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. العالقة بني املرونة يف العمل االشتباك مع املعلمني يف املدارس ٢٠١٤أصفية ، يوليا ايكا. ، الساعة 
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هو عنصر واحد من التعليم اليت تؤثر بشكل مباشر على نسبة جناح أطفال  (SLB) املعلمني يف مدرسة
ذوي االحتياجات اخلاصة يف اختاذ التنمية. بعض من املشاكل اليت تنشأ يف عبء العمل مدرس يف مدرسة 

يتم متوازنة األجور بنسبة مطالب العمل وظروف العمل. وهذه املشاكل تؤثر على واحد من خاصة وعالية، ال 
املشاركة يف العمل عمل املعلمني. املعلم هو وظيفة واحدة تتطلب اخنراط عمل عالية. للتعامل مع قضية املعلمني 

اليت تتعلق باألطفال ذوي  يف املدارس اخلاصة ومن املتوقع أن لديها القدرة على التكيف مع الظروف الصعبة
االحتياجات اخلاصة. يطلق عليه املرونة هي واحدة من العوامل اليت تؤثر على مشاركة العمل. مرونة مبا يف 
ذلك مصادر خاصة االشتباك العمل أن يكون الدعم اإلجيايب لكل فرد يف تقييم قدرا على السيطرة والتأثري 

  على النجاح يف بيئة العمل.
 (2) اخلاصة، يف املدارس جايا بوترا املعلمني يف املرونة حتديد مستوى (1) إىل الدراسة هذه دف

للعمل  املرونة بني حتديد العالقة (3)، جايا بوترا اخلاصة يف املدارس املعلمني العمل يف مستوى مشاركة حتديد
 .جايا بوترا يف اخلاصة يف املدارس املعلمني إشراك يف

فهذه الدراسة يستخدم جا االرتباط الكمي، يف هذه الدراسة عدد من املوضوعات قليل من البحث 
شخصا يف املدارس  ٢٤حبيث يستخدم جمموع الدراسات عينة أو السكان أشار إىل عدد من مدرسي املواد 

العناصر مع  ٢٤ان يتكون اخلاصة جايا بوترا ماالنج. وقد مت مجع البيانات باستخدام استبيان أو مرونة االستبي
تقنية التحليل  .α٠.٩٠٥  = مشاركة االستبيان البنود مع موثوقية  ١٧والعمل بلغت ٠.٩٥٨ α = موثوقية 

 .املستخدمة لتصنيف إىل ثالث فئات؛ عالية ومتوسطة؛ منخفضة وباستخدام حتليل االحندار اخلطي البسيط
٪، ٩٥قدرة املعلمني على الفئة عالية مع نسبة  ) مستوى١النتائج هذه الدراسة استنادا إىل خلص: (

 واجلدول٤٠.٠٢١=اجلمعة  F  ) قيمة٣٪، (٨٦) مستوى املشاركة عمل املعلمني يف الفئة عالية مع نسبة ٢(
= F مث العد ٤.٣٨ ،F  واجلدول <اجلمعة) F مع الكبري  )٤.٣٨<٤٠.٠٢١ p  =هذه النتيجة ٠.٠٠٠ .

قبول العالقة بني مرونة مع إشراك العمل. حجم العالقة بني املتغريات املترابطة  تعين أن الفرضية القائلة بأن يتم
للحصول على تفاصيل املرونة   .٠.٨٢٣ = R مع مرونة إذا االشتباك العمل املتغري سوف تولد قيمة ارتباط

 .٪٦٧.٨لديه مسامهة فعالة يف العمل إشراك 
 


