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فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي سلوكي في تطوير 

المهني لدى  فـاعلية الذات لخفض مستوى االحتراق الوظيفي

 معلمي التالميذ ذوي اضطراب التوحد

 حمند كنال أبوالفتوح أمحد عنر د.
 مجهورية مصر العربية -الصحة النفسية بكلية الرتبية جامعة بنها أستاذ مساعد 

 2020كانوف الثاني  2:النشر تاريخ 20/11/2019النشر: قبوؿ 11/11/2019البحث:  استالـ
 مخمص الدراسة :

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج إرشادي عقبلني انفعالي سموكي في تطوير فػاعمية الذات لخفض 
معمًما مف معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد بمنطقة جازاف بالمممكة  02مستوى االحتراؽ الوظيفي / الميني لدى 

أسابيع واستخدـ   3جمسة إرشادية تـ تقديميا خبلؿ  60العربية السعودية، تضمف البرنامج المقترح في ىذه الدراسة 
ميذ ذوي اضطراب التوحد ومقياس  آخر لمستوى االحتراؽ الباحث فييا مقياس لفاعمية الذات لدى معممي التبل

الوظيفي/الميني لدييـ، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف البرنامج المقترح قد ساىـ وبصورة ذات داللة إحصائية في تطوير 
 فاعمية الذات وخفض مستوى االحتراؽ الوظيفي/الميني لدى العينة المستيدفة في ىذا الدراسة.

اإلرشاد العقالني  –االحتراؽ الوظيفي / الميني  –فاعمية الذات  –المفتػاحية :  اضطراب التوحد الكممات 
 االنفعالي  السموكي

The Effectiveness of a Rational Emotional Behavioral Program in Developing 

Self-Efficacy to Reduce the Burnout among Teachers of Students with Autism 

Disorder 
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Abstract 
The aim of this study is to identify the effectiveness of a rational, emotional, behavioral 
program in developing self-efficacy to reduce the level of Burnout in 20 teachers of 
students with autism disorder in Jazan, Saudi Arabia. The proposed program included 12 
training sessions. The researcher found that the proposed program has contributed 
significantly to the development of self-efficacy and reduce the level of Burnout for the 
targeted subject in this study. 
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 مقدمة الدراسة :
مف الشروط األساسية التي ينبغي توافرىا في المعمـ أف يكوف متمتًعا بصحة نفسية طيبة، تتضمف اقتناعو 
قبالو عمييا وتحمسو ليا، ألف المعمـ الذي يفتقد القدر المناسب مف الصحة النفسية، لف  بممارسة المينة وا 

 يحافظوا عمييا ويطوروىا، ففاقد الشيء ال يعطيو )كفافي،يستطيع أف يساعد تبلميذه عمى أف يكتسبوىا، وأف 
( Lopez & Extramera,2017، ىذا وقد اتفقت نتائج العديد مف الدراسات ومنيا دراسة ))30020223

( عمى أف مينة التدريس تعتبر مف الميف التي يتعرض أصحابيا لبلحتراؽ Martinez et al.,2019ودراسة )
لعدة أسباب يأتي في مقدمتيا الفرؽ الشاسع بيف نسبة المعمميف والتبلميذ والتقدـ البطيء الوظيفي / الميني وذلؾ 

في التعمـ لعدد كبير مف التبلميذ والبيئة التعميمية الفقيرة وانخفاض مستوى المرتبات ...الخ، ويتعاظـ الشعور 
حتياجات الخاصة بوجو عاـ وذلؾ بالوقوع تحت براثف االحتراؽ الوظيفي / الميني لدى معممي التبلميذ ذوي اال

ألف الخدمات النفسية التي تقدـ ليؤالء األفراد مازالت تُقدـ باستحياء، وقد تكوف الخدمات المقدمة طوعية وغير 
مدعومة، مما يولد قناعة لدى الكثير مف أف الخدمات النفسية ال تشكؿ حاجة أساسية لدى ىذه الفئة 

بلميذ ذوي االحتياجات الخاصة مف الميف التي يتعرض معمموىا لضغوط (، فمينة تعميـ الت0223)الريماوي،
عمؿ كبيرة، ناتجة عف االختبلؼ والتنوع في خصائص الطبلب األمر الذي ينجـ عنو نسبة مرتفعة مف االحتراؽ 

صة النفسي والوظيفي/الميني تفوؽ تمؾ المتوقعة لدى معممي التبلميذ العادييف، فمعمموا ذوي االحتياجات الخا
(، فظاىرة 6442الذيف يتحمموف مسؤولياتيـ بحؽ عادة ما تجدىـ مستنزفي الجانب االنفعالي )السرطاوي،

االحتراؽ لدى المعمميف تعد مف أبرز المعوقات التي قد تظير في مجاؿ العمؿ مع األفراد ذوي االحتياجات 
حد، أكدت نتائج العديد مف (، وفيما يخص معممي التبلميذ ذوي اضطراب التو Stephanie,2007الخاصة )

الدراسات عمى أف ىؤالء المعمميف يعانوف مف مستوى مرتفع مف االحتراؽ الوظيفي / الميني خاصة العصابييف 
منيـ حيث ترتفع لدييـ معدالت القمؽ واالكتئاب والغضب واالندفاعية ويتصفوف باليشاشة وضعؼ مستوى 

( بوجود فروؽ ذات داللة Kelly & Holmes,2012راسة )(، كما أفادت نتائج دHurt,2011الوعي الذاتي )
إحصائية بينيـ وبيف معممي التبلميذ العادييف في الشعور باالحتراؽ الوظيفي / الميني، عبلوة عمى تأكيد نتائج 

( عمى أف معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد يعانوف مف ارتفاع مستوى االحتراؽ Khalil,2017دراسة )
ي، حيث يعانوف مف التعب العاطفي والشعور بعدـ االنجاز، ومف ناحية أخرى، أشارت العديد مف الوظيفي/المين

(، وأف Siu & Ho,2010الدراسات إلى أف فاعمية الذات تؤثر عمى أداء معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد )
يميو بعد فاعمية التدريس العامة،  أكثر أبعاد فاعمية الذات ظيوًرا لدى ىؤالء المعمميف ىو بعد الفاعمية الشخصية،

و أف فاعمية الذات لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد تتأثر بصورة دالة بشدة إصابة التمميذ باضطراب 
التوحد وبكٍؿ مف عدد سنوات الخبرة لممعمـ وعمره الزمني ومدى حصولو عمى دورات تدريبية وتأىيؿ أكاديمي 

 (.0263وي اضطراب التوحد )العثماف والغنيمي،متعمؽ بطرؽ تعميـ التبلميذ ذ
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ولذلؾ كانت العبلقة بيف مستوى الشعور باالحتراؽ الوظيفي/الميني لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد 
لفاعمية الذات  اً ومستوى فاعمية الذات لدييـ محط أنظار العديد مف الباحثيف، وتـ التوصؿ إلى أف ىناؾ تأثير 

ر باالحتراؽ الوظيفي عبلوة عمى التأثير عمى الممارسات التعميمية لممعمميف في مواقؼ عمى مستوى الشعو 
التعامؿ مع ىؤالء التبلميذ، فالتمتع بمستوى مرتفع مف فاعمية الذات يصاحبو انخفاض في مستوى االحتراؽ 

يجابية المعمميف نحو الوظيفي / الميني لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد، ويترتب عمى ذلؾ زيادة في ا
لمستوى االحتراؽ الوظيفي / الميني لدى  اً (، ففاعمية الذات تعد منبئSkuller,2011التعامؿ مع ىؤالء التبلميذ )

(، ولذلؾ كاف تحسيف فاعمية الذات وخفض الشعور Chatlos,2016معمـ التبلميذ ذوي اضطراب التوحد )
أساسًيا في العديد مف البحوث، وخمصت الكثير منيا إلى أف  باالحتراؽ الوظيفي/الميني لدى المعمميف محوراً 

البرامج اإلرشادية القائمة عمى اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي تسيـ وبصورة دالة إحصائًيا في تعزيز فاعمية 
ر مف (، كما أف اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي مف شأنو تعديؿ الكثيWarren,2010الذات لدى المعمـ )

األفكار البلعقبلنية لدى معممي التبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة األمر الذي مف شأنو تحسيف اتجاىاتيـ نحو 
(، 0266التعامؿ مع ىذه الفئات وبالتالي تحسف كبير في مستوى شعورىـ باالحتراؽ الوظيفي / الميني )حمػػػػػاه،

عمى أف االضطرابات االنفعالية والنفسية ترجع إلى تفكير حيث تقـو فكرة اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي 
الشخص بطريقة غير عقبلنية وغير منطقية، وعمى أنو يمكف لمفرد أف يخمص نفسو مف معظـ مشكبلتو 
االنفعالية أو العقمية حيف يتعمـ أف ينمي تفكيره العقبلني إلى أقصى درجة ويخفض تفكيره غير العقبلني إلى أقؿ 

 (.0220عمى مشاكمو التي تسبب لو التعاسة )عبود، درجة، ويتغمب
مما تقدـ، فالدراسة الحالية ىي محاولة مف الباحث في ىذا اإلطار مف خبلؿ تقديـ برنامج إرشادي عقبلني 
انفعالي سموكي يستيدؼ تطوير فػاعمية الذات لخفض مستوى  االحتراؽ الوظيفي / الميني لدى معممي التبلميذ 

د سعًيا لتقديـ مجموعة مف التوصيات المنبثقة مف دراسة عممية مقننة لعميا تساعد عمى ذوي اضطراب التوح
تجويد حياة ىذه الفئة مف المعمميف األمر الذي ينعكس إيجابا عمى مواقؼ تعامميـ مع فئة التبلميذ ذوي 

 اضطراب التوحد.

 مشكمة الدراسة :
مينة التدريس أحد المحاور الفعالة في المؤسسات التربوية، ويشكؿ المعمـ أساس ىذا المحور، وألسباب  تعدّ 

تبرز معوقات تحوؿ دوف قياـ المعمـ بدوره كامبًل فيتعرض لما يعرؼ باالحتراؽ -وأخرى غير معروفة -معروفة  
المعمـ وتبلميذه وتأخذ أبعاًدا سمبية تؤثر عمى الوظيفي / الميني أكثر مف غيره وحينيا تنيار العبلقة األبوية بيف 

(، فمينة التدريس تعد مف الميف الضاغطة التي تزخر باألعباء 6440والتربوية )الوابمي، العمميةكامؿ العممية 
والمسئوليات بشكؿ مستمر تؤدي بالضرورة إلى زيادة الضغوط عمى المعمميف ونموىا وبالتالي وقوعيـ أسرى 

(، ونظًرا ألف معممي التبلميذ ذوي 6443النفسي واإلحباط الميني )عبدالمقصود وطاحوف، لمشاعر االحتراؽ
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اضطراب التوحد يقضوف وقتًا طويبًل مع تبلميذىـ الذيف بطبيعتيـ يتسموف بخصائص متباينة فيما بينيـ 
مف جممة مف تستدعي التعامؿ معيـ وفؽ مفيـو التعمـ الفردي، ولكوف ىؤالء التبلميذ في األساس يعانوف 

المشكبلت السموكية واالنفعالية واالجتماعية يترتب عمييا عادًة تدني في مستواىـ األكاديمي فإف المعمـ المكمؼ 
بالتعامؿ مع ىؤالء التبلميذ معرض وبصورة كبيرة ألف يخبر االحتراؽ الوظيفي / الميني وبالتالي تتعاظـ لديو 

رىاؽ والرغبة في ترؾ العمؿ، فيغيب كثيَرا عف العمؿ ويتعامؿ مشاعر اإلحباط واإلحساس بالممؿ والتعب واإل
(، ىذه المشاعر السمبية التي تنتاب 0262سمبًيا مف المحيطيف بو في المدرسة مف معمميف وتبلميذ )العجاجي،

بعض معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد أرجعيا كثير مف الباحثيف إلى تدني فاعمية الذات لدييـ 
(Boomgard,2013 فمف المؤكد أف فاعمية الذات ليا دور بارز في التكيؼ اإلنساني ، فسموؾ المبادرة ،)

والمثابرة لدى الفرد يعتمد عمى أحكامو وتوقعاتو بمياراتو السموكية ومدى كفايتيا لمتعامؿ بنجاح في تحديات 
في تحديد نجاح أي عبلج البيئة والظروؼ المحيطة، ففعالية الذات تمعب دورًا ىاًما في التكيؼ النفسي و 

 –(، ونظًرا ألف اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي يستيدؼ Maddux,1995لممشكبلت االنفعالية والسموكية )
مساعدة األفراد ذوي التفكير غير السميـ وغير العقبلني عمى تقبؿ أنفسيـ بما يمكنيـ مف  –مف ضمف أىدافو 

مف  فأنفسيـ وببل خجؿ، وبذلؾ يستفيدو  ار أخطائيـ بعيًدا عف لـواالستمرار في حياتيـ المينية وعدـ تكر 
تجاربيـ الفاشمة وخبراتيـ اليائسة الكتساب المعرفة االيجابية والتعايش السممي مع ذواتيـ واكتساب محبتيا 

د 2 ما ىي فاعمية اإلرشا األتيالحالية تتمخص في التساؤؿ  (، فإف مشكمة الدراسة0223واحتراميا )عمػػػػر،
العقبلني االنفعالي السموكي في تطوير فػاعمية الذات لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد  وما انعكاس 

 ذلؾ عمى مستوى شعورىـ باالحتراؽ الوظيفي / الميني ؟.

 أىمية الدراسة :
 لمدراسة الحالية أىميتاف ىما 2 

اضطراب التوحد، ذلؾ ألف المعمـ بوجو عاـ أىمية نظرية 2 وتتجمى مف اىتماميا بمعممي التبلميذ ذوي  .6
ومعمـ التبلميذ ذوي اضطراب التوحد عمى وجو الخصوص ىو الركيزة األساسية في عممية تعميـ وتأىيؿ 
ىؤالء التبلميذ، ولذلؾ فإف دراسة ما يتعرض لو مف أعراض اإلجياد االنفعالي وتبمد المشاعر واإلحساس 

زًءا كبيرًا مف مبلمح البناء النفسي لو، كما تتمثؿ األىمية النظرية بضعؼ / نقص الشعور باالنجاز يبيف ج
أيًضا مف كوف الدراسة تيتـ بمتغيريف أساسيف وثيقا الصمة بأداء المعمـ وىما مستوى فاعمية الذات لديو 

 ومدى شعوره باالحتراؽ الوظيفي / الميني.
الذات واالحتراؽ الوظيفي / الميني وما ليما أىمية تطبيقية 2 تتمثؿ في إلقاءىا الضوء عمى مستوى فاعمية  .0

مف دور في مستوى أداء معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد، كما أف تقديـ برنامج إرشادي قائـ عمى 
أسس عممية في ىذه الدراسة يمكف أف يستفيد منو المسئولوف عف تعميـ ورعاية التبلميذ ذوي اضطراب 
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عمى احتواء األسباب والعوامؿ التي تسيـ في االحتراؽ الوظيفي / التوحد في التخطيط وبالتالي العمؿ 
الميني لفئة معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد، عبلوة عمى ذلؾ قد تسيـ نتائج ىذه الدراسة في استنساخ 
 أفكار جديدة مماثمة يمكف القياـ بيا في الحقؿ التربوي عامة والتي يمكف بدورىا أف تسيـ في رفاىية المعمـ

 وانجازه بصورة أخص.

 أىداؼ الدراسة :
 تيدؼ الدراسة الحالية إلى 2 

تقييـ مدى فاعمية برنامج إرشادي مقترح قائـ عمى العبلج العقبلني االنفعالي السموكي لتطوير فاعمية الذات  .6
/ لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد بغية الحد أو التقميؿ مف مستوى شعورىـ باالحتراؽ الوظيفي 

 الميني.
إثراء المكتبة العربية مف خبلؿ تقديـ أدوات قياس مقننة لقياس مستوى فاعمية الذات واالحتراؽ الوظيفي  /  .0

 الميني لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد.
تقديـ مجموعة مف التوصيات المنبثقة مف نتائج الدراسة والتي قد تسيـ في تحسيف مستوى معممي التبلميذ  .3

 راب التوحد األمر الذي يضمف ليؤالء التبلميذ جودة تعميـ ورعاية أفضؿ.ذوي اضط

 حدود الدراسة :
 تتحدد الدراسة الحالية في ضوء 2

 المتغػػػير المستقؿ 2 البرنامج اإلرشادي القائـ عمى العبلج العقبلني االنفعالي السموكي. .6
 الميني.االحتراؽ الوظيفي /  -المتغيرات التابعة 2 فػاعمية الذات   .0
مقياسي فاعمية الذات واالحتراؽ الوظيفي / الميني لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب : أدوات الدراسة  .3

 التوحد.
 ـ.0264أجري الجانب التجريبي ليذه الدراسة خبلؿ شير مايو  :زمف الدراسة  .0
إدارة تعميـ منطقة معمًما مف معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد المنتسبيف إلى  02عينة الدراسة 2  .0

 جازاف.
 .Wilcoxon –Testاألساليب اإلحصائية 2 المتوسطات واالنحرافات المعيارية واختبار   .1

 مصطمحات الدراسة :
 2 األتية تتبنى الدراسة الحالية المصطمحات

   السموكي -االنفعالي  -البرنامج اإلرشادي العقبلني Rational-Emotive-Behavioral 
Counseling Program :  يعرفو الباحث إجرائًيا عمى أنو 2 مجموعة مف الجمسات المنظمة والمخطط ليا

ـ تحت مسمى "العبلج 6400عاـ  Ellis, Aمسبًقا والقائمة عمى توظيؼ المبادئ التي وضعيا "أليس" 
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ي"، وظؿ العقبلني"، ثـ أضاؼ لو مصطمح االنفعالي ليصبح مسمى ىذا العبلج ىو "العبلج العقبلني االنفعال
ـ مصطمًحا آخر وىو "السموكي" ليصبح مسماه ىو "العبلج العقبلني 6443كذلؾ إلى أف أضاؼ لو عاـ 

االنفعالي السموكي"، والذي يركز عمى األفكار والمعتقدات حوؿ األحداث والمواقؼ التي يمر بيا اإلنساف وليس 
لمساعدة معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد أنيا بسببيا، وذلؾ  -خطئاً –عمى مشاعره وانفعاالتو التي يعتقد 

 عمى تطوير فاعمية الذات لدييـ بغية الحد مف مستوى ما يعانونو مف احتراؽ وظيفي/ميني.
  فاعمية الذات Self-efficacy :  يعرفيا الباحث عمى أنيا 2 اعتقاد الفرد فيما يتعمؽ بكفاءتو الذاتية

( نحو القياـ بسموؾ معيف فيو تحدي ويتطمب جيود فائقة ومثابرة، أي )الجسمية والمعرفية والنفسية واالجتماعية
توقعات الفرد الشخصية بمدى قدرتو ومرونتو ومثابرتو عمى انجاز ميمة ما وذلؾ في ضوء خبرتو الشخصية 
 ومستوى ثقتو في قدراتو الكامنة وأحكاـ اآلخريف مف حولو ومدى قدرتو عمى التنبؤ بمستوى نجاحو في انجاز ىذه
جرائًيا 2 يعرفيا الباحث عمى أنيا 2 الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحوص في ىذه الدراسة عمى مقياس  الميمة، وا 

 فاعمية الذات لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد والذي أعده الباحث ليذا الغرض في الدراسة الحالية.
  االحتراؽ الوظيفي / الميني  Burnout :  أنو 2 حالة شعورية مف اإلجياد النفسي يعرفو الباحث عمى

االنفعالي يصاحبيا اتجاىات سمبية وفقداف االىتماـ بالعمبلء المستيدفيف وتكويف مفيـو سمبي عف الذات وشعور 
بالمشقة المينية المتراكمة وبالوقوع تحت براثف المطالب والمياـ الوظيفية غير المحتممة والتي تفوؽ القدرات 

مميا فيتمخض عف ىذه الحالة انخفاض ممحوظ في الدافعية لمعمؿ ونقص الكفاءة وتؤدي لمعجز عف تح
جرائًيا 2 يعرفو الباحث عمى أنو 2 الدرجة التي يحصؿ  الشخصية ومزيد مف االتجاىات السمبية نحو الجميع، وا 

لتوحد عمييا المفحوص في ىذه الدراسة عمى مقياس االحتراؽ الوظيفي لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب ا
 والذي أعده الباحث ليذا الغرض في الدراسة الحالية.

  معممو التبلميذ ذوي اضطراب التوحد  Teachers of students with Autism :  يقصد بيـ الباحث
في ىذه الدراسة 2 فئة المعمموف الحاصموف عمى بكالوريوس تربية خاصة تخصص اضطراب التوحد ويعمموف 

أو برامج التوحد الممحقة بالمدارس العامة بمنطقة جازاف كمعمميف لمتبلميذ ذوي في مدارس التربية الخاصة 
 اضطراب التوحد.

 إطار نظري لمدراسة  : 
جدير بالذكر أف العقود األخيرة شيدت تقدًما كبيرًا في ميداف الفيـ لطبيعة اضطراب التوحد مقارنًة بما كانت 

ـ، فالطبعة 6403عميو النتائج العممية في الحقبة الزمنية التي وصؼ فييا "ليوكانر" ىذا االضطراب في عاـ 
ـ جاءت مؤكدة عمى أف اضطراب التوحد 0263والصادرة عاـ  DSM5الخامسة لمدليؿ اإلحصائي والتشخيصي 

واستخدمت مسمى  Neurodevelopmental Disordersيقع ضمف مظمة االضطرابات النمائية العصبية 
ليتضمف أربعة اضطرابات رئيسة ىي2 اضطراب التوحد، متبلزمة  ASDأوسع ىو )اضطراب طيؼ التوحد( 



(            جملة البحوث الرتبوية والنفسية71(        اجمللد )46العدد)   2020
 

 

020 

 

(، وعمى الرغـ 0260شامؿ غير المحدد )الجابػري،اسبرجر، اضطراب التفكؾ الطفولي، واالضطراب النمائي ال
مف الجيود البحثية الساعية إلى معرفة العوامؿ الكامنة وراء ىذا االضطراب لمحد مف معدالت االنتشار إال أف 
التقارير الصادرة مف الجيات العالمية الموثوقة تطالعنا لتؤكد أف معدؿ اإلصابة باضطراب التوحد في ازدياد 

حالة والدة، جاء تقرير مركز الوقاية  213  6ـ ىي 0261أف كانت نسبة اإلصابة في عاـ  مستمر، فبعد
ليؤكد أف نسبة اإلصابة باضطراب التوحد تـ تقديرىا في  CDCومكافحة األمراض بالواليات المتحدة األمريكية 

يركز  طراب( وأف تشخيص ىذا االضAutism Speaks,2018حالة والدة ) 204  6ـ بالنسبة 0263ابريؿ 
ف ىما2 األوؿ الضعؼ / القصور في ميارات التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي، في مجممو حوؿ مجاليف رئيسي

اضطراب التوحد  و(، فالطفؿ ذGuptill,2019والثاني السموكيات المقيدة والتكرارية والرتيبة وقصور االىتماـ )
يقضي معظـ الوقت بمفرده، وال تبدو عميو  يفشؿ عادًة في التفاعؿ مع القائميف عمى رعايتو، ويفضؿ أف

السعادة، ويبدي قدًرا ضئيبًل مف االىتماـ بتكويف صداقات وتقؿ استجابتو لئلشارات واإليماءات االجتماعية، كما 
(، ومف المؤكد أف العمؿ في مجاؿ التربية 0260أف لغتو تنمو ببطء وأحيانا ال تنمو عمى اإلطبلؽ )مييػػػوب،

تعد مينة التدريس والعمؿ مع ىذه الفئات مف  إذ،الوقت نفسوماؿ اإلنسانية الشاقة والمجيدة في الخاصة مف األع
أكثر الميف التعميمية التي تكثر فييا الضغوط األمر الذي يؤدي أحياًنا إلى ضعؼ التوافؽ مع ىذه المينة التي 

(، ىذا ويتعاظـ األمر 0260تتطمب مستويات عالية مف الكفاءات والميارات لدى المعمميف والمعممات )السػػػواط،
لفئة التبلميذ ذوي اضطراب التوحد، ذلؾ ألف كؿ تمميذ مف ىؤالء ىو حالة  اً ا يكوف التدريس موجيتمامًا حينم

فريدة مف نوعيا ولو مشكبلتو التي تختمؼ إلى حد ما مع غيره مف أقرانو، ىذا التبايف واالختبلؼ يولد المزيد مف 
 (.Kapp&Brown,2011الضغوطات التي يخبرىا المعمموف ويعيشونيا )

فالمعمـ ىنا ينبغي عميو التأقمـ والتعايش مع كـ ىائؿ مف الضغوطات المتعمقة بأمور التواصؿ والتفاعؿ 
االجتماعي الضعيفة لدى ىذه الفئة مف التبلميذ عبلوة عمى السموؾ غير المتوقع الذي يظيرونو أحياًنا وكذلؾ 

مع التبلميذ ذوي اضطراب التوحد  ، فالتعامؿ(Drew&Norton,1994)الروتيف اليومي الصمب صعب التغيير 
يؤدي بكثير مف المعمميف إلى معاناتيـ مف ضعؼ اإلحساس بالكفاية الذاتية وباإلحباط وخيبة األمؿ وتدني 

(، 0262تقدير الذات األمر الذي قد يقود في النياية إلى االحتراؽ الوظيفي / الميني بكؿ سمبياتو )العجاجي،
جو العمـو مف شأنو توليد العديد مف الضغوط لدى المعمميف والمعممات، منيا فالعمؿ مع الفئات الخاصة عمى و 

توقعات أولياء األمور العالية حوؿ األىداؼ المراد تحقيقيا بالنسبة لمطفؿ ذي االحتياجات الخاصة، التقدـ 
ا فرديًا لكؿ البطيء في أداء الطفؿ لممياـ التعميمية، اختبلؼ مستويات األطفاؿ وقدراتيـ مما يتطمب برنامجً 

 (.0222طفؿ، والمشكبلت السموكية المصاحبة عادة لذوي االحتياجات الخاصة، ... الخ )الزيػػػودي،
ىو أوؿ مف أجرى  Freudenbergerىذا وتقر كتب عمـ النفس بأف المعالج النفسي "ىربرت فرويدنبيرجر" 

وأدخؿ ىذا المصطمح حيز االستخداـ  Burnout Syndromeأبحاثًا عمى متبلزمة االحتراؽ الوظيفي / الميني 
ـ وحينيا َعرفو بأنو "حالة مف اإلنياؾ يتعرض ليا العامموف المستيمكوف مينًيا وانفعالًيا 6420األكاديمي في عاـ 
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(، وكاف يقصد بو أَيًضا "فشؿ، إضعاؼ، 0262بحػػػػػر، 64432يؤدي بيـ إلى فقداف الدافعية تجاه العمؿ )عودة،
(، ومع ذلؾ كانت 0266داء طمبات مفرطة لكؿ مف الطاقة والقوة والمصادر" )رمضػػػػاف،استنزاؼ مف خبلؿ أ

وىي أستاذة عمـ النفس بجامعة بيركمي األمريكية تمثؿ الريادة الحقيقية في  Maslackأعماؿ "كرستيف ماسبلؾ" 
، وقعد عرفتو بأنو "مجموعة مف أعراض اإلجياد الذىني والش عور بعدـ الرضا عف دراسة وتطوير ىذا المفيـو

(، وبعدىا تناولت المحاوالت البحثية ىذا Maslach & Jackson,1981المنجز الشخصي واألداء الميني )
المصطمح بالتعريؼ، َفُعِرَؼ عمى أنو حالة مف االستنزاؼ البدني واالنفعالي نتيجة التعرض المستمر لضغوط 

ة مف عدـ الرضا الوظيفي يصاحبيا غياب الدافعية لمعمؿ العمؿ الميني تؤدي إلى الشعور بالتعب واإلرىاؽ وحال
، وىو حالة شعورية أو نفسية تعبر عف شعور الفرد بالمشقة المينية المتراكمة، وتبدأ )6220222)عسكػػر، 

حينما يدرؾ الفرد أف المطالب الممقاة عمى عاتقو تفوؽ قدراتو، بحيث يعجز عف تحمميا، ويتمثؿ في انخفاض 
 مؿ ونقص الكفاءة الشخصية واالتجاىات السمبية نحو الزمبلء الدافعية لمع

(Zambardo & Weber,1994:52 ،) وعند المعمـ، ٌعٍرؼ االحتراؽ الوظيفي / الميني بأنو الحالة التي
يصبح فييا المعمـ الذي "عرؼ عنو التزامو واتزانو في مينتو" ميمبًل وذلؾ استجابة لمتوتر الناتج عف أوضاع 

(، وجدير بالذكر ىنا أف استخداـ كممات مثؿ ضغط أو توتر ككممات مترادفة 0223التدريس )طػػػػػػػو،مينة 
لبلحتراؽ الوظيفي/الميني ىو استخداـ مضمؿ وليس في محمو، ذلؾ أف الضغوط والتوترات قد يكوف ليا آثار 

في كثير مف األحياف عمى  ايجابية عمى اإلنساف، فالضغوط قد تزيد مف الحافز والنمو الشخصي وقد تساعد
 (.0261اإلنجاز  )الشعبلف،

يمكف التحقؽ مف أف ىناؾ ثبلثة  Maslackومف خبلؿ استقراء الدراسات العديدة التي قدمتيا "كرستيف ماسبلؾ" 
أبعاد رئيسة لبلحتراؽ الوظيفي / الميني تتمثؿ في 2 اإلجياد أو )اإلنياؾ( أو )االستنزاؼ( العاطفي، االستجابة 

ائية تجاه اآلخريف )ضعؼ اإلنسانية( أو )اختبلؿ اآلنوية(،  وضعؼ أو )اختزاؿ( أو )انخفاض( اإلنجاز العد
(،  فاإلنياؾ العاطفي ىو  فقداف اإلحساس بالثقة بالنفس وضعؼ Maslach & Michael,1997الشخصي )

والرئيس لممشقة الفردية  الروح المعنوية والشعور باستنفاذ جؿ الطاقة النفسية وىو يعبر عف المكوف األساس
 ويشير إلى وجود مشاعر مستنزفة مف مصادرىا العاطفية 

(Maslach,1998 ،ويقصد بضعؼ اإلنسانية نزوع العامميف نحو تجريد 20223 الزىراني،20266 رمضاف ،)
امؿ الصفة الشخصية عف المستفيديف الذيف يتعامموف معيـ ويعني فقداف العنصر اإلنساني أو الشخصي في التع

مع األفراد، ففي ضعؼ اإلنسانية تتجمى القسوة في التعامؿ وتطفو مشاعر التشاـؤ وتكثر االنتقادات البلذعة 
، 0261وكممات المـو لمزمبلء في العمؿ والمستفيديف مف الجماىير )العرايضة، (، أما ضعؼ 20262 أبودىػػػـو
وقدرتو اإلنتاجية ورغبتو تجاه العمؿ يرافقيا االنجاز الشخصي فيشير إلى وجود مشاعر ىبوط في كفاية الشخص 

(، وعند المعمـ، تتجمى أعراض Maslach et al.,2001عادًة انخفاض في اإلحساس بالدافعية والفاعمية )
ويقصد بو استفاد المعمـ لطاقتو  Emotional Exhaustionاالحتراؽ الوظيفي / الميني في اإلجياد االنفعالي 
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لمستوى الذي يجد نفسو فيو عاجًزا عف العطاء لمتبلميذ،  تبمد المشاعر نحو التبلميذ النفسية والعاطفية إلى ا
Depersonalization  وىي الحالة التي تنتاب المعمـ عندما تنشأ لديو مشاعر باردة ومتبمدة واتجاىات ساخرة

 باالنجاز غير إنسانية نحو التبلميذ بسبب ثقؿ العبء الممقى عمى عاتقو، وأخيًرا تناقص الشعور 
Reduced Feeling of Personal Accomplishment  ويقصد بو قياـ المعمـ بتقويـ ذاتو بطريقة سمبية

في ضوء ممارساتو التربوية والتعميمية مع تبلميذه، وشعوره بعدـ الرضا عف انجازاتو أثناء ممارستو المينية 
 (.6440)الوابمي،

الكشؼ عف العوامؿ المؤدية إلى االحتراؽ الوظيفي / الميني لدى وفي الصدد نفسو، حاولت كثير مف الدراسات 
المعمميف خاصة المكمفيف بالتعامؿ مع التبلميذ ذوي اضطراب التوحد، فجاءت نتائج معظـ ىذه الدراسة متوافقة 
يا في أف العوامؿ والمتغيرات الشخصية لممعمميف تمثؿ السبب األعظـ لمشعور باالحتراؽ الوظيفي / الميني يمي

(، وكاف Antoniou et al.,2006الخصائص الجوىرية لبيئة العمؿ في المدرسة وطبيعة التبلميذ المستيدفيف )
دوًرا ىاًما في شعور االحتراؽ الوظيفي / الميني ألنيا تحد مف تأثير السياقات  Self-efficacyلفاعمية الذات 

انت ىذه الحقائؽ المتعمقة بفاعمية الذات بمثابة (، وكEvers et al.,2005المينية المجيدة لممعمـ بوجو عاـ )
الدافع لمعديد مف الباحثيف نحو تحري واقع فاعمية الذات لدى معممي ومعممات التبلميذ ذوي اضطراب التوحد 

 وكذلؾ التحقؽ مف العبلقة الكامنة بيف فاعمية الذات والشعور باالحتراؽ الوظيفي/الميني.
ودورىا في التكيؼ اإلنساني إىتماًما كبيًرا في أدبيات عمـ النفس  Self-efficacyولقد القت فاعمية الذات 

ـ نظريتو في الفاعمية 6422عاـ  Banduraاالجتماعي وعمـ النفس الكمينيكي والشخصية، وقد قدـ "باندورا" 
تعمقة بمياراتو الذاتية التي تتضمف أف سموؾ المبادرة والمثابرة لدى الفرد يعتمد عمى أحكاـ الفرد وتوقعاتو الم

السموكية ومدى كفايتيا لمتعامؿ بنجاح في تحديات البيئة والظروؼ المحيطة، ىذا وقد رأى "باندورا" أنيا تمعب 
دوًرا ميًما في التكيؼ النفسي واالضطراب وفي تحديد مدى نجاح أي عبلج لممشكبلت االنفعالية والسموكية 

لفرد في قدرتو عمى تنظيـ وتنفيذ موضوعات العمؿ المتطمبة إلدارة (، وفاعمية الذات تعني ثقة ا0224)سػػػػػبلمة،
(، فيي ثقة الفرد في قدراتو خبلؿ المواقؼ الجديدة أو المواقؼ ذات Dimopoulon,2012المواقؼ المستقبمية )

 المطالب الكثيرة وغير المألوفة، وىي اعتقادات الفرد في قواه الشخصية مع التركيز عمى الكفاءة في تفسير
(، وتتحدد فاعمية الذات وفؽ رؤية "باندورا" 0226السموؾ دوف المصادر أو األسباب األخرى لمتفاؤؿ )العػػػػػػػػػػػػػدؿ،

 Generality of، عػػػمومية الفاعمية Ability of Efficacyفي ثبلثة أبعاد رئيسة ىي2 قػػػػػػدرة الفاعمية 
Efficacy  و قػػػوة الفاعميةStrength of Efficacy ،(، 20260 المشيقح، 20220 قطامي، 0226)الزيات

حيث تتحدد قدرة الفاعمية بمستوى اإلتقاف وبذلؾ الجيد واإلنتاجية والدقة والتنظيـ الذاتي لمفرد، والعمومية تعني 
انتقاؿ التوقعات الفاعمة إلى مواقؼ متشابية وانطباعات اآلخريف، أما قوة الفاعمية فتتحدد في ضوء خبرة الفرد 
ومدى مبلءمتيا، فالشعور بالفاعمية يعبر عف المثابرة الكبيرة والقدرة العالية التي تساعد الفرد في اختيار األنشطة 

(، فالتوقعات الخاصة لدى الفرد بفاعمية الذات تعبر 20224 سػػػػالـ، Elliot et al.,2000التي تؤدي بنجاح )
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عية والسموكية الخاصة بالميمة أو األداء المتضمف في السموؾ، عف إدراكاتو إلمكاناتو المعرفية ومياراتو االجتما
وتعكس ىذه التوقعات مدى ثقة الفرد بنفسو باإلضافة إلى قدرتو عمى التنبؤ باإلمكانيات البلزمة لمموقؼ وقدرتو 

 (.6442عمى استخداميا )الفرماوي،
غ والتفوؽ وتشير إلى التفسيرات التي وجدير بالذكر أف "باندورا" حدد مصادر لفاعمية الذات ىي2 خبرة النبو 

يصنعيا األفراد ألداءاتيـ الماضية، فتفسيرات األداء الماضي تخدـ كمنبئ أساسي بفاعمية الذات، الخبرة غير 
المباشرة وتشير إلى الخبرة المكتسبة مف خبلؿ مبلحظة نجاحات وأخطاء اآلخريف، والتوجيات االجتماعية 

لتي يستقبميا األفراد مف اآلخريف، واخيًرا الحاالت الفسيولوجية واالنفعالية وتشير إلى وتشير إلى الرسائؿ المقنعة ا
 Teacher(، وفاعمية المعمـ 0263االستجابات الجسمية واالنفعالية لؤلفراد والخاصة بأدائيـ )العثماف والغنيمي،

Efficacy ذ والتدريس ليـ وفؽ أعمى مستوى تعني مقدار شعور المعمـ بأنو قادر عمى التأثير عمى أداء التبلمي
 outcome(، ىذه الفاعمية حددىا "باندورا" في مصدريف ىما2 توقعات النتائج Skuller,2011ممكف )

expectations  وتوقعات الفاعميةefficacy expectations  فتوقع النتائج يشير إلى تقدير الفرد أف سموًكا
قع الفاعمية أو الكفاءة فيتضمف قناعة الفرد بأنو يستطيع أف يؤدي محددًا سوؼ يؤدي إلى نتائج محددة، بينما تو 

 (.Bandura,1977السموؾ المطموب بنجاح كي ينتج نتيجة معينة مرغوب فييا )
 Personal teachingىذا ويمكف تقسيـ فاعمية المعمـ إلى بعديف مختمفيف، األوؿ فاعمية التدريس الشخصي 

 efficacy  والثاني فاعمية التدريسteaching efficacy فالبعد األوؿ يتضمف إيماف المعمـ بقدرتو عمى ،
التأثير عمى تعمـ التبلميذ بشكؿ ايجابي، بينما يركز البعد الثاني عمى قدرة المعمميف كمحترفيف مينييف عمى 

الذيف يشعروف بالثقة والكفاءة في (، وبالتالي فالمعمموف Moeller & Ishii,1996التأثير عمى تعمـ التبلميذ )
قدراتيـ عمى تعميـ التبلميذ وخاصة ذوي االحتياجات الخاصة منيـ مف المحتمؿ بصورة أكبر أف ينيمكوا في 
ممارسات أدائية تعميمية فعالة، وعمى العكس تماًما فالمعمموف منخفضي الثقة بالنفس يعتادوف اليروب مف 

 ف أف تعمميـ لف يتـ بالسرعة والطريقة المنشودة مواقؼ تعميـ التبلميذ الذيف يدركو 
(Brownell & Pajares,1999.) 

رشادية لتحسيف مستوى فاعمية الذات لدى  وقد حرصت العديد مف الدراسات عمى تبنى أساليب عبلجية وا 
المعمميف بوجو عاـ أو لخفض / تخفيؼ حدة مشاعر االحتراؽ الوظيفي / الميني لدييـ، وكاف مف أىـ 

خبلت التي قامت عمييا ىذه المحاوالت ىي تمؾ المبنية عمى استخداـ اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي، المد
( حينما بدأ Ellisىذا وتعود الخمفية التاريخية لئلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي إلى أعماؿ )البرت أليس 

ؤدياف إلى االضطراب االنفعالي ولكف كيفية يشكؾ في التحميؿ النفسي، حيث أكد أف األحداث والخبرات ال ت
إدراكيما والتفكير بشأنيما يؤثراف عمى انفعاؿ الفرد وسموكو بؿ يؤدياف إلى االضطراب االنفعالي 

(، فاالضطرابات االنفعالية والنفسية ترجع إلى تفكير الشخص بطريقة غير عقبلنية وغير 6430)عمػػػػارة،
يخمص نفسو مف معظـ مشكبلتو االنفعالية حيف يتعمـ أف ينمي تفكيره العقبلني منطقية، وعمى أنو يمكف لمفرد أف 
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إلى أقصى درجة ويخفض تفكيره غير العقبلني إلى أقؿ درجة، ويتغمب عمى مشاكمو التي تسبب لو التعاسة 
اتية (،  فاليدؼ مف ىذا العبلج ىو تقميؿ نزعة ىزيمة النفس عند العميؿ والوصوؿ إلى فمسفة حي0220)عبود،

(، فيذا النوع مف العبلج يساعد عمى إكساب الفرد االستبصار بأف نزعتو لمتفكير في Ellis,1979أكثر واقعية )
(، فالمعتقدات الخاطئة البلعقبلنية 2001المعتقدات الخاطئة ىي التي أوجدت اضطرابو االنفعالي )عبدالقادر،

 Non-Pragmaticغير واقعية   Rigidامدة  ج Falseزائفة أو كاذبة  Illogicalىي معارؼ غير منطقية 
( ليذا Ellis(، وجدير بالذكر أف البداية التي وضعيا )البرت أليس Macavei,2005تؤدي إلى الكرب النفسي )

أضاؼ مصطمح  6416ثـ في عاـ  6400العبلج كانت تحت مسمى العبلج العقبلني وكاف ذلؾ عاـ 
( ىذا العبلج بأف أضاؼ لو مصطمح "السموكي" Ellisأليس  طور  )البرت 6443االنفعالي، وفي مطمع عاـ 

(، فقد رأى أف 0262ليصبح في صورتو النيائية تحت مسمى "العبلج العقبلني االنفعالي السموكي" )معتػػػػػػز،
التفكير واالنفعاؿ والسموؾ جوانب ال تنفصؿ عف بعضيا البعض، بؿ أنيا جوانب تتفاعؿ وتتكامؿ جميعيا 

 (.0223لة )سعفاف،بصورة ذات دال
وبناًء عمى ما سبؽ، يمكف تعريؼ اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي عمى أنو  "أسموب شامؿ مف أساليب 
العبلج النفسي الذي يستخدـ بوعي ودراية فنيات معرفية وانفعالية وسموكية لمساعدة العميؿ عمى تغيير االختبلؿ 

(، وىو إرشاد مختصر ىدفو نظاـ المعتقدات 0026443لمذات )الزيػػػود،في أفكاره وانفعاالتو وسموكو، أو تدميره 
(، أي مساعدة العميؿ عمى التعرؼ عمى أفكاره 6620223"ىدـ / بناء" لتخفيؼ القمؽ وتقبؿ الذات )زىػػػػراف،

ي البلعقبلنية وتمكينو مف االعتراض عمى ىذه األفكار ودحضيا وكذلؾ تشجيعو عمى تعديؿ أفكاره ومف ثـ تبن
 فمسفة جديدة لمحياة تكوف أكثر عقبلنية وتحكًما في االنفعاالت والسموؾ.

وىو اختصار لكممة   A، فالحرؼABCنموذج تعميمي ىو نموذج أوتقـو النظرية العقبلنية االنفعالية عمى 
Activating Event ـ ويشير إلى الحدث النشط أي الخبرات غير السارة المؤلمة الحزينة، وىذه الخبرات يت

وىي في المدرسة السموكية تكوف أشبو ما تكوف  إدراكيا في جو غير عقبلني وبذلؾ تكوف خبرة ال عقبلنية،
وىو  B عمى استثارة الخوؼ أو القمؽ لدى الفرد، أما الحرؼ بالمثير أو الحدث غير المرغوب فيو والذي يعمؿ

إلى  البلعقبلنية لدى الفرد، والتي تؤدي فيعني نسؽ األفكار والمعتقدات Beliefs about eventاختصار لػػػ  
إثارة االضطراب االنفعالي وتدمير الذات، ويماثميا في التيار السموكي ما يعرؼ بالعمميات الوسيطة، واخيًرا 

االنفعالية لدى الفرد وىي  ويرمز ىذا الحرؼ إلى النتيجة Consequencesفيو اختصار لمكممة  Cالحرؼ 
النتيجة ىي  المعتقدات واألفكار لديو، فإذا كاف نسؽ المعتقدات غير عقبلني كانت دائما تكوف مرتبطة بنسؽ

(، وبعد 20260 العازمي،  20223 أبو أسعد وعربيات،  20223 عمػػػػر،  6440االضطراب النفسي )إبراىيـ، 
 ABCDEFىو  قاـ باستكمالو وطوره حتى أصبح نموذًجا جديًدا األنموذج( ىذا Ellisأف وضع )البرت أليس 

واالحتجاج عمى المعتقدات غير العقبلنية واألفكار الخاطئة  يتضمف مفيـو المجادلة Disputaion (D) فالحرؼ
 يغيرىا، أما يتحدى نفسو ويتحدى أفكاره ومعتقداتو ويجادليا ويحتج عمى عدـ منطقيتيا ثـ مما يجعؿ العميؿ
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نتيجة لتغيير أفكاره  ديد الذي يحققو الفردفيتضمف التأثير النيائي الج Final new effect (E) الحرؼ
عقبلنية، وبعبارة موجزة أف يقـو المرشد بتغيير األفكار  واعتقاداتو غير العقبلنية إلى أفكار صحيحة واعتقادات

 (F) الحرؼ بأفكار عقبلنية مف خبلؿ تعديؿ نسؽ التفكير لدى الفرد وتبنيو فمسفة جديدة، أما التي تـ مياجمتيا
Feelings يصؿ إلى حالة مف االرتياح العاـ  فيو يتضمف المشاعر الجديدة التي يشعر بيا الفرد بعد أف

والتي مف خبلليا تتغير انفعاالت الفرد السمبية إلى انفعاالت موجبة  واالستقرار النفسي، وىي الخطوة األخيرة
(Ellis, 1994 : Ellis, 2004.) 

2 )أ( العمؿ عمى تكويف عبلقة طيبة مع العميؿ يأتيلسموكي فيما وتتحدد خطوات اإلرشاد العقبلني االنفعالي ا
لكسب ثقتو مف جية وتقبؿ المعالج أو المرشد مف جية أخرى، )ب( العمؿ عمى سرد العميؿ لؤلعراض التي 
يشكو منيا وعبلقتيا بما يفعمو مف سموؾ أي تشجيعو عمى نقؿ أفكاره إلى حيز الشعور، )ج( تبصير العميؿ بأف 

لو لنفسو داخمًيا وما يفكر فيو ال يعد سوى أفكاًرا ال عقبلنية وال منطقية وأف المشكمة الكبرى تكمف في ما يقو 
استجابتو ليذه األفكار، )د( إظيار التعجب مما يقولو العميؿ لنفسو ومف أفكاره البلعقبلنية والبلمنطقية، )ىػ( 

العميؿ عمى أف يعارض أفكاره الخاطئة، )و( استخداـ استخداـ فنيات معرفية وانفعالية وسموكية مناسبة لمساعدة 
2 عبدالشافي،  0260األساليب التعميمية النشطة لتعميـ العميؿ كيؼ يفكر بطريقة عقبلنية ومنطقية )المغػػػازي، 

0261  2Warren,2010 وتتمثؿ الفنيات المعرفية في2 الحوار والمناقشة والدحض أو التفنيد واإليحاء الذاتي ،)
ب حؿ المشكبلت ... الخ، أما الفنيات االنفعالية فتتمخص في لعب األدوار والمرح والتسمية والنمذجة ... وأسمو 

الخ، بينما تتجسد الفنيات السموكية في الواجبات المنزلية واالسترخاء والتعزيز والتشكيؿ والتنفيس االنفعالي ... 
 (.Ellis,1990الخ )

 دراسات سابقة :
 مقدـ رعاية )أخصائي(،  663( إلى الكشؼ عف السمات الشخصية لدى Hurt,2011ىدفت دراسة )

% مف ىذه  00.2سنة،  30إلى  01% منيـ ضمف الفئة العمرية مف  00.0ذكور، يقع  0إناث و  623)
سنوات خبرة تعامؿ مع تبلميذ ذوي اضطراب توحد( ومدى تأثيرىا عمى مستوى  62العينة لدييا أكثر مف 

مف مقدمي الرعاية لمتبلميذ ذوي  اً لوظيفي / الميني لدييـ، جاءت نتائج الدراسة لتؤكد أف كثير االحتراؽ ا
ترتفع  إذف منيـ، و ؽ الوظيفي / الميني خاصة العصابياضطراب التوحد يعانوف مف مستوى مرتفع مف االحترا

وى الوعي الذاتي، كما لدييـ معدالت القمؽ واالكتئاب والغضب واالندفاعية ويتصفوف باليشاشة وضعؼ مست
( إلى الكشؼ عف الفروؽ بيف معممي التبلميذ سميمي النمو ومعممي Kelly & Holmes,2012ىدفت دراسة )

معممًا مف  61التبلميذ ذوي اضطراب التوحد في مستوى االحتراؽ الوظيفي / الميني، تكونت عينة الدراسة مف 
ي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد، أفادت نتائج الدراسة بوجود معمًما مف معمم 61معممي التبلميذ سميمي النمو و 
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فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات المجموعتيف عمى مقياس االحتراؽ الوظيفي / الميني في اتجاه معممي 
 التبلميذ ذوي اضطراب التوحد.

الميني لدى  ( إلى الكشؼ عف مستوى االحتراؽ الوظيفي /Coman,2013وفي الصدد نفسو، ىدفت دراسة )
معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد وعبلقتو بمستوى التحصيؿ الدراسي ليؤالء التبلميذ ومدى تأثير سنوات 

تمميًذا يعاني مف  643معمًما و  20الخبرة لممعمـ عمى مستوى احتراقو الوظيفي ، تكونت عينة الدراسة مف 
مف معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد يعانوف مف  اضطراب التوحد، كشفت نتائج الدراسة عف أف نسبة كبيرة

مستويات مرتفعة مف االحتراؽ الوظيفي / الميني ومع ذلؾ فسنوات الخبرة ال ترتبط بيذا المستوى، كما لـ 
تتوصؿ الدراسة إلى تأثير داؿ لمستوى االحتراؽ الوظيفي / الميني لممعمـ عمى التحصيؿ الدراسي لمتبلميذ ذوي 

 د.اضطراب التوح
معمًما  602( الكشؼ عف مستوى االحتراؽ الوظيفي / الميني لدى Langeliers,2013بينما استيدفت دراسة )

في مواقؼ التعامؿ مع ىذه الفئة مف  ABAمف معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد الذيف يستخدموف فنيات 
لبلحتراؽ الوظيفي / الميني وتـ جمع البيانات مف خبلؿ  Maslachالتبلميذ، استخدـ الباحث ىنا مقياس 

تطبيقو عبر تقنية االنترنت عمى العينة المستيدفة، وكشفت نتائج الدراسة إلى أف معممي التبلميذ ذوي اضطراب 
 التوحد يعانوف مستويات مرتفعة مف االحتراؽ الوظيفي/الميني، وفي سياؽ متصؿ، وىدفت دراسة 

(Boujut, et al.,2016 إلى الكشؼ عف مستوى االحتراؽ الوظيفي / الميني لدى )معمًما مف معممي  000
التبلميذ ذوي اضطراب التوحد في بيئات تعميمية مختمفة ) مدارس عادية دامجة ومدارس تربية خاصة لمتبلميذ 

العادية ذوي اضطراب التوحد(، توصمت النتائج إلى أف معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد في المدارس 
الميني مقارنة بالمعمميف في مدارس التربية الخاصة،  / الدامجة يعانوف مستويات أعمى مف االحتراؽ الوظيفي

وأرجع الباحثوف ىذه النتيجة إلى طبيعة التدريب واإلعداد المسبؽ لممعمميف في مدارس التربية الخاصة، وفي 
 40ى االحتراؽ النفسي والوظيفي / الميني لدى ( الكشؼ عف مستو Khalil,2017السعودية استيدفت دراسة )

معمًما مف معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد وعبلقتو بكؿ مف النوع ومستوى التأىيؿ األكاديمي والعمر 
الزمني، توصمت نتائج الدراسة بأف معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد يعانوف مف االحتراؽ النفسي والوظيفي 

توسط، حيث يعانوف مف التعب العاطفي والشعور بعدـ االنجاز، كما أفادت النتائج بوجود / الميني بمستوى م
 تأثير لمتغيرات النوع والمؤىؿ األكاديمي والعمر الزمني عمى مستوى االحتراؽ بوجو عاـ، 

معممًا مف معممي  660( إلى فحص تأثير فاعمية الذات لدى Siu&Ho,2010وفي الصدد نفسو، ىدفت دراسة )
لتبلميذ ذوي اضطراب التوحد عمى ممارساتيـ التعميمية التي يتبعونيا مع التبلميذ ذوي اضطراب التوحد، تـ ا

، أما الفئة الثانية ABAتصنيؼ العينة إلى فئتيف2 األولى تعتمد عمى استخداـ فنيات التحميؿ التطبيقي لمسموؾ 
الذات تؤثر عمى أداء معممي التبلميذ ذوي ، توصمت نتائج الدراسة إلى أف فاعمية TEACCHفتتبنى برنامج 

لدييـ  ABAاضطراب التوحد، حيث أفادت النتائج بأف المعمميف الذيف يستخدموف التحميؿ التطبيقي لمسموؾ 
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في  TEACCHفاعمية ذات تدريسية أعمى وبصورة دالة إحصائيًا عف فئة المعمميف الذيف يتبعوف برنامج 
( إلى تقييـ مستوى فاعمية Ruble, et al.,2011وحد، كما ىدفت دراسة )تعميميـ التبلميذ ذوي اضطراب الت

سنوات،  4إلى  3معمًما مف معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد ممف تتراوح أعمارىـ مابيف  31الذات لدى 
ة الذات استخدـ الباحثوف في ىذه الدراسة مقياًسا لفاعمية الذات تـ بناؤه في ضوء رؤية "باندورا" لمصادر فاعمي

)خبرة النبوغ والتفوؽ، الخبرة غير المباشرة، التوجيات االجتماعية، الحالة الفسيولوجية واالنفعالية(، وكشفت نتائج 
الدراسة أف فاعمية الذات لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد تتأثر كثيًرا وبصورة دالة بالحالة الفسيولوجية 

 در األخرى.واالنفعالية أكثر مف تأثرىا بالمصا
معممًا مف معممي  12( إلى الكشؼ عف طبيعة فاعمية الذات لدى 0263وىدفت دراسة )العثماف والغنيمي،

التبلميذ ذوي اضطراب التوحد بالمممكة العربية السعودية، واستخدـ الباحثاف مقياسًا لفاعمية الذات مف إعدادىـ 
أبعاد فاعمية الذات ظيوًرا لدى معممي التبلميذ ذوي  يتكوف مف عدة أبعاد، وكشفت نتائج الدراسة عف أف أكثر

اضطراب التوحد ىو بعد الفاعمية الشخصية لممعمـ، يميو بعد فاعمية التدريس العامة، كما بينت النتائج أف فاعمية 
الذات لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد تتأثر بصورة دالة بشدة إصابة التمميذ باضطراب التوحد وبكؿ 

عدد سنوات الخبرة لممعمـ وعمره الزمني ومدى حصولو عمى دورات تدريبية وتأىيؿ أكاديمي متعمؽ بطرؽ  مف
معمًما مف  31( تأثير مستوى فاعمية الذات لدى Biasotti,2013تعميـ التبلميذ التوحدييف، كما فحصت دراسة )

اضطراب التوحد إلى ثبلث مستويات  معممي المرحمة االبتدائية تـ تصنيفيـ وفؽ مستوى تحصيؿ التبلميذ ذوي
)مرتفع ومتوسط ومنخفض( عمى قدرتيـ عمى تدريس التبلميذ ذوي اضطراب التوحد في المدارس العامة، 
استخدـ الباحث ىنا تحميؿ التبايف وكشفت نتائج الدراسة إلى أف فئة المعمميف الذيف يتمتع تبلميذىـ التوحدييف 

تمتعوف بفاعمية ذات مرتفعة نتيجة تدريبيـ وتأىيميـ المسبؽ في مجاؿ بمستوى تحصيؿ دراسي مرتفع كانوا ي
 وىـحصيؿ الدراسي المنخفض كاف معممرعاية التبلميذ ذوي اضطراب التوحد، بينما التبلميذ التوحدييف ذوي الت

يذ، أوصت قبؿ أف توكؿ إلييـ ميمة تدريس ىذه الفئة مف التبلم اَ جيد منخفضي فاعمية الذات ولـ ينالوا تأىيبلً 
الدراسة بضرورة العمؿ عمى رفع مستوى فاعمية الذات لدى المعمميف لضماف تقديـ خدمات رعاية وتعميـ أفضؿ 

 لمتبلميذ ذوي اضطراب التوحد.
إناث( مف  63ذكور و  63معممًا )  36( التي طبقت عمى Harris,2013وفي الصدد نفسو، كشفت دراسة )
ض فاعمية الذات لدى معممي التربية البدنية ىو أحد العوامؿ الرئيسة في معممي التربية البدنية عف أف انخفا

ضعؼ رغبتيـ نحو التعامؿ مع التبلميذ ذوي اضطراب التوحد، كما بينت النتائج أف تحسيف فاعمية الذات لدى 
أطوؿ لمتدريب، حيث لـ تستطع الجمسات  مدةالمعمميف لمتعامؿ مع التبلميذ ذوي اضطراب التوحد يتطمب 

التدريبية التي تـ تقديميا خبلؿ يـو واحد فقط مف تحسيف فاعمية الذات لدييـ نحو دمج التبلميذ ذوي اضطراب 
( استكشاؼ مدى تأثير فاعمية Shelton,2013التوحد في حصص التربية البدنية، بينما استيدفت دراسة )

رياض األطفاؿ عمى قابميتيـ لمتعامؿ مع األطفاؿ ذوي اضطراب التوحد، معممًة في مرحمة  30الذات لدى 
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استخدـ الباحث مقياس لفاعمية الذات لدى المعممات وآخر التجاىاتيـ نحو التعامؿ والرعاية ألطفاؿ التوحد، 
التعامؿ كشفت نتائج الدراسة أف تمتع المعممات بمستوى مرتفع مف فاعمية الذات يزيد مف قابمتييـ ورغبتيـ في 

معمًما  23( التعرؼ عمى مستوى فاعمية الذات لدى McCullough,2014مع أطفاؿ التوحد، وحاولت دراسة )
مف معممي المرحمة االبتدائية وعبلقتيا بقدرتيـ عمى التدريس لمتبلميذ ذوي اضطراب التوحد، استخدـ الباحث ىنا 

انية لتقييـ القدرة عمى التعامؿ مع التبلميذ التوحدييف، أداتيف لمقياس، األولى لتقييـ مستوى فاعمية الذات، والث
كشفت نتائج الدراسة أف التمتع بمستوى فاعمية ذات مرتفع يرتبط ارتباًطا موجًبا وقوًيا بالقدرة عمى التدريس 
لمتبلميذ ذوي اضطراب التوحد، وبينت النتائج أف فاعمية الذات لدى المعمـ ترتبط إيجاًبا بحصولو عمى دورات 

 تدريبيو وتثقيؼ متعمؽ باضطراب التوحد وخصائص ىذه الفئة وبطرائؽ التدريس التي يمكف إتباعيا معيـ.
معممًا مف  60( الكشؼ عف العبلقة بيف مستوى فاعمية الذات لدي Condrey,2015كما استيدفت دراسة )

راب التوحد في مدارس معممي الصؼ الخامس بالمرحمة االبتدائية واتجاىاتيـ نحو دمج التبلميذ ذوي اضط
التعميـ العاـ، استخدـ الباحث مقياسيف في ىذه الدراسة، األوؿ لقياس مستوى فاعمية الذات، والثاني لقياس 
االتجاىات نحو التدريس لمتبلميذ ذوي اضطراب التوحد في الفصوؿ العامة، وأفادت نتائج الدراسة بأف المعمميف 

لدييـ اتجاىات ايجابية نحو التدريس لمتبلميذ ذوي اضطراب التوحد، ذوي المستوى المرتفع مف فاعمية الذات 
 وأكدت الدراسة عمى أىمية مستوى فاعمية الذات لممعمـ في نجاحو في التعامؿ مع التوحدييف بوجو عاـ.

( الكشؼ عف العبلقة بيف مستوى فاعمية الذات لدى Theodoulou,2017وفي الصدد نفسو، حاولت دراسة )
ف معممي التعميـ العاـ ومدى قدرتيـ عمى التدريس لمتبلميذ ذوي اضطراب التوحد في الفصوؿ معمًما م 60

العامة الدامجة، حيث استيدؼ الباحث التعرؼ عمى العبلقة الكامنة بيف فعالية الذات و مدى شعور ىؤالء 
س ليـ وقدرتيـ عمى إدارة المعمميف بالراحة أثناء تعامميـ مع التبلميذ ذوي اضطراب التوحد واستعدادىـ لمتدري

الفصوؿ الدراسية الدامجة ليـ ... الخ، كشفت نتائج الدراسة أف انخفاض مستوى فاعمية الذات يصاحبو انخفاض 
ممحوظ وداؿ في مستوى قدرة المعمميف عمى التعامؿ مع التبلميذ ذوي اضطراب التوحد، وأوصت الدراسة 

فة المعمميف الذيف توكؿ إلييـ ميمة التدريس لمتبلميذ ذوي بضرورة العمؿ عمى تطوير فاعمية الذات لدى كا
معمًما  611( التعرؼ عمى مستوى فاعمية الذات لدى Hudes,2017اضطراب التوحد، كما استيدفت دراسة )

 0معمًما تتراوح خبرتيـ مف  40سنة،  0إلى  6معمًما تتراوح خبرتيـ مف  04إناث( منيـ )  606ذكور و  00)
سنة فأكثر(  32معمميف تتراوح خبرتيـ  4سنة، و  60إلى  62معمًما تتراوح خبرتيـ مف  30سنة،  4إلى 

وعبلقتيا باتجاىاتيـ نحو التدريس لمتبلميذ ذوي اضطراب التوحد ومدى تأثر مستوى فاعمية الذات بكؿ مف عدد 
ة الذات لممعمـ يرتبط سنوات الخبرة ومستوى المؤىؿ األكاديمي لممعمـ، كشفت نتائج الدراسة أف مستوى فاعمي

ارتباًطا ايجابًيا وبصورة دالة إحصائًيا بمستوى قدرتو عمى التدريس لمتبلميذ ذوي اضطراب التوحد، فكمما زاد 
مستوى تمتع المعمـ بفاعمية الذات زادت قدرتو عمى التدريس والتعامؿ مع ىذه الفئة مف التبلميذ، كما بينت 

تأثر بصورة دالة إحصائًيا بمستوى التأىيؿ األكاديمي لممعمـ وال بمستوى الدراسة أف مستوى فاعمية الذات ال ي
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( التعرؼ عمى العبلقة Gordon,2017سنوات خبرتو في عممية التعميـ، وعمى صعيد متصؿ، حاولت دراسة )
معمًما لمتبلميذ ذوي اضطراب التوحد ومستوى التحصيؿ الدراسي ليؤالء  66بيف مستوى فاعمية الذات لدى 

بلميذ، استخدـ الباحث معيـ أسموب المقابمة لمتعرؼ عمى تصوراتيـ نحو التدريس لمتبلميذ ذوي اضطراب الت
التوحد واتجاىاتيـ نحو دمجيـ مع العادييف في المدارس العامة، كما استيدفت المقابمة التعرؼ عمى كمية 

مجاؿ، كما استخدـ الباحث أيًضا مقياس ونوعية التدريب الذي تمقاه ىؤالء المعمميف قبؿ بداية خدمتيـ في ىذا ال
لفاعمية الذات، وفي ضوء مستوى تحصيؿ التبلميذ ذوي اضطراب التوحد، وما أسفرت عنو نتائج المقابمة وعممية 
قياس فاعمية الذات، كشفت نتائج الدراسة أف تمتع المعمـ بمستوى مرتفع مف فاعمية الذات يزيد مف اتجاىاتو 

ه الفئة األمر الذي ينعكس عمى ممارساتو الصفية التي تؤدي إلى ارتفاع مستوى االيجابية نحو تدريس ىذ
التحصيؿ الدراسي لدى التبلميذ ذوي اضطراب التوحد، كما أوصت الدراسة بضرورة تدريب المعمميف أثناء 

 الخدمة ورفع مستوى فاعمية الذات لدييـ.
معمًما مف المرحمة  660فاعمية الذات لدى ( التعرؼ عمى دور Accardo, et al.,2017كما ىدفت دراسة )

االبتدائية في التنبؤ بقدرتيـ عمى تدريس القراءة لمتبلميذ ذوي اضطراب التوحد، وأفادت نتائج الدراسة إلى 
المعمميف ذوي المستوى المرتفع مف فاعمية الذات لدييـ قدرة أعمى في تدريس القراءة لمتبلميذ ذوي اضطراب 

مميف منخفضي فاعمية الذات، كما أوضحت النتائج أف مستوى تحصيؿ التبلميذ التوحدييف التوحد مقارنة بالمع
( التعرؼ عمى طبيعة Anglim, et al.,2018يتبايف باختبلؼ فاعمية الذات لدى معممييـ، وحاولت دراسة )

وي اضطراب التوحد في فاعمية الذات لدى معممي المرحمة االبتدائية في ايرلندا ومدى تقبميـ لفكرة دمج التبلميذ ذ
المدارس العامة االبتدائية وىو النيج الذي تتبعو ايرلندا حالًيا في سعييا لموصوؿ إلى تطبيؽ فكرة المدرسة 
الشاممة، استخدـ الباحثوف في ىذه الدراسة مقاببلت منتظمة مع ستة مف معممي المرحمة االبتدائية، وتوصمت 

ية منخفضي مستوى فاعمية الذات ليس لدبيـ رغبة أو قدرة عمى التعامؿ الدراسة إلى أف معممي المرحمة االبتدائ
مع التبلميذ ذوي اضطراب التوحد في المدارس العامة، وأوصت بضرورة رفع مستوى فاعمية الذات لدى المعمميف 

 قبؿ تطبيؽ فكرة دمج التبلميذ ذوي اضطراب التوحد في المدارس العامة مع أقرانيـ العادييف.
( التعرؼ عمى أثر مقرر التربية البدنية التكيفية والممارسات العممية قبؿ Koh,2018فت دراسة )كما استيد

إناث(  620ذكور و  000طالًبا جامعًيا ) 301الخدمة )أثناء مرحمة اإلعداد األكاديمي لممعمـ( عمى اتجاىات 
ة، أفادت نتائج الدراسة بأف تعرض نحو دمج التبلميذ ذوي اضطراب التوحد في المدارس العامة في كوريا الشمالي

الطبلب ليذا المقرر يزيد مف فاعمية الذات لدييـ ومف اتجاىاتيـ االيجابية نحو دمج التبلميذ ذوي اضطراب 
( إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف فاعمية Jennett, et al.,2003التوحد، وفي سياؽ متصؿ، ىدفت دراسة )

معمًما مف معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد، وتوصمت  30يني لدى الذات ومستوى االحتراؽ الوظيفي / الم
نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ تأثير لفاعمية الذات عمى مستوى الشعور باالحتراؽ الوظيفي عبلوة عمى التأثير عمى 
الممارسات التعميمية لممعمميف في مواقؼ التعامؿ مع التبلميذ ذوي اضطراب التوحد، وىدفت دراسة 
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(Skuller,2011 إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف فاعمية الذات ومستوى االحتراؽ الوظيفي لدى معممي التبلميذ )
ذوي اضطراب التوحد وتأثيرىما عمى اتجاىات المعمميف نحو التبلميذ ذوي اضطراب التوحد، تكونت عينة 

الواقعة في جنوب الواليات  معمًما لذوي اضطراب التوحد تـ اختيارىـ مف المدف الكبرى 130الدراسة مف 
المتحدة، اعتمد الباحث عمى العديد مف المقاييس واستخدـ عدة أساليب إحصائية لمعالجة البيانات التي تـ 
تجميعيا ومنيا أسموب االنحدار المتعدد، توصمت نتائج الدراسة إلى أف التمتع بمستوى مرتفع مف فاعمية الذات 

الوظيفي لدى المعمـ ويترتب عمى ذلؾ زيادة في ايجابية المعمميف نحو يصاحبو انخفاض في مستوى االحتراؽ 
التعامؿ مع التبلميذ ذوي اضطراب التوحد، وأوصت الدراسة بأىمية العمؿ المستمر عمى رفع مستوى فاعمية 

 الذات لكونيا عامؿ ميـ ورئيس في تحسيف قدرة المعمميف عمى التعامؿ مع التبلميذ التوحدييف.
( إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف فاعمية الذات ومستوى االحتراؽ الوظيفي Boomgard,2013اسة )كما ىدفت در 

معمًما مف معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد وفحص أثر برنامج تدريبي مقدـ لممعمميف عبر  00لدى 
متغيرات التابعة في االنترنت عمى كؿ مؿ فاعمية الذات واالحتراؽ الوظيفي، استخدـ الباحث مقياسيف لقياس ال

ىذه الدراسة )قياس قبمي وآخر بعدي(، وكشفت النتائج عمى أف تدريب المعمميف أثناء الخدمة يزيد مف مستوى 
فاعمية الذات لدييـ األمر الذي يعقبو انخفاض ممحوظ في مستوى احتراقيـ الوظيفي، حيث كشفت الدراسة عف 

 مي والبعدي لكؿ مف فاعمية الذات واالحتراؽ الوظيفي.وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياس القب
معمًما بالمرحمة  32( التنبؤ بمستوى االحتراؽ الوظيفي لدي Chatlos,2016وفي الصدد نفسو، حاوؿ )

ذكور(، مف خبلؿ تفاعؿ كؿ مف فاعمية الذات  60إناث و  03االبتدائية ومعمـ بالمرحمة المتوسطة )
لة الضطراب طيؼ التوحد، توصمت نتائج الدراسة إلى أف فاعمية الذات تعد منبئ والممارسات القائمة عمى األد

لمستوى االحتراؽ الوظيفي لدى المعمـ وأف محصمة التفاعؿ بيف فاعمية الذات والممارسات القائمة عمى األدلة 
ميذ ذوي الضطراب طيؼ التوحد تؤثر بصورة دالة احصائًيا عمى مستوى االحتراؽ النفسي لدى معممي التبل

( في دراستيـ التنبؤ بمستوى االحتراؽ الوظيفي لدى Cappe, et al.,2017اضطراب التوحد، كما حاوؿ )
معمًما مف معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد مف خبلؿ التفاعؿ بيف كؿ مف فاعمية الذات والتعاطؼ  660

مية الذات لدى معممي التبلميذ ذوي ومستوى الدعـ االجتماعي المدرؾ، توصمت نتائج الدراسة إلى أف فاع
 اضطراب التوحد تعد مف أكثر المنبئات بمستوى شعورىـ باالحتراؽ الوظيفي، واستيدفت دراسة 

(Boujut, et al.,2017 فحص تأثير مستوى فاعمية الذات لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد عمى )
معمًما، وأفادت نتائج الدراسة بأف معممي  023ة مف مستوى االحتراؽ الوظيفي لدييـ، تكونت عينة الدراس

التبلميذ ذوي اضطراب التوحد الذيف يعانوف مف تدني في مستوى فاعمية الذات يعانوف مستوى مرتفع لمغاية مف 
االحتراؽ الوظيفي عبلوة عمى معاناتيـ المستديمة مف اإلنياؾ العاطفي واإلحباط ويتبعوف استراتجيات مواجية 

 أغمب مواقفيـ الحياتية.سالبة في 
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( إلى إجراء مراجعة أدبية لتأثير اإلرشاد العقبلني االنفعالي Warren,2010وفي سياؽ متصؿ، ىدفت دراسة )
السموكي عمى فاعمية الذات لدى المعمـ واالنجاز األكاديمي لدى الطبلب، حيث استعرض الباحث في ىذه 

ي اعتمدت عمى اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي كأسموب الدراسة البحوث التي أجريت في ىذا المجاؿ والت
لتعزيز فاعمية الذات لدى المعمميف، توصمت نتائج الدراسة بعد مناقشة نتائج البحوث السابقة إلى أف البرامج 

لذات اإلرشادية القائمة عمى اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي تسيـ وبصورة دالة إحصائًيا في تعزيز فاعمية ا
( Melvin,2010لدى المعمـ وىو أمر يترتب عميو تحسيف االنجاز األكاديمي لدى الطبلب، كما ىدفت دراسة )

معمًما في مرحمة  02إلى فحص فاعمية اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي في تحسيف فاعمية الذات لدى 
مريكا لمواجية المواقؼ المحبطة والسمبية رياض األطفاؿ والمرحمة االبتدائية في منطقة ريفية في جنوب شرؽ أ

داخؿ الفصوؿ الدراسية والصادرة عف التبلميذ وكذلؾ تعديؿ أفكارىـ ومعتقداتيـ وتحسيف مستوى استجاباتيـ 
العاطفية، استخدـ الباحث مقاييس لفاعمية الذات العامة ومستوى القمؽ واالكتئاب وكذلؾ لؤلفكار البلعقبلنية، 

جوعتيف تجريبية وضابطة توصمت نتائج الدراسة إلى أف اإلرشاد العقبلني االنفعالي ومف خبلؿ استخداـ م
السموكي ساىـ وبصورة دالة إحصائًيا في تحسيف فاعمية الذات األمر الذي أدى لزيادة استجاباتيـ العاطفية نحو 

 مواقؼ التعامؿ مع تبلميذىـ.
فاعمية اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي في ( إلى التعرؼ عمى Anderson,2000كما ىدفت دراسة )

معمًما تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف ضابطة وتجريبية،  612خفض مستوى االحتراؽ النفسي والوظيفي لدى 
جمسة إرشادية قائمة عمى اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي قد  60وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف استخداـ 

االحتراؽ النفسي والوظيفي لدى مجموعة الدراسة التجريبية مقارنة بالمجموعة أدت إلى انخفاض مستوى 
 الضابطة.

( إلى التحقؽ مف فاعمية اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي في خفض مستوى 0220وىدفت دراسة )عبػػػػود،
ف ارتفاع في مستوى عاًما يعانوف م 00إلى  32معمًما تتراوح أعمارىـ مف  61الشعور باإلحباط الميني لدى 

جمسات إرشادية  62الشعور باإلحباط الميني، تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة واستخدـ الباحث 
دقيقة، اعتمد الباحث ىنا عمى فنيات المحاضرة  12إلى  02أسابيع واستغرقت كؿ جمسة مابيف  0عمى مدى 

نتائج الدراسة بأف البرنامج اإلرشادي القائـ عمى اإلرشاد العقبلني  والمناقشة والحوار والػػػػػػػػػواجب المنزلي، وأفادت
االنفعالي السموكي ساىـ في خفض مستوى الشعور باإلحباط الميني لدى عينة الدراسة، وفي الصدد نفسو، 

بلنية ( إلى استخداـ اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي في تعديؿ األفكار البلعق0266ىدفت دراسة )حمػػػػػاه،
معمًما مف مدارس التربية الفكرية بمحافظة سوىاج، استخدمت الباحثة المنيج شبو  60وتحسيف اتجاىات 

جمسة إرشادية تراوحت مدة الجمسة الواحدة  60التجريبي لمبلئمتو ألىداؼ الدراسة وطبيعتيا، كما اعتمدت عمى 
االنفعالي السموكي أدى إلى تعديؿ األفكار دقيقة، وخمصت النتائج إلى أف اإلرشاد العقبلني  12إلى  02مف 

البلعقبلنية وتحسيف اتجاىات معممي التبلميذ ذوي اإلعاقة الفكرية نحو التعامؿ مع ىذه الفئة الخاصة وبصورة 
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 العبلج عمى قائـ جمعي إرشاد برنامج ( إلى تطوير0261ذات داللة إحصائية، بينما استيدفت دراسة )الخواجة،
 لدى النفسي والضغط النفسي االحتراؽ مستوى خفض في مدى فاعميتو واستقصاء السموكي، ياالنفعال العقبلني
معمًما  02مف  الدراسة قابوس بسمطنة عماف، تكونت عينة السمطاف الدبمـو التربوي الممتحقيف بجامعة  معممي
 العينة عشوائيا وزعت ييـ،لد والضغط النفسي الوظيفي االحتراؽ مستويات تـ اختيارىـ بناًء عمى ارتفاع ومعممةً 

 التجريبية لبرنامج المجموعة خضعت حيث مشاركيف، مف منيا كؿ تكوف وضابطة( تجريبية(مجموعتيف  إلى
 جمستيف بواقع جمسات 3 مف والمكوف السموكي، االنفعالي العقبلني العبلج إلى يستند الذي الجمعي اإلرشاد
 وجود الدراسة نتائج تدريب، أظيرت أي الضابطة المجموعة تتمؽ لـ حيف في متتالية، أسابيع 0ولمدة  أسبوعيا
 االختبار البعدي عمى الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ

 النفسي. الضغط مقياس وكذلؾ النفسي االحتراؽ لمقياس المتابعة واختبار
ذات العبلقة بالدراسة الحالية يمكف لمباحث اإلشارة ىنا إلى أف ومف العرض السابؽ لبعض الدراسات السابقة 

فاعمية الذات لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد كانت محور اىتماـ العديد مف الباحثيف، ويظير جمًيا 
ا بارًزا لمعياف االتفاؽ الكامؿ بيف نتائج العديد مف الدراسات عمى أف مستوى فاعمية الذات لدى المعمـ تشكؿ دورً 

في قدرتو عمى التعامؿ مع ىذه الفئة الخاصة وفي تشكيؿ اتجاىات ايجابية نحو دمجيـ في فصوؿ العادييف وىو 
ما يعكس أىمية وقيمة العمؿ عمى تطوير فاعمية الذات لدى ىذه الفئة مف المعمميف، كما أف االحتراؽ الوظيفي 

محور اىتماـ العديد مف الباحثيف، واتفقت العديد مف  / الميني لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد كاف
نتائج الدراسات عمى أف ىذه الفئة مف المعمميف تعاني مستويات مرتفعة مف االحتراؽ الوظيفي/الميني، وأف 
ىناؾ عبلقة ارتباطية دالة وقوية بيف تدني فاعمية الذات وارتفاع االحتراؽ الوظيفي /الميني، وأف مستوى فاعمية 

يعد منبئ لدرجة االحتراؽ الوظيفي/الميني لدي معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد، وأخيًرا، أظيرت  الذات
نتائج الدراسات السابقة التي تـ عرضيا في ىذا البند أف اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي كاف محور اىتماـ 

انب لدى المعمميف كفاعمية الذات والحد مف العديد مف الباحثيف وقد ثبتت فاعميتو في تحسيف العديد مف الجو 
 األفكار البلعقبلنية وزيادة االتجاىات اإليجابية وخفض مستوى االحتراؽ الوظيفي/الميني لدييـ.

 فروض الدراسة :
( بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة 2.26( يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى )6

ستوى كؿ مف )فػاعمية الذات واالحتراؽ الوظيفي/الميني( لدى معممي التبلميذ ذوي في القياس البعدي لم
 اضطراب التوحد في اتجاه ) لصالح ( متوسط درجات المجموعة التجريبية.

( بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسيف 2.26داللة إحصائية عند مستوى ) ( يوجد فرؽ ذو0
القبمي والبعدي لمستوى كؿ مف )فػاعمية الذات واالحتراؽ الوظيفي/الميني( لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب 

 التوحد في اتجاه ) لصالح ( القياس األفضؿ )البعدي(.
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( بيف متوسطي درجات المجموعة الضابطة في 2.20ائية عند مستوى )داللة إحص ( ال يوجد فرؽ ذو3
القياسيف القبمي والبعدي لمستوى كؿ مف )فػاعمية الذات واالحتراؽ الوظيفي/الميني( لدى معممي التبلميذ ذوي 

 اضطراب التوحد.
بية في القياسيف ( بيف متوسطي درجات المجموعة التجري2.20داللة إحصائية عند مستوى ) ( ال يوجد فرؽ ذو0

 البعدي والتتبعي )بعد أسبوعيف مف انتياء البرنامج( لمستوى كؿ مف 
 )فػاعمية الذات واالحتراؽ الوظيفي/الميني( لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد.

 إجراءات الدراسة :
 أواًل 2 التصميـ التجريبي المستخدـ في الدراسة 2 

سات التجريبية، حيث أنيا تيدؼ إلى تحديد تأثير متغير تجريبي مستقؿ تعد ىذه الدراسة مف الدرا        
)اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي( عمى متغيريف تابعيف ىما )فاعمية الذات( و )االحتراؽ الوظيفي / الميني( 

وعتيف لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد، وليذا اعتمد الباحث عمى المنيج التجريبي نظاـ المجم
المتكاممتيف، إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة، فالمجموعة التجريبية ىي المجموعة التي خضعت لمتعرض 
لممتغير التجريبي، أما المجموعة الضابطة فمـ يتـ تعريضيا لو، واقتصر تعريضيا ألدوات القياس فقط لمقارنة 

 أداء أفرادىا بأداء أفراد المجموعة التجريبية.
 مع وعينة الدراسة :  ثانيُا : مجت

يتكوف المجتمع األصمي ليذه الدراسة مف جميع معممي ومعممات التبلميذ ذوي اضطراب التوحد بمنطقة        
( معممًا وفؽ اإلحصائية الصادرة مف إدارة التربية الخاصة باإلدارة العامة لمتعميـ 30جازاف والبالغ عددىـ )

( معمًما )ذكور( مف معممي التبلميذ ذوي 02بجازاف، أما عينة الدراسة الحالية "عينة التطبيؽ" فقد تكونت مف )
( درجة، تـ تقسيـ ىذه العينة إلى 6.206( سنة وانحراؼ معياري )04.0اضطراب التوحد بمتوسط عمري قدره )

( معمميف، ىذا وقد 62مجموعتيف متساويتيف، األولى تجريبية والثانية ضابطة، وبمغ عدد أفراد كؿ مجموعة )
مجموعتيف التجريبية والضابطة في النواحي االجتماعية والثقافية واالقتصادية مف راعى الباحث تجانس أفراد ال

خبلؿ تطبيؽ مقياس لممستوى االجتماعي والثقافي واالقتصادي سبؽ لمباحث إعداد ليذا الغرض وتقنينو عمى 
حرص ـ ويتمتع بمعامبلت صدؽ وثبات مناسبة، كما 0262البيئة السعودية في دراسة سابقة منشورة عاـ 

الباحث عمى تجانس أفراد المجموعتيف في متغير فاعمية الذات موضوع القياس في الدراسة الحالية، حيث عمد 
الباحث إلى اختيار المعمميف الحاصميف عمى درجات منخفضة عمى مقياس فاعمية الذات المستخدـ في ىذه 

يفي/الميني، حيث اختار الباحث حرص الباحث عمى التجانس في متغير االحتراؽ الوظ فضبًل عفالدراسة، 
المعمميف الحاصميف عمى درجات مرتفعة عمى مقياس االحتراؽ الوظيفي/الميني المستخدـ في ىذه الدراسة، 

( لداللة الفروؽ بيف متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة z( يوضح قيمة النسبة الحرجة )6والجدوؿ رقـ )
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ر الزمني والمستوي االجتماعي االقتصادي الثقافي لؤلسرة ومستوى التجريبية والمجموعة الضابطة مف حيث العم
 2األتيكؿ مف فاعمية الذات واالحتراؽ الوظيفي/ الميني عمى النحو 

( لداللة الفروؽ بيف متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية z( 2 قيمة النسبة الحرجة ) 6جدوؿ رقـ ) 
كؿ مف فاعمية  ني والمستوي االجتماعي االقتصادي الثقافي ومستوىوالمجموعة الضابطة مف حيث العمر الزم

 الذات واالحتراؽ الوظيفي / الميني 

المجموعا مجاؿ التجانس
 ت

عدد 
 األفراد

توزيع الرتب 
 وعددىا

متوسط 
 الرتب

مجمو 
ع 
 الرتب

 قيمة
 Z 

 الداللة

 العمر الزمني
- 6.00 3.00 2.00 السالبة 10 تجريبية

1.622
2 

 غير دالة
 29.6 5.00 6.00 الموجبة 10 ضابطة

 المستوى
االجتماعي/االقتصاد

الثقافي ي/  

- 10.0 5.00 2.00 السالبة 10 تجريبية
1.012

6 

 غير دالة
 26.0 4.33 6.00 الموجبة 10 ضابطة

 فاعمية الذات
 - 4.00 2.00 2.00 السالبة 10 تجريبية

 غير دالة 0.577
 2.00 2.00 1.00 الموجبة 10 ضابطة

 االحتراؽ
الميني/الوظيفي  

 - 0.00 0.00 0.00 السالبة 10 تجريبية
 غير دالة 0.998

 1.00 1.00 1.00 الموجبة 10 ضابطة
 ثالثًا 2 أدوات الدراسة 2

 )أ( مقياس فاعمية الذات لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد. إعداد / الباحث 
( أبعاد رئيسة، البعد األوؿ2 تقييـ وتقدير 0( مفردة موزعة عمى )02يتكوف المقياس في صورتو النيائية مف )

(، الثاني2 تكييؼ المناىج الدراسة ويتضمف 60إلى  6( مفردة )مف رقـ 60االحتياجات والقدرات ويتضمف )
إلى  02( مفردات )مف رقـ 2ويتضمف )(، الثالث2 إدارة المشكبلت السموكية 01إلى  63( مفردة )مف رقـ 60)

(، أما البعد 06إلى  30( مفردات )مف رقـ  3(، الرابع2 دعـ التواصؿ والسموؾ االجتماعي ويتضمف )33
(، وقد اختار 02إلى  00( مفردات )مف رقـ  4الخامس فيو2 العمؿ مع فريؽ متعدد التخصصات ويتضمف )

صيف عمى المقياس مف خبلؿ مدرج ثبلثي يحوي ثبلث الباحث طريقة ليكرت لتصحيح استجابات المفحو 
درجة( حيث  6درجة(، و )ال أستطيع =  0درجات(، )ربما أستطيع =  3استجابات متدرجة ىي2 )أستطيع = 

يبدأ المقياس ككؿ بسؤاؿ مباشر موجو لممفحوص ىو2 عزيزي المعمـ ... ما مدى ثقتؾ في نفسؾ بأنؾ تستطيع 
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درجة والدرجة  602ذ ذوي اضطراب التوحد؟، وبذلؾ تكوف الدرجة العظمى لممقياس = القياـ بما يمي مع التبلمي
درجة، ىذا وقد استطاع الباحث تحديد مفردات المقياس الحالي وأبعاده الرئيسة بعد االطبلع  02الدنيا لو = 

( Catalano,2018عمى العديد مف المقاييس السابقة التي سبؽ إعدادىا في ىذا الغرض ومنيا مقياس )
 (.Ruble et al.,2013ومقياس )

 صدؽ المقياس :
  صدؽ المحكميف 2  حيث تـ التأكد مف ىذا النوع مف الصدؽ عف طريػؽ عػرض المقيػاس عمػى مجموعػة مػف

%( 32أسػػاتذة عمػػـ الػػنفس والصػػحة النفسػػية والتربيػػة الخاصػػة، ولقػػد تػػـ اختيػػار معيػػار لبلتفػػاؽ مػػف الخبػػراء )
( 02عمى العبػارة، وبنػاًء عميػو أصػبح المقيػاس فػي صػورتو النيائيػة يحتػوى عمػى )لحذؼ أو تعديؿ أو اإلبقاء 

 ( مفردة.12مفردة بعد أف كانت صورتو األولية مكونة مف )
 ( وىي دالة إحصائيا عند مستوى 3.431صدؽ المقارنة الطرفية 2 حيث كانت قيمة "ت" التجريبية تساوي )

الطرفية وذلؾ لمتحقؽ مف القدرة التمييزية لممقياس، بمعنى . حيث قاـ الباحث بحساب صدؽ المقارنة 2.26
ما إذا كاف المقياس يميز تمييًزا فارًقا بيف المستوييف الميزانييف القوي والضعيؼ، أي قدرة المقياس عمى 
التمييز بيف األقوياء والضعفاء في الصفة التي يقيسيا، واعتمد الباحث في ذلؾ عمى عينة تقنيف مف معممي 

 ( معمًما.02ميذ ذوي اضطراب التوحد بمغ قدرىا )التبل
  صدؽ االتساؽ الداخمي 2 حيث قاـ الباحث بحساب معامبلت االتساؽ الداخمي لممقياس مف خبلؿ حساب

( لئلبقاء عمى 2.20معامؿ االرتباط بيف كؿ مفردة مف مفردات المقياس والدرجة الكمية، وتـ اخذ معيار )
التي يكوف معامؿ ارتباطيا أقؿ مف ىذه القيمة يتـ حذفيا، وبعد تنفيذ ذلؾ  المفردات، في حيف أف المفردات

( كاف معامؿ ارتباطيا قوي وال يقؿ عف 02تبيف أف جميع المفردات المستخدمة في المقياس )البالغ عددىا 
فة ( يوضح ذلؾ إضا0( مفردة، والجدوؿ رقـ )02( فتـ اإلبقاء عمى جميع المفردات وعددىا )2.20القيمة )

إلى أنو تـ استخراج معامؿ االتساؽ الداخمي لؤلداة مف خبلؿ حساب قيمة معامؿ االرتباط بيف كؿ بعد مف 
 2 يأتياألبعاد الخمسة والمعدؿ الكمي وبيف األبعاد الخمسة وبعضيا بعضًا كما

بعضالمقياس وبيف األبعاد وبعضيا ( 2االتساؽ الداخمي بيف المعدؿ الكمي وأبعاد ا 0جدوؿ رقـ )   
 الخامس الرابع الثالث الثاني األوؿ الكمي األبعاد
 0.695 0.774 0.698 0.741 0.825 1.00 الكمي
 0.676 0.785 0.965 0.801 1.00 0.825 األوؿ
 0.659 0.891 0.658 1.00 0.801 0.741 الثاني
 0.721 0.777 1.00 0.658 0.965 0.698 الثالث
 0.965 1.00 0.777 0.891 0.785 0.774 الرابع
 1.00 0.965 0.721 0.659 0.676 0.695 الخامس
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 ثبات المقياس :  
  إعادة تطبيؽ المقياس بفاصؿ زمني قدره أسبوعاف 2 تـ تطبيؽ المقياس عمى أفراد عينة التقنيف، ومف ثـ

( يومًا بيف التطبيقيف وكاف معامؿ ثبات المقياس ىو 60أعيد تطبيؽ المقياس مرة أخرى بفاصؿ زمني قدره )
 .    2.26( وىو داّؿ إحصائيًّا عند مستوى 2.300)

 2 تـ حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية بإتباع الخطوات المعروفة في ذلؾ   التجزئة النصفية
( وىو 2.242حيث ثـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات نصفي المقياس، فوجد أف معامؿ االرتباط ىو )

 معامؿ االرتباط(×  0، تبل ذلؾ حساب معامؿ ثبات المقياس ويساوي = )2.26داّؿ إحصائيًّا عند مستوى 
مما يؤكد أف المقياس في  2.26وىو داّؿ إحصائيًّا عند مستوى  2.332+ معامؿ االرتباط( = 6/ )

 صورتو النيائية يتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع.
 2 (، ومما سبؽ مف خطوات يتضح 2.340حيث بمغ معامؿ ارتباط ألفا لعينة التقنيف ) معامؿ ألفا كرونباخ

 بمعامبلت صدؽ وثبات مناسبة.أف المقياس في صورتو النيائية يتمتع 
 )ب( مقياس االحتراؽ الوظيفي / الميني لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد.   إعداد / الباحث

( أبعاد رئيسة، البعد األوؿ2 اإلجياد 3( مفردة موزعة عمى )30يتكوف المقياس في صورتو النيائية مف )
نسانية( ويتضمف إ(، الثاني2 تبمد المشاعر )الئل62إلى  6رقـ ( مفردات )مف 62العاطفي / االنفعالي ويتضمف )

( مفردات 62(، أما البعد الثالث فيو2 ضعؼ اإلنجاز الشخصي ويتضمف )02إلى  66( مفردات )مف رقـ 62)
(، وقد اختار الباحث طريقة ليكرت لتصحيح استجابات المفحوصيف عمى المقياس مف 32إلى  06)مف رقـ 

 درجة(،  0درجات(، )أحياًنا =  3حوي ثبلث استجابات متدرجة ىي2  )نعـ = خبلؿ مدرج ثبلثي ي
مف االحتراؽ  اً درجة وتعكس مستوى مرتفع 42درجة(، وبذلؾ تكوف الدرجة العظمى لممقياس =  6و )ال = 

 درجة، ىذا وقد استطاع الباحث تحديد مفردات المقياس الحالي 32الوظيفي / الميني والدرجة الدنيا لو  = 
وأبعاده الرئيسة بعد االطبلع عمى العديد مف المقاييس السابقة التي سبؽ إعدادىا في ىذا الغرض ومنيا مقياس 

 (.0263( ومقياس )الزيوت،0262)حمداهلل،
 صدؽ المقياس :

 2 حيث تـ التأكد مف ىذا النػوع مػف الصػدؽ عػف طريػؽ عػرض المقيػاس عمػى مجموعػة مػف  صدؽ المحكميف
%( 32والصػػحة النفسػػية والتربيػػة الخاصػػة، ولقػػد تػػـ اختيػػار معيػػار لبلتفػػاؽ مػػف الخبػػراء )أسػػاتذة عمػػـ الػػنفس 

( 32لحذؼ أو تعديؿ أو اإلبقاء عمى العبػارة، وبنػاًء عميػو أصػبح المقيػاس فػي صػورتو النيائيػة يحتػوى عمػى )
 ( مفردة.31مفردة بعد أف كانت صورتو األولية مكونة مف )

 ( وىي دالػة إحصػائيا عنػد مسػتوى 0.000انت قيمة "ت" التجريبية تساوي )صدؽ المقارنة الطرفية 2  حيث ك
. حيث قاـ الباحث بحساب صدؽ المقارنة الطرفية وذلػؾ لمتحقػؽ مػف القػدرة التمييزيػة لممقيػاس، بمعنػى 2.26

 مػػػا إذا كػػػاف المقيػػػاس يميػػػز تمييػػػًزا فارًقػػػا بػػػيف المسػػػتوييف الميػػػزانيف القػػػوي والضػػػعيؼ، أي قػػػدرة المقيػػػاس عمػػػى
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التمييز بيف األقوياء والضعفاء في الصفة التي يقيسيا، واعتمد الباحث في ذلؾ عمػى عينػة تقنػيف مػف معممػي 
 ( معمًما.02التبلميذ ذوي اضطراب التوحد بمغ قدرىا )

  صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي 2 حيػث قػاـ الباحػث بحسػاب معػامبلت االتسػاؽ الػداخمي لممقيػاس مػف خػبلؿ حسػاب
( لئلبقػػاء عمػػى 2.20ؿ مفػػردة مػػف مفػػردات المقيػػاس والدرجػػة الكميػػة، وتػػـ اخػػذ معيػػار )معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػ

المفردات، في حيف أف المفردات التي يكوف معامؿ ارتباطيا أقػؿ مػف ىػذه القيمػة يػتـ حػذفيا، وبعػد تنفيػذ ذلػؾ 
وال يقػؿ عػف  ( كػاف معامػؿ ارتباطيػا قػوي32تبيف أف جميع المفردات المستخدمة في المقيػاس )البػالغ عػددىا 

( يوضػح ذلػؾ إضػافة 3( مفػردة، والجػدوؿ رقػـ )32( فتـ اإلبقاء عمى جميع المفردات وعددىا )2.20القيمة )
إلى أنو تـ استخراج معامؿ االتساؽ الداخمي لؤلداة مف خبلؿ حسػاب قيمػة معامػؿ االرتبػاط بػيف كػؿ بعػد مػف 

 بعضًا كما يمي 2 األبعاد الخمسة والمعدؿ الكمي وبيف األبعاد الخمسة وبعضيا

( 2االتساؽ الداخمي بيف المعدؿ الكمي وأبعاد المقياس وبيف األبعاد وبعضيا بعضاً  3جدوؿ رقـ )   
 الثالث الثاني األوؿ الكمي األبعاد
 0.6987 0.7798 0.8954 1.00 الكمي
 0.7912 0.8542 1.00 0.8954 األوؿ
 0.6256 1.00 0.8542 0.7798 الثاني
 1.00 0.6256 0.7912 0.6987 الثالث

 ثبات المقياس:   
  إعادة تطبيؽ المقياس بفاصؿ زمني قدره أسبوعاف 2  تـ تطبيؽ المقياس عمى أفراد عينة التقنيف، ومف ثـ

( يومًا بيف التطبيقيف وكاف معامؿ ثبات المقياس ىو 60أعيد تطبيؽ المقياس مرة أخرى بفاصؿ زمني قدره )
 .    2.26( وىو داّؿ إحصائيًّا عند مستوى 2.224)

  2 تـ حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية بإتباع الخطوات المعروفة في ذلؾ  التجزئة النصفية
( 2.1330حيث ثـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات نصفي المقياس، فوجد أف معامؿ االرتباط ىو )

معامؿ ×  0، تبل ذلؾ حساب معامؿ ثبات المقياس ويساوي = )2.26وىو داّؿ إحصائيًّا عند مستوى 
مما يؤكد أف المقياس  2.26وىو داّؿ إحصائيًّا عند مستوى  2.3662+ معامؿ االرتباط( = 6ط( / )االرتبا

 في صورتو النيائية يتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع.
 ( ومما سبؽ مف خطوات 2.2240معامؿ ألفا كرونباخ 2  حيث بمغ معامؿ ارتباط ألفا لعينة التقنيف ،)

 تمتع بمعامبلت صدؽ وثبات مناسبة.يتضح أف المقياس في صورتو النيائية ي
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 رابعًا : مواد وأجيزة الدراسة :  
 محاضرات ورقية مصورة. -الب توب –سبورة بيضاء –أقبلـ كتابة –جياز بروجكتور 

 خامًسا: الخطوات اإلجرائية لمدراسة :
 قاـ الباحث بالخطوات اإلجرائية التالية 2 

 السابقة ذات العبلقة بموضوع الدراسة الحالية وىدفيا.اإلطبلع عمى بعض األطر النظرية والدراسات  .6
جراء الصدؽ والثبات  .0 إعداد الصور األولية لممقاييس المستخدمة فييا وعرضيا عمى األساتذة المحكميف وا 

 عمى عينة التقنيف المشار إلييا سابًقا.
س الوقت مرتفعة عمى اختيار عينة التطبيؽ ممف كانت درجاتيـ منخفضة عمى مقياس فاعمية الذات وفي نف .3

مقياس االحتراؽ الوظيفي / الميني، ومف ثـ التحقؽ مف التجانس والتكافؤ لمجموعتيف الدراسة التجريبية 
 والضابطة.

تصميـ البرنامج المستخدـ في ىذه الدراسة والقائـ عمى اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي، جاء البرنامج  .0
جمسات كؿ أسبوع تخمميا في البداية جمسة لمقياس  0ابيع بواقع أس 3جمسة إرشادية عمى مدار  60في 

القبمي والتعارؼ عمى أفراد المجموعتيف واالتفاؽ معيـ عمى آلية المقاء واليدؼ منو، ثـ جاءت الجمسات 
 دقيقة. 12بشكؿ متتالي وكاف كؿ جمسة تستغرؽ تقريبًا 

أياـ مف آخر جمسة وقاـ بتطبيؽ  0أخرى بعد  بعد انتياء الجمسات التقى الباحث بأفراد المجموعتيف مرة .0
 المقاييس مرة أخرى )قياس بعدي(.

 بعد أسبوعيف تقريًبا التقى الباحث بأفراد المجموعتيف مرة أخرى إلجراء القياس التتبعي. .1
إلدخاؿ الدرجات التي تحصؿ عمييا في القياسات )القبمي   SPSSاستخدـ الباحث البرنامج اإلحصائي  .2

والبعدي والتتبعي( ثـ قاـ بمعالجتيا باألساليب اإلحصائية المناسبة لمتحقؽ مف صحة فروض الدراسة 
 الحالية.

 مناقشة النتائج التي تـ التوصؿ إلييا. .3
 صياغة بعض التوصيات التربوية المنبثقة عف ىذه النتائج. .4

قاـ الباحث بإعداد  امج اإلرشادي العقالني االنفعالي السموكي المستخدـ في الدراسة :سادًسا : البرن
البرنامج المقترح في ىذه الدراسة بغية تحقيؽ ىدؼ رئيس وىو تطوير فػاعمية الذات لدى معممي التبلميذ ذوي 

مستفيًدا مف األطر اضطراب التوحد ومعرفة أثر ذلؾ عمى خفض مستوى الشعور باالحتراؽ الوظيفي / الميني 
النظرية والدراسات السابقة التي استطاع االطبلع عمييا واالستفادة مف نتائجيا، ويمكف فيما يمي استعراض 

 البرنامج اإلرشادي المستخدـ في ىذه الدراسة وفؽ المحاور التالية2
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و مجموعة مف 2  عرؼ الباحث البرنامج المستخدـ في ىذه الدراسة عمى أن تعريؼ البرنامج اإلرشادي
عاـ  Ellis, Aالجمسات المنظمة والمخطط ليا مسبًقا والقائمة عمى توظيؼ المبادئ التي وضعيا "أليس" 

ـ تحت مسمى "العبلج العقبلني"، ثـ أضاؼ لو مصطمح االنفعالي ليصبح مسمى ىذا العبلج ىو "العبلج 6400
ـ مصطمًحا آخر وىو "السموكي" ليصبح مسماه 6443العقبلني االنفعالي"، وظؿ كذلؾ إلى أف أضاؼ لو عاـ 

المعتقدات حوؿ األحداث والمواقؼ التي ىو "العبلج العقبلني االنفعالي السموكي"، والذي يركز عمى األفكار و 
يمر بيا اإلنساف وليس عمى مشاعره وانفعاالتو التي يعتقد أنيا بسببيا، وذلؾ لمساعدة معممي التبلميذ ذوي 
اضطراب التوحد عمى تطوير فاعمية الذات لدييـ بغية الحد مف مستوى ما يعانونو مف احتراؽ وظيفي/ميني، 

مساعدتيـ عمى فيـ أعمؽ لذواتيـ مما يزيد مف فاعميتيا ويحد مف الشعور بالضغوط وبالتالي تعديؿ سموكياتيـ و 
 واالحتراؽ الوظيفي.

اعتمد الباحث في إعداده لمبرنامج اإلرشادي عمى عدة مصادر منيا2   مصادر إعداد البرنامج اإلرشادي :
حصوؿ عمييا باإلضافة إلى سؤاؿ اإلطار النظري لمدراسة الحالية والدراسات السابقة التي استطاع الباحث ال

 بعض األكاديمييف المتخصصيف في العبلج العقبلني االنفعالي السموكي.
لمبرنامج المقترح في ىذه الدراسة ىدفيف رئيسييف ىما2 تطوير فاعمية الذات،   أىداؼ البرنامج اإلرشادي :

داؼ إجرائية يمكف إجماليا في النقاط وخفض مستوى الشعور باالحتراؽ الوظيفي / الميني، كما كاف لمبرنامج أى
 التالية2

يجاد جو مف الود 6 ( التعارؼ بيف الباحث وأفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة المشاركيف في البرنامج وا 
 واأللفة بيف الجميع.

اعدىـ ( مساعدة أفراد المجموعة التجريبية عمى ممارسة بعض الفنيات السموكية اإلدراكية المعرفية التي تس0
 عمى تغيير أفكارىـ ومعتقداتيـ مف غير العقبلنية إلى المنطقية والعقبلنية.

( تدريب أفراد المجموعة التجريبية عمى كيفية مواجية مشاعر الغضب واإلجياد التي تنتابيـ في مواقؼ 3
 التعامؿ مع التبلميذ ذوي اضطراب التوحد.

مف ممارسة لـو الذات واستبداؿ ذلؾ بالمصالحة معيا ( مساعدة أفراد المجموعة التجريبية عمى التخمص 0
 والتخمص مف المظاىر السموكية غير السوية.

( تعريؼ أفراد المجموعة التجريبية بأىـ المعتقدات غير العقبلنية المرتبطة بتدريس التبلميذ ذوي اضطراب 0
 التوحد والتعامؿ معيـ والتي مف شانيا خفض فاعمية الذات لدييـ.

 أفراد المجموعة التجريبية بالعبلقة الكامنة بيف التفكير واالنفعاؿ والسموؾ.( تبصير 1
( تعميـ أفراد المجموعة التجريبية كيفية مواجية األفكار والمعتقدات غير العقبلنية المرتبطة بالتبلميذ ذوي 2

 .ABCDEFاضطراب التوحد باستخداـ نموذج 
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فئات الخاصة بوجو عاـ والتبلميذ ذوي اضطراب التوحد بوجو يمثؿ العمؿ مع ال  أىمية البرنامج اإلرشادي :
خاص تحدًيا كبيًرا لكثير مف المعمميف نظًرا لطبيعة ىذا االضطراب وما يصاحبو مف مشكبلت سموكية 
واجتماعية ووجدانية تطمب مف المعمـ التعامؿ معيا جميعا وفؽ مقتضيات الموقؼ التعميمي، وبالتالي ونظًرا 

ىذه الفئة قد يعاني المعمموف مف تدني وقصور في فاعمية الذات لدييـ كنتيجة لصعوبة  لطبيعة وخصوصية
التعامؿ مع ىؤالء التبلميذ وبالتالي قد يترتب عمى ذلؾ وبعد فترة مف الزمف شعور ىؤالء المعمموف باالحتراؽ 

رشادي يمكف مف خبللو تدريب الوظيفي / الميني، وبالتالي تتمثؿ أىمية ىذا البرنامج في توفير نموذج لبرنامج إ
معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد عمى كيفية مواجية الصعوبات والضغوطات التي يتعرضوف ليا في 

 مواقؼ تعامميـ مع ىذه الفئة بطريقة عقبلنية تساعدىـ عمى بذؿ المزيد مف الجيد باستمتاع وتفاني في العمؿ.
بع الباحث في تطبيؽ ىذا البرنامج عمى أسموب اإلرشاد الجماعي األسموب اإلرشادي المتبع في البرنامج 2  ات

حراز المكانة  لما لو مف دور فعاؿ في التقميؿ مف حدة تمركز العميؿ حوؿ ذاتو ويوفر الفرصة لتحقيؽ الذات وا 
ة والتقدير مما ينمي الثقة في النفس وفي اآلخريف ويقوي عاطفة اعتبار الذات واحتراـ الذات والشعور بالقيم

ويكفؿ تصحيح وتعديؿ مفيـو العميؿ عف ذاتو وعف اآلخريف وعف العالـ الخارجي عمومًا مما يزيد مف تقبؿ 
 لآلخريف وتقبؿ اآلخريف لو.

 يقـو البرنامج الحالي عمى مجموعة مف األسس ىي2  األسس التي يقـو عمييا البرنامج 2
 2 رأيو بحرية واحتراـ حقو في خضوعو لئلرشاد وتتمثؿ في احتراـ حؽ كؿ فرد في التعبير عف  أسس عامة

 ومراعاة الجوانب األخبلقية واالجتماعية والدينية في إعداد البرنامج وتقديمو.
 2 تـ مراعاة األسس التي يقـو عمييا اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي والمتمثمة في العمؿ  أسس فمسفية

تغيير معتقداتو غير العقبلنية واستبداليا بمعتقدات عقبلنية عمى تكويف فمسفة جديدة لمعميؿ في الحياة بعد 
 بناءة.

اعتمد الباحث في تطبيؽ البرنامج المقترح في ىذه الدراسة عمى الفنيات  الفنيات المستخدمة في البرنامج 2 
التقبؿ غير -االسترخاء-اإلفصاح الذاتي-الدحض –الحث والتشجيع  –الحوار والمناقشة  –التالية2 المحاضرة 

 الواجبات المنزلية.-ABSDEFفنية -ABCفنية -المشروط
 الحدود اإلجرائية لمبرنامج : 

  2دقيقة لمجمسة الواحدة. 12أسابيع بواقع  3جمسات كؿ أسبوع عمى مدار  0الحدود الزمنية 
 .الحدود المكانية2 معيد الحصمة لمتربية الخاصة بجازاف 
 ( معمميف ذكور.62الحدود البشرية2 بمغ عدد أفراد المجموعة التجريبية ) 

 س بكمية التربية جامعة جازاف.مف أساتذة عمـ النف 0قبؿ تنفيذ البرنامج تـ عرضو عمى عدد  2تحكيـ البرنامج
( يوضح ممخصًا لمبرنامج وجمسػاتو والفنيػات المسػتخدمة 0الجمسات اإلرشادية والفنيات المستخدمة 2 الجدوؿ رقـ )

 فيو كما يمي 2
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( 2جمسات البرنامج اإلرشادي المقترح في الدراسة الحالية 0جدوؿ رقـ )   

رقـ 
 الجمسة

 الفنيات المستخدمة اليدؼ مف الجمسة

بناء العالقة اإلرشادية المينية بيف الباحث وأعضاء  األولى
المجموعة  التجريبية مف خالؿ التعارؼ وبناء جسور األلفة 

جراء القياس القبمي.  والود والتقبؿ وا 

الحوار والمناقشة والقبوؿ غير 
المشروط والحث والتشجيع  

 والواجب المنزلي.

االنفعالي السموكي والتعريؼ شرح مفيوـ اإلرشاد العقالني  الثانية
 بو وأسسو والعالقة الكامنة بيف التفكير والسموؾ

المحاضرة والحوار والمناقشة 
والواجب المنزلي ونموذج  

ABCDEF. 

تقديـ مجموعة مف األفكار غير العقالنية وغير المنطقية  الثالثة
المرتبطة بالتالميذ ذوي اضطراب التوحد وبمواقؼ التعامؿ 

 وتدريسيـ.معيـ 

الحوار والمناقشة والواجب المنزلي 
عادة البناء  والدحض واإلقناع وا 

 .ABCDEFالمعرفي ونموذج  

تحديد مسببات األفكار غير العقالنية المتعمقة بالتالميذ ذوي  الرابعة
 اضطراب التوحد.

المحاضرة والحوار والمناقشة 
والواجب المنزلي ونموذج  

ABCDEF 

عمى التصدي لألفكار غير العقالنية وغير المنطقية التدريب  الخامسة
 المرتبطة بالتالميذ ذوي اضطراب التوحد.

الحوار والمناقشة ووقؼ الفكرة 
وضحدىا واإلقناع والواجب المنزلي 

 واالسترخاء.
 السادسة

التدريب عمى التصدي لألفكار غير العقالنية وغير المنطقية  السابعة
 الذات.المسببة النخفاض فاعمية 

المحاضرة والحوار والمناقشة 
والواجب المنزلي ولعب الدور 

 .ABCDEFوالدحض  ونموذج  

التدريب عمى التصدي لألفكار غير العقالنية وغير المنطقية  الثامنة
 المسببة لمشعور باالحتراؽ الوظيفي / الميني

المحاضرة والحوار والمناقشة 
والواجب المنزلي ولعب الدور 

 .ABCDEFوالدحض  ونموذج  

تعديؿ أخطاء التفكير والمعتقدات وتعديؿ إدراؾ أفراد  التاسعة
المجموعة التجريبية لمصعوبات الناجمة عف مواقؼ تعميـ 

 التالميذ ذوي اضطراب التوحد.

المحاضرة والحوار والمناقشة 
لي ولعب الدور والواجب المنز 

 .ABCDEFوالدحض  ونموذج  
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تعديؿ األفكار غير العقالنية التي تؤدي إلى تبمد المشاعر  العاشرة
 والتعامؿ السمبي مع التالميذ ذوي اضطراب التوحد.

المحاضرة والحوار والمناقشة 
والواجب المنزلي ولعب الدور 

 .ABCDEFوالدحض  ونموذج  
الحادية 
 عشر

المعرفي المتعمؽ بتدريس التالميذ ذوي إعادة البناء 
 اضطراب التوحد والتعامؿ معيـ في الفصوؿ الدراسية

المحاضرة والحوار والمناقشة 
والواجب المنزلي ولعب الدور 

 .ABCDEFوالدحض  ونموذج  
الثانية 
 عشر

جراء القياس  مراجعة ما تـ اكتسابو في الجمسات السابقة وا 
 الضابطة لمحضور.البعدي ودعوة أعضاء المجموعة 

 الحوار والمناقشة والحث والتشجيع.

جراء القياس القبمي  تضمنت الجمسة األولى في البرنامج الترحيب بأفراد عينة الدراسة والتعريؼ بالباحث وا 
واالتفاؽ مع مجموعة الدراسة التجريبية عمى المواعيد المحددة لمقاءات والمكاف المخصص لذلؾ وكذلؾ تبادؿ 

عمى سرية ىذه الجمسات وما تحتويو وعدـ  التعارؼ بيف أفراد المجموعة في جو يسوده الود والتقبؿ والتأكيد
اإلفصاح عنيا وكذلؾ تأكيد المسترشديف بعدـ الغياب والحرص عمى االستفادة مما يقدـ في ىذه الجمساتػ، وفي 
نياية الجمسة تـ االستماع لممشاركيف حوؿ توقعاتيـ مف البرنامج واليدؼ الممكف تحقيقو منو، أما الجمسة الثانية 

ادة الوعي لدى المشاركيف باإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي وعف أسسو وىدفو والنظرية فقد استيدفت زي
مف خبلؿ تقديـ معادلة بسيطة لو والتوضيح ليـ  ABCDEFالعممية التي يقـو عمييا وكذلؾ تبصيرىـ بنموذج 

إدراؾ الموقؼ قد  وطبيعة Bبؿ أف التفكير  Cليس بالضرورة الحدث الرئيس المسبب لمنتيجة  Aبأف الحدث 
تكوف ىي سبب النتيجة أو االستجابة االنفعالية، وفي أثناء ىذه الجمسة أيضا تـ التوضيح ألفراد المجموعة 

التي تتضمف االحتجاج  Dالتجريبية كيفية تغيير المعتقدات واألفكار العقبلنية مف خبلؿ بداية مرحمة المجادلة 
الثالثة قاـ الباحث بعرض بعض األفكار غير العقبلنية وغير المنطقية والتحدي ليذه األفكار ...الخ، في الجمسة 

في فاعمية الذات وازدياد الشعور  اً التي قد تؤدي بالمعمـ إلى اإلدراؾ المشوه لحقائؽ األمور مما يترتب عمييا تدني
ال   وحدال يوجد أمؿ في تحسف حالة التبلميذ ذوي اضطراب الت باالحتراؽ الوظيفي ومف ىذه األفكار 

التعامؿ مع التبلميذ ذوي اضطراب  يمكف التغمب عمى المشكبلت السموكية لمتبلميذ ذوي اضطراب التوحد
... الخ، عقب ذلؾ قاـ الباحث بعرض األفكار العقبلنية التي تدحض األفكار التوحد يستيمؾ طاقة المعمـ كميا

ر كاف الباحث يناقش أفراد المجموعة التجريبية في السابقة، وفي باقي الجمسات مف الرابعة وحتى الحادية عش
أىـ األساليب التي يمكف استخداميا في التخمص مف الشعور بتدني فاعمية الذات وزيادة مستوى االحتراؽ 
الوظيفي حيث كاف الباحث يستخدـ أنشطة مختمفة كاالسترخاء  وبعض األنشطة األخرى والتي تمعب دورا ميما 

خراج الطاقة أو الشحنات السمبية كما حرص الباحث عمى استعراض بعض المقاطع في التنفيس االنفعال ي وا 
ؽ المثمى لمتعامؿ مع التبلميذ ذوي اضطراب التوحد وبعض الحاالت التي استطاعت ائالمصورة التي توضح الطر 
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يبية عف بموغ مستوى تحسف مرتفع بيدؼ دحض األفكار غير العقبلنية التي يدركيا أفراد المجموعة التجر 
التبلميذ ذوي اضطراب التوحد، كانت ىذه الجمسات ايًضا تتضمف التدريب باستخداـ التخيؿ الذاتي الموجو مف 
خبلؿ دفع كؿ عضو مف أعضاء المجموعة التجريبية عمى تخيؿ أصعب المواقؼ التي يتعرض ليا مع التبلميذ 

ة عمى استخداـ لعب الدور بيف الباحث الذي ذوي اضطراب التوحد وتسجيؿ المشاعر التي شعر بيا آنذاؾ، عبلو 
تقمص ادوار فريؽ العمؿ المنوط بو التعامؿ مع المعمـ في المدرسة وذلؾ لتدريب وتحفيز أفراد المجموعة 
التجريبية عمى إزالة الحواجز التي تعيؽ تعامميـ مع قائد المدرسة أو األخصائي النفسي أو المرشد المدرسي ... 

ىنا أف الواجبات المنزلية كانت محورًا ميما في كافة مراحؿ البرنامج وجمساتو، والمقصود الخ. وجدير بالذكر 
بيذه الفنية أف يتـ تكميؼ المعمميف المشتركيف في البرنامج بعمؿ شيء ما خارج المقابمة )الجمسة( اإلرشادية لو 

المنطقية وعمى أساليب اعتقاد ؽ التفكير ائصمة بحالتو )تدني فاعمية الذات( بيدؼ تعميمو وتدريبو عمى طر 
عقبلنية وميارات سموكية ايجابية بشكؿ عاـ، حيث كانت ىناؾ تكميفات محددة كواجبات منزلية منيا قراءة كتب 
متخصصة عف اضطراب التوحد وتمخيصيا وكذلؾ تطبيؽ إستراتيجية أو أسموب تعميمي معيف مع التبلميذ ذوي 

 المبلحظات لمناقشتيا في بداية الجمسة اإلرشادية التالية.التوحد في الحصة الدراسية وتسجيؿ بعض 

 نتائج الدراسة ومناقشتيا :
 2يأتيعرض لمنتائج التي استطاع الباحث الوصوؿ إلييا كما  يأتيفيما 
( بيف متوسطي 2.26يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ) بالنسبة لمفرض األوؿ والذي نص عمى 2      

درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمستوى كؿ مف )فػاعمية الذات واالحتراؽ 
الوظيفي/الميني( لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد في اتجاه )لصالح( متوسط درجات المجموعة 

البلبارامتري،  Wilcoxon Testف صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار ويمكوكسوف التجريبية، ولمتحقؽ م
 2يأتي( يوضح النتائج التي تـ التوصؿ إلييا كما 0والجدوؿ رقـ )

( لداللة الفروؽ بيف متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية z( 2 قيمة النسبة الحرجة ) 0جدوؿ رقـ ) 
 القياس البعدي لمستوى كؿ مف فاعمية الذات واالحتراؽ الوظيفي/المينيوالمجموعة الضابطة في 

القياسمجاؿ  المجموعا 
 ت

عدد 
 األفراد

توزيع الرتب 
 وعددىا

متوسط 
 الرتب

مجمو 
ع 
 الرتب

 قيمة
 Z 

مستوى 
 الداللة

10.0 تجريبية فاعمية الذات
0 

10.0 السالبة
0 

5.50 55.0
0 

- 
2.809 

0.01 

 0.00 0.00 0.00 الموجبة10.0 ضابطة
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0 

االحتراؽ 
 الوظيفي/الميني

10.0 تجريبية
0 

10.0 السالبة
0 

5.50 55.0
0 

- 
2.807 

0.01 

10.0 ضابطة
0 

 0.00 0.00 0.00 الموجبة

المحسوبة بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس  z( أف قيمة 0يتضح مف الجدوؿ رقـ )
وىي أكبر مف القيمة الجدولية )الحدية( وبالتالي فيي دالة عند  0.324البعدي لمستوى فاعمية الذات تساوي 

بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس  اً معنوي اً ( مما يعني أف ىناؾ فرق2.26مستوى )
يتضح أف اإلشارة لصالح المجموعة   sign Testبعدي لمستوى فاعمية الذات، وباستخداـ اختبار اإلشارة ال

صاحبة المتوسط األكبر وىي المجموعة التجريبية، مما يعني اتجاه الفرؽ لمتوسط درجاتيا، كما يتضح مف 
بطة في القياس البعدي لمستوى المحسوبة بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضا zالجدوؿ أيًضا أف قيمة 

وىي أكبر مف القيمة الجدولية )الحدية( وبالتالي فيي دالة عند مستوى  0.322االحتراؽ الوظيفي/الميني تساوي 
بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي  اً معنوي اً ( مما يعني أف ىناؾ فرق2.26)

ونظًرا الف مقياس االحتراؽ الوظيفي/الميني ذوو مفردات سمبية فإف  لمستوى االحتراؽ الوظيفي/الميني،
 االنخفاض في المتوسط يعني التحسف، وبيذا يكوف الفرض األوؿ لمدراسة قد تحقؽ ويمكف قبولو.

( بيف 2.26داللة إحصائية عند مستوى ) اني والذي نص عمى 2 يوجد فرؽ ذوبالنسبة لمفرض الث      
متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي لمستوى كؿ مف )فػاعمية الذات واالحتراؽ 
الوظيفي/الميني( لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد في اتجاه ) لصالح ( القياس األفضؿ )البعدي(، 

البلبارامتري، والجدوؿ  Wilcoxon Testخدـ الباحث اختبار ويمكوكسوف ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض است
 2يأتي( يوضح النتائج التي تـ التوصؿ إلييا كما 1رقـ )
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( لداللة الفروؽ بيف متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية z( 2 قيمة النسبة الحرجة ) 1جدوؿ رقـ ) 
 كؿ مف فاعمية الذات واالحتراؽ الوظيفي/المينيفي القياسيف القبمي والبعدي لمستوى 

القياسمجاؿ  /المجموعات 
 القياس

عدد 
 األفراد

توزيع الرتب 
 وعددىا

متوسط 
 الرتب

مجمو 
ع 
 الرتب

 قيمة
 Z 

مستوى 
 الداللة

/  تجريبية فاعمية الذات
 قبمي

10.0
0 

 السالبة
0.00 0.00 0.00 - 

2.809 
0.01 

/  تجريبية
 بعدي

10.0
0 

 الموجبة
10.0

0 
5.50 55.0

0 

االحتراؽ 
 الوظيفي/الميني

/  تجريبية
 قبمي

10.0
0 

 السالبة
10.0

0 
5.50 55.0

0 
- 

2.807 
0.01 

/  تجريبية
 بعدي

10.0
0 

 الموجبة
0.00 0.00 0.00 

المحسوبة بيف القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في كؿ مف  z( أف قيمة 1يتضح مف الجدوؿ رقـ )
وىي قيـ  أكبر مف   0.322و   0.324مستوى فاعمية الذات ومستوى االحتراؽ الوظيفي تساوي عمى الترتيب  

اس ( مما يعني أف ىناؾ فرؽ معنوي بيف القي2.26القيمة الجدولية )الحدية( وبالتالي فيي دالة عند مستوى )
القبمي والقياس البعدي لممجموعة التجريبية في مستوى فاعمية الذات ومستوى االحتراؽ الوظيفي/ الميني وىذا 
الفرؽ في اتجاه القياس األفضؿ أي المتوسط األكبر في فاعمية الذات وىو القياس البعدي والمتوسط األقؿ في 

 ثاني لمدراسة قد تحقؽ ويمكف قبولو.االحتراؽ الوظيفي وىو القياس البعدي وبيذا يكوف الفرض ال
(  بيف متوسطي 2.20داللة إحصائية عند مستوى ) لث والذي نص عمى2 ال يوجد فرؽ ذوبالنسبة لمفرض الثا

درجات المجموعة الضابطة في القياسيف القبمي والبعدي لمستوى كؿ مف )فػاعمية الذات واالحتراؽ 
الوظيفي/الميني( لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد، ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث 

( يوضح النتائج التي تـ التوصؿ إلييا كما 2البلبارامتري، والجدوؿ رقـ ) Wilcoxon Testاختبار ويمكوكسوف 
 2يأتي
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( لداللة الفروؽ بيف متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة z( 2 قيمة النسبة الحرجة ) 2جدوؿ رقـ ) 
 في القياسيف القبمي والبعدي لمستوى كؿ مف فاعمية الذات واالحتراؽ الوظيفي/الميني

القياسمجاؿ  /الالمجموعات 
 قياس

عدد 
 األفراد

توزيع الرتب 
 وعددىا

متوسط 
 الرتب

مجمو 
ع 
 الرتب

 قيمة
 Z 

مستوى 
 الداللة

10.0 ضابطة / قبمي فاعمية الذات
0 

1.0 السالبة
0 

1.00 1.00 - 
0.909 

 غير دالة

ضابطة / 
 بعدي

10.0
0 

0.0 الموجبة
0 

0.00 0.00 

االحتراؽ 
 الوظيفي/الميني

/ قبميضابطة   10.0
0 

2.0 السالبة
0 

1.50 3.00 - 
1.203 

 غير دالة

ضابطة / 
 بعدي

10.0
0 

0.0 الموجبة
0 

0.00 0.00 

المحسوبة بيف القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في كؿ مف  z( أف قيمة 2يتضح مف الجدوؿ رقـ )
وىي قيـ  أصغر   6.023و   2.424مستوى فاعمية الذات ومستوى االحتراؽ الوظيفي تساوي عمى الترتيب  

( مما يعني عدـ وجود فرؽ معنوي بيف 2.20مف القيمة الجدولية )الحدية( وبالتالي فيي غير دالة عند مستوى )
لقياس القبمي والقياس البعدي لممجموعة الضابطة في مستوى فاعمية الذات ومستوى االحتراؽ الوظيفي/ الميني ا

 وبيذا يكوف الفرض الثالث لمدراسة قد تحقؽ ويمكف قبولو.

( بيف متوسطي 2.20بالنسبة لمفرض الرابع والذي نص عمى 2 ال يوجد فرؽ ذوو داللة إحصائية عند مستوى )
يومًا مف انتياء البرنامج( لمستوى كؿ مف  60موعة التجريبية في القياسيف البعدي والتتبعي )بعد درجات المج

)فػاعمية الذات واالحتراؽ الوظيفي/الميني( لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد، ولمتحقؽ مف صحة ىذا 
( يوضح النتائج 3جدوؿ رقـ )البلبارامتري، وال Wilcoxon Testالفرض استخدـ الباحث اختبار ويمكوكسوف 

 التي تـ التوصؿ إلييا كما يمي2
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( لداللة الفروؽ بيف متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية z( 2 قيمة النسبة الحرجة ) 3جدوؿ رقـ ) 
 في القياسيف البعدي والتتبعي لمستوى كؿ مف فاعمية الذات واالحتراؽ الوظيفي/الميني

القياسمجاؿ  /المجموعات   

 القياس

عدد 
 األفراد

توزيع الرتب 
 وعددىا

متوسط 
 الرتب

مجمو 
ع 
 الرتب

 قيمة
 Z 

مستوى 
 الداللة

/ بعدي تجريبية فاعمية الذات 2.0 السالبة 10 
0 

3.00 6.00 - 
0.446 

 غير دالة

/ تتبعي تجريبية 3.0 الموجبة 10 
0 

1.50 9.00 

االحتراؽ 
 الوظيفي/الميني

/ بعدي تجريبية 2.0 السالبة 10 
0 

3.00 6.00 - 
0.447 

 غير دالة

/ تتبعي تجريبية 3.0 الموجبة 10 
0 

1.50 9.00 

المحسوبة بيف القياسيف البعدي والتتبعي لممجموعة التجريبية في كؿ مف  z( أف قيمة 3يتضح مف الجدوؿ رقـ )
وىي قيـ  أصغر   2.002و   2.001مستوى فاعمية الذات ومستوى االحتراؽ الوظيفي تساوي عمى الترتيب  

ف ( مما يعني عدـ وجود فرؽ معنوي بي2.20مف القيمة الجدولية )الحدية( وبالتالي فيي غير دالة عند مستوى )
القياس البعدي والقياس التتبعي لممجموعة التجريبية في مستوى فاعمية الذات ومستوى االحتراؽ الوظيفي/ الميني 
وبيذا يكوف الفرض الرابع لمدراسة قد تحقؽ ويمكف قبولو، ومما تقدـ، يمكف اإلشارة إلى أف الدراسة الحالية قد 

لسموكي المقترح فييا قد ساىـ في تطوير مستوى فاعمية توصمت إلى أف برنامج اإلرشاد العقبلني االنفعالي ا
الذات لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد وىي نتيجة تتوافؽ مع نتائج بعض الدراسات السابقة التي 

( والتي استيدفت تطوير وتحسيف Melvin,2010( ودراسة )Warren,2010أجريت ليذا الغرض كدراسة )
بوجو عاـ، كما توصمت الدراسة الحالية أيَضا أف اإلرشاد العقبلني االنفعالي  فاعمية الذات لدى المعمميف

السموكي قد ساىـ في الحد مف مستوى الشعور باالحتراؽ الوظيفي / الميني مف خبلؿ تطوير فاعمية الذات وىذه 
( 0220ػود،( ودراسة )عبػػػAnderson,2000النتيجة أيضًا تتوافؽ مع نتائج دراسات سابقة أخرى كدراسة )

ىي النظاـ الديناميكي لممفاىيـ  Self(، فمف المعمـو أف الذات 0261( ودراسة )الخواجة،0266ودراسة )حمػػػػػاه،
والقيـ واألىداؼ والمثؿ التي تُقرر الطريقة التي يسمؾ بيا الفرد، ومعنى ىذا أف الذات ال تقتصر عمى جسـ الفرد 

نما تتضمف كؿ ما يدخؿ في مجاؿ حيا تو مف الماديات والمعنويات كما تتضمف اآلراء والمعتقدات فقط وا 
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(، فقد أكد "باندورا" في نظريتو المعرفية االجتماعية أف فاعمية Skaalvik & Skaalvik,2009واألفكار أيًضا )
الذات تتأثر كثيًرا بنظاـ األفكار والمعتقدات الذي يمتمكو الفرد وىي التي تحدد بشكؿ كبير قدرة الفرد عمى 

(، ففاعمية الذات تعبر عف معتقدات الفرد حوؿ قدرتو Bandura,2006aالنيوض بشخصيتو وتحقيؽ أىدافو )
عمى القياـ بسموكيات معينة ومرنة أثناء مواجية المواقؼ الصعبة والمعقدة كما تعبر عف مدى مثابرة األشخاص 

عممية معرفية عاممة  عّدىاذلؾ تـ ( ولBandura,1977تجاه انجاز المياـ التي تشكؿ تحدًيا بالنسبة ليـ )
(، Regehr et al.,,2000تحدث توقعات يتمكف الفرد بموجبيا مف حؿ المشكبلت ومواجية التحديات الجديدة )

ففاعمية الذات المرتفعة تساعد الفرد عمى الموائمة بيف قدراتو والتحديات التي يواجييا في حياتو، فيي بمثابة 
حرؾ لكمية الجيد المبذوؿ لمتغمب عمى عسرات الحياة وىي التي تدفع الفرد لممثابرة الطاقة الدافعة والوقود الم

(، فامتبلؾ الفرد لفاعمية ذات قوية Boujut et al.,2016عند مواجية التحديات واجتياز عقبات الفشؿ )
فاءة واقتدار كما ومرتفعة ييسر عميو مواجية المواقؼ الحياتية الصعبة ويساعده عمى إدارة التحديات المينية بك

(، كما أف التمتع Jerusalem & Schwarzer,1992أنيا تعد منبًئا قوًيا لنجاح الشخص وتكاممو االجتماعي )
دارة المواقؼ الحياتية العصيبة  بفاعمية ذات قوية وايجابية يساعد الفرد عمى إدارة الغضب وا 

 (Schwarzer & Hallum,2008 ولذلؾ أكد العديد مف الباحثيف ،) أف التمتع بمستوى مرتفع مف فاعمية
(، ومما ىو Drudnik,2009الذات يعد بمثابة سبلح الوقاية مف الوقوع تحت براثف االحتراؽ الوظيفي/الميني )

جدير بالذكر أف اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي يقـو في األساس عمى التدريب عمى مياجمة وتفنيد األفكار 
والعواطؼ السمبية التي تيـز الفرد وذلؾ بإعادة تنظيـ مدركاتو وأفكاره لكي يصبح تفكيره  والمعتقدات البلعقبلنية

(،  وىذا ما حرص عميو Prochoske & Narcross,2006منطقيًا وعقبلنيًا وواعيًا بمشاعره وعواطفو )
ـ مف خبلؿ ىذه الباحث في جمساتو اإلرشادية التي تـ تطبيقيا مع أفراد المجموعة التجريبية، حيث أتاح لي

الجمسات التنفيس عف األفكار غير العقبلنية التي يعتنقونيا حوؿ اضطراب التوحد بوجو عاـ وحوؿ احتماالت 
التحسف الممكنة مع تبلميذ ىذه الفئة، ىذه المعتقدات واألفكار غير الموضوعية حرص الباحث عمى دحضيا 

اىـ في تحويؿ المشاعر السمبية لدى المسترشديف إلى واستبداليا بأفكار أخرى عقبلنية ايجابية األمر الذي س
مشاعر ايجابية نحو التبلميذ ذوي اضطراب التوحد، ىذه المشاعر االيجابية خمصت المسترشديف مف لـو الذات 

يبلميا وأتاحت ليـ أفق أوسع لمتعامؿ مع التبلميذ ذوي اضطراب التوحد، لقد حرص البرنامج اإلرشادي المقترح  اً وا 
الدراسة عمى منح فرًصا حقيقية لممسترشديف لمبلحظة أفكارىـ غير العقبلنية والوقوؼ أماميا ومجابيتيا في ىذه 

ألوؿ مرة وىو األمر الذي ساعدىـ عمى االستبصار الذاتي والسعي إليجاد حموؿ واقعية منطقية لتمؾ األفكار 
الذات لدييـ األمر الذي أدى بيـ طويمة في خفض فاعمية  أزمافالتي كانت تخيـ عمييـ وساىمت عمى مدار 
 إلى تجربة مشاعر االختراؽ الوظيفي الميني.

إف أىـ ما حاوؿ الباحث التركيز عميو أثناء الجمسات اإلرشادية المقدمة في ىذه الدراسة وساىـ بقوة في بموغ ىذه 
تامة فكرة مؤداىا بأف النتائج ىو التركيز عمى ربط األفكار بالمشاعر والسموؾ حيث اعتنؽ الباحث وعف قناعة 
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تغيير األفكار السمبية المرتبطة باضطراب التوحد واحتماالت التحسف الممكنة واستبداليا بأفكار أكثر ايجابية 
سيؤدي إلى تعديؿ حتمي في المشاعر وبالتالي تغيير نوعي كيفي في سموؾ األفراد وليذا كانت الجمسات في 

مبية غير العقبلنية لدى المسترشديف وىو األمر الذي أدى لموصوؿ معظميا تدور حوؿ القضاء عمى األفكار الس
إلى مستوى مناسب مف فاعمية الذات لدييـ األمر الذي أدى النخفاض الشعور باالحتراؽ الوظيفي/الميني، كما 
يعزى الباحث تمؾ النتائج أيًضا إلى طبيعة الواجبات المنزلية التي كاف يكمؼ بيا المسترشديف حيث حرص 

احث عمى تقديـ العديد مف الكتيبات والمقاالت العممية الدقيقة حوؿ اضطراب التوحد وكاف ييتـ لمغاية في الب
المقاء التالي بمناقشة المسترشديف في مضمونيا وىو األمر الذي أضفى مزيد مف الجدية والحرص مف 

 تيا لفترات زمنية طويمة.المسترشديف  لبلىتماـ باالطبلع وتعديؿ األفكار التي كانوا يعيشوف تحت وطأ

 توصيات الدراسة :
 2يأتيفي ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية فإنيا توصي بما

ينبغي تنظيـ دورات تدريبية بصورة مستمرة لتمبية الكفايات البلزمة لمعممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد  .1
 بعائد مادي لحث جؿ المعمميف عمى المشاركة بيا.وأف تكوف ىذه الدورات تحفيزية مقابؿ الترقي في العمؿ أو 

ينبغي تحسيف المخصصات المالية الخاصة بالمدارس المعنية بالتبلميذ ذوي اضطراب التوحد سواء أكانت  .2
مدارس تربية خاصة أو مدارس عامة دامجة لمساعدة المعمميف عمى توفير المستمزمات التعميمية البلزمة لتعميـ 

 التبلميذ بشكؿ أكثر يسر وسيولة.ىذه الفئة مف 
رشادية بشكؿ دائـ لمعممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد لمناقشتيـ في  .3 ينبغي عمؿ ورش عمؿ توعوية وا 

الصعوبات التي تواجييـ في مواقؼ تعميـ ىذه الفئة ومساعدتيـ عمى الوصوؿ لحموؿ بنائية وليست ىدمية 
 تؤىميـ لمتعامؿ مع ىذه الصعوبات.

يؼ األعباء اإلدارية المدرسية واقتصار عمؿ معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد عمى ينبغي تخف .4
 التدريس فقط دوف القياـ بمياـ إدارية داخؿ المدرسة.

ينبغي زيادة البدالت الشيرية المقدمة لمعممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد وتخصيص بعض المميزات  .5
 أياـ الدواـ ... الخ. ليـ سواء بمواعيد الدواـ المدرسي أو عدد

ينبغي االىتماـ بموضوع االحتراؽ الوظيفي / الميني لدى معممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد  .6
 وتخصيص حمقات إعبلمية لمناقشتو وابتكار الحموؿ المناسبة لمحد منو.

تثقيفية  مف الممكف االستفادة مف البرنامج المقترح في ىذه الدراسة في إدارات التعميـ لتخصيص ندوات .7
توعوية لمعممي التبلميذ ذوي اضطراب التوحد لتحسيف مستوى فاعمية الذات لدييـ والحد مف الشعور باالحتراؽ 

 الوظيفي / الميني.
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 : المراجع والمصادر
العبلج النفسي السموكي المعرفي الحديث "أساليبو ومياديف تطبيقو". (. 1994ابراىيـ، عبدالستػػػػػار ) .6

 الفجر لمنشر والتوزيع.القاىرة2 دار 
نظريات اإلرشاد النفسي والتربوي. األردف2 دار المسيرة  (.2008أبو أسعد، أحمد و عربيات، أحمد ) .0

 لمطباعة والنشر والتوزيع.
، طيبة أماف ) .3 الرقابة عمى المدارس مف قبؿ منظمة العاصمة التعميمية في دولية (. 2017أبو دىػػػػـو

لوظيفي لدى المعمميف. رسالة ماجستير، كمية العمـو التربوية، جامعة آؿ البيت، الكويت وعبلقتيا باالحتراؽ ا
 األردف.

ظاىرة االحتراؽ الوظيفي لدى الموظفيف اإلدارييف العامميف في وزارة التربية  (.2010بحػػػػػػر، يوسؼ عبده ) .0
تجارة، الجامعة اإلسبلمية والتعميـ العالي بقطاع غزة 2 أسبابيا وكيفية عبلجيا. رسالة ماجستير، كمية ال

 بغزة.
التوجيات الحديثة في تشخيص اضطرابات طيؼ التوحد في ظؿ  (.2014الجابري، محمد عبدالفتاح ) .0

المحكات التشخيصية الجديدة. ورقة عمؿ منشورة في مجمد األبحاث الكاممة لمممتقى األوؿ لمتربية الخاصة 
تحت شعار "الرؤى والتطمعات المستقبمية" والمنعقد في جامعة تبوؾ بالمممكة العربية السعودية خبلؿ الفترة 

 ـ.0260ابريؿ  4 إلى 3مف 
فاعمية اإلرشاد العقبلني االنفعالي السموكي في تعديؿ اتجاىات   (.2011حمػػػػػاه، صفاء رجب عبدالجواد ) .1

معممي التربية الفكرية نحو المتخمفيف عقمًيا. رسالة ماجستير، كمية التربية بقنا، جامعة جنوب الوادي، 
 جميورية مصر العربية.

درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في محافظة الزرقاء (. 2017حمداهلل، ميساء صبحي ) .2
الستراتيجيات إدارة الصراع وعبلقتيا باالحتراؽ الوظيفي لممعمميف مف وجية نظرىـ. رسالة ماجستير، كمية 

 العمـو التربوية والنفسية، جامعة عماف العربية، األردف.
ح إلطفاء بعض السموكيات الروتينية أثر برنامج حركي مقتر  (.2012الخفاجي، سيا عمي حسيف ) .3

 .610-606(، 6) 60، مجمة القادسية لعمـو التربية الرياضيةلؤلطفاؿ المصابيف بالتوحد. 
والضغط  النفسي االحتراؽ مستوى خفض في جمعي إرشادي برنامج فاعمية (.2016الخواجة، عبدالفتاح ) .4

، مجمة المعيد الدولي لمدراسة والبحثقابوس.  السمطاف بجامعة الدبمـو معممي مف عينة لدى النفسي
 .03-6(، 3) 0بريطانيا، 

االحتراؽ الوظيفي وعبلقتو بالرضا الميني لدى معممي المرحمة  (.2011رمضػػػػػػاف، رشيدة عبدالرؤوؼ ) .62
 .001-634(، 626) 01، الكويت، المجمة التربويةاالبتدائية. 

 لة. األردف 2 دار الثقافة لمنشر والتوزيع.عمـ نفس الطفو  (.2003الريماوي، محمد أحمد ) .66
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الزىػػار، نجالء السيد. ؛ نياز، سوسف محمد. ؛ عبدربو، سياـ رباح. و النمر، شادية عبدالقادر  .60
 نحو األميات السعوديات و األطفاؿ رياض معممات وعي لتنمية انفعالي عقبلني إرشادي برنامج (.2011)

 بالمدارس األطفاؿ رياض أطفاؿ عمى إرشادية تجريبية ميدانية دراسة : أطفاليـ لدى المعاممة إساءة مخاطر
 .003-602، 663، مصر، مجمة القراءة والمعرفةالمنورة.  بالمدينة الحكومية

دراسات في الصحة النفسية واإلرشاد النفسي. القاىرة2 مكتبة عالـ  (.2003زىػػػػػراف، حامد عبدالسالـ ) .63
 الكتب لمنشر والتوزيع.

االحتراؽ النفسي وعبلقتو ببعض سمات الشخصية لدى العامبلت مع ذوي (. 2008الزىراني، نواؿ ) .14
 .رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة أـ القرى، السعودية، االحتياجات الخاصة

سمة عمـ البنية العاممية لمكفاءة الذاتية األكاديمية ومحدداتيا. سم (.2001الػػػػػػػػػػػػػػزيات، فتحي مصطفى ) .60
 (، القاىرة2 دار النشر لمجامعات.0) 1النفس المعرفي، 

العبلقة ما بيف ظاىرة االحتراؽ الوظيفي والرضا الوظيفي لدى العامميف  (.2018الزيوت، زياد نايؼ سميـ ) .61
 في القطاع الخاص األردني. رسالة ماجستير، كمية االقتصاد والعمـو اإلدارية، جامعة اليرموؾ، األردف.

 نظريات اإلرشاد والعبلج النفسي. عماف2 دار الفكر ناشروف وموزعوف.(. 1998ػػود، نادر )الزيػ .62
مصادر الضغوط النفسية واالحتراؽ النفسي لدى معممي البشرية الخاصة  (.2007الزيػػػودي، محمد حمزة ) .63

 .064-634(، 0) 03، مجمة جامعة دمشؽفي محافظة الكرؾ وعبلقتيا ببعض المتغيرات. 
عبلقة فاعمية الذات والفرع األكاديمي بدافع االنجاز الدراسي لدى طمبة كمية  (.2009ـ، رفقة خميؼ )سػػػال .64

 .614-630،  03، جامعة بغداد، مجمة البحوث التربوية والنفسيةعمجوف الجامعية. 
 االحتراؽ النفسي ومصادره لدى معممي التربية الخاصة 2 دراسة ميدانية. (.1997السرطاوي، زيداف ) .02

 .14-02(، 6) 06، جامعة عيف شمس، مجمة كمية التربية
مجمة كمية المخاوؼ المرضية وعبلقتيا بالتفاؤؿ والتشاـؤ وفاعمية الذات.  (.2009سػػػػػػالمة، محمد سعيد ) .06

 .346-304(، 3) 634جامعة األزىػػػػػػػػػػر،   التربية،
فؽ الميني لدى معممي التربية الخاصة بمحافظة قيـ العمؿ والتوا (.2012السػػػواط، وصؿ اهلل بف عبداهلل ) .00

 .604 – 33(، 3) 0، مجمة كمية اآلداب والتربية بجامعة الطائؼالطائؼ، 
 سمات التوحػػد. جدة 2 إصدارات الجمعية الفيصمية النسوية الخيرية. (.2004الشامي، وفاء ) .03
مواجية االحتراؽ الوظيفي 2 نحو نموذج مقترح لمسؤولية الفرد والقيادة.  (.2016الشعالف، فيد أحمػػػػد ) .00

 .03-3(، 10) 30، السعودية، المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريب
.  (.2003طػػػػػػػو، الزبير بشير ) .00 مجمة االحتراؽ الميني وسط معممي التعميـ األساسي بمحافظة الخرطـو

 .03-6(،  3) 0،  السوادفدراسة تربوية، 
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االنفعالي وفاعمية الذات المدركة لدى الطمبة  –اإلرشاد العقبلني  (.2014العازمي، يوسؼ الصواغ ) .01
 .662-41(، 6) 61، جامعة األزىػػػر،  مجمة كمية التربيةالمعرضيف لخطر التسرب مف المدرسة. 

ي السموكي االجتماعي االيجابي فعالية اإلرشاد العقبلني االنفعال(. 0261عبدالشافي، كريمة عبدالمجيد ) .02
 .012-033(، 3) 13، جامعة طنطا،  مجمة كمية التربيةلخفض االكتئاب لدى مجموعة مف المراىقات. 

التوكيدية بيف اإلذعانية والعدوانية في ضوء اختبلؼ إدراؾ األبناء  (.2001عبدالقادر، أشرؼ أحمد ) .03
قيف في الريؼ والحضر، المؤتمر الدولي السابع لمركز لمسمطة األبوية2 دراسة مقارنة لدى عينة مف المراى

 .302-363اإلرشاد النفسي، جامعة عيف شمس، 
الضغوط النفسية لممعمميف وعبلقتيا ببعض (. 1993عبدالمقصود، ىانـ عمي و الطاحوف، حسيف ) .04

-600، 62، ، جامعة القاىرةمجمة كمية التربيةالمتغيرات. دراسة عبر ثقافية في كؿ مف مصر والسعودية. 
632. 

فاعمية اإلرشاد السموكي االنفعالي العقبلني في خفض الشعور (. 2004عبود، صالح الديف عبدالغني ) .32
باإلحباط الميني لدى المعمـ. بحث منشور في مجمد المؤتمر السنوي الحادي عشر لمركز اإلرشاد النفسي 

 .023 -013بجامعة عيف شمس بعنواف )الشباب مف اجؿ مستقبؿ أفضؿ(، مصر، 
فاعمية الذات لدى معممي التبلميذ ذوي  (.2013العثماف، إبراىيـ بف عبداهلل والغنيمي، ابراىيـ عبدالفتاح ) .36

(، 2) 0، المجمة الدولية التربوية المتخصصةاضطراب التوحد وعبلقتيا باتجاىاتيـ نحو ىؤالء التبلميذ. 
160-103 . 

االحتراؽ النفسي وعبلقتو بسمات الشخصية لدى معممي التبلميذ  (.2010العجاجي، محمد عبداهلل ) .30
 التوحدييف. رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة الخميج العربي، البحريف.

تحميؿ المسار لمعبلقة بيف مكونات القدرة عمى حؿ المشكبلت االجتماعية  (.2001العػػػػػػػػدؿ، عادؿ محمد ) .33
-606(، 00) 6، جامعة عيف شمس، مجمة كمية التربيةاالتجاه نحو المخاطرة. وكؿ مف فعالية الذات و 

623. 
مجمة العموـ مستوى االحتراؽ النفسي لمعممي التربية الخاصة. (. 2016العرايضة، عماد صالح نجيب ) .30

 .002-642(، 6) 0، الجزائر، النفسية والتربوية
ضغوط الحياة وأساليب مواجيتيا الصحية والنفسية والبدنية في ظؿ عصر  (.2000عسكػػػػػػر، عػػػػػػػمي ) .30

 التوتر والقمؽ. الكويت2 دار الكتاب الحديث.
العبلج العقبلني االنفعالي لبعض األفكار الخرافية لدى طمبة  (.1985عمػػػػػػارة، عبدالمطيؼ يوسؼ ) .31

 الجامعة. رسالة دكتوراه، كمية التربية، جامعة عيف شمس.
العبلج السموكي االنفعالي العقبلني )رؤية تحميمية لمدرسة البرت أليس  (.2003ػػػػر، ماىر محمود )عمػ .32

 اإلرشادية(. اإلسكندرية 2 مركز الدلتا لمطباعة والنشر والتوزيع.
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ظاىرة االحتراؽ النفسي وعبلقتيا بضغوط العمؿ لدى معممي المدارس الثانوية  (.1998عػػػػػػػودة، يوسؼ ) .33
 ية في الضفة الغربية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فمسطيف.الحكوم

مجمة توقعات الفاعمية الذاتية وسمات الشخصية لدى طبلب الجامعة. (. 1990الفرماوي، حمدي عمي ) .34
 .023-326(، 0) 60 ، جامعة المنصورة،كمية التربية

 فعاؿ. عماف2 دار الفكر ناشروف وموزعوف.ميارات التدريس ال (.2004قطػػػػػػػػػػػػامي، نايفة محمد ) .02
 الصحة والنفسية واإلرشاد النفسي. الرياض 2 دار النشر الدولي. (.2003كفافي، عالء الديف ) .06
الذكاءات المتعددة وعبلقتيا بفاعمية الذات األكاديمية والتوافؽ  (.2015المشيقح، عبدالشكور بف عمي ) .00

 ماجستير، كمية التربية، جامعة القصيـ، السعودية. األكاديمي لدى طبلب جامعة القصيـ. رسالة
برنامج إرشادي عقبلني انفعالي سموكي لتعديؿ بعض األفكار البلعقبلنية (. 2010معتػػػػػػز، محمػػػػػػػػػد ) .03

 30، جامعة عيف شمس،  مجمة كمية التربيةالتي تمي الصدمة العاطفية لدى عينة مف طبلب كمية التربية. 
(6 ،)004-013. 
فاعمية برنامج لمعبلج العقبلني االنفعالي السموكي في خفض  (.2012المغازي، حامد سميماف عمي ) .00

، 32، مركز اإلرشاد النفسي بجامعة عيف شمس، مجمة اإلرشاد النفسياالكتئاب لدى عينة مف المعمميف. 
032-023. 

رات االجتماعية لدى عينة مف فاعمية برنامج تدريبي لتنمية بعض الميا (.2012مييػػوب، سيير ابراىيـ ) .00
 .633-604، 30، مجمة اإلرشاد النفسياألطفاؿ التوحدييف ذوي المستوى الوظيفي المرتفع. 

االحتراؽ النفسي ومستوياتو لدى معممي التعميـ العاـ بمدينة مكة المكرمة في  (.1995الوابمي، سميماف ) .01
، جامعة أـ القرى، المممكة العربية والنفسيةمجمة مركز البحوث التربوية ضوء مقياس ماسبلش المعرب. 

 السعودية.
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