تحؾل معؾقات

 وأىؼ الشفدي الزغط مرادر عمى التعخف إلى الجراسة وىجفت (5101،ودراسة )فظيسة: الفئتيؽ
 .الديكؾلؾجية السسارسة أثشاء الشفدي األخرائي تؾاجو التي الرعؾبات

 و الشفديخرائي لأل الؾعيفي الخضا حؾل دارت التي الجراسات بعض ىشاك كانت كحلػ        
 ماالع بسفيؾمو الخضا حؾل الجراسات معغؼ كانت حيث نادرة و قميمة الجراسات ىحه مثل كانت أن

 و الشفدية الجؾانب في لمعامميؽ الؾعيفي الخضا عؽ تحجث التي الجراسات ومؽ ، السيشة عؽ
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 ( دراسة الحالية حثالب دراسة متغيخات مؽ أساسي متغيخ الؾعيفي الخضا يعتبخ حيث اإلرشادية
 Murrym) دراسةو  ، السخشج شخرية سسات و الؾعيفي الخضا حؾل كانت التي و  :1986) الفار

Beran: 1995 ) في االبتجائية السجارس في التخبؾييؽ السخشجيؽ لجى الؾعيفي الخضا مدتؾى حؾل 
 التخبؾييؽ، السخشجيؽ دور بيؽ العالقةتشاولت  (Duffus Eustace :0996) دراسة،و  فخجيشيا

 الخضا بعشؾان كانت والتي :1985) حشؾرة ، الذيبانى ( دراسة والؾعيفي، والخضا الجور، وغسؾض
 .الشفدية الخجمات مجال في العامميؽ لجى السيشي

 الؾصفي السشيج استخجمتالجراسات   معغؼ أن انالباحث يخى : الجراسة مشيج حيث من -
 . التحميمي

الرعؾبات وكحلػ  لؿياس االستبيان استخجمت الجراسات معغؼ أن :األدوات حيث من -
  .لؿياس الخضا الؾعيفي

 :الشتائج حيث من -

 حيث عسميؼ في السخشجيؽ تؾاجو صعؾبات وجؾد عمى الجراسات ىحه نتائج أجسعت لقج    
 :مشيا و مجال مؽ أكثخ في الرعؾبات ىحه تسثمت

 . بالعسل السختبظة الزغؾط مؽ معيؽ نسط وجؾد -
 . السخشجيؽ مع السعمسيؽ تعاون  عجم -
 . السخشج مع تفاعميؼ و اإلرشاد لبخنامج الظالب استجابة عجم -
 . األمؾر أولياء مع العسل في صعؾبات -
 . اإلرشاد و التؾجيو مذخف مع العسل مجال في صعؾبات -
 . اإلرشاد لتجخبة بالشدبة اإلعالم وسائل ضعف -
 . الشذاطات لتشفيح السادي الجعؼ قمة -
 . الظمبة مذكالت كثخة -
 . السدئؾليؽ قبل مؽ كاف   تقجيخ وجؾد عجم -
 . التخبؾي  اإلرشاد نحؾ كاؼية إيجابية اتجاىات وجؾد عجم -
 . اإلرشاد عسمية إلجخاء خاصة أماكؽ وجؾد عجم -
 . متظمباتو و العسل عبء -
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 . التجريب و اإلعجاد مجال في مذكالت -
 . األساسي عسمو عؽ السخشج عسل تذتت -

 لمسخشجيؽ الؾعيفي الخضا أن التي تشاولت الخضا الؾعيفي الجراسات نتائج أشارت و      
 . العسل عبء و السيشي الجور مع الخضا بأىسية يختبط التخبؾييؽ
 : الدابقة الجراسات منان الباحث استفادة

 ترؾر أخح مؽ يساأمكش حيث الدابقة الجراسات عمىسا اطالعي مؽ انالباحث استفاد لقج         
 مؽ و ،األخخى  البالد في السجرسي  الرعؾبات التي تؾاجو األخرائي الشفديو  اإلرشاد عؽ كامل
 و البحث مشيجية وفي الجراسة، متغيخات بعض تحجيج و دراستو لستغيخات اإلجخائية التعخيفات بمؾرة

 .الباحث دراسة لسؾضؾع الخاصة الجراسة أداة  إعجاد في و ، السشاسبة اإلحرائية األساليب اختيار
 . البحث المنهج الوصفً التحلٌلً استخدم الباحثان فً هداالبحث : منهج 

فً شملت  كل األخصائٌات الالتً ٌعملن فً مدارس ذوي االحتٌاجات الخاصة  عٌنة البحث:

 7: أسرار الرحمةمدرسة  –أخصائٌة  13المدرات العملٌة : وهً كالتالً ) مدرسة مدٌنة زلٌتن 

 أخصائٌة ( 7مركز رفٌف االلالم للتوحد :  –أخصائٌات 

 أدوات البحث :

 لإلجابة على تساؤالت الدراسة استخدم الباحثان االدوات التالٌة :    

 أوال : مقٌاس الصعوبات :

 حسن .حسن علً إعداد :                                 

لمد لام الباحثان بإخضاع  الممٌاس للدراسة االستطالعٌة وإعادة تطبٌمه على البٌئة اللٌبٌة        

 وتم حساب الخصائص السٌكومترٌة كالتالً :

 : االتساق الداخلً للمقٌاس -1

االتساق الداخلً للممٌاس عن طرٌك حساب معامالت االرتباط بٌن درجة تم حساب      

ة الكلٌة للبعد الدي تنتمً إلٌه، و الجدول التالً ٌوضح )االتساق كل مفردة و الدرج

 الداخلً( لكل بعد من أبعاد الممٌاس :
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 (1الجدول )

 معامالت االرتباط بٌن الدرجة على كل عبارة و الدرجة الكلٌة لكل بعد على مقٌاس الصعوبات

الصعوبات  الصعوبات الشخصٌة
 اإلدارٌة

صعوبات ظروف 
 العمل

صعوبات أولٌاء 
 االمور

صعوبات التدرٌب 
 واالشراف

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة

1 1115 13 1157 1 1117 1 1159 1 1141 1 1148 

2 1165 14 1138 2 1135 23 1135 2 1178 2 1136 

3 1115 15 1143 3 1131 4 1151 3 1156 3 1158 

4 1116 16 1153 4 1144 5 1162 4 1141 4 1177 

5 1163 17 1141 5 1151 6 1146 5 1149 5 1138 

6 1123 14 1138 6 1167 7 1146 6 1149 6 1169 

7 1161   7 1184 8 1147 7 1165 7 1168 

8 1114   8 1149 9 1123 8 1158   

9 1153   9 1149 11 1134 9 1142   

11 1172   11 1126 11 1154     

11 1174      1181     

12 1138      1162     

 

ٌتضح من الجدول السابك معامالت االرتباط بٌن درجة كل عبارة و الرجة الكلٌة        

( 1117( من بعد الصعوبات اإلدارٌة حٌث بلغت )1لكل بعد ،وعلٌه تم استبعاد العبارة )

وهً غٌر دالة إحصائٌا ، أما بالً الفمرات فمعامالت ارتباطها كبٌرة ودالة إحصائٌا 

 داخلً لفمرات الممٌاس .وهذا ٌؤكد االتساق ال

 ثبات المقٌاس :  -2

لام الباحثان بحساب الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ وذلن للدرجة الكلٌة      

 للممٌاس و االبعاد الفرعٌة وهً كاآلتً :

 (2الجدول )                                                               

 الصعوبات ٌوضح معامالت الثبات لمقٌاس

 

 ألفا أبعاد المقٌاس ترقٌم

 1175 صعوبات شخصٌة 1

 1177 صعوبات إدارٌة 2

 1184 صعوبات تتعلك بظروف العمل 3

 1183 صعوبات تتعلك أولٌاء األمور 4

 1181 صعوبات التدرٌب واإلشراف 5

 1191 الدرجة الكلٌة للممٌاس 6

 

 مرتفعة ،وتعكس ثبات الممٌاسٌتضح من خالل الجدول السابك أن معامالت الثبات 
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 ثانٌا: مقٌاس الرضا الوظٌفً :

 .زٌاد محمود شومانإعداد :                              

 على تطبٌمه وإعادة االستطالعٌة للدراسة الممٌاس  بإخضاع الباحثان لام لمد      

 : كالتالً السٌكومترٌة الخصائص حساب وتم اللٌبٌة البٌئة

 : للمقٌاس الداخلً االتساق -1

 بٌن االرتباط معامالت حساب طرٌك عن للممٌاس الداخلً االتساق حساب تم      

 وضحٌ التالً ولالجد و ، إلٌه تنتمً الدي للبعد الكلٌة الدرجة و مفردة كل درجة

 :الممٌاس أبعاد من بعد لكل(  الداخلً االتساق)

 

 (1الجدول )

على مقٌاس الرضا معامالت االرتباط بٌن الدرجة على كل عبارة و الدرجة الكلٌة لكل بعد 

 الوظٌفً

 الجانب االجتماعً الجانب اإلداري الجانب النفسً الجانب المادي

 االرتباط الفمرة ارتباط الفمرة االرتباط الفمرة االرتباط الفمرة االرتباط الفمرة
1 1168 1 1132 1 1161 11 1161 1 1158 

2 1154 2 1121 2 1171 11 1131 2 1144 

3 1165 3 1126 3 1145   3 1139 

4 1176 4 1134 4 1172   4 1155 

5 1151 5 1128 5 1174   5 1151 

6 1176 6 1127 6 1147   6 1142 

  7 1133 7 1178   7 1165 

  8 1141 8 1178   8 1174 

  9 1143 9 1138     

 

كبٌرة ودالة إحصائٌا وهذا ٌؤكد االتساق أن معامالت االرتباط  من الجدول السابكٌتضح    

  الداخلً لفمرات الممٌاس .

 ثبات المقٌاس: -2

لام الباحثان بحساب الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ وذلن للدرجة الكلٌة للممٌاس و      

 االبعاد الفرعٌة وهً كاآلتً:

 (2الجدول )

 رضا الوظٌفًالثبات لمقٌاس الٌوضح معامالت 

 ألفــــــا أبعاد المقٌاس ترقٌم

المادي الجانب 1  0.64 

النفسً الجانب 2  0.50 

اإلداري الجانب 3  0.50 

االجتماعً الجانب 4  0.64 

 0.83 للممٌاس الكلٌة الدرجة 5
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 .ثبات الممٌاسٌتضح من خالل الجدول السابك أن معامالت الثبات مرتفعة ،وتعكس       

 األسالٌب االحصائٌة المستخدمة فً البحث :

 معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات أدوات البحث . -

 النسبة المئوٌة للتعرف على الصعوبات التً تواجه األخصائً النفسً . -

استخدام المتوسط الحسابً ،واالنحراف المعٌاري ،والنسبة المئوٌة للتعرف على مستوٌات  -

 .الرضا الوظٌفً 

استخدام معامل االرتباط بٌرسون و ذلن للتعرف على طبٌعة العاللة بٌن مستوى الصعوبات  -

 ومستوى الرضا الوظٌفً .

استخدام اختبار )ت( للتعرف على داللة الفرق بٌن متوسطً مجموعتٌن غٌر متساوٌتٌن فً  -

اإلحصائٌة  عدد أفرادها ، وتمت كل المعالجات اإلحصائٌة السابمة باستخدام برنامج الحزمة

 (.spssللعلوم االجتماعٌة )

 : نتـــائـج البحــــث

 األول ونتـــائجو : تداؤلال

حتياجات الخاصة في مجيشة ما الرعؾبات التي تؾاجو األخرائي الشفدي بسجارس ذوي اال     
و لإلجابة عؽ ىحا الدؤال استخجم الباحثان)الشدبة السئؾية( وتؾضح الججاول التالية  زليتؽ ؟

 -:حرائيةائج التي أسفخت عشيا السعالجة االالشت

 (1ججول رقم )

 -ألعمى:وفق الشدبة االشدب السئهية لمفقرات عمى بعج الرعهبات الذخرية 

 أوال : الرعهبات الذخرية 
 الشدبة السئهية العبارة ت
 111  النفسً لألخصائً المهنة لممارسة كافٌة غٌر الكلٌة فً النظرٌة الدراسة 1

 الكلٌة فً الدراسة كانت حٌث النفسٌة االختبارات تطبٌك فً العملٌة للخبرة االفتمار 2
. فمط نظرٌة  

111 

. المٌدانً للتدرٌب تفتمر الجامعٌة دراستً 3  111 

. التدرٌب لملة نظرا   لدوره النفسً األخصائً فهم عدم 4  81 

. عملً مجال فً المشكالت لحل الكافٌة الخبرة لدي لٌس 5  7614 

. اآلخرٌن عن منفرد عملً بأن أشعر 6  7415 

. للعمل الدافعٌة توفر عدم 7  7217 

. اإلدارة لبل من االهتمام وعدم بالتهمٌش أشعر 8  6316 

. عمل من به نموم ما بجدوى االلتناع عدم 9  6316 

. بالعمل للمٌام التعلٌمً المؤهل كفاٌة عدم 10  61 

. فعّال بشكل المهنة لممارسة الكافٌة النظرٌة الخلفٌة لدي لٌس 11  61 

. بسرعة صبري وٌنفد النتائج أستعجل 12  61 

. اإللناع على المدرة لدي لٌس 13  5812 
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 5614  احمله الدي المؤهل ونوع تدرٌبً فً ضعف من أعانً 14

. الحدٌثة التمنٌات استخدام على المدرة لدي لٌس 15  5614 

. المدٌر مع نزاع من أعانً 16  5217 

 

 (2ججول رقم )

 وفق الشدبة األعمى: الشدب السئهية لمفقرات عمى بعج الرعهبات اإلدارية

 ثانيا: الرعهبات اإلدارية
 الشدبة السئهية العبارة ت
 111 . عمله ٌجب ما   لتوضٌح التوجٌه أو المتابعة و اإلشراف كفاٌة عدم 1

 99  اإلرشادٌة العملٌة لدعم  المتاحة اإلمكانٌات كافة وتسهٌل توفٌر عدم 2

 99 . النفسٌة الخدمة بأنشطة األخصائً لمٌام الكافٌة المٌزانٌة توفر عدم 3

 9812 . مستمر بشكل المرشد لعمل والمتابعة اإلشراف عدم 4

 9614 . لذاته النفسً االخصائً تمدٌر من ٌُضعف المهنة لهذه وظٌفً كادر وجود عدم 5

 95 . معنوٌة أو مادٌة حوافز وجود وعدم المادي العائد ضعف 6

 8316 . الحاالت بعض عن بمعلومات النفسً األخصائً مع اإلدارة تعاون عدم 7

 8316 . وتمٌٌمها اإلرشاد برامج تنفٌد فً المدٌر مشاركة عدم 8

 اختصاصاته ضمن من لٌست التً اإلدارٌة باألعمال النفسً األخصائً إرهاق 9
 . عمله عن تبعده

7614 

1
1 

 7117 . له االنتماد دائم بل ٌعززه وال  المرشد ٌدعم ال المدٌر

 

 (3ججول رقم )

 -وفق الشدبة األعمى: الشدب السئهية لمفقرات عمى بعج الرعهبات الستعمقة بغروف العسل

 صعهبات  عروف العسل.ثالثا : 
 الشدبة السئهية العبارة ت
 111 . الحاالت بعض  لتشخٌص النفسٌة المماٌٌس و االختبارات توفر عدم 1

 111 . الخاصة االحتٌاجات ذوي مركز داخل اإلرشادٌة المراجع توفر عدم 2

 111 . االرشادٌة باألنشطة األخصائً لمٌام الالزمة االمكانٌات توفر عدم 3

 111 . بالمرشد خاصة غرفة توفر عدم 4

 99 . اإلرشاد لجلسات منظمة مواعٌد وجود عدم 5

 98 . اإلرشاد لبرامج بالنسبة اإلعالم وسائل ضعف 6

 95  رؤسائهم من لألخصائٌٌن التمدٌر و المساندة و االجتماعً الدعم وجود عدم 7

 87 . حولها االجتماعٌة الهالة و المهنة أهمٌة تدنً 8

 8218 . إرشادٌة غٌر بأعمال األخصائً تكلٌف 9

 8218 . للمرشد الوظٌفً التمدم و المادي المردود كفاٌة عدم 11

 81 . الواحد المركز فً االطفال عدد كثرة 11

 79.5 عجم إشباع السيشة لحاجات السخشج وعجم رضاه عشيا . 05
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 (4)ججول رقم 

 -وفق الشدبة األعمى: الشدب السئهية لمفقرات عمى بعج الرعهبات الستعمقة بأولياء األمهر

 رابعا : صعهبات تتعمق بأولياء األمهر
 الشدبة السئهية العبارة ت
 111 . النفسً األخصائً مع االمور أولٌاء تعاون عدم 1

 99 . األمور أولٌاء أدهان فً النفسً االخصائً دور غموض 2

 99 . اآلباء مجلس اجتماعات لحضور األسر استجابة ضعف 3

 99 . أسرارهم  بكشف األخصائً ٌموم أن من اآلباء خشٌة 4

 99 .المدرسة و األسرة بٌن التنشئة أسالٌب اختالف 5

 98 .معها التعامل ٌصعب أسرٌة بظروف التالمٌذ مشكالت بعض ارتباط 6

 97 . الخاصة االحتٌاجات ذوي لحاجات األسر بعض وعً تدنً 7

 95 .الخاصة االحتٌاجات ذوي  مدرسة و البٌت بٌن التعاون ضعف 8

 81 .البٌت فً لهم النفسً األخصائً زٌارة األمور أولٌاء رفض 9

                   

 (5ججول رقم )                                       

 -وفق الشدبة األعمى: الشدب السئهية لمفقرات عمى بعج الرعهبات الستعمقة بالتجريب واإلشراف  

 خامدا : صعهبات تتعمق بالتجريب و اإلشراف
 الشدبة السئهية العبارة ت

 111 . النفسً لألخصائً التدرٌبٌة الدورات إلى االفتمار 1

 111 .الحدٌثة التمنٌات استخدام على االخصائٌٌن تدرٌب عدم 2

 98 . األخصائٌٌن بٌن الخبرة تبادل للة 3

 94 األخصائً عمل لتمٌٌم المشرفٌن لبل من محددة أداة اعتماد عدم 4

 9217 .  توجٌهه من أكثر األخصائً النتماد اإلرشاد مسئول مٌل 5

 92 . االرشادي اإلشراف مهارات مستوى تدنً 6

 88 .  لألخصائٌٌن التدرٌبٌة الورش عدد للة  7

 

 الدــؤال الثاني ونتـــائجو :

ما مدتؾي الخضا الؾعيفي لجى األخرائي الشفدي بسجارس ذوي االحتياجات الخاصة       
ستخجم الباحثان )الستؾسط الحدابي، واالنحخاف بسجيشة زليتؽ ؟ و لإلجابة عؽ ىحا الدؤال ا

والشدبة السئؾية( وقام الباحثان بتحجيج مدتؾى التسكؽ السظمؾب الؾصؾل إليو لتحجيج  ،السعياري 
( ثؼ حداب الشدبة السئؾية 81مدتؾي التسكؽ تؼ تحجيج درجة قظع أو محػ لمتسكؽ وىي )
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لمسبحؾثيؽ الحيؽ وصمؾا لجرجة القظع ويؾضح الججول التالي الشتائج التي أسفخت عشيا السعالجة 
 اإلحرائية.

 (1) ( 6ل )ججو

 الستهسظات الحدابية و انحرافات السعيارية لالستجابة لسقياس الرضا الهعيفي وأبعاده الفرعية

الستهسط  بعاد السقياسأ
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

 تسكن / ال تسكن الشدبة السئهية الشياية العغسي

 ال تسكؽ 67.15 08 5.83 05.17 الجانب السادي
 ال تسكؽ 76.37 57 3.55 51.65 الجانب الشفدي
 ال تسكؽ 75.69 35 3.95 54.55 الجانب اإلداري 

 ال تسكؽ 77.58 54 5.76 08.65 الجانب االجتساعي
 تسكؽ 83.13 90 9.38 75.56 الجرجة الكمية لمسؿياس

يؾضح الججول الدابق أن ىشاك فخوقا بيؽ الستؾسظات الحدابية ألبعاد مؿياس الخضا           
، بيشسا 5.83االنحخاف السعياري =  ،05.7=  ن متؾسط )الجانب السادي(إ الؾعيفي حيث

وكحلػ متؾسط )الجانب  ،3.55، واالنحخاف السعياري =  51.65متؾسط )الجانب الشفدي( = 
 ،08.65تؾسط )الجانب االجتساعي( = ، أما م3.95، انحخافو السعياري =  54.55اإلداري( = 

، وأما بالشدبة لمجرجة الكمية لسؿياس الخضا الؾعيفي فإن الستؾسط 5.76وانحخاف معياري = 
  .9.38وانحخاف معياري =  ، 75.56الحدابي = 

واالجتساعي( عمى  ،واإلداري  ،والشفدي ،ية ألبعاد الخضا الؾعيفي )السادين الشدبة السئؾ أو        
أقل ( لؼ تخق إلى مدتؾى التسكؽ أو اإلتقان ألن جسيعيا  78،  76،  76،  67) :التؾالي ىي

( ومعشى ىحا 83، أما الجرجة الكمية لسؿياس الخضا الؾعيفي فيي )مؽ الشدبة السئؾية لحج القظع
%(إذا تجاوزنا 81لقظع )أن مدتؾى الخضا الؾعيفي وصل إلى حج التسكؽ ألنو فاق ندبة حج ا

 عؽ حج الكسال إلى حج القظع .

 

                                                           
ويزيج عشيا وىي قزية اعتبارية % 80( cut-off percentيذير رمز )التسكن( إلى الهصهل إلى الشدبة السئهية لمقظع )  - 1

 وخالفية في الهقت ذاتو، أما )الال تسكن( ىه عجم الهصهل إلى الشدبة السئهية لمقظع .

 



 

24 
 

 الثاني : تداؤلتفدير نتائج ال

بالشغخ إلى الججول الدابق يتزح أن الفخوق بيؽ األخرائيات عمى أبعاد مؿياس الخضا         
%( أي أنو 81الؾعيفي لؼ تخق إلى مدتؾى التسكؽ واإلتقان ألنو لؼ يرل إلى ندبة حج القظع )

ييؽ عمى كل بعج مؽ ىشاك بعض الرعؾبات التي تحؾل دون الخضا الؾعيفي التام لج قج تكؾن 
، وتجل عمى وجؾد النحخاف السعياري بعيجة عؽ الرفخ، وكحلػ نجج أن ؾيسة اأبعاد السؿياس

ك ، فيشابيؽ األخرائيات في الخضا الؾعيفيتذتت في الجرجات بسا يعشي وجؾد تباعج 
ؼ فيشاك ثوات رضا وعيفي مشخفض، ومؽ أخرائيات ذفع، و أخرائيات ذوات رضا وعيفي مخت

فخوق فخدية كبيخة بيؽ األخرائيات داخل السجرسة في مدتؾى الخضا الؾعيفي وىحا يعشي أن 
البعض اآلخخ لؼ يتأثخ وقج و  ،لرعؾبات التي تؾاجيؽ أثشاء العسلبعض األخرائيات قج تأثخن با

 يخجع الدبب إلى عامل سشؾات الخبخة  .

 ونتائجو :  لثؤل الثاادت: الثانيا

ىل تؾجج عالقة ارتباطية بيؽ مدتؾى الرعؾبات ومدتؾى الخضا الؾعيفي لجى         
؟  و لإلجابة عؽ ىحا الدؤال  األخرائي الشفدي بسجارس ذوي االحتياجات الخاصة بسجيشة زليتؽ

استخجم الباحثان معامل االرتباط )بيخسؾن( ويؾضح الججول التالي الشتائج التي أسفخت عشيا 
 (7ججول رقم )               السعالجة اإلحرائية .

معامالت االرتباط بين مدتهى الرعهبات و مدتهى الرضا الهعيفي عمى الجرجة الكمية لمسقياسين وأبعادىسا 
  الفرعية

رجة الكمية جال الجانب االجتساعي الجانب اإلداري  الجانب الشفدي الجانب السادي األبعاد
 لسقياس الرضا

 - 1.105 - 1.07 1.06 - 1.03 1.149 الرعؾبات الذخرية
 - 1.17 -1.58* - 1.130 - 1.109 1.05 الرعؾبات اإلدارية

 - 1.54*  - 1.03 -1.53* - 1.00 -1.50* صعؾبات عخوف العسل
صعؾبات تتعمق بأولياء 

 األمؾر
*1.55- *1.47 - *1.55- *1.34- *1.44 - 

صعؾبات تتعمق بالتجريب 
 واألشخاف

1.184 1.154 - 1.04 *1.50 - 1.113 

الجرجة الكمية لسؿياس 
 الرعؾبات

1.139 - *1.51 - 1.14 - *1.35- 1.09 - 
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  1.15االرتباط عشج مدتؾى داللة احرائية 

يتزح مؽ الججول الدابق أن العالقة االرتباطية بيؽ )الرعؾبات الذخرية( وأبعاد         
وكحلػ عمى مؿياس الخضا الؾعيفي مشخفزة فيي انخفزت عؽ مدتؾى الجاللة اإلحرائية 

، كسا يتزح مؽ الججول الدابق ضعف العالقة االرتباطية بيؽ الجرجة الكمية لمسؿياس
، الجانب س الخضا الؾعيفي )الجانب السادي، الجانب الشفديا)الرعؾبات اإلدارية( وأبعاد مؿي

يتزح كحلػ وجؾد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحرائيا ري( وكجلػ الجرجة الكمية لمسؿياس، و اإلدا
 (.-1.58( بيؽ )الرعؾبات اإلدارية( و)الجانب االجتساعي( قجرىا )1.15عشج مدتؾى )

كسا يتزح مؽ الججول الدابق أيزا وجؾد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحرائيا بيؽ        
)صعؾبات عخوف العسل( و أبعاد مؿياس الخضا الؾعيفي )الجانب السادي ، الجانب اإلداري( 

لػ مع الجرجة الكمية حوك (- 1.53،  - 1.50حيث كانت معامالت االرتباط عمى التؾالي )
لمعالقة بيؽ )صعؾبات عخوف ، أما بالشدبة (- 1.54معامل االرتباط ) حيث كانلمسؿياس 

وبعجي مؿياس الخضا الؾعيفي )الجانب الشفدي و الجانب االجتساعي( فيي مشخفزة  ،العسل(
 (.-1.03،  -1.01عؽ مدتؾى الجاللة اإلحرائية حيث كانت معامالت االرتباط عمى التؾالي )

وجؾد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحرائيا عشج مدتؾى  يتزح مؽ الججول الدابقكسا       
اس الخضا الؾعيفي )الجانب أبعاد مؿيو  ( بيؽ )الرعؾبات التي تتعمق بأولياء األمؾر(1.15)

حيث كانت معامالت االرتباط  الجانب االجتساعي (الجانب اإلداري و ، و السادي، والجانب الشفدي
لػ مع الجرجة الكمية لسؿياس ح(، وك- 1.34،  - 1.55، - 1.47، -1.55عمى التؾالي )

 (.- 1.44الخضا الؾعيفي وقجرىا )

اإلشخاف ( فمؼ تكؽ ىشاك عالقة )الرعؾبات التي تتعمق بالتجريب و أما بالشدبة لبعج          
)الجانب السادي ، والجانب ارتباطية دالة بيؽ ىحا البعج وبيؽ أبعاد مؿياس الخضا الؾعيفي

 1.03،  1.15،  1.18حيث كانت معامالت االرتباط عمى التؾالي) إلداري(، والجانب االشفدي
( في الؾقت الجي كان ارتباط 1.113( وكحلػ الجرجة الكمية لمسؿياس حيث كان معامل االرتباط )

 (.-1.50( قجره)1.15ىحه الرعؾبات )بالجانب االجتساعي( سالبا وداال إحرائيا عشج مدتؾى )
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الججول وجؾد عالقة ارتباطية سالبة ودالة احرائية بيؽ الجرجة الكمية كسا يتزح مؽ          
حيث كانت  لسؿياس الرعؾبات وبعجي الخضا الؾعيفي )الجانب الشفدي ، الجانب االجتساعي(

( ، و أشارت الشتائج إلى عجم وجؾد عالقة - 1.35،  - 1.50معامالت االرتباط عمى التؾالي )
لسؿياس الرعؾبات وبعجي الخضا الؾعيفي )الجانب السادي ، الجانب ارتباطية بيؽ الجرجة الكمية 

( وكحلػ مع الجرجة الكمية لسؿياس الخضا 1.135،  - 1.139اإلداري( فكانت عمى التؾالي)
 (.- 1.09الؾعيفي حيث كان معامل االرتباط )

 تفدير نتائج الدؤال الثالث :

 بعض بيؽ إحرائيا ودالة سالبة عالقة اكىش أن الدابق التداؤل نتائج خالل مؽ نالحع       
 الخضا قل الرعؾبات ازدادت فكمسا الؾعيفي الخضا مؿياس وأبعاد  الرعؾبات مؿياس أبعاد

 الرعؾبات مؽ تعاني التي األخرائية أن حيث طبيعية تبجو وىحه ، الشفدية لألخرائية الؾعيفي
 . وعيفي رضا لجييا ال يحرل العسل مجال في

 مدتؾى  عمى احرائيا دالة ارتباطية عالقة وجؾد عجم الدابقة الشتائج مؽ أيزا ونالحع       
 ، الفخعية أبعادىسا بعض عمى وكحلػ الؾعيفي الخضا ومؿياس الرعؾبات لسؿياس الكمية الجرجة

 واحتخام بتقجيخ ويذعخن  العسل عخوف لشفذ يخزعؽ األخرائيات أن إلى األمخ ىحا يعدا وقج
 الرعؾبات عؽ الشغخ بغض التعاون  بخوح معيا ويتعاممؽ بيا يعسمؽ التي السيشة لظبيعة الحات

 مسا ميشتيؽ مسارسة في قزشيا التي الدمشية الفتخة إلى كحلػ الدبب يعؾد وقج ، تؾاجييؽ التي
ال  الرعؾبات تمػ وأصبحت ، أعساليؽ في تؾاجييؽ أن يسكؽ التي الرعؾبات يعتجن جعميؽ
 في مشيؽ متؾقع ىؾ ما معخفة عمى قجرة أكثخ أصبحؽ عميو وبشاء ، ضغؾط أي لجييؽ تذكل

 .أعساليؽ
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 ل الرابع ونتائجو :ؤادتال

ىل تؾجج فخوق دالة إحرائيا في مدتؾى الرعؾبات التي تؾاجو األخرائي الشفدي تعدى        
الستداوية ت غيخ حثان اختبار )ت( لمعيشااستخجم الباخبخة ؟ و لإلجابة عؽ ىحا الدؤال لستغيخ ال

 ، ويؾضح الججول التالي الشتائج التي أسفخت عشيا السعالجة اإلحرائية .في عجد بياناتيا

 (8ججول )
سشهات و السجسهعة التي تزيج سشهات  5الفروق بين متهسظات درجات السجسهعة التي تقل سشهات الخبرة ليا عن 

 األخرائي الشفديسشهات عمى مقياس الرعهبات التي تهاجو  5الخبرة ليا عن 
الستؾسط  العجد سشؾات الخبخة السؿياس 

 الحدابي
االنحخاف 

 السعياري 
 مدتؾى الجاللة ؾيسة )ت(

غيخ دالة  0.38 05.16 018.75 06 5أقل مؽ  الرعؾبات
 09.47 007.91 00 5أكثخ مؽ  إحرائيا

        

مؽ ؾيسة )ت( الججولية عشج يتزح مؽ نتائج الججول الدابق أن ؾيؼ )ت( السحدؾبة أقل       
( ، مسا يذيخ إلى عجم وجؾد فخوق دالة بيؽ متؾسظات درجات 1.15مدتؾى داللة داللو )

 مؿياس الرعؾبات في سشؾات الخبخة .

 الدؤال الخامس ونتائجو : 

األخرائي الشفدي تعدى خضا الؾعيفي لجى ىل تؾجج فخوق دالة إحرائيا في مدتؾى ال      
ت غيخ الستداوية حثان اختبار )ت( لمعيشااستخجم الباو لإلجابة عؽ ىحا الدؤال خبخة ؟ لستغيخ ال

 ، ويؾضح الججول التالي الشتائج التي أسفخت عشيا السعالجة اإلحرائية .في عجد بياناتيا

 (9ججول )

سشهات و السجسهعة التي تزيج  5الفروق بين متهسظات درجات السجسهعة التي تقل سشهات الخبرة ليا عن 
 رضا الهعيفيسشهات عمى مقياس ال 5سشهات الخبرة ليا عن 

الستؾسط  العجد سشؾات الخبخة السؿياس
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

 مدتؾى الجاللة ؾيسة )ت(

غيخ دالة  1.37 8.36 76.03 06 5أقل مؽ  الخضا الؾعيفي
 00.18 74.75 00 5أكثخ مؽ  إحرائيا
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يتزح مؽ نتائج الججول الدابق أن ؾيؼ )ت( السحدؾبة أقل مؽ ؾيسة )ت( الججولية عشج       
الخضا ( ، مسا يذيخ إلى عجم وجؾد فخوق دالة بيؽ متؾسظات درجات 1.15مدتؾى داللة داللو )

 في سشؾات الخبخة . الؾعيفي

 ؤل الرابع والخامس :ادتتفدير نتائج ال

ال تؾجج فخوق في مدتؾى الرعؾبات امذ أنو الخابع و الخمؽ نتائج التداؤل يتزح         
إلى عجم تؾفخ انعجام الفخوق في سشؾات الخبخة مدتؾى الخضا الؾعيفي في سشؾات الخبخة ويخجع و 

باألنذظة االرشادية داخل السجرسة وليحا أقترخ الالزمة لؿيام األخرائية الشفدية  اإلمكانيات
  .طؾيمة خة خب دورىؽ في تأدية أعسال ال تتظمب

 -التهصيات:

اكداب األخرائي الشفدي الخبخة العسمية الالزمة والكاؼية ألدائو لسيشتو، وعقج الجورات  -1
 ألخرائييؽ الشفدييؽ.رش العسل بذكل فعال لالتجريبية وو 

 ضخورة تعاون الجياز اإلداري في السجرسة مع األخرائي الشفدي وتفيؼ دوره وطبيعة عسمو. -5

التجريب أثشاء العسل مكسال لمتجريب أثشاء الجراسة، ولحلػ مؽ الزخوري وضع بخنامج يعج  -3
، ويقرج بالستخرص متكامل لمتجريب الستخرص أثشاء العسل لألخرائي الشفدي في السجرسة

ىشا عقج دورات تجريبية كل دورة مشيا تخكد عمى جانب أو طخيقة مؽ طخق التذخيص أو العالج 
 الت التي يؾاجييا الظالب في السجارس.لشؾع محجد مؽ السذك

العسل عمى تؾفيخ االختبارات والسقاييذ الشفدية، وأن يتجرب األخرائي عمى استعساليا  -4
  تجريبا جيجا وكحلػ عمى تفديخىا. 
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 الســــــــــراجـــــع :

السخشجيؽ الشفدييؽ أبؾسيف، دمحم ججوع، فعالية بخنامج تجريبي لتشسية السيارات االرشادية لجى  -0
في مجارس وكالة الغؾث بقظاع غدة ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، كمية التخبية الجامعة  

 .5118اإلسالمية، غدة، 
الدسيح، عبج السحدؽ بؽ دمحم، ميام السخشج الظالبي بيؽ السسارسة والتظبيق، مجمة جامعة  -5

 .5114، 0، ع 06أم القخى، الخياض، مج 
،مدتؾى الخضا عؽ العسل اإلرشادي لجى مخشجي  :الذيخي ،عبجهللا بؽ عمي أبؾعخاد  -3

السخحمة االبتجائية الستخرريؽ وغيخ الستخرريؽ ، رسالة ماجدتيخ ، كمية التخبية : 
 .ه0451جامعة أم القخى ،

الذيباني، بجر و حشؾرة ، مرخي، الخضا السيشي لجى السخشج الشفدي، مجمة مدتقبل التخبية  -4
 .0998، 45، ع 4العخبية، الكؾيت، مج 

 االحتياجات ذوي  بالظمبة الخاصة السرادر غخف واقع:  ىذام ، ششاعة و ،سييخ الرباح -5
  .5101 ، 8عجد ، 84 مجمج ،( االندانية العمؾم) لألبحاث الشجاح جامعة مجمة ، الخاصة

، ناصخ دمحم : الجوافع و الحؾافد و الخضا الؾعيفي في األجيدة الحكؾمية بالسسمكة  العجيمي -6
 .ه 0413،  36العخبية الدعؾدية ، مجمة اإلدارة العامة : الخياض ، العجد 

: الخضا الؾعيفي لجى العامميؽ في الشذاط الخياضي في الجامعات األردنية تالكخدي ،عرس -7
 .099 6(،5( ، عجد )23العمؾم التخبؾية ، مجمج )واألىمية ، دراسات  الخسسية

السذعان ، عؾيج الدمظان : دراسة مقارنة في الخضا السيشي بيؽ العامميؽ في القظاع  -8
 .0993الحكؾمي و العامميؽ في القظاع الخاص، مجمة الجراسات الشفدية ، رانؼ ، 

لشفدية السجرسية ، (، بعض الرعؾبات الستعمقة بتقجيؼ الخجمة ا0998) :حدؽ ، حدؽ عمي  -9
 السؤتسخ الخابع عذخ لعمؼ   الشفذ ، القاىخة .

رسالة  خميل، دمحم، تقؾيؼ تجخبة التؾجيو واإلرشاد في السجارس الثانؾية في العخاق، -01
      .0986ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ، جامعة بغجاد ، العخاق،
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الزفة الغخبية رضؾان، صاؼية، السذكالت التي تؾاجو السخشجيؽ التخبؾييؽ في مجارس  -00
الحكؾمية في عيج الدمظة الؾطشية، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، جامعة الشجاح الؾطشية، 

 .0998فمدظيؽ، 
رمح ، رمزان، الرعؾبات التي تؾاجو اإلرشاد التخبؾي في السخحمة الستؾسظة مؽ وجية  -05

، نغخ السخشجيؽ التخبؾييؽ والسجيخيؽ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، جامعة بغجاد
 .  0986العخاق،

شبيخ، مشيخ عؾدة، السعيقات السيشية لجى السخشجيؽ التخبؾييؽ في السجارس الحكؾمية في  -03
قظاع غدة وعالقتيا بالخضا الؾعيفي، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، كمية الجراسات العميا 

 . 5113الجامعة اإلسالمية، غدة، 
، الستغيخات بعض ضؾء في الشفدي السخشج ألداء تؿيسيو دراسة :شؾمان ، زياد محسؾد  -04

 .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ، كمية التخبية الجامعة اإلسالمية غدة
 . القاىخة:  الؿباء دار ، اإلكميشيكي الشفذ عمؼ:  مرظفى ،حدؽ العاطي عبج -05
 فخح، عجنان وعامؾدي، كفى، السذكالت التي تؾاجو السخشجيؽ التخبؾييؽ في السسمكمة -06

 ، خاصة. 0995األردنية الياشسية، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، جامعة اليخمؾك، األردن، 
 .5101 ، 8عجد ، 84 مجمج ،( االندانية العمؾم) لألبحاث الشجاح جامعة مجمة

فظيسة، ديخاسؾ فظيسة، دراسة حؾل السسارسة الزغط الشفدي وأثخه عمى ميشة األخرائي  -07
جانية بسجيشة سكخة "، الجدائخ، جسعية سيميفذ لمرحة الشفدية، الشفدي االكميشيكي" دراسة مي

 .خنتنتمؾقع الجسعية عمى اال

 

 

 

 


