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 شكر وتقدير

 

، فلوال فضلِه ما  الحمُد والشكُر هلل، ولجالِل وجهِه حمد   دَر لهذه قيليُق بجاللِه وكمالِه على نعمٍة تفضَل بها عليَّ

    بعد...........الرسالة أن ترى النوَر، فالحمُد هللِ على كل حاٍل. أما 

 بقبول/ التي شرفتني بتفضلها ريم سليمون/  الفاضلة أتوجهُ بوافر الشكِر واالحتراِم والتقديِر إلى األُستاذة الدكتورة

بتوجيهاتها التي كان لها أكبر األثر في  يوما   ، فلم تبخل عليَّ علمها ووقتها إذ قدمت ،اإلشراِف على هذه الرسالة

األمل  العون وطيبة القلب ما جعلني أجددُ  خروج هذه الرسالة إلى النور؛ لها مني كل الوفاء والعرفان، قدمت لي يدَ 

 جزاء. بارك اللهم لعائلتها وأوالدها الصحة والعافية. في كل لحظة. جزاها هللا عني خيرَ 

وشرفتني  ،التي قدمت علمها ووقتها / بشرى شريبه/  الفاضلة فان إلى الدكتورةكما أتوجه بخالص الشكر والعر

بتفضلها باإلشراف على هذه الرسالة. لها مني كل الشكر على ما قدمته لي من دعم ومساندة، فأضافت للرسالة 

 . من التقدم والرقي الكثير، وإلى مزيدٍ 

تخصص علم  ،رئيس قسم اإلرشاد النفسي ريم كحيلةكما أتوجه بالشكر إلى لجنة المناقشة: الدكتورة الفاضلة 

مناقشة في  بقبول المشاركة لتفضلهما ،تخصص علم النفس العام لبنى جديدالنفس االجتماعي، والدكتورة الفاضلة 

 فجزاهما هللا عني كل خير. ،ا إثراءالرسالة، وإبداء المالحظات القيِّمة التي أثرت الرسالة أيَّم

من  وتقدمه تهالكبيرة في رعاية طلبة الدراسات العليا، وما قدما لجهوده لرئاسة الجامعة وأتقدم بالشكر واالمتنان

 وأعضاء الهيئة التدريسية، بإدارتها كلية التربية ممثلة   . كما أشكرجهد وتفاني بالعمل لالرتقاء بالمستوى العلمي

كما أشكر األساتذة المحكمين لما أعطوني من فكرهم وشاركوني بآرائهم  والسيد الدكتور رئيس قسم تربية الطفل،

كما أتوجه بالشكر إلى مديرية التربية في الالذقية والعاملين فيها للتسهيالت التي قدموها لتطبيق  ومالحظاتهم.

إلى كل من نسيهم  .جهدا   العون والمساعدة أو بذل يدَ لي والشكر موصول لكل من قدم  أدوات الدراسة في المدارس.

                       قلمي، ولم ينساهم قلبي.

 

                                                

   ولدخ  منعم                                                                                                        
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 ملخص الدراسة باللغة العربية

 

 العزو السببي وعالقته بتوجه الهدف نحو التعلم والدرجة لدى التالميذ

 ذوي صعوبات القراءة.
 

الصفالرابعذوي السببي،وتوجهالهدفلدىعينةمنتالمذة إلىمعرفةالعالقةبينالعزو هدفتالدراسة
القراءة.والتعرفإلىطبيعةالعالقةبينالعزوالسببيوصعوباتالقراءة،وكذلكالعالقةفيتعلمالصعوبات

بينالجنسينفيالعزوالسببيوتوجهبينتوجهالهدفوصعوباتالقراءة،باإلضافةإلىالكشفعنالفروق
الهدفوصعوباتالقراءة.

وحددالباحثمشكلةالدراسةبالسؤالالتالي:ماالعالقةبينالعزوالسببيوتوجهالهدفنحوالتعلموالدرجةلدى
التالميذذويصعوباتالقراءة؟

الص09من)االستطالعيةتكونتالعينة وتلميذةمنتالمذة تلميذًا فالرابعفيمحافظةالالذقية،منغير(
عينةالدراسة؛وذلكبهدفالتحققمنالخصائصالسيكومتريةألدواتالدراسة،ومنهاالصدقوالثبات.

(4(تلميذًاوتلميذةمنتالمذةالصفالرابعفيمحافظةالالذقية،يتوزعونعلى)09تكونتعينةالدراسةمن)
.3914ـ3912مدارسللعامالدراسي

ولتحقيقأهدافالدراسة،قامالباحثبإعداداألدواتالتاليةلقياسمتغيراتالدراسةوهي:
ـاختبارتحصيليفيمادةالقراءة،للتعرفعلىالمستوىالتحصيليللتالمذةفيمادةالقراءة.1
3 أو للتعرفعلىمدىإتقان االبتدائية، للمرحلة القراءة مقياستشخيصصعوباتتعلم التلميذـ إتقان عدم

للمهاراتاألساسيةفيالقراءةللمرحلةاالبتدائية.
وليسالقدرات2 الدافعية المتغيرات النقصفي عن ناجمة الصعوباتالقرائية أن من للتأكد ذكاء، اختبار ـ

العقلية.
ـاستبانةتوجهالهدف،للتعرفعلىتوجهاتأهدافالتالمذةنحوالتعلمأمنحوالدرجة.4
ـمقياسالعزوالسببي،للتعرفعلىالعواملالتييعزوإليهاالتالمذةفشلهمفيمادةالقراءة.0

 االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزم وبرنامج الوصفي، المنهج الباحث البياناتSPSSواستخدم لمعالجة ،
وتحليلها،وتمَّاستخداماألساليباإلحصائيةالتالية:

الحسابيةواالنحرافاتالمعيارية.ـالمتوسطات1
ـمعاملارتباطبيرسون.3
.T - Testـاختبار2
ـتحليلاالنحدار.4
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وتوصلتالدراسةإلىالنتائجالتالية:
- مستوىداللة عند إحصائيًا ودالة ارتباطيةموجبة ذويصعوبات0.05توجدعالقة بيندرجاتالتالمذة

علىمقياسالع القراءة في السببيالتعلم الهدف)نحو)الداخليوالخارجي(زو توجه استبانة على ودرجاتهم ،
التعلموالدرجة(.

- ال مستوىداللة عند إحصائيًا دالة عالقة السببي،0.05توجد علىمقياسالعزو درجاتالتالمذة بين
ودرجاتهمعلىمقياستشخيصصعوباتالتعلمفيالقراءة.

الهدف)نحوالتعلم(،ودرجاتهمعلىمقياستشخيصالتوجدعالقة- بيندرجاتالتالمذةعلىُبعدتوجه
.صعوباتالتعلمفيالقراءة

- داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق مقياستشخيص 0.05توجد على واإلناث الذكور بين
صعوباتالتعلمفيالقراءة،وذلكلصالحاإلناث.

بينالذكورواإلناثمنتالمذةالصفالرابع 0.05داللةإحصائيةعندمستوىداللةالتوجدفروقذات-
فيالعزوالسببي.

بينالذكورواإلناثمنتالمذةالصفالرابعفي0.05فروقذاتداللةإحصائيةعندمستوىداللةالتوجد-
توجهالهدفنحوالتعلمأوالدرجة.

يمكنالتنبؤالالتالمذةذويصعوباتالتعلمفيالقراءةمنالعزوالسببي.كمايمكنالتنبؤبالتعرفعلىال-
.بالتعرفعلىالتالمذةذويصعوباتالتعلمفيالقراءةمنتوجهالهدف
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The Summary Of Research in English 

Casual Attribution And Its Relation To Direction The Objective Towards 

Learning And Degree For The Students With Reading Difficulties. 

The study aimed at knowing the relation between the casual attribution and the 

orientation of the  objective of a sample from the fourth grade of the first cycle of the 

basic learning  with reading difficulties and the acknowledgment of the nature 

between the casual attribution and reading difficulties , in addition to the orientation 

of the objective and reading difficulties, and to discover differences between males 

and females concerning the casual attribution and the orientation of the objective and 

reading difficulties . The researcher defined the problem of the research as follows:  

What is the relation between the casual attribution and the orientation of the objective 

towards learning and degree for the students with reading difficulties ?  

The pilot sample consisted of 90 pupils (males and females) of the fourth grade in 

Lattakia  who are different from the actual sample of the research, in order to 

investigate the psychometric aspects of the research tools , such as validity and 

reliability.  

The sample of the study consisted of ( 50 ) pupils of males and females of the fourth 

grade in Lattakia. They were distributed into four schools of the academic year 

(2013-2014).  

In order to achieve the objectives of the study, the researcher prepared  

questionnaires to measure the variables of the study , they are as follows:  

An achievement test in reading subject to acknowledge the achievement level of 

the pupils in reading. 

A measurement to personalize the reading difficulties of the elementary stage to 

acknowledge the extent of mastering or non-mastering by the pupil of the basic 

skills in reading. 

An intelligence test to assure that reading difficulties are due to the shortage in the 

motivational variables and not due to the shortage of the mental abilities. 

A questionnaire of the orientation of the objective to acknowledge the orientation 

of the pupils' objectives towards learning or the degree 

The measurement of the casual attribution to know the factors at which pupils 

attribute their failure in reading. 
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The researcher used the descriptive method based on the statistical analyzing 

method using: 

- Means. 

- Person correlation. 

- T test. 

- Regression Analyze. 

 And the results were as follows: 

- There is a statistical significant relation at ( 0.05 ) between the pupils' scores with 

learning difficulties in reading on the scale of casual attribution (internal and 

external)  and their scores of the objective orientation questionnaire .   

- There is no correlation between  the pupils' scores on the scale of casual attribution 

on their scores on the personalizing the learning difficulties in reading at ( 0.05).  

- There is no correlative relation between the pupils' scores of the questionnaire of the 

objectives' orientation towards learning and their scores on the scale of personalizing 

the learning difficulties in reading at (0.05) 

- There are statistical significant differences at (0.05) on the scale of personalizing of 

learning difficulties in reading due to the sex variable in favor of males.  

- There are no statistical significant differences on the scale of casual attribution 

between males and females at ( 0.05 ).  

- There are no statistical significant differences of  the questionnaire of objective 

orientation between males and females at ( 0.05 ).  

- The casual attribution and the objective orientation not help of prediction at knowing 

the pupils with learning difficulties in reading. 
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 الفصل األول

 إلى الدراسةالمدخل 

:مقدمة

الدافعية المعتقدات من بنظام االجتماعية المعرفية للنظرية وفقًا الفرد أفكارهيمك ،يتمتع في التحكم من نه
المعتقداتشكلت.وضبطسلوكهوومشاعره المفتاحالرئيسو،بشكلعاملسلوكلالمحركةةلقوالدافعيةاهذه

 خاص. بشكل والتحصيل واإلنجاز كبير-تعد وهيللتعلم حد أدا-إلى عن مسؤولة الحاليالتلميذء
(.099 ،0211المحاسنه، و العلوان )مستقبليالو
 يعـد العـزوالسـببيو...،فاعليةالذاتوالتنظيمالـذاتيتوجهالهدف،العزوالسببي:المعتقداتالدافعيةهذهمنو

Causal Attributionيعتمدهذاالسـلوكعلـىالطريقـةالتـييعـزوإذفيالسلوكاإلنساني،المهمةمنالدوافع
عـنعبـريُالعزوالسـببيأسبابنجاحهأوفشلهسواًءقـررالقيـامبعمـلمـاأوامتنـععـنالقيـامبـذلك.فـالتلميذبها

.وقــديتفاعـلمعهـاالتصــرفاتالصـادرةمنـهأومـنا خـرينأوالمواقــفالتـيوألحـداثلإلنجـازاتواهكيفيـةتفسـير
التــيتعــد مــنأبــرزالنظريــاتTheory Attribution نظريــةالعــزوالســببيWeiner(1985طــو رواينــر)

أدائـهفـينجاحـهأوفشـلهتـؤثرفـيمعتقداتـهومشـاعرهوسـلوكهوالتلميـذأنالطريقةالتييعزوبهـاترىوالمعرفية
ـــةبتحديـــداألنمـــاطوتهـــتم.(Weiner،560،1985)ليالمســـتقب ـــةفـــيمجـــالالدافعي البحـــوثوالدراســـاتالحديث

وأهمالظروفوالعواملالتـيتعمـلعلـىوجـودهـذهالتوجهـات،وعالقـة،التالمذةالمختلفةللتوجهاتالدافعيةلدى
هــــذهأن(3996كمـــاوردفــــيالزغــــول)يــــرىواينــــرو.(120، 0212)أبوهاشممممم،ذلـــكبــــالكثيرمــــنالمتغيـــرات

التفسـيراتالتـيتشـكلونهـانمـطمتكامـلمـنالمعتقـداتعلـىأرفهاويع ،التحصيلالدراسيتهتمبأغراضاألنماط
االســــــتجابةلهــــــاووالمشــــــاركةفيهــــــاالتحصــــــيليةتتمثــــــلباإلقــــــدامعلــــــىاألنشــــــطةو،مقاصــــــدهوغايــــــاتالســــــلوك

إذالمدرسـية.بواجبـاتهمذةللقيـاماألسبابالتييتبناهـاالتالمـأمااألهدافالتعليميةفهي .(0226،116)الزغول،
أوالدرجـةوتوجهـاتLearning Orientationsأواإلتقانبلغةتوجهاتالتعلمهذهاألهدافصفالباحثونو

ويكــونالتركيــزفــيأهــدافالــتعلمعلــى(.6، 0220)سممليمون، performance Orientations األداء
فـيحـينيكـونالتركيـز.الجهـدوبـذل،تطـويرالكفـاءةالشخصـية،حباالسـتطال ،التعلم،إتقانالمهمة،التحدي

ـــاتبـــينقـــدرة ـــذفـــيأهـــدافالدرجـــةعلـــىعقـــدالمقارن الخارجيـــةوالمكافـــ ت،وقـــدراتا خـــرين،والمنافســـةالتلمي
(Mcwhaw&Abrami,2001,314).ظهــرالــبعضمــنهمفيُ،الصــفةغرفــتتبــاينأهــدافالتالمــذةداخــلو

ظهـرالـبعضا خـراهتمامـًاأكبـربالسـعينحـوالحصـولعلـىبينمـايُ،وصادقًابعمليةالـتعلمذاتهـااهتمامًاكبيرًا
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)الداخليوالخــارجي(العــزوالســببيعلــىالحاليــةتركــزالدراســةو.(198، 1999)أبممو هاشممم،المرتفعــةالــدرجات
ــتعلموالدرجــة(وتوجــهالهــدف ونظــراًكاســتراتيجيتاندافعيتــانضــروريتانالمــتالكالتالمــذةمهــارةالقــراءة،نحــو)ال

أســاسكمتغيـرالعـزوالسـببيعلــىالتركيـزتعلمواإلنجـاز،تـمَّالــفـيتؤديــهالمتغيـراتالدافعيـةألهميـةالـدورالـذي
مـنأكثـرواألساسـيةالمـوادمـنتعـد التـي.فيمـادةالقـراءةالدراسيوالسيمادافعيةاإلنجازوالتحصيلدراسةفي

حيــثيبــدأاألطفـالالقــراءةفـيالصــفاألولاالبتـدائيأومــاقبــل،الموضـوعاتالتــيتتضـمنهاالبــرامجالمدرسـية
ـــميســـتمراعتمـــادهمعل ـــك،ومـــنث ـــاتهمالمدرســـيةيهـــاذل ـــ.وخـــاللمراحـــلحي فـــيإطـــارةالقـــراءةالتقتصـــرأهمي

ـــةفحســـب ـــلخـــارجهـــ،المؤسســـاتالتعليمي ووســـيلةالفـــردفـــينمـــوه،،فهـــيأداةالثقافـــةوالمعرفـــةذهالمؤسســـاتب
القارئيستمتعبقراءتـهفتـزولهمومـه،إن:أرسطويقولوفرصةلالستمتا بمايقرأوفيهذا،االجتماعيواللغوي

لكننـي:لـمأتلـقعلومـًارياضـيةعلـىيـدمـدرس،ولـمأدخـلمدرسـةثانويـةأوجامعـةإطالقـًا،وأديسمونكمايقول
السـيمافـيمـادةالقـراءةووحيـثيواجـهبعـضالتالمـذةمشـكالتفـيالـتعلم،.تعلمتماتعلمتعـنطريـقالقـراءة

،فالفشــلفــيتــأتيدرجــاتهمفــيمســتوىأدنــىبكثيــرمــنالمســتوياتالتــييــتمتوقعهــاعلــىأســاسقــدراتهمالعقليــة
وهـذاالـنقصيـؤديبـدورهإلـىفشـلعمليـة،لـتعلمإلىحـدوثنقـصفـيمهـاراتاؤديي(صعوباتالقراءة)القراءة

كـالعزوالسـببيوتوجــهاسـتراتيجياتموجهــةوفعالـةإلنقـاذهـؤالءالتالمـذةيتعــينمسـاعدتهمعلـىاسـتخداموالـتعلم،
التـيحظيـتباهتمـامLearning Disabilities مـنبـينصـعوباتالـتعلمكماا أن صاعوبات القاراءة الهـدف،

تشـــكلأحـــدالمحـــاورفهـــي.ذلـــكألنالـــتعلمفـــيالمدرســـةيعتمـــدعلـــىالقـــدرةعلـــىالقـــراءةوالبـــاحثينوالدارســـين؛
ثرصـعوباتالقـراءةعلـىكافـةؤوتـ.األسـاسفيهـاوإنلـمتكـنالمحـوراألهـم،األساسيةالمهمةلصـعوباتالـتعلم

كمــــاتــــؤثرعلــــى،عــــاموالتهجــــيبشــــكلالجوانــــباألكاديميــــةاألخــــرىكاللغــــةوالفهــــمالقرائــــيوالكتابــــةوالحســــاب
وتمثـــلصـــعوباتالقـــراءةفـــيمدارســـنامشـــكلةخطيـــرةفـــيجميـــعالمراحـــل.التحصـــيلاألكـــاديميبوجـــهخـــاص

تعلـمبالفشـلفـيدائمـًارتبطمأيفشلدراسيوالسيمافيالمرحلةاألولىمنالتعليماألساسي؛ذلكأن،التعليمية
هنـاكالعديـدمـنالعوامـلالمسـاهمةفـيكمـاأنالمـواداألخـرى.فـيالتالمـذةيؤثرسـلبًاعلـىتحصـيلما،القراءة

هــذامــاأكدتــه.المشــكالتاالنفعاليــةو،واســتراتيجياتالتــدريس،االتجاهــاتالســلبيةنحــوالقــراءةكهــذهالصــعوبات
أنأكثرالعواملالمرتبطةبصـعوباتالـتعلمهـيالعالقـةبـينالمعلـمحيثأشارت(0228خليفة والزيود )دراسة
والتلميذ.

السببيةووعيهمبقدراتهمالمختلفةوتأثيرهاعلىتوجهاتهمإعزاءاتهمعلىالتالمذةتعرفويتبينمماسبقأهمية
أ التعلم نحو مسواًء على الحصول وانع،المرتفعةالدرجاتنحو الدراسي تحصيلهم مهارةوكذلك على كاسه

 االبتدائية،والقراءة فيالمرحلة  ،إلى إلقاء الضوء على العزو السببي تسعى الدراسة الحاليةلذلكوبخاصة
لدى تالمذة الصف الرابع ذوي صعوبات التعلم في القراءة. نحو التعلم والدرجة وعالقته بتوجه الهدف
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:الدراسة مشكلة

التيتقول منالمقولة تعلمهغدًا"،"بأنانطالقًا سيراد ما لكييفهموا اليوم القراءة األطفاليجبأنيتعلموا
منأهميةالقراءةكمهارةو وبعدمراجعةالدراساتالسابقة،الدراسيةدورهافيتعلمجميعأنوا الموادوانطالقًا

الرئيسالذييكمن العامل ذويصعوباتوراءتبينأن منمشكالتالتالمذة العديد في ذويالقراءةالتعلم
والمرتفع المتوسط هو،الذكاء استخدامهم دافعيةالعدم وستراتيجيات الهدف، وتوجه السببي ضعفكالعزو

مكاناتهمواعتقادهمبقدراتهم اليمكنةإلىعواملخارجيهذهالقدراتواإلمكانياتالتالمذةعزوباإلضافةإلى،ا 
 بها لحظسوءاكالتحكم المهمة، الدراساتوغير،صعوبة التي(0229دراسة يالغ وآخرون )ذلك.منهذه

 سهولةبينت إلى نجاحهم يعزون التعلم صعوبات ذوي التالمذة أن ا خرينوالمهمة ومساعدة بينماالحظ ،
العادي إلىنيعزوونالتالمذة أوفشلهم كنجاحهم بها، يمكنالتحكم عواملداخلية كماالقدرةوالجهد العقلية.

الدافعيةمنشأنهأنيؤديإلىفشلفيالتوظيفالفعاللهذهاالستراتيجياتأنال(0225) عامردراسةأكدت
وأوضحت التالمذة. لدى الدراسية المشكالت من العديد ظهور (0226) سليموندراسة افتقارأيضًا أن

 التالمذة القراءة االستراتيجياتيؤهلهذذويصعوباتتعلم ثر الدراسيسلبًا توصلتدراسةو.علىتحصيلهم
.المعتقداتالدافعيةوإلىصيغتنبؤيةالستراتيجياتالتعلممنخاللتوجهاتأهدافاإلنجاز( 0225) رشوان
%89أنصعوباتالقراءةتمثلأكثرأنماطصعوباتالتعلماألكاديميةشيوعًا،وأن Lyon (1996)ليونويرى

هناكالعديدمنو.(Lyon, 1996, 57)صعوباتالتعلمهمممنلديهمصعوباتفيالقراءةمنالتالمذةذوي
أكدتأنهؤالءالتالمذة القراءة المتعلقةبتعلم المرحلةاالبتدائية األبحاثوالدراساتالتيأجريتعلىتالمذة

صعوباتالقراءةيعانونمن الصعوباتتقف، اًعائقوهذه اأمام وتقدمهم الدراسات.لدراسينجاحهم منهذه
تتمثلصعوباتتعلمو .(0212النوري ) ودراسة ،(0228خليفة والزيود ) ودراسة،(1996السرطاوي )دراسة

فيالصفوفالمتقدمةأما،القراءةفيالصفوفاألولىمنالمرحلةاالبتدائيةفيصعوبةتعرفوقراءةالكلمة
يعد  إذ(. 001م002، 0210)محمود،ءصعوبةفهمالنصالمقروتتمثلفيصورةفهيمنالمرحلةاالبتدائية

 التالمذة لدى القراءة تعلم في الفشل ا باء تؤرق التي المشكالت أكثر أهميةومن من لها لما المعلمين
بشكل علىانعكاساتو ،عامالتعلم وعلى التربوية والجوانب  )الظاهر،خاصبشكل النفسيةواالجتماعية

علىتؤثروأنها،صعوباتالقراءةمنالمشكالتالتياليمكناالستهانةبهاخاصةًلذلكتعد  (.188 ،0228
وفيمايتعلقبالفروقبينالذكورواإلناثفيصعوبات.فيجميعالموادالدراسيةالتالمذةأهفهمواستيعابمايقر

تباينتنتائجالدراساتحولها،فمنهامنأكدوجودفروقلصالح (،3998كدراسةأحمد)الذكورتعلمالقراءة
الخاصةبالفروقبينهذااالختالففينتائجالدراسات(.3990)عامرومنهامنأكدعدموجودفروقكدراسة

الحاليةمسوغالجنسين فيالدراسة بدراستها االهتمام منجهةرئيسوراء هذا أخرى.، ومنجهة الحظفقد
فيمستوىتالمذةالصفالرابع الباحثمنخاللعملهكمرشدنفسيفيإحدىمدارسمحافظةالالذقيةتدن 
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عامفي خاص،التحصيلالدراسيبشكل  التحصيليةفيمنخاللاالطال علىالسجالتوفيالقراءةبشكل 
أخرىالمدرسةتلك وبعبارة الدراسي، للتحصيل الحالي المستوى بين توافق القراءةعدم مادة والمستوى،في

مكانياتهمالعقلية كما؛فيحدودالمتوسطأوفوقالمتوسطهذهالقدراتعلمًاأن،المتوقعمنهموفقًالقدراتهموا 
سهولةأوصعوبةالمهمةوغيرهاإلىعواملمثلالحظوهؤالءالتالمذةيعزونأسبابفشلهمفيهذهالمادةأن

اًقائماًدافعياًأنهميتبنونتوجهإذ،لديهم،باإلضافةإلىطبيعةالتوجهالدافعيالذييتبناهمثلهؤالءالتالمذة
المو)األداء(،الدرجةعلى عن اإلحجام في يتمثل الذي قدراتهم تتحدى التي الصعبة أجلوهام من التعلم

القراءةالدرجاتالحصولعلى المادة،وبغضالنظرعنفهم،فيمادة يؤثرعلىقدراتهمماستيعابهذه ما
مكاناتهم،بال منواعتقدواأنهماليملكونالقدرةالالزمةلتحقيقالنجاح،مايستسلمونللفشلإذاسوفنتيجةوا 

تتحددمشكلةالدراسةفياإلجابةعنالتساؤلالتالي:هنا

ما العالقة بين العزو السببي وتوجه الهدف نحو التعلم والدرجة لدى التالمذة ذوي صعوبات 
 ؟التعلم في القراءة

  أهمية الدراسة:

 تتجلىأهميةالدراسةبمايأتي:

 األهمية النظرية 
الدراسةفيتقديمجانبنظري1 فيمفهومصعوباتتعلمالقراءةلدىتالمذةالصفالرابعمن.تساهمهذه

التعليماألساسي،علىاعتبارأننسبةكبيرةمنتالمذةالمدارسيعانونمنصعوباتالتعلمعمومًا،وصعوبات
تعلمالقراءةخصوصًا.

ياتالدافعية)العزوالسببي.وتؤكدالدراسةالحاليةأيضًاعلىأهميةالمعتقداتالدافعية،واستخداماالستراتيج3
مؤشراتهامةللنجاحأوالفشلالدراسيوتوجهالهدف( ،لتسهيلعمليةتعلمالتالمذةذويصعوباتكونهاتعد 

القراءةفيظلالتطوراتالمعلوماتيةوالثورةالمعرفيةالتييشهدهاعالمنااليوم.
_فيحدودعلمالباحث_التيتناولتالمعتقداتالدافعية.قلةالدراساتالسابقةفيالبيئةالمحليةوالعربية2
 العزوالسببيوتوجهالهدف(.)

 األهمية التطبيقية 
أنتوجه1 الدراسة ُيتوقعمنهذه المرشدينالنفسيين. برامجإرشاديةواهتمام تساعد،االجتماعيينإلىبناء

نحوالتعلمتسهمفيزيادةدافعيتهمالتيمنشأنهاأنهدافاألتبنيذويصعوباتتعلمالقراءةفيالتالمذة
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وكذلك المواديتوجوالنجاحالدراسي، من االستفادة نحو وههم همتطويرخصائصالدراسية الوجدانيةوالمعرفية
.المهاريةو
اءاتتدريبالتالمذةذويصعوباتتعلمالقراءةعلىاإلعز.ُيؤم لمنهذهالدراسةأنتدفعبالمدرسينإلى3

.مصعوبةالتعلمواجهةمشكالتلمساعدتهمفي؛لديهماألهدافاتضبطتوجهوالصحيحة
من2 يستفيد قد نتائج. الدراسة ونالقائمهذه على وتطوير إعداد التربوية تدريبيةفيالمناهج برامج ،بناء

التالمذةذويصعوباتتعلمالقراءة.الدافعية)االعزاءاتالسببيةوتوجهاتاألهداف(لدىستراتيجياتااللتطوير
.دراسةالعالقةبينالعزوالسببيوتوجهالهدفومايمكنأنتتوصلإليهمننتائجتفيدفيبحثدراسات4

أخرى.
نظر0 توجيه السورية. العربية الجمهورية في التعليمية العملية على ،القائمين ال يبأن علىكون الحصول

نماالتعلممنأجلالتعلمأوجامعاتنا،واسفيمدارسناالمعياراألسوالدرجةه .والعلمالمعرفةوالحصولعلىا 
المبد ، الفكر إلى سيادةووصواًل عليه أكد ما بقولهبشارالدكتورالرئيسهذا إناألسد أدوات:" أهم من

اليحصرنفسهفيقالبوهذايعنيأنالفكرالمبد ،التطويروالتحديثفيوطنناسوريةهوالفكرالمتجدد
.،وهويشملالجميع"رتبطبسنمعينموهوغيرجامد

.يمكناالستفادةمنأدواتالدراسة)استبانةتوجهالهدف،واالختبارالتحصيليفيمادةالقراءة(فيتطبيق6
بحوثمستقبليةأخرى.

 اسة:أهداف الدر 

 إلىتحقيقمايلي:ةالحاليالدراسةهدفت

،وتوجهالهدفنحوالتعلموالدرجةلدى)الداخليوالخارجي(طبيعةالعالقةبينالعزوالسببيإلى.التعرف1
تالمذةالصفالرابعذويصعوباتالقراءة.

ذويلدىتالمذةالصفالرابع،صعوباتالتعلمفيالقراءةوالعزوالسببيطبيعةالعالقةبينإلىتعرفال.3
صعوباتالقراءة.

2 لدىتالمذة،صعوباتالتعلمفيالقراءةونحوالتعلموالدرجةتوجهالهدفطبيعةالعالقةبينإلىرفتعالـ
.ذويصعوباتالقراءةالصفالرابع

4 ـ لدىتالمذة الجنسين بين الفروق الكشفعن علىمقياستشخيصذويصعوباتالقراءةالصفالرابع
.صعوباتالتعلمفيالقراءة
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ذويصعوباتالتعلمفيالقراءةفيالعزوالسببيالصفالرابعتالمذةالجنسينلدىالكشفعنالفروقبينـ0
.)الداخليوالخارجي(

ذويصعوباتالتعلمفيالقراءةفيتوجهالهدفالصفالرابعـالكشفعنالفروقبينالجنسينلدىتالمذة6
.نحوالتعلموالدرجة

في،(التعلموالدرجة)نحووتوجهالهدف)الداخليوالخارجي(،منالعزوالسببيكالًقدرةمدىـالكشفعن7
.التعرفعلىالتالمذةذويصعوباتالتعلمفيالقراءة

 مصطلحات الدراسة:

 (Causal Attribution)العزو السببي -

أوالعقليةالقدرةكإلىجانبأوأكثرمنالجوانبا تية:مأوفشلهمنجاحهالتالمذةإليهايعزوالتيعمليةالهو
علىلميذالتبالدرجةالتييحصلعليهاقاسويُ(.0211،14)كريم،وغيرهاصعوبةالمهمةأوالحظأوالجهد

.الحاليةالدراسةالمستخدمفيمقياسالعزوالسببي

 (Goal Orientation) الهدف توجه -

بالدرجةقاسويُ.(76 ،0228 )وقاد،اإلنجازفمواقفيستجاباتهمالالتالمذةمفهوميوضحكيفيةتفسير هو
استبانةتوجهالهدفالمستخدمةفيالدراسةالحالية.علىلميذالتالتييحصلعليها

( (Reading Difficultiesصعوبات القراءة -

وترافقهذهالصعوبة،صعوبةالقدرةعلىالقراءةفيالعمرالطبيعيخارجنطاقأيةإعاقةعقليةأوحسيةهي
القدرة االستراتيجياتالالزمةالكتسابهذه وهيناتجةعنخللفياستخدام  )الحاج، صعوباتفيالكتابة،

وتُ.(180 ،0212 يحقاس التي عليهاصبالدرجة مادةفيالتلميذل في والتشخيصي التحصيلي االختبار
القراءة.

 (The Fourth Grade) الصف الرابع -

 بأنه األولىالصفالذييُُيعرفإجرائيًا الحلقة به األساسيختتم الذينوالذيمنالتعليم التالمذة يلتحقبه
.سنوات(19-0تتراوحأعمارهممابين)
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 :حدود الدراسة

تناولالباحثالعزوالسببيوعالقتهبتوجهالهدفلدىالتالمذةذويصعوباتالتعلم الحدود الموضوعية:
تمَّفيالقراءة، القراءةكما ،تحديداألدواتالمستخدمةفيالدراسةوهياختبارتحصيليوتشخيصيفيمادة

ومقياسالعزوالسببي.،واستبانةتوجهالهدف،واختبارالذكاء

الحلقةاألولىمنمدارسكمامثلت،محافظةالالذقيةالحدودالمكانيةللدراسةالحاليةمثلتالحدود المكانية:
الحدودالمكانيةالفعليةللدراسة.التعليماألساسي

الدراسياألولأدواتتطبيقتمَّالحدود الزمانية: الفصل فينهاية الحالية الدراسي،الدراسة الفصل وبداية
.م0214م 0210الثانيللعامالدراسي
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 الفصل الثاني

 أدبيات الدراسة

األول: اإلطار النظري بابال  
 أواًل: العزو السببي
 ثانيًا: توجه الهدف

 ثالثًا: صعوبات القراءة

 الثاني: دراسات سابقة الباب
  وعالقته بمتغيرات دافعية أخرى المحور األول: دراسات العزو السببي
 وعالقته بمتغيرات دافعية أخرىالمحور الثاني: دراسات توجه الهدف 

 وعالقتها بمتغيرات دافعية أخرى المحور الثالث: دراسات صعوبات القراءة
 تعقيب على الدراسات السابقة 
 فروض الدراسة 
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 األول: اإلطار النظري بابال
 العزو السببيأواًل: 

 تمهيد:
النفسيةواالجتماعيةمنخاللمايقومبهمنتأثيرفيتحليلالتلميذأساسيًافيحياةدوراًيؤديالعزوالسببي

دراكأسبابها، أهمُيعتبرأحدوهامًافيتفسيرالسلوكفيالمواقفالمختلفة.أًئمايجعلهمنبالظواهرالمختلفةوا 
واإلكلينيكيينالمفاهيمفيمجالعلمالنفساالجتماعيالمعرفيالتيحظيتباهتمامكبيرمنجانبالباحثين

واكتسبمصداقيةعلميةوعملية،دخلمجاالتعلمالنفسالمختلفةإذ.الذينيعملونفيمجالالصحةالنفسية
.يةتحديدأقوىاألسبابوراءحدوثالسلوكللداللةعلىعمل،ويستخدمعلماءالنفسمصطلحالعزوكبيرة.

ودورالعزو،والقواعدالسببيةللسلوكوالدوافع،وموقعالضبط،مفهومالعزوالسببيبابوسوفنتناولفيهذاال
وأثرهفيالتعلمالمدرسي،باإلضافةإلىأهمالتطبيقات،ونظرياتالعزوالسببي،السببيفيالدافعيةنحوالتعلم

لنظريةالعزوالسببي.التربوية

مفهوم العزو السببي: -1

،لتعددالتفسيراتالمختلفةالقائمةعلىمجموعةاألفكاروذلكتبعاً،العزوالسببيتعددتالمفاهيمالتيتناولت
نجازاالتالمذةالمعتقداتالتييدليبهاو ةوالمستقبلية.همالحاليتعنمستوىأداءهموا 
العزوالسببييرتبطو لوالتلميذباعتقاد المختلفةعنالمسؤولةلعواملتفسيره سواءًنجاحهأوفشلهفيالمهام

حظالظروفمتعلقةبعواملخارجيةكانت،أممبذولجهدوأعقليةةقدركهلقةبمتعالعواملداخليةهذهكانت
ارتلكالتفسيراتإذااتسمتبالثباتالنسبيمعتكرإنَّ.المهمةوسهولةصدفةومساعدةا خرينأوصعوبةالو

،قفوالم تؤثرتأثيرًا التأثيربتباينتلكو،فيمواقفاإلنجازالالحقةالتلميذعلىأداءكبيراًفإنها يتباينهذا
  .(41، 1998 )باهي وشلبي،العوامل

الدراسي لنتائجتحصيلهم التالمذة يتعلقبعزو حاجةإلىالقولبأن Weiner (1971) واينريذهب،وفيما
ويرىأنالتالمذةفيالتعلمالمدرسي،هفشلأوهنجاحعنأسبابالتساؤلإلىههيالتيتقودالفهمإلىالتلميذ

؟أولماذايحصلبالصورةالتيحصلعليها؟فيمختلفمواقعهميحاولونأنيوضحوالماذايحصلماحصل
أويرد  وذلكمنأجلأنيعزوها لذلكقديحاولالتالمذة إلىأسبابمعينة، تفسيروها عواملبذكردرجاتهم

مث الجهد،كثيرة التعليماتوالحظ،،العقليةوالقدرةل ووضوح األسباب من  وأبو أبو حويج)وغيرها
.(151، 0224مغلي،
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،ألسبابماقديتعرضونلهمنأحداثأوتصرفاتالتالمذةالتفسيرالمدركلكيفيةعزو":عرفالعزوبأنهيُو
لماكانتمعرفتنابهذهوصفاتهوتصرفاته،فك التلميذمنخاللخصائص،محاولةالتعرفعلىأسبابالسلوكو

كمافيحاالتعزوالنجاحالوصوللتفسيراتأدتلهذاالسلوك،فيساعدناذلك،الخصائصوالصفاتأكثر
هوعزوالنجاحلعواملغير":والعزوالسببي .(95، 0210 سليمان،)العتوم و  ".لتعلمأوالفشلفيمجاالتا

ا خرينحيثاليزيدمنتوقعبهاغيرقابلةللتحكم،ثابتةخارجية للنجاحفيالتلميذمثلالحظ،ومساعدة
،تؤديكسمةوعزوالفشللعواملثابتةداخليةغيرقابلةللتحكممثلالقدرةالمتدنيةوالجهد،المهامالمستقبلية

،.أماعزوالفشللعواملغيرثابتةخارجيةإلىنقصانالدافعيةحيثيقلتوقعالنجاحفيالمهامالمستقبلية
المهمة كحالةوصعوبة مثلالجهد للتحكم فيمواقفمشابهةيمكنأنيؤديإلىزياد،غيرقابلة الدافعية ة

(.1998،51 )باهي وشلبي،"إلدراكالتلميذأنهذهاألسبابغيرثابتة،ويدركأنهيستطيعإذاحاول

النجاحأويعزونطريقةالتالمذةفيتحديدمصدراألسبابالتيهو العزوالسببي نستنتجمماسبقأن بها
علىدرجات القراءةمرتفعةالفشلفيحصولهم فيمادة أومتدنية فيتفسيراألحداث، الطريقة وتمثلهذه

أوعواملخارجيةكصعوبةالعمل،أوالدرجة(قوامهعواملداخليةكالقدرةأوالجهدالتعلمنحو)التالمذةاتجاه
إلدراكبأنهذهاألسبابغيرلديهممساعدةهؤالءالتالمذةعلىزيادةالدافعيةتكمن،وبالتاليأوالحظوغيرها

ثابتةويمكنالتحكمبها.

  :العزو السببي وموقع الضبط -0
 االطال على الدراساتبعد من أنالعديد هتبين فيتعريفالباحثين خلطكبير الضبطوالعزوليوجد موقع

فونموقعالضبطعلىأساسالعزو،فعلىسبيلالمثالالالحصرنجدالسببي،حيثنجدأنالكثيرمنهميعر 
بذلكيكونو،يعزوسلوكهغالبًافيالمواقفالمختلفةإماإلىأسبابداخليةشخصيةالتلميذأنترىاألحمدأن

مكاناته وا  بقدراته لها العالقة أسبابخارجية إلى يعزوه أو داخليًا، لديه الضبط مركزوبذلكيكون،موقع
.( 60، 0225)الزين،  الضبطلديهخارجياً

يع الضبطر كما :بأنهفموقع بحياتهالتلميذاعتقاد الخاصة واألفعال األحداث في السيطرة قدرة لديه بأن
يُ القدرةعلىالسيطرةفيالتلميذسمىبموقعالضبطالداخلي،فيحينيرتبطاعتقادالشخصية أنليسلديه

.(0212،01)البرزنجي،سمىبموقعالضبطالخارجياألحداثواألفعالالخاصةبحياتهيُ
تقدم فمنالناحيةتجدر،وبالتاليومما إلىتوضيحالفرقبينمفهوميموقعالضبطوالعزوالسببي، اإلشارة

 Locusباللغةاإلنكليزيةمعناهاللغويةنجدأنلكلمنالمصطلحينالسابقينمفردتهالخاصة،فمركزالضبط
Of Control،روتروصاحبهذاالمصطلحهو Rutter (1954).

((1958هايدروصاحبهذاالمصطلحهو ،Causal Attributionمعناهباللغةاإلنكليزيةأماالعزوالسببي
Heiderالعزوالسببي.مفهومقبلجاءالضبطوقعممفهوم،بمعنىأن
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بينهماو التشابه أوجه بين ،من أن همموقعهو فئتين إلى ينقسم روتر عند )التحكم( الضبط:االضبط فئة
تعتبرانصورةأخرىللعزوالسببيالشخصيوالعزوالسببيغيرانالفئتانالخارجي،وهاتفئةالضبطالداخليو

ودهمزبأنهمأكثرحذرًاوانتباهًالمثيراتالبيئةالتيت،ذويالضبطالداخليويصفروتر.هايدرالشخصيعند
تتميز يتصفبمعلوماتمتنوعةومفيدةلسلوكهمالمستقبليوهميتخذونخطواتجادةومميزة بالفاعلية.بينما

وهميرونوقلةفيالمشاركةمعا خرين،وانخفاضفياإلنتاجية،ذووالضبطالخارجيبأنلديهمسلبيةعامة،
 بهم تتحكم أفراد أنفسهم بها التحكم يستطيعون ال خارجية & 1105، 0229،1104)ذيب وآخرون،قوة

(.74، 0211سكر،
الذييعتبرأحداألبعادالهامةفي،الضبطموقعيرتبطبنظريةالعزومفهوم(0210) العتوم وسليمانوحسب

العزو، للتالمذةنظرية الدراسي التحصيل في تؤثر التي الهامة العوامل من  ،0210)العتوم وسليمان، وهو
96 .) لد(1985م1974واينر )ويؤكد اإلحساسبالتحكم بين الموجودة الوطيدة العالقة على أبحاثه ىفي

الذييحسأنهيملكالتحكمباألحداثالتيتوجههيقومبعزونجاحهأوالتلميذوالعزوالسببي،كماأنالتلميذ
 كريمفيحينأنالذييظنأنهغيرمتحكمفيالمواقفالتيتواجهه.التلميذعنذلك،فشلهلعواملمختلفة

إلىوجودثالثةتقديرالذات"وفيدراسته"العالقةبينعواملعزوالنجاحوالفشلالدراسيينأشار(0211)
اختالفاتبينالمصطلحينهما:

فيموقفوهوتابعللتعزيزالمتحصلعليهأنهقبلي،بيعتبرموقعالضبط وهواألكثرأهمية،االختالف األول؛
.االموقفأيتفسيروشرحلهذي،أماالعزوالسببييعتبرعكسذلكفهوبعد.ما

وموقعداخليموقعضبط)وجودعدمفيتمثلفيأنموقعالضبطيرجعإلىمدىوجودأو؛االختالف الثاني
العزوالسببييحددويوضحأصلالسببأماخارجي(للصلةبينالسلوكأوالسمةالشخصيةوالتعزيز،ضبط

.التلميذالحقيقيللتعزيزمستقاًلعنالتحكمالذييمارسه
السببيخاصبتصرفات؛االختالف الثالث العزو فيأنمفهوم الضبطالخاص،التلميذيتمثل عكسموقع

بالتعزيزات.
أكثر، المفهومين بتوضيح نقوم ولكي ذكره الذي بالمثال العزو(0211) كريمنستعين قدرة كيفية لتوضيح

الداخلي.وخاصًةمركزالتحكم،مركزالتحكمأوموقعالضبطتشكيلالتدخلفيعلىالسببي
فالتوقعالعاميسيطرعلىالتوقعاجتيازامتحان،موقفيواجهألولمرةفيحياتهاالبتدائية"تلميذفيالمرحلة

فيوالخاص، التحكم إمكانية الصفيقدر قبلالدخولإلىغرفة أخرىالتلميذ وذلكحسب،الموقفبعبارة
األسلوبالعاملرأيهذاالتلميذفيمايخصتحكمهأوالدفمركزالتحكمهوالذييحدتجربتهالعامةفيالحياة.

فحتمًاسينجحفي،)تحكمخارجي(لنتخيلأنالتلميذسوفيقولأنهفيالغالبلهالحظوفيهذااالمتحان.
حظ)عزوسببي"ألولمرةليسلديَّ:يتقدمالتلميذلالمتحانويفشلويقولاالمتحانرغمعدممراجعتهالكثيرة،
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ربمالقدنجحت،":وينجحفياالمتحانوقديقومبالتفكيرويقول،وفييوممايراجعأكثرمنالعادةخارجي(.
كافياً ،)عزوسببيداخلي(ألننيبذلتجهدًا لنفترضأنهوومنهيستطيعأنيكررسلوكهليراجعمنجديد.

مركزتحكمتشكيلهذاالتلميذإذًافيحالةينجحمرةأخرى،فاحتمالأنينجحفيامتحانعندمايراجعيرتفع؛
االاجتيازموقفداخليخاصب آخر،بتعبيرومتحان. به السببيالذييقوم يحددالموقفيفالتلميذالعزو
.(58-56، 0211)كريم، خاصموقعضبطمركزتحكمأوويؤديإلىبناء،الموقفالتعزيزفيهذه

نمانجاحوبأنالنجاحالذيسوفيحققهالتلميذمستقباًلاليعودللحظ،يمكن القول لمثالالسابقامنخالل ها 
يعودللجهدالذيسوفيقومببذله.

 :دوافعاللسلوك و لالقواعد السببية  -0
وتنشطفي،بحكمخبراتهالسابقة؛مسبباتهعندكلفردوالقواعدالسببيةالتيتربطبينالسلوكودوافعهتوجد

أنالناسيميلونإلىتفسيرالسلوكياتحسبنوعينمنإذ.عندمايواجهظروفاإلثارةالبيئيةالمناسبةهتفكير

يميلالناسالستخدامالقواعدالسببيةو.القواعدالسببيةالكافية،والقواعدالسببيةالضرورية:القواعدالسببيةهما

فيهذاالنو منالتفسيريهتمونبكلأومعظماألسبابالتيوالضروريةفياألحداثالشاذةوغيرالعادية،
له تبدو مأدتإلىالسلوكأو أما أدتإلىالسلوك، فيميلالناسإلى،والمعقولةطةاألحداثالبسيفيأنها

والواقعيؤكدرؤيةسببواحدإلحداثهذاالسلوك.وجودرأيهميكفي،وحسبالقواعدالسببيةالكافيةاستخدام
مناهجعقالنيةفيتحليلهمللمعلوماتواستنتاجهمونظريةالعزوالسببيعلىأناألفراديتبعونبالفعلأساليب

 . (0224،40)أبو ندي، لألسباب

إذ،الدوافعتوجهسلوكالتالمذةنحوأهدافمعينة،فعضويةوطيدةعالقةفالعالقةبينالدوافعوالسلوكهي
بمعنىأناحتمالقيامالتلميذبسلوك،وبخاصًةإذاكانالدافعقوياً،تعملهذهالدوافععلىاستثارةهذاالسلوك

(.0220،104)أبوحويج،مميزهواحتمالقوي،وبناًءعليهيتجهالسلوكنحوتحقيقهدفما

األهداف.وهنا يجب  فيتحقيقهذه تالمذته يساعد أن الصفكأنعلىالمعلم معلم التالمذةيختار أحد
أسبو كامل برنامجإذاعيلمدة يُ،إلعداد ثقافيةشركأو فيمسابقة عليهم،التالمذة عامة يطرحأسئلة .أو

جابتهمنخاللمشاركتهالفخرووبالتاليسوفيشعرهذاالتلميذأوذاكبالتميز أشياءوتعلمه،علىاألسئلةوا 
اًأهدافمهنيةكأنيصبحمعلموأ،إلىوضعأهدافشخصيةكالتفوقبهوصوالًلميكنيعرفهامنقبلجديدة

بهذهاستخدامالمعرفةمكنيُكمافيمراحلمعينة،التالمذةبسلوكالتنبؤيمكنوبالتالي.أوغيرذلكاًأومهندس
 أهدافمعينة.نحوالدوافعفيضبطوتوجيهسلوكهم
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 : نحو التعلم دافعيةال في يالعزو السببدور  -4
التالمذةمعرفةكيفيةتفسيرإلىالدراساتالتيهدفتفيالعديدمنالسببيمفهومالعزو(1980)ينراو استخدم

للنجاحأو المعلمين فيمواقفاإلنجاز وقد .(0220،164)حسين،المدرسيوالفشل  (1979)واينر اقترح
Weinerواجهبعملمتعلقباإلنجازعندمايُالتلميذأنالتقييمأوالتفسيرالذييقومبه:نظريةإعزائيةمفادها،

ألسبابالنجاحوالفشلباختالفمستوىإعزاءاتهمفيالتالمذةويختلف،هومحددمهميحددرغبتهفيالقيامبه
.((Weiner, 1979, 4كماأكدعلىأهميةبذلالجهدوالقدرةكمتغيراتأساسيةلهذهالدافعيةالدافعيةلإلنجاز،

النستطيعفعل:محبطينفيالتعلم،ينظرونإلىمهامالتعليمويقولونالتالمذةولسببأو خرنجدبعض
كبيرًا، واليبذلونجهدًا هذا، للتعلم دافعية لديهم النفس.(0225،189)محمود،والتوجد علماء ولذلكيؤكد

بالسلوكواألداءمنأجلالعملذاتهمنبئاتالمعرفيونأنمن ،كذلكوضوحالدافعيةالذاتيةاالجتهادوالقيام
نلديهإحساسداخليإلنجازمايكلفليكو ؛تجعلهينغمسويستمرفيالعمل،التلميذاألهدافالذاتيةللمتعلم

 .(0225،051،وجابر )عبد الفتاح بهمنأعمال
التعلممايقوىنشاطالعقلفيبقدر،الدافعيةدورًاحاسمًافيالتعلم،وبقدرماتزدادالدافعيةمعتقداتالوتلعب

الدافعية.والتذكر حالتهم تنشط بطريقة اهتماماتالتالمذة استثارة التعلم مادة شأن ربطها،ومن والتييمكن
لذلك،نفسهالتلميذالدافعيةهوالمعتقداتمصدرهذهألن؛(0226،084)ملحم، بخبراتهمالسابقةوبأهدافهم

.(0229،110)بني يونس، الحياةلتعلمالذاتيوالتعلممدىبمثابةشرطأساسيلتعد 
فالناسعمومًاوتهتمدافعيةالعزوبدراسةاألسبابالتيتجعلنانتخذقراراتمعينةبصددمايمربنامنحوادث،

وتصرفاتهميعزون سواءًسلوكهم معينة، عوامل إلى ثابتةاألسبابكانتهذه مظاهر،سماتشخصية أو
ذاتهأوفيالموقفتعملالتلميذالعزولعواملمعينةفيأنونعتقدويللموقفاالجتماعيالذييعيشونفيه،

المستقبلي السلوك تغيير الدافعية،تماماًتلميذللعلى عوامل تفعل -0228،004 )الريماوي وآخرون،كما
005.)
آخرون يالغ و  دراسةو ،(1996السيد ) كدراسةعلىاإلنجازودافعيةاإلنجازأجريتركزتالبحوثالتيوقد

(Yailagh et. al (2009، والترز ودراسة(Wolters (2004، المعتقداتعلى(0225رشوان ) ودراسة
عرفبالعزوالسببيوأثرهعلىركزعلىمايُاألوليُ:اتجاهانالمجالالمؤثرةعليهما،وظهرفيهذاالدافعية

لسلوكودافعيةاإلنجاز،ينتجالثانيودافعيةاإلنجاز، عنهفيتفسيره يهتمبتحليلوعناألولواليقلأهميًة
القدرة لعوامل الذاتي العمل،والجهد،اإلدراك .(166-165 ،0225)راشد،وصعوبة فيواينروضحوقد

إذتعتبرنظريتهمنأكثرالنظرياتالمعرفية،.علىخبراتالنجاحوالفشلالدافعيةتأثيرةالعزوالسببي،نظري
التيعالجتموضو الدافعيةنحوتحقيقالنجاحوتجنبالفشل.
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النظرياتالمعرفيةالتياهتمتبالعمليةالتييفسرإحدىباعتبارها ،ينرانظرية و  على الحالية وتعتمد الدراسة
 نظرياتالعزوالتلميذبها لإلنجازفيضوء الدافعية مفهوم صياغة أعاد وألنه وذلكببنائه،أسبابسلوكه،

العزوالسببي.منخاللللنظريةالمعرفية

نظريات العزو السببي: -5
الضوءعلىتلقيالتيالتالمذةالسببيللنجاحوالفشلعندلقدتزايداالهتمامفيالوقتالحاليبنظرياتالعزو

النظرياتهذهتعددت،كماتفسيربعضأنوا السلوكاإلنسانيومعرفةأسبابهواألساليبالمستخدمةفيفهم
:هاوفيمايليعرضألهم

Heider (1958) نظرية هايدر 5-1
العزوعام(Fritz Heider) فريتز هايدريعد  ومنأوائلالمهتمينبدراسة،(1958)هوالمؤسسلنظرية

 السببيةالتالمذةدوافع تفسيراتهم وراء بي .الكامنة أوالتالمذةأنن وقد يعزوناألحداثإلىالقوىالشخصية
أشارهايدروقد(.0225،50)أسماء،البيئيةأواألثنينمعًا،كماأنهميفسرونالسلوكفيضوءهذهالجوانب

لىالظروفالمحيطةبه،التلميذالعمليةالتييتمفيهاإرجا تأثيراألحداثإلىهو:العزوإلىأن أونفسهوا 
الوصوللتفسيرتلميذالطرقالتيمنخاللهايمكنللفيبحثراكالشخصيألسبابحدثما.كمااإلدهو

التفسير. يتضمنههذا فإننظريةالعزو،بمعنىآخروسببيوما ستطيعنتركزعلىالطرقالتيمنخاللها
(.0226،10)عوض،لماذا؟اإلجابةعلىالسؤال.

 ذاتية،هايدريعد كما معرفية كعملية اإلعزاء كتبعن من أول إدراك أهمية التلميذوأوضح القوىلعوامل
إنجازهلعملما.مثلالحظوصعوبةالعملعندالقوىالبيئيةلعواملو،مثلالقدرةوالجهدالشخصية

ويرى فيسببأيضًا مفكر نما وا  السلوكية، النظرية في الحال هو لألحداثكما ليسمستجيبًا اإلنسان أن
الحاليالتلميذنسلوكأو،حدوثها الذييؤثرعلىسلوكه التييحصلعليها،المستقبليهو .وليسالنتيجة

عبارةعنمحاولةلربطالسلوكبالظروفذا،وههمفشلأوهمنجاحيقومونبالعزوألسبابالتالمذةويفترضأن
لسببيساعدهفيالسيطرةعلىذلكالجزءمنالبيئةوالذيباالتلميذمعرفةإذأن،إليهأوالعواملالتيأدت

حولأسبابنتائجهمحتىولولمتكنحقيقةيجبأنلتالمذة،ويرىأنمعتقداتاالمعرفةهأصبحسببهذ
(.0222،019)قطامي وقطامي،هماالعتبارعندتفسيرتوقعاتتؤخذبعين


)داخلي(فاألولشخصي،رالعزوفيتطو اًيلعباندورأساسيانانعدتوصلإلىبُهايدر أننستنتج مما سبق 

والجهدكا المهمةو،لقدرة كالحظوصعوبة )خارجي( بيئي بصياغة.الثاني يقم لم هايدر أن من الرغم وعلى
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خاصة العزونظرية في حض ،به نموذجًا قدم أنه الباحإال وتطويرهافيه أفكاره متابعة على ا خرين ،ثين
العمودالفقريلنظرياتالعزوالالحقة.نظريتهتبرعتُو

  Kelly(1971-1967ظرية كيلي )ن 5-0
الموقفو،التلميذو،المثيرالخارجيإحدىالنظرياتالتياعتمدتعلىمالحظةالتأثيربينكيلينظريةتعد 

:حيثوضعتهذهالنظريةاإلعزاءاتللنجاحوالفشلفيمهمةمايكونمرجعهاإلى،السلوكالذييحدثفيه
 مثلذكائهوقدراتهالمختلفة.،تلميذهنايكمنسبباألداءفيالمهمةإلىعواملمرتبطةبالو:التلميذ 
 :المثير  بالمهمة المرتبطة العوامل في األداء سبب يكمن ،نفسهاوهنا وسهولة صعوبة أوالمادةمثل
 .متحاناال
 :فيالبيئةأوالزمنالذيدرسفيهالتلميذملعلىالمناسباتالمختلفةالتييمربهاتتشالظروف المحيطة

 .االمتحانأوأدىفيهالمادة
تتلخصفي:التلميذستخدمللقيامبعمليةتُكمااقترحتالنظريةثالثةأنماطمنالمعلومات

  االتفاقConsensus:فيأداءالمهمةمعنتائجا خرينالذينقامواالتلميذشيرإلىمدىاتفاقنتيجةي
 بأداءنفسالمهمة.

  التمايزDistinctiveness:فيأداءالمهمةعننتائجهفيالمهامالتلميذشيرإلىمدىاختالفنتيجةي
 األخرىالتييقومبها.

 االتساق Consistency:ائجهالسابقةفيأداءالمهمةمعنتفيأداءالتلميذتشابهنتيجةشيرإلىمدىي
(.0228،022 حسين، ،166م165 ،0220 )حسين،نفسالمهمة

نرىو التقريببينوجهاتالنظرالسلوكيةوالحدسيةواالستدالليةللشخصية،نظريتهأنكيليحاولفيهكذا
.التمايزواالتساقويجبأنيحدثوفقمعاييراالتفاق،كييحصلالعزوبصفةجيدةلكماأشارإلىأنه

: Weiner (1985- (1974نظرية واينر 5-2
أصبحتنظريةذائعةالصيتواالنتشارالتي،نظريةالعزوالسببيريبتطو (1985)واينر قامالعالماألمريكي

 دافعية معالجة حيث النجاحالتلميذمن ،نحو تحصيل عزوه خالل من الفشل أسبابالتالمذةوتجنب إلى
 داخلية التالمذةيرىأنمعتقداتوخارجية،وومصادر فشلهم أو أسبابنجاحهم بينتتوسط،الدراسيحول

أمرذاتالدراسيالتالمذةحولأسبابنجاحهمأوفشلهمفمعتقداتالنهائي،أدائهمللمهمةالتحصيليةوإدراكه
(.Weiner 1985،548)يفهماألداءالتحصيليفأهميةكبيرة
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وتهدفنظريةواينرإلىتوضيحتأثيرالدوافععلىخبراتالنجاحوالفشلوشرحالسلوكوالتنبؤبهفيمجاالت
وكيفيؤثرأسبابنجاحهموفشلهم،التالمذةحيثتتجهالنظريةبالدرجةاألولىإلىفهمكيفيعللاإلنجاز،

تهتمبطبيعةالفعلأوالحدثفيالفإننظريةالعزو،وبمعنىآخر.تعليلهمهذاعلىدافعهملإلنجازفيمابعد
فإنهاتؤثر،مواقفمتكررةمنالنجاحأوالفشلوهذهالعواملالسببيةإذامااتسمتبالثباتالنسبيفيحدذاته،

.(1998،40 )باهي وشلبي،علىاالحتماليةالذاتيةللنجاحفيمواقفمستقبليةمشابهة
علىافتراضاتعدةمنها:التيتقومالصيغةاألساسيةلنظريةالعزو (واينر)وقداقترح

 وسلوكا خرينإ أسبابسلوكنا تحديد نحاول في؛ننا للبحثعنمعلوماتتساعدنا مدفوعين ذلكألننا
 تحديدالعالقةبينالسببوالنتيجة.

  سلوكنإن لتفسير نقدمها واألسبابالتي قواعد هناك بل ليستعشوائية، لناا تفسر أن تستطيع ضوابط
 أسبابه.

 غباري علىالمدىالبعيدغيراالنفعالياألسبابالتينحددهالنتائجسلوكناتؤثرفيسلوكنااالنفعاليونإ(
.(190-190 ،0210 ،آخرونو 

 أربعةعواملهي:عزىفيالمقاماألولإلىأنالنجاحوالفشلفيإنجازالمهامتُ(واينر)كمايرى
: Abilityالقدرة .1 القدرة إلى والفشل النجاح إنعزو التعليمله في افتراضات؛تطبيقاتهامة ذلكألن

التالمذةحولقدراتهمتعتمدعلىالخبراتالماضية،وفيهذاالنو منالعزونستطيعتفسيرالخوفالمرضي
مكنتعميمتلكالتفسيراتعلىمواضيعدراسيةكمايُ.وعدممحبتناللعلوم،منالرياضيات،ومشكالتالقراءة

ألنتاريخالنجاحوالفشلللتالمذة؛يطرحونتحدياتجديةللمربينيتساءلونعنقدراتهمالذينأخرى،والتالمذة
 والذيبدورهيعززالدافعية.،التعلم،وعندالنجاحيزدادإحساسالتالمذةبالكفايةالذاتيةويؤثرعلىالدافعية

Effortالجهد  .3 : منأجللقد الذييبذلوه اليملكونفكرةعنمستوىالجهد عادًة وجدواينرأنالتالمذة
بهمننشاطتجاهمهمةما.حتىفيالمهامالتينمووقيالتالمذةيحكمونعلىجهدهممنخاللماوالنجاح،

حقيقيةفيالنجاح أكبر،تتضمنفرصًا يبذلونجهدًا الناجحونيؤمنونبأنهم منأولئكالتالمذةفإنالتالمذة
 دالمزيدمنالنجاح.والجهديول ،أنالنجاحيزيدمنالجهدتبينغيرالناجحين،وهناي

إلىعزوالنجاحإلىالتالمذةيميل،:إذالميكنهناكرابطماديبينالسلوكوتحقيقالهدفLuck الحظ .2
الذينلديهمثقةقليلةبقدراتهميعزوننجاحهمإوالحظ، والنجاحفيهذهالحالةاليزيدمنلىالحظ،التالمذة

 .عاجزةعنالتحققوبالتاليتبقىالمهمةالتلميذ،الجهد،وقلةالجهدالتفعلشيئًاتجاهزيادةقدرة
،حكمعلىصعوبةالمهمةمنخاللأداءا خرينعلىتلكالمهمة:يTask Difficultyُصعوبة المهمة . 4

إذا:هامةوهيأنهحقيقةوهناتظهرلدينافإذانجحالجميعفيهامعنىذلكأنالمهمةسهلة،والعكسصحيح.
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فيالتلميذسيعزوالنجاحلقدرته،أماإذارافقنجاحالتلميذمافيمهمةفشلفيهاا خرين،فإنذلكتلميذنجح
 .(010، 0229 )غباري وأبو شعيرة،لمهمةذاتهاسيكونمصدرالنجاحهوفيا،مهمةمانجاحا خرينبها

يقودبالنتيجةإلىاختالفالسلوكالذييقومبهالتلميذفيمواقفومناسبات،والشكأناختالفهذهالعوامل
:(1)مستقبليةكماهوموضحفيالشكل


 : تفسير التالمذة للفشل في االمتحانات(1)الشكل 

 
تلعبدورًاأنهذهالعواملتختلفمنشخص خرفيواحدمنثالثةأبعادعلىاألقل،حيث (ينراو )رىوي

:هيأساسيًافيالدافعيةو

ويعنيموقعالسببأومصدرهكداخلفيخارجي(:/)داخلي  Locus Of Causalityمركز السبب. 1
.فيحينالتالمذةنظرلهابأنهاأسبابداخليةمادامتكافيةفيذواتفالقدرةأوالجهديُأوخارجعنه،التلميذ

 كفاعل.هعنداألداءكأسبابخارجةعنلتلميذالظروفالمحيطةباونظرلصعوبةالمهاميُ

يكوندائمًا،ويشيرإلىالثباتأوالتغيرمعالوقت:متغير(/)ثابتStability  االستقرار.0 فالسببقد
نسبيًاأومتغيرًا،فاالستعدادينظرلهبأنهثابتنسبيًاأومستقر،بينماالجهدوالحظغيرثابتينلتغيرهمامن
بالموقففالينطبقإالعلىموقفبعينه،ومثاله وقت خر.وفيحالةعدماالستقراريكونالسببمقيدًا

 للحظ.عزوالسببفيالنجاحأواإلخفاق

 أنا غبي

كان جو غرفة 
 حاراًجداً  الصف

أزعجني التلميذ 
الذي يجلس بجانبي 

 بكثرة األسئلة

أنا لم أخلق لمثل 
هذه المواد 

الدراسية؛ إنها ال 
 تناسبني

لم أدرس لالمتحان 
 بما فيه الكفاية

كانت االمتحان 
صعباً جداً ولم 

يتناول كل المادة 
 الدراسية

المشكلة أن 
معلمي ال يعرف 
من هو العبقري 

حتى لو كان 
موجوداً بين 

 يديه

 

 صورة التلميذ
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:ال يمكن التحكم به(/)يمكن التحكم به Controllabilityالضبط .0 درجة إلى أوالجبرويشير
االختيارفيضبطالعزوللسبب)مدىتحكمهبالسبب(،فاألداءقديكونتحتاالختياروالتحكمالشخصي

عليهالحكملهفيهتلميذلل أوأنهالتلميذبمعنىآخريمكنلل.أومجبرًا بها ضبطأسباباألداءوالتحكم
عمانولؤومسالتالمذةيمكنلهذلك،فهومكرهعليهامدفو إليها.فالجهديعتبرسببًاقاباًلللتحكمبهمادام
 Weiner،11).التلميذيبذلونهمنجهد،وبالمقابليعتبراالستعدادسببًاغيرقابلللتحكمبهماداميولدمع

.(186، 0227الدخيل اهلل ،) (،2000،

للعزوالسببييوضح1070باإلضافةإلىذلكطورواينر) حسبتباينعزوالنجاحوالفشلفيه(نموذجًا
.هذهاألبعادالثالثة

.(1979واينر ) عندأبعاد العزو السببي  (1)الجدول                              

 الثبات
 السبب )مركز السببية( 

 خارجي داخلي
غيرقابلللتحكمقابلللتحكمغيرقابلللتحكمقابلللتحكم

صعوبةالمهمةتحيزالمعلمالقدرةالجهدالمستمر ثابت
الحظمساعدةا خرينالمزاجوالتعبالجهدالمؤقت غير ثابت

 
 عقيب على النظريات السابقة:ت

علىوجودعوامل(1985)واينر ( و 1967)( وكيلي 1958) هايدرلم العزوةظريتتفقن منحيثالمبدأ
عواملخارجيةكالحظوصعوبةالمهمة،إالعلىالذييبذلهالفردمنأجلبلوغهدفه،وداخليةكالقدرةوالجهد

أنهاتختلففيمابينهافياألهميةالنسبيةلكلمنهاودوركلنظريةفيعمليةالعزو.
السببي العزو السببيهايدر وكيليم لإننظرية العزو األساساإلمبريقيلنظرية منأنف،قدمتا علىالرغم

لموضو العالقةبينالعزوالسببيوالتحصيلالدراسي،إالأناالهتماماألكبربهذاالموضو يعودتطرق هايدر
.أولمنقامبتطبيقنظريةالعزوالسببيفيالمجالالتربويد الذييع،واينرإلى
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 عند التالمذة: عوامل تشكيل العزو السببي  -6
يتشكلعزوالتالمذةفيالمرحلةاالبتدائيةمنعدةعواملمنها:

يتشكلعزوالتالمذةفيجزءكبيرمنهمنخاللخبراتالنجاح حيثم النماذج السابقة للنجاح والفشل: 1
يعتقدونبأنالنجاحيأتيمنعواملذاتيةمثلالجهدأونجاحهميتكررفالتالمذةالذينلديهم.والفشلالسابقة

التالمذةالذينيتكررفشلهمبالرغممنبذلهمللجهدأكثراعتقادًابأنالنجاحيأتيمنعواملالوالقدرةالمرتفعة،
تضحتمنهناأوأحكامالمعلمينالتعسفية.الحظ،،أوعننطاقتحكمهممثلالقدرةةأوخارج،دخللهمفيها

ووضعهمفيمواقفسهلةالنجاحفيالبدايةإلىأنيتشكل،بالتالمذةعلىالعزوالذاتيللنجاحيتدرضرورة
ينم  فالنجاح للنجاح، التفاؤلي العزو أنفسهملديهم التالمذة اعتبر ما إذا حال في للكفاءة الذاتي اإلدراك ي

 (.157م156، 0225)محمود، حعنالنجامسؤولون

التلميذتمعلمأنيستذكرنجاحااليستطيع،التلميذصعوبةفيقراءةكلماتمعينة،إذاوجدالمثالعلى سبيل 
التلميذقدأتقنمهارةهذاالتغذيةالراجعةالضروريةلبناءثقتهفيتعلممهمةجديدة،فإذاكانيقدملهو،الماضية
ولكنكتستطيعأنتتعلم،أعرفأنهذاالنو منالمفرداتيبدوصعباًا)أن:يقوللهللمعلمأنيمكنالقراءة،
في،ألنكتعرفجميعاألشياءالتيتحتاجإلىمعرفتها،تقرأهاكيف القراءةومعاستمرارالتلميذ قدمحاولة

تبأسلوبأنامتأكدأنكقرأ،رائعوعظيمهذا،القراءة)إنكتقرأبطريقةصحيحة،استمرفي:لهيقولالمعلم
.(....صحيحومميزألنكاجتهدت

(أهميةاقتراناالستجابةبالنتيجة،منخاللمساعدةالتالمذةعلى1080تؤكدنظريةالعزولـواينر)م الثواب:0
الذاتي العزو لدىالتالمذة ننمي يجبأن ثم ومن المرغوبة، النتائج تؤديإلى وأفعالهم سلوكياتهم أن تعلم

ماعادةًمنحاالتانفعاليةسارة،فهوالتلميذأهمآثارالثوابمايولدهفيوقدرتهمعلىالتحكم.ومن،للنتائج
السرور،ثمإنهيؤديإلىتقويةالمعتقداتالدافعيةالتيتعملعلىتنشيطالسلوكويشعربالرضاالتلميذيجعل

.ذلكلمدىطويلووتوجيهه

نوالتالمذة.فالمعلمإعزاءاتفينمومهماًباءومعلمينعاماًلالكبارمنآتشكلتوقعاتتوقعات الكبار: .0
إلىالتالمذة ينقلونتوقعاتهم يبدونأنهم عنالتالمذة مبدئيًا الذينيشكلونتوقعًا وذلكمنخاللا خرون،

الذيللتالمذةلمأنطبيعةثناءالمعGood & Brophyجود وبروفي وجدإذأواإليمائية.لفظيةالهمتعبيرات
الذيشكلحشكلن للتالمذة ثنائه تختلفعنطبيعة عاليًا توقعًا تشكللدىنحوهم فإذا منخفضًا، توقعًا وهم

ذكائهأوشخصيته،فإنهيدركوأمنحيثتحصيلهاألكاديمي"جيد"المعلمتوقععنأحدتالمذتهبأنهتلميذ
تصرفاتذلكالتلميذمتأثرًابتوقعهعنه،أيأنانتباهالمعلمقديتجهإلىالجوانباإليجابيةفيسلوكالتلميذ،
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سواءً إلىالتلميذ توقعه ينقل أنالمعلم أوبصورة كما عطاءمباشرة وا  األسئلة وتوجيه باالبتسام غيرمباشرة
ال واالتصال علىالواجبات انعكسذلك سلبيًا التوقع كان ذا وا  للمشاركة، الفرصة تاحة وا  التلميذ مع بصري

(.160م158، 0225)محمود ،  ا خرسلوكياتهوانتقلتتوقعاتهإلىالتلميذ
القراءةفيمشكالتوالذيبدورهيؤديإلى،قدتسهمفيتشكيلالعزوالسببيأيضًاعدةطرقإضافيةهناكو

:هي
الذينلديهمعزوسببييفشلونفياستخدامالمهاراتواالستراتيجياتالمناسبة،وذلكبسببالتالمذةنإأواًل:

ونواتجالمهمةالتييقومونبها.،صعوبةإدراكهمللعالقةبينجهودهم
األمرالذييؤديإلىانخفاضفيالعقلية،غالبًامايعزونصعوباتالقراءةإلىتدنيالقدرةالتالمذةإنثانيًا:

اإلصراروالمثابرةوتقديرالذات.
إثالثًا: يطو التالمذةن ما غالبًا وأنمثلهذه القراءة، نحو الشعورهمتقودالمشاعررونمشاعرسلبية إلى

.(1998،89،92)كامحي وكاتس، االستسالمبسرعةأمامالصعوباتوباإلحباط

:التعلم المدرسي فيأثر العزو السببي  -7
:هيالمجاالتهذهالتعلم،فيهمأوفشلهمنجاحالتالمذةلعزوكيفيةتأثيرطريقةهناكعدةمجاالتتبدوفيها

فإنهم،عندمايعزوالتالمذةنجاحهموفشلهمإلىعواملمستقرة:في المستقبل الفشل توقعات النجاح أو -1
سيتوقعونأنيكونأدائهمفيالمستقبلمشابهًاألدائهمالحالي.أيأنالتالمذةالناجحونسيتوقعونمزيدًامن

يعتقدونأنالنجاحأو،النجاح كانالتالمذة إذا أما فيالفشل، الفاشلونسيتوقعونأنيستمروا وأنالتالمذة
على،ظالفشلناتجعنعواملغيرمستقرةكالجهدأوالح كبيرًا فإننجاحهمأوفشلهمالحاليلنيتركأثرًا

النجاحوالفشلفيالمستقبل.
(الذينيعزوننجاحهمإلىعواملذاتيةقابلةللتحكم)كالجهدمثالًالتالمذةيميل سلوك طلب المساعدة: -0

لمساعدةإلىالقيامبأعمالتضمنلهمالنجاحفيالمستقبل. ونمعلميهمعندمااليفهمولذلكفهمأكثرطلبًا
الدراسية، لجلساتتدريبيةتساعدهموالمادة علىالتعلموالفهمعندمايشعرونأنهمبحاجةإليها.أكثرحضورًا

سوفيكونونأقلمياًلدورلهمفيالنجاحوالفشل،الذينيعتقدونأنهالمذةفإنالتالوعلىالنقيضمنذلك،
ونإليها.إلىطلبالمساعدةعندمايحتاج

المستقبلاألداء الصفي: -0 في ذلك وتوقع والفشل للنجاح المدركة األسباب أن التعلم،الشك في يؤثر
الصفي، واإلنجاز الذينفالتالمذة أفضلمنالتالمذة النجاحيحصلونعلىعالماتمدرسية يتوقعون الذين
الفشل القدر،يتوقعون علىنفسالمستوىمن الطرفان يكون التالالعقلية.ةحتىعندما فإن الذينمذةكذلك

والخطأ المحاولة وبطريقة المشكالتبأساليبعشوائية ويميلونإلىحلالمشكالت،يتوقعونالفشليعالجون
بطرقغيرذاتمعنى.
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فيماإنخيارات المستقبل: -4 النجاح يتوقعون الذين معينةالتالمذة دراسية إلى،دة مياًل أكثر سيكونون
الذينيعتقدونأنفرصنجاحهمفيمادةمعينةمحدودة،المستقبلمتابعةتلكالمادةفي التالمذة فإنهم،أما

سيكونونأميلإلىتجنبهذهالمادةفيالمستقبل.
ومعةالمتعلقةبالنجاحوالفشل.المدرسيللمواقفهمالتالمذةفيتفسيريختلف اإلتقان أم العجز المكتسب: -5

ف والتوقعات، منالعزو نماذجمنتظمة الوقتيتطورلدىالتالمذة أنهمينمتفائليبقونهمبعضمرور وواثقين
 Mastery ونالمتقناسمؤالءويطلقعلىه،ذلكفيونجديدةوينجحالالمدرسيةمهامالعلىإتقانونقادر

Orientation،هؤالءوينجحوا،نبلهممقتنعونبأنهمليكونونغيرواثقينبالنجاح،بعضالتالمذةولكن
إن. Learned Helplessالعجز المكتسبمصطلحيهمويطلقعل،يتطورلديهمشعوربالعجزواالستسالم

الذينيعزونإنجازاتهمونجاحاتهمإلىالقدرة أما.لتعلمهمالذينيمتلكونالتوجهنحواوالجهدالعقليةالتالمذة
إلىعواملخارجيةوغيرقابلة الذينيعزونإنجازاتهم يسمىبالعجز،للتحكمالتالمذة الذينيتصفونبما هم

.(199-197 ،0225 )العتوم وآخرون،المكتسب
 مفهوم الذات: -6 العزوYailgh et. al (2009) يالغ وآخرونأثبتتدراسة بين إيجابية عالقة وجود

لعواملداخليةكانوايحصلونعلىدرجاتأيأنالتالمذةالذينيعزونأسبابنجاحهمالسببيومفهومالذات،
أماالذينيعزونأسبابفشلهملعواملخارجيةكانوايحصلونعلىدرجاتمتدنية،فيمادةالرياضياتمرتفعة

فإنمفهومالذاتلديهميصبحمتضمنًالفكرةمفادهاأن،وبمعنىآخرعندماينجحالتالمذة.فيمادةالرياضيات
العالية. القدرة دائماًلديهم يفشلالتالمذة للسلبيةمع،وبالعكسعندما يصبحعرضة الذاتلديهم فإنمفهوم
(.Yailgh et.al .2009 ،95 )كفاءةذاتيةمتدنية

الحاليوالمستقبلييتبين مما سبق       التالمذة يؤثرعلىسلوك السببي العزو يكون،أن عندما وخاصًة
وأقدرعلى،ممايجعلهمأكثرثقةبأنفسهم.لديهمحيثينعكسذلكعلىمفهومالذاتبالنسبةالعزوداخليًا،

 .اتشخصيةفيمختلفمجاالتالحياةاتخاذقرار

 :السببيالتطبيقات التربوية لنظرية العزو  -8
والتدريبتؤكدالكثيرمناألبحاثعلىقدرةالمتعلمينعلىتطويركفاءةأسلوبهمفيالعزومنخاللالتدريب،

حولأسبابفشلهالتلميذالعمليةالتيتتضمنتحسينمعتقداتهو:(Attribution Training) علىالعزو
و ويتم مستقباًل، للتحصيل دافعيته لتطوير وذلك السلوكنجاحه لتحسين العزو على التدريب برامج تطوير

األكاديميللتالمذةذويصعوباتالقراءة،وذلكللحدمننزعتهمنحوعزوالفشلإلىعواملاليمكنالتحكم
إن،بها بل الفشل، عزو طريقة معالجة على االقتصار عدم ضرورة على يؤكدون بعضالخبراء أن غير

(.04-18، 0211،)الزق التالمذةكيفيةعزونتائجكلمنالفشلوالنجاحأيضاًالتدريبالجيديجبأنيعلم
:وهناكالعديدمنالتطبيقاتالتربويةالتييمكنأنتقدمهانظريةالعزونذكرمنها
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 تمكين التالمذة من صياغة أهدافهم وتحقيقها: .1
تمكينتالمذتهمنصياغةأهدافهمبإتبا العديدمنالن كتدريبالتالمذةعلىتحديد،شاطاتيستطيعالمعلم

التعلمية الخاصة،أهدافهم بلغتهم معهم،وصوغها يقرون،ومناقشتها األهدافالتي اختيار على ومساعدتهم
االستراتيجيات تحديد على يساعدهم وبالتالي واستعداداتهم، جهودهم مع يتناسب بما إنجازها على بقدرتهم

حاولةتحقيقها.المناسبةالتييجباتباعهالدىم
 استثارة حاجات التالمذة لإلنجاز والنجاح:.3

،وقداليبلغمستوىهذهالحاجاتعندبعضختلفةولكنبمستوياتميهملإلنجازمتوافرةلدالتالمذةإنحاجات
يمك  انتباهالمعلمتوجيهنهممنصياغةأهدافهموبذلالجهودالالزمةلتحقيقها،لذلكيترتبعلىالتالمذةحدًا

لذلك،عندمايظهرونسلوكًايدلعلىعدمرغبتهمفيأداءأعمالهمالمدرسيةوخاصةً،خاصلهؤالءالتالمذة
بحيثللقيامفإنتكليفالتلميذذيالحاجةالمنخفضةلإلنجازوالنجاح،وبذلالجهدالالزم بمهامسهلةنسبيًا

يمكنأنيؤدياإلىاستثارةحاجةهذاالتلميذ،مرغوبفيهاواإلقاللمنقيمةالنتائجغيرال،يضمننجاحهفيها
ويدفعهلبذل،نهمنالثقةبنفسهوقدراتهألنالنجاحيمك ؛وزيادةمستوىرغبتهفيبذلالجهدوالنجاح،لإلنجاز

(.000-000، 0222)قطامي وقطامي ، المزيدمنالجهد
)مثل نقص القدرة(  حتى تتحول ادراكاتهم من عوامل ال يمكن التحكم فيها ذوي الصعوبات تدريب التالمذةـ2

لىالمزيدهؤالءاألمرالذييؤديإلىزيادةأداء:إلى عوامل يمكن التحكم فيها )مثل نقص الجهد( التالمذة،وا 
بالطبعيؤد لىعزوالفشلفيأداءالمهمةإلىنقصالجهدفقط،وهذا يبالتلميذإلىمنالدافعيةوالمثابرةوا 

 (.56-55، 0221)البحيري، التحصيليزيادةجهدهالذييسهمفيتحسنأدائه
4 تكوندافعيتهمتزويد التالمذة بالدعم األكاديمي:ـ حتىعندما أومساعدة اليتعلموندوندعم فالتالمذة

نهالبدمنتوفيرعددإف،للتعلمعالية.وعندمايشعرالتالمذةبحاجةإلىمساعدةأويمرونفيظروفصعبة
 التي المصادر اإلضافيةيلجؤونمن القراءات أو كالمعلم، دعموبالتالي......إليها، المعلمين واجب من

 حتىيصلواإلىمستوىمنالدافعيةيسمحلهمبتوقعالنجاح.،التالمذةالضعاف
التالمذةفهمًامعينًاللنجاحومعاييرهىبنالبدأنيتحول مكونات النجاح: للتالمذةإظهار وجهة نظر واقعية م5

ي بعضالتالمذة ونمعاييرضعومكوناته. التحققللنجاح) الحصولعلىعالمةمستحيلة فيكل12مثل
منيعد ،العالمةهنأينقصعنهذإوبالتاليف،(المواد كمعلمينأننشجعأشكاًل إنعلينا شكالالفشل.

يتحققفوريًا.كماعلينا يتحققبمرورالزمنوليسشيئًا أمرًا ننوضحأالتالمذةعلىتعريفالنجاحباعتباره
 أناألخطاءهيجزءطبيعيومفيدمنالعمليةالتعليمية.للتالمذة

كثيرًامايكونالتالمذةمتسرعينويتوقعونالنجاحتطوير وسائل تساعد التالمذة في مراقبة تقدمهم الذاتي:م6
بينعشيةوضحاها.لكنتطورالمهاراتوالمعرفةيحتاجإلىوقتقديكونطوياًلأحيانًا.وقديالحظالتالمذة
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 يحرزونه الذي والنجاح التقدم متجاهلين أدائهم، في والفشل ضعفهم مساعدةأنقاط واجبنا من ونحن حيانًا.
خراختباراتغيرمرصودةالعالمات،أونقدملهمآيالتركيزعلىالتحسن.فقدنعطيهممنحينإلىفتالمذتنا

رصدعليهاتقدمهمتغذيةراجعةشفويةأومكتوبةحولاإلنجازاتالصغيرةالتييحرزونها،أونزودهمبجداوليُ
.(022-199، 0225، وآخرون)العتوم ذاتيًا

علىفيعمليةتربيةالتلميذعلىالعزوالسببيأخذهابعيناالعتبارأنهناكأمورعدةيجبنرى مما سبقو 
:وهيفيهدفواحدالتقاءاالستراتيجياتالسابقةالرغممن

 .معرفةجوانبالضعفوالقوةفيأداءالتلميذذيصعوبةالتعلمفيالقراءة 
 فةقدراتهواستعداداتهالشخصيةوميولهتعلمالتلميذكيفيةاختيارأهدافهبشكلمحددومعر. 
 مايساعدعلىالوصولإلىهدفهالحقاً،تعلمالتلميذكيفيةتحديدالمهمةالتييمكنهالقيامبهاا ن. 
 ثروفعاليةفيالمستقبل.أبمعنىأخرأنيكونهذاالهدفذاو،تعلمالتلميذكيفيةتحقيقهذاالهدف 
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 دفتوجه الهثانيًا: 

 تمهيد:

توجهالهدففيمجالالتعلمالمدرسييعنيإعطاءالفرصةللتالمذةلتحديدمستوياتاألداءللمهاراتوالمهام
متتالية،المطلوبتعلمها فتراتزمنية المهام.وذلكعبر فيهذه بواسطةومواقفاإلنجازويشاركالتالمذة

التالمذة هؤالء سلوك يختلف إذ عندهم؛ الحياة معنى تبلور التي األهداف من المواقفمجموعة هذه ،في
أهدافالتعلم)اإلتقان( مقابل )األداء( إلى،كأهدافالدرجة التعلم نشاط خالل التالمذة لذلكيسعى وكنتيجة

تفعة،أوإلىالفهمواإلتقان.إنجازبعضالمكاسبمثلالحصولعلىالمك فاتوالدرجاتالمر

الجزءتوجهالهدف ودورالمعلم،لهباإلضافةإلىالعواملالمساهمةفيتشك ،وأنواعه،وسوفنتناولفيهذا
ودورتوجهالهدففيالدافعيةوالتعلم.،فيتنميةالدافعيةنحوالتعلم

 مفهوم توجه الهدف: -1

عندمايحددالفردلنفسهفما.بعملالفردنتيجةقيامالغرضالمنشودوهو،مايسعىالفردإلىتحقيقههوالهدف
.،فإنهينشغلبالسلوكالذييقودإلىتحقيقذلكالهدفهدفًاما

 0220)خليل،  "الدراسيالمعتقداتالتيتعكسأسبابسعيالتالمذةنحوالتحصيل"فهو:توجهالهدفأما
الوجدانيأثناءانهماكهمموجهاتتؤثرفيسلوكهمالمعرفيو"هي:للتالمذةاألهدافالتحصيليةبالنسبةو.(0،
تؤثرأهدافهم.كماأنهامايقودهمإلىتحقيقمنبينبدائلالسلوكالمتاحةتجعلهميختارون،المدرسيالعملب

لوصولإلىأهدافلمنفسهأونيلزمم،ألنهاتجعلهوحلالمشكالتاألداءالتحصيليالستراتيجياتمفياختياره
عنالذاتميشعرهلذياألمرا،هامةتحصيلية بشكلعام،بشكلخاصبالرضا لديهموتشكل.وعنالحياة

.(116-115،  0226)الزغول ،"فتكونمتنبئًالكثيرمنالعملياتوالنواتجالمرتبطةبالتحصيل،للتعلمافعيةد

التييتممنحهاللتالمذةبغيةالوقوفعلىمستوياتاألداءالفرصتوجهالهدفكمايلي:الباحثرفوعليهيع 
معمراعاةالمبدأاألساسبينهمفيإمكانيةتحقيقهذهاألعمال،لديهمباإلضافةإلىاألعمالالمطلوبإنجازها

الج الثقةوزيادة فيتحقيقهمثلرفعدرجة دورًا يمكنأنتلعبالمدرسة ما الفروقالفرديةوهذا هدوهومبدأ
لديهم.
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  :نظرية توجه الهدف -0

عتبرنظريةتوجهالهدفإحدىالنظرياتالتينشأتوتطورتنتيجةسيطرةاالتجاهاالجتماعيالمعرفيفيتُ
هذهتقومالباحثينوعلماءالنفسوالتربية.وأصبحتخاللالعقداألخيرمحوراهتمامالعديدمن،تفسيرالدافعية

"أنالنظرية أعضاءمنتجونو،فحسبليسوامنتجاتلبيئتهمالتالمذةعلىمسلمةأساسيةمؤادها لكنهمأيضًا
تركز بمعنىآخر النظريةمؤثرونفيتلكالبيئة". هذه التييفسربها معانيخبراتهمالتالمذةعلىالكيفية
وارتباطًانحو،التييرونهاأكثرأهميةوتشكلهذهالمعانياألسبابوتجاربهمفيسياقمواقفالتعلمالمختلفة،
أننظريةتوجهات(0228وقاد )وقدذكرت.(14 ،0210)الوقاد،التعلمواألداءالجيدينعلىالمهامالمختلفة

جديدفيأبحاثالدافعيةفياإلطار التيظهرتكاتجاه أهدافاإلنجازمنالنظرياتالحديثةفيالدافعية،
ولم المعرفي. االجتماعي مصطلح قبلالهدفيستخدم بانتظام الهدف توجه نظرية في المستخدم بالمعنى

؛ولذلكفاإلضافاتمستمرةعلىهذهالنظريةالتيبدأتبنظرياتعندافعيةاإلنجاز،ثمتحولتمن1089عام
دلعليهامنالتركيزعلىالسلوكإلىالتركيزعلىالمتغيراتالنفسية،كالمعتقداتواألهدافالتييمكنأنيست

 الهدف توجه نظرية منها الدافعية، في نظريات ظهور إلى أدى مما وترى (.90، 0228)وقاد،السلوك؛
بالسعي،فيُغرفالصفأنأهدافالتالمذةتتباينداخل(0211سليمون ) كبيرًا ظهرالبعضمنهماهتمامًا

ذةفيضوءاإلجابةعنالسؤالينا تيين:عادًةماتبنىأهدافالتالمونحوالحصولعلىالدرجاتالمرتفعة،
 ماالدرجةالتيوضعهاالتلميذهدفًاشخصيًامنأجلالمادة؟.1

 . (11-12، ص0211)سليمون ،التييعتقدالتلميذأنهاتمثلالحداألدنىالذييرتضيهللمادةة.ماالدرج3

ونرى في كما الثنائي النموذج من تطورت النظرية هذه سليمون  ودراسة( 1999أبو هاشم ) دراسةأن
"توجههدف(0229محمد) دراسة"توجهنحوالتعلم/الدرجة".ثمتطورتللنموذجالثالثيكمافي( 0220)

التعلمللتمكن،توجههدفاألداء،توجههدفتجنبالعمل".



 :الهدفأنواع توجه  -0
توجههدفالتعلممنتوجهاتاألهدافهما:علىوجودنوعينالعربيةواألجنبيةدراساتالالعديدمناتفقت

 ,Pajares, et( 2000باجرز وآخرون )دراسةنهذهالدراساتم ،)األداء(ةتوجههدفالدرجو،)اإلتقان(
al،( 2007كوتينو ) ودراسةCoutinho،دراسةو ،(1999أبو هاشم ) راسةدكباإلضافةإلىدراساتعربية 

:األهدافتوجهاتمن.فيمايليتوضيحلهذينالنوعين(0211) سليمون دراسةو ،(0226) الزغول




21 
 

 :أو اإلتقان توجه هدف التعلم 0-1
رعنويعب اندماجهفيمهمةالتعلم،ويشيرإلىوعيالتلميذبأسبابالتوجهالداخليللهدف،طلقعليهأحيانًا،يُ

ويتعلقبدرجةإدراكالتلميذلألسبابالتيتجعلهيشاركفي،للمادةالدراسيةأهدافأوتوجهاتالتلميذالعامة
علىأنهاغايةفيحدذاتهاأكثرمنالتحصيليةيدلارتفا التوجهالداخليلدىالتلميذفيالمهمة.ومهمةما

وسيلة يفهمون.(127، 1999)حسن، كونها الذين التالمذة لدى السائد يصفاالتجاه التعلم نحو والتوجه
وهممدفوعونداخليًاحيث،والتنويرالشخصيوالتعليمي،باعتبارهافرصةالكتسابالمعرفة،الخبراتالدراسية

ذاته حد هدففي التعلم  .(0225،072،وجابر )عبد الفتاحيصبح خصائصهؤالء الرغبةومن التالمذة
ويكونتركيزهمواالتجاهاإليجابينحوالتعلم،والتفوق،ورفعمستوىالكفاءةالشخصية،المستمرةفيالتحسن،

.(0211،11)سليمون،وحباالستطال ،والتحدي،والتعلمهناعلىاإلتقان،
 :أو األداء توجه هدف الدرجة 0-0
ويشيرإلىدرجةإدراكالتلميذلالتوجهالداخليللهدف،والذييكم طلقعليهأحيانًاالتوجهالخارجيللهدف،ويُ

ما، مهمة في مشاركته ألسباب الدرجاتومن األسباب ا خرين،األداءو،والمكاف ت،هذه من ،والتقييم
بالمشاركةاألسبابالخارجيةالتيالترتبطمباشرًةساسيللتلميذمرتبطًابالقضاياوويكوناالهتماماألوالمنافسة،

يصفاالتجاهالسائدلدىالتالمذةالذينيهتمونالدرجةوالتوجهنحو.(1999،127)حسن،فيالمهمةنفسها
فهؤالءالتالمذة،غرفةالصفويعتبرونذلكسببًاألدائهمداخلبالحصولعلىالدرجاتالمرتفعةفيمادةما،

ومن.(0225،071،وجابر )عبدالفتاحالتوجهنحوالدرجةيعتبرونهاهدفًافيحدذاتهالألداءأوالنشاطيذ
يميلونو،واليبحثونعنالمعلوماتالجديدةخصائصهؤالءالتالمذةأنهليسلديهمأساليبتميزهمفيالتعلم،

األخرين أمام قدراتمرتفعة إظهار إلى .(0211،11)سليمون،دائمًا أهداف( 0220) سليمونوترى أن
أنتحددوتقوينماذجمختلفةمنالدافعية وأنهيجبإعطاءتركيز،التعلموأهدافالدرجةتستطيعكلمنها

والمهاممستمر الوقت عبر الذاتي والتحسن التعلم على يعطيألن؛ اسذلك مهام نجاز وا  وأداءتراتيجيات
ذويتوجههدفوبتحليل.(0220،100)سليمون،لأفض حسبغرفةالصفل)التعلم/الدرجة(إدراكالتالمذة
كماهومبينتحديدأهمخصائصومكوناتتوجهالهدفتمَّ(0222) فنيوليتو ليوري ؛(1999) هاشم أبو
:(3)رقملجدولافي

 مكونات توجه الهدفخصائص و   :(0) رقم جدول
 هدف الدرجة هدف التعلم أبعاد حجرة الدراسة

الحصولعلىدرجةمرتفعةالتحسنوالتقدمالنجاحهو.........
القدرةالمرتفعةبذلالجهدوالتعلم...........ـالقيمةلتعطى

العملأفضلمنا خرينالعملبجدواختيارالمهامالصعبةيرجعالرضاإلى........
واإلحباطمصدرللقلقجزءمنعمليةالتعلمأنها....ينظرلألخطاءعلى
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األداءمقارنًةبا خرينعمليةالتعلموالوعيالمعرفيمحوراالنتباههو........

الحصولعلىدرجةمرتفعةتعلمموضوعاتجديدةأسباببذلالجهد........
مقارنةالتلميذبا خرينمطلقةترتكزعلىتقدموتعلمالتلميذمحكاتالتقويم.........

 (87، 0222؛ ليوري وفنيوليت،015، 1999أبو هاشم،)                                                

التالمذةو،بينالتالمذةذويأهدافالتعلم (0229) ةأبو شعير غباري و و (0225العتوم وآخرون ) كماقارن
:يوضحذلك(2)الجدولرقمو.ذويأهدافاألداء

 التالمذة ذوي أهداف الدرجة وفقًا لتوجه الهدف:التالمذة ذوي أهداف التعلم و بين الفروق  :(0)جدول 
 التالمذة ذوي أهداف الدرجة التالمذة ذوي أهداف التعلم

.يؤمنونأنالكفاءةسمةثابتةالتتغير.يؤمنونأنالكفاءةتتطورمعالوقتوالجهد
.دافعيتهمخارجيةللتعلم.دافعيتهمداخليةللتعلم

للمادةراتيجياتتعلمتزيدمناستيعابهميستخدموناست
.(تنظيم.....)تعلمذومعنى،

.يستخدموناستراتيجياتتعلمتزيدمنالتعلمالصم

.الفشلدليلعلىالقدرةالمتدنية.الفشلإشارةلبذلالمزيدمنالجهد
.مصدرمكافأةينظرونللمعلمكحكمو.ينظرونللمعلمعلىأنهمصدرتوجيهومساعدة

.بأداءالمهماتالسهلةبالفخريشعرون.يملونمنالنشاطاتالسهلة
.الجهددليلعلىالكفاءةالمنخفضة.الجهدضروريلزيادةالكفاءة

نكانت يقتنعونبأدائهمعندمايبذلونجهدهمحتىوا 
.النتيجةهيالفشل

.يقتنعونبأدائهمفقطإذاأدىإلىنجاحهم

يقومونأدائهمالخاصفيضوءمقارنةأنفسهم.أدائهمالخاصفيضوءمايحققونهمنتقدميقومون
.بغيرهم

 (180، 0225؛ العتوم وآخرون،0229،000)غباري وأبو شعيرة،                                      

:ل توجه الهدفعوامل تشك   -4
السابقةالتلميذنحواألهدافمنها:خبرةالمختلفةهناكمجموعةمنالعواملالتيتسهمفيتشكيلالتوجهات

أهدافومعتقداتالوالدين،تباينمعاملةالمعلمينللتالمذة،إدراكالذكاءعلىأنهوجودوتاريخاإلنجازلديه،
دراكهعلىأن الفروقهصفةأوخاصيةمرنةيرتبطبهدفالتعلم،ثابتاليتغيريرتبطبتبنيأهدافاألداءوا 

باإلضافةإلىبنيةالفصلالدراسيوتتألفمن،،إدراكالتلميذوتنظيمهللواقعاالجتماعيالفرديةفيإدراكالقدرة
أنبنية(0212&1999) أبو هاشم ويذكر (.91 ،0228)وقاد،وطرقتقويمالتالمذة،مهامالتعلموأنشطته
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 يجب التالمذةالصف يتحدى الذي النو  من المهام كانت إذا التعلم نحو التوجه على مشجعة تكون أن
ذاكانتإدارةالصفمنالنو الذييشركالتالمذةفيالمناقشات عطائهم،ويساعدهمعلىتأكيدذواتهم،وا  وا 

الذات تحسن على يساعد التقويم كان ذا وا  المسؤولية؛ وتحمل االستقاللية تقديراتومستوياتوعم،فرصة ل
خاصةوليستعامة،فإنالمعتقداتالدافعيةسوفتتجهنحوالتعلموليستالدرجة.

المهامالباحثويرى البحثعن قوامه للعزو نمطًا علىتبني التالمذة يساعدوا علىمعلميالصفأن أنه
ظهارالمثابرةرغمالفشل والسيماعندالتالمذةذويصعوباتالقراءة،وليكنمثاًلنمطالجهد،المثيرةللتحدي،وا 

مندرسفيمنهاجه فقرة قراءة من التلميذ كتمكن واإلتقان) للتعلم الوسيلة ألنه بالقدرة؛ المقررالذييرتبط
التلميذجهدًابطريقةصحيحة(يتبعهافيمابعدالمشاعراإليجابيةمثلالسروروالفرح؛وهذايعنيأنهكلمابذل

.أفضلأكبركلماكانتقدرتهعلىالتمكنمنالقراءةبشكل

 الدافعية نحو التعلم:دور توجه الهدف في  -5
،وهواألساسالذيبنيتالدافعيةنحوالتعلموتأثيرًافيمجالأهميةًالمصطلحاتعتبرتوجهالهدفمنأكثريُ

 العليه من البحوثكثير الميدانية. حيث والسلوك الدافعية في هامة األهدافمكانة وتحتل اإلنجازخاصة
المرتبطةبتحقيقالتالمذةفضاًلعنكونهاتعكسمعتقداتأنهاتوجهاتنحوالتحصيل،بوصفتُوي،التحصيل

.(Wentzel,1999, 76)همنجاح اإلنجازتعد كما سلوكدافعية في تؤثر التي األساسية العناصر من
أهميةكبيرةضمنموضوعاتعلمالنفس؛م،ائهوأدالتالمذة ياتمنالسلوكأنالكثيرإذاألمرالذيأعطاها
يعودقدوتباينهاهذا،سلوكياتفيالمواقفالمختلفةهذهالتباينوت،فيضوءنظرياتالدافعيةتُفسرةاإلنساني

-0225،192محمود،،0210،10)الوقاد، غالبًاماتؤديإلىتحسناألداء التيالدافعيةإلىبشكلرئيسي
)مرتفع،متوسط،منخفض(؛لميعدالبحثفيإطارنظرياتالدافعيةيقومعلىرصدالتغيراتالكميةو(.191
 إنما يهتم بها يتفاعل التي الكيفية عن تكشف التي الكيفية بهالتلميذبالفروق المحيطة التعلم بيئة مع

ويوجهونسلوكهم،يضعونألنفسهمأهدافاًالتالمذةالتعلماالجتماعيأنوتؤكدنظريات.(0210،10)الوقاد،
األهداف هذه أهداف.نحو الدافعية اًوتحدد لمحاوالت التالمذةنوعية اختيارهؤالء على تؤثر وبالتالي ،

أهدافهم. عندهاالدافعيةتحددالدرجةالتيفيمجالالتحصيلالدراسيفإنواالستراتيجياتالتييحققونبها
فيمهمةماحتىينتهونمنها،التالمذةويثابريبادر فياألنشطة،فالتالمذةاألكثردافعيةهمأكثراستمرارًا

قابلتهمصعوباتتعترضطريقجهودهم ما الدافعيةعلىماذاو.حتىإذا المنظورالمعرفيتؤثر فيضوء
المدرسي،لتحقيقالنجاحتهمفكلمازادتدافعيم؟معلوماتهالتالمذةوكيفيعالج بالفخركلما باألهدافشعروا

يحققوالتي التالمذة(.191-0225،192)محمود،نها سلوك على مباشرة وعالقة كبير تأثير فللدافعية
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وتعلمهم،إذيمكنتلمسعدةآثارمفيدةلهافيتعلمهموسلوكهموتشملالدافعيةا ثارالموضحةفيالشكل
(3.)



يف تؤثر الدافعية في التعلم والسلوكك(0الشكل )

فيالمواقفالتحصيليةالتلميذعلىأنهاإطارتنظيميلسلوكالدراسينظرلألهداففيمجالالتحصيلكمايُ
ويزودهبمبادئومعاييرومحكاتلتفسيرالمعلوماتواختيارالسلوكوتقييمه،،يحددطريقةإدراكهلهذهالمواقف

بدأنتكونهذهاألهدافالحتىيتمتحقيقالفائدةالمرجوةمناألهداف،ه.وفيترتيبأولوياتهوهيتساعد
تزيددافعيةالتلميذوتجعله،محددةومتوسطةالصعوبةوقريبةالمدى،ألناألهدافالتيتتمتعبهذهالخصائص

مثابرة العمل،أكثر إنجاز على صرارًا ال،وا  التغلبعلى على قدرة فاألهدافوصعابوأكثر أيضًا. العقبات
السلوك، فيؤديذلكإلىتصحيحمسار عليه، والحكم أدائه علىتقويم التلميذ تشكلمعاييرتساعد المحددة

ويُ الراجعة. التغذية له تفسيراتوتوفر ينظم يخلقإطارًا علىأنه التلميذ الذييتبناه إلىالهدفالمحدد هنظر
 .(116، 0226)الزغول ،فيهاهخبراتلاإلنجازيةوللمواقف

ويوجهونجهودهموسلوكهمنحوتحقيقهذهاألهداف،وخالصة القول :إنالتالمذةيضعونألنفسهمأهدافًا
التلميذ منهذاالمنطلقتؤثرالدافعيةفياالختياراتالتييواجههاهؤالءالتالمذة،فهيتحددماإذاكانهذا

مإنجازه،أمسوفيتسمسلوكهسيتابعتحصيلهالدراسيبحماسورغبةويثابرعلىالقيامبهذاالسلوكحتىيت
بالعمليات والوعي الهدف، على التركيز للتعلم الدافعية هذه وتتضمن التعلم. في الرغبة وعدم بالالمباالة
زادت كلما " التربوية القاعدة يجبالتزام بالنتيجة الفشل. الخوفمن وعدم علىاإلنجاز، والرضا المعرفية،

 أداء أفضل

 سلوك موجه نحو هدف

 الدافعية

 تركيز الجهد والطاقة

 المبادأة في النشاط

 المثابرة على النشاط

 معالجة المعلومات

 اآلثار المعززة
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الدافعيةالمرتفعةياألكاديمي،شعروابالفخرمنكلهدفيحققوه".فالتالمذةذدافعيةالتالمذةلتحقيقالنجاح
التعلم منأجل نحوهدفالتعلم والتوجه الدراسية، موادهم ويحاولونفهم بالمعلومات، واحتفاظًا انتباهًا أكثر

ذ التالمذة أما والمعرفة، نحويوالفهم والتوجه الحصولعلىالدرجاتالمرتفعة يحاولون المنخفضة الدافعية
هدفالدرجة،فقطلمجردالحصولعليهابغيةإظهارقدراتمرتفعةأماما خرين.

األفضلذي لذلكالمتعلم كانتقدراته؛ أليمتعلممهما ولكنتبنيأحدنوعيتوجهاتاألهدافغيركاف 
تهومنيخططلتعلمهباستخدامكالالنوعينوفقًالطبيعةالمهمةالتعليمية،ووفقًالقدراتهالمهاراتواالستراتيجيا

كمتعلم.

 نحو التعلم دافعية ال المعلم في تنميةدور  -6
:ةتيا منخاللاإلجراءاتلدىتالمذتهدافعيةالتنميةلمعلمالصفيمكن

 وطموحاتهمالتالمذةإنارتباطالمادةالدراسيةبحياةوالمستقبلية:ربطالموادالدراسيةبحاجاتالتالمذةالحالية
تعلم نحو الذاتي االندفا  في فعالة استراتيجيات الستخدام يندفعون القراءةهايجعلهم مادة تترك فعندما ،

التالمذة.انطباعاتإيجابيةلدىالتالمذة،وعندمايرتبطتعلمالرياضياتبالشراءوالبيع؛عندهايرتبطبحاجات
 ربطفمناألفضلأنيُميولهم:إنالتعلمالمبنيعلىميولالتالمذةيكونذامعنى،استثماراهتماماتالتالمذةو

الدروسالمقررةنطاقفمثاًلعلىمعلمالصفأنيخرجعنالتعلمالصفيباألشياءالتييحبالتالمذةمعرفتها.
لفتالمذتهبقراءةكلماتجديدةولتكنمنمجلةأوقصةأو......ويك،فيمنهاجالقراءةلتالمذةالصفالرابع

الخ.
 الدراسية المادة نحو ومياًل الصفاهتمامًا فيه،أنيظهرمعلم تالمذتهعلىالتعلمورغبتهم ،وأنيؤمنبقدرة

.كإشراكالتالمذةجسميًاوعقليًاداخلالصف
 توجيه التعليمية:التالمذة األهداف نحو علىالمعلميحث فعندما الحصول أجل من الدراسة على تالمذته

لكنوهيأهدافالتنميرغبتهمفيالتعلم،فإنهيشجعهمعلىأهدافأدائية،،االمتحانعالماتجيدةفي
يوضحلهمكيفأنالمادةالدراسيةستكونمفيدةلهمفيالمستقبل فإنهيوجهاهتمامهمإلىاألهداف،عندما

تقانالمادةالدراسيةكمادةالقراءةمثاًل.،يالحقيقالتعلميةوهيأهدافتوجهجهودهمنحوالفهم وا 
 فعندمانقللتركيزناكمعلمينعلىبناء:فشلهمبشكل وأنيشجعمعلمالصفتالمذتهعلىاستخدامأخطائهم

 مواقفالنجاحتالمذتناأخطاء للتعلم،عندهمونعظم والدافعية الناجح األداء نحو يتوجهون ويضعون،فإنهم
  .(186-0225،180آخرون،)العتوم و  ألنفسهمأهدافًاتعلميةأكثرمناألهدافاألدائية

؛كونهافيللتالمذةبالنسبةالتعليميةوتبرزأهميةوضعاألهداف بصددمانتباههتوجه التيهم إلىالمهمة
تنفيذها العمل،وأنها، على والمواظبة المثابرة من أقلعرضةتزيد يكونون هدفواضح لديهم يكون فعندما
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تعملعلىميةيلتعلباإلضافةإلىأنهذهاألهدافاأوالتوقفعنالعملحتىيصلواإلىذلكالهدف.،للتشتت
 جديدة استراتيجيات عن،وفعالةتطوير والتخلي غير القديمة  أبو)غباري و فعالةلااالستراتيجيات

.(0229،002شعيرة،

الصفالتلميذيستطيعوخالصة القول داخلغرفة كثيرة يستطيع،أنيحققأهدافًا مساعدةمنخاللفمثاًل
أنيطو رقدراتهفيأنشطةصفيةأوالصفيةمرتبطةبمادةالقراءة،وفينفسالوقتيتمكنمنتحقيقلهالمعلم

أوالرياضة...،أوالموسيقا،أوالرسم،كتنميةالموهبةفيالتعبيرأهدافًااجتماعيةمنخاللجماعةاألقران،
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 صعوبات القراءةثالثًا: 

 تمهيد:
ويعبِّرونعنحاجاتهم،فهيالوسيلة،أفرادمجتمعمعينبهايتواصل،نظاممعينمنالرموزذاتالمعانياللغة

،إذتعتبروسيلةأساسيةفيالبناءالثقافيفيحياةكلإنسان،االجتماعيةاألكثرأهميًةبالنسبةللفردوالمجتمع
خر.آوفينقلالتراثالحضاريمنجيلإلىجيل

وهينشاطهام،باإلضافةإلىمهاراتالكتابةوالتحدثواالستما ،القراءةأحدالمهاراتالخاصةباللغةوتعتبر
هذامنومرتكزأساسالستمراريتهفيالتعلمواالنتقالمنمرحلةإلىمرحلةأخرى.،عنددخولهالمدرسةتلميذلل

يجدونصعوبةفيالربطب أخرىنجدبعضالتالمذة صوته،وفيتكوينينشكلالحرفوجهة،ومنجهة
 مجموعة الضادكلماتمن أو والنون الباء مثل الحروفالتيتختلففيشكلها بين التمييز وفي حروف،

والصاد،كمايجدالبعضاألخرصعوبةفهممايقرأ،أوصعوبةفيالتعرفعلىالكلمات.....

وخاصة،التييعانيمنهابعضالتالمذةفيمدارسنا،وهذامادفعالباحثإلىدراسةبعضهذهالصعوبات
 مهاراتها، كمفهوم، القراءة تقديم الباحث وسيحاول الصفالرابع. صعوباتتالمذة التحدثعن ثم أنواعها،

وتوجه السببي العزو وبين بينها العالقة عالجها، القراءة، أسبابصعوبات دافعية، نظر وجهة من القراءة
 باإلضافة الهدف، التوجهات على القراءة صعوبات ذوي التالمذة تدريب استراتيجيات أهم واإلعزاءاتإلى

الصحيحة.

  مفهوم القراءة: -1

الكتاب نطقبها.البالنظرو–تتبعكلماتهوقرآنًا:قراءًة،-وردتكلمةالقراءةفيالمعجمالمدرسيبمعنىقرأ
بسيطمنمفهوم وتشيرالكتاباتفياألدبالتربويإلىأنمفهومالقراءةقدتطور.(840،0227)أبو حرب،

معقد مفهوم إلى بسيطة آلية ميكانيكية عملية القراءة أن على معرفية يقوم مهمة )العبد  ما يتطلب
.(060،0220برويير،، 0227،8اهلل، ت حيث عرف أو:بأنهاالقراءة المكتوبة الرموز على التعرف عملية

التيتستدعيمعان  ،المطبوعة السابقة الخبرة للتلميذتكونتخالل مفاهيم .(4،0226)سليمون،فيصورة
نقرأ واالنفعالبما نقرأ ما الحديثتنطويعلىفهم بالمفهوم وتنطوي......(،وننفرنفرحونغضب)فالقراءة

أما.فيعاداتهمثلهوأفكارهالتلميذتؤديإلىتعديلسلوك،القراءةالجيدةالكاملةوالسلوك،علىتعديلأيضاً
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 القراءة القديم الفبالمفهوم تعني فقطتعلم القراءة أجل التعلم،من أجل من القراءة وليس الخير )والفهم
 .(17،0210،وآخرون

 :مهارات القراءة -0
 مهاراتخاصة التعليم ترتبطفيذاتلكلمرحلةمنمراحل كما القراءة، بطبيعةعملية وثيقًا ترتبطارتباطًا

 الوقتبمستوىالنموالفكريواللغويللتلميذ،وهذاالمهاراتهي:
فهمذلكويضيفالبعضإلى،لرموزالمطبوعةبصرياًالتلميذلإدراكوهي :مهارة التعرف على الكلمة -أوالً 

فيالتعرفاًأساسياًجزءالذييعتبرالفائدةمنمجرداإلدراكالبصريبدونفهمالمعنى،حيثأنهالمعنى،
التمييزبينالحروف،وللحروفوالسمعياإلدراكالبصريعلىالكلمة،ومنأهممهاراتالتعرفعلىالكلمة

وسمعيًا،ومعرفة تعرف،باإلضافةإلىالربطبينصوتالحرفوشكلهوتمييزالكلمات،واسمالحرفبصريًا
 .(072-0229،069)زهران وآخرون الحروفالتيتنطقوالتكتبوالحروفالتيتكتبوالتنطق

هوهذ.منفردًاأوفيكلماتبأصواتالحروفنطقًاصحيحًا،التلميذنطقتعنيأنيوهي: مهارة النطق -ثانياً 
يلي: تتطلبما المهارة المختلفةالتالمذةتدريب الحروفبحركاتها أصوات نطق نطقتدريبهم،على على

التسكينةعلىنطقالكلماتفيحالهمتدريب،أصواتالحروفالمتشابهةفيالصوتوالمتجاورةفيالمخارج
علىالتعبيربالصوتعنالمعنىالذيينظمالجملة.وأخيرًاتدريبهم،والتشديدمثالً

والربطبينالمعانيبشكلمنمعرفةمعنىالكلمةومعنىالجملة،التلميذونقصدبهاتمكين:مهارة الفهم -ثالثاً 
وتوظيفهافيمختلفالمواقفالحياتيةاليومية.وهذه،عانيواألفكارمواالحتفاظبهذهالمنظمومنطقيمتسلسل،

:ولكنهاتتطلبجملةمنالمهاراتالفردية.(07،0212)النوري، تعلمالقراءةمنالمهارةهيالمهارةالمنشودة
ماوتحديدالكلماتالمفتاحية،وكذلكمهارةالفرعيةللنصالمقروءالفكرةالرئيسيةأوومهارةتحديدالفكرةالعامةك

وأفكارودالالت مهارةاستخدامهذهاألفكارفيمواقفحياتيةمختلفةو،للنصالمقروءبينالسطورمنمعان 
القرائي (.79،0227حراحشة،)وجديدة يتضمنالفهم كلجملة،فالكلماتتعر :كما داللة وربطكل،وفهم

مع،باإلضافةإلىالتمييزبيناألفكارالمهمةمنغيرالمهمة،جملةمنالجملالواردةفيالموضو بسابقتها
 (. 0212،09)عبد الباري،تحديداإلجراءاتالمتبعةلتحديدذلك

والذي،بأنقدرةالتلميذعلىالقيامبهذهالمهاراتيحققالهدفالمنشودمنالقراءةأالوهوالفهمويمكن القول
دراكالحقائقواألفكار ،واالختيارومعرفةالصوابمنالخطأ،يستطيعالتلميذمنخاللهالربطبينالمعانيوا 

.الصحيحمنبينعدةخياراتمتاحة...
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 أنواع القراءة  -0

.أساسالغرض،والثانيعلىأساسالشكلاألولعلى،نوعينتصنفالقراءةإلى
تقسمالقراءةوفقًالهذاالتصنيفإلىثالثةأنوا هي::أساس الشكلتصنيف القراءة على  أواًل:
دراكمعانيهافيحدودخبراتو:Silent Readingالقراءة الصامتة  -1 التلميذهياستقبالالرموزالمطبوعة،وا 

والعمللجهازالنطقوالعقليترجمها،وفيهاتلتقطالعينالرموزالمكتوبة،ووفقًالتفاعالتهمعالمادةالمقروءة.
 والتحريكللسانأوالشفتين.فالصوتفيها،اإلنسانيفيها،

ثمةالعقللها،وترجمهيالتقاطالرموزالمكتوبةبواسطةالعين،و:Publicly Readingالقراءة الجهرية  -0
 (.16-15، 0226)الفي،  الجهربهاباستخدامأعضاءالنطقاستخدامًاسليماً

وهيالعمليةالتييستقبلبهااإلنسانالمعانيواألفكارالكامنةوراءما:Listen Readingقراءة االستماع  -0
 .(00، 0212،)طاهر قراءةجهريةالتلميذيسمعهمناأللفاظوالعباراتالتيينطقبها

)الصامتةالباحث ويرى السابقة منأنوا القراءة إلىدوركاًل أنينتبهوا يجبعلىالمعلمين والجهريةأنه
في،االستما (و وأساسية األساسيالتيتعتبرضرورية التعليم المعرفةمرحلة تالمذتهم،فيإذكاء ومساعدة

باإلضافةإلى،والمسافةالمناسبةبينالعينينوالكتابعلىتكوينعاداتجيدةمثلوضعيةالجلوسالصحيح،
العباراتالتيينطقبهاالتلميذ.واأللفاظ

:يتقسمالقراءةوفقًالهذاالتصنيفإلىخمسةأنوا ه:تصنيف القراءة على أساس الغرض ثانيًا:
هذااألسلوبفيالقراءةللحصولعلىالتالمذةكثيرًامايستخدم:Skimming Readingالقراءة التصفحية  -1

أوكتابمعين.مقالةأونصالمعنىالعاموالفكرةالعامةل
عندمااليكونمهتمًابمعرفةالتلميذوهيأسلوبأونمطقرائييمارسه:Speed Readingالقراءة السريعة -3

بلبالفهمالعاملسياقاألحداثالواردةفيه.،التفاصيلالدقيقةالواردةفيالنص
تعتبرالقراءةالدراسيةواحدةمنأكثراألساليبالقرائيةأهميةبالنسبة:Study Readingالقراءة الدراسية  -0

الدراسيةواستيعابهاالتلميذوتتطلبالكثيرمنالترويواإلعادةوالتكرارحتىيستطيع،للتلميذ )شتا  فهمالمادة
 .(027-025،  0226وآخرون ،

تلكالتينختارهانحنالقراءةالترفيهيةهيقراءةاالسترخاء،Entertaining Reading:القراءة الترفيهية  -4
القصصأكثرأنوا القراءةالترفيهيةشيوعًا.وتعد وليسالقراءةالمفروضةعلينا،

تعتبرالقراءةللنقدأعلىدرجاتالقراءةوأكثرهاتقدمًاوهيتشتملعلى:Review Readingالقراءة الناقدة  -5
نقرأه،عمليتين: الفهمواإلحساسبقيمةأوقدرما تسبقفيهماعمليةالفهمويجبأنتتمعلىمرحلتين،هما

 (.77-70 ،0228 )البنهاوي،عمليةالتقييموالتقدير
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  صعوبات القراءة -2

فهممايقومبقراءتهسواًءأكانتهذهالقراءةالقراءةأوعلىالتلميذقدرةعجزجزئيفي"هيالقراءةصعوبات
.(0220كامل، ؛1999؛عبد الوهاب كامل،1995)جلجل،"صامتةأمجهرية

اضطرابيظهربوضوحعلىشكلعجزفيالقراءةعلى"بأنها:القراءةاتصعوب(3996)الياسريفعرِّوي
 وجود من العاديالرغم الصف ظروف في مناسبة،،التلميذ ذكاء نسبة واجتماعيةوامتالكه وفرصثقافية

  .(90، 0226)الياسري،  "مالئمة
صعوبةتسميةوأوالسمعية،صعوبةتمييزالكلماتالبصريةتظهرصعوباتالقراءةلدىالتلميذعلىشكلوقد

كذلكالقدرةعلىدمجالوحداتالصوتيةللكلمةونطقها.و،وعدمصعوبةالربطبينالحرفوصوتهأو،الحروف
 صعوبةالغلقباستخداممؤشراتالسياقباإلضافةإلى،اليسارإلىصعوبةتتبعسالسلالحروفمناليمين

.(56-55، 0212الحاج ،)
عنعدمتنتجمشكلةتظهرلدىالتلميذفيسنواتحياتهاألولىأنصعوباتالقراءةب نرىبناًء على ما سبق

وعدمتكيفهمعالجوالمدرسي،حيحةصوغأهدافهبطريقةصقدرتهعلىوعدم،معرفتهبقدراتهوشعورهبالفشل
أنالتالمذةذويصعوباتالقراءةيختلفونعنالتالمذةالعاديينفيعدة.كماوليسللذكاءأيدورفيذلك

،تختلفعنتلكالتيتقدملزمالئهمالعاديين،التعليموهذايعنيأنهميحتاجونإلىطرائقجديدةفيمجاالت،
الفردية الفروق مراعاة للمناهج التخطيط عند بالحسبان يؤخذ أن يجب للتالمذة،كما ،والخصائصالنمائية

وضبطتوجهاتاألهدافلديهم.،ومساعدتهمعلىاإلعزاءاتالصحيحة

 نظر الدافعية:التفسير صعوبات القراءة من وجهة  -5
علىأساسأنهاانعكاسمباشرالعقليةيميلونإلىإدراكالقدرة،إناألطفالفيالسنواتاألولىمنالمدرسة

دااًلعلىالقدرةيعد ،وينسجمذلكمعاعتقاداألطفالبأنالنجاحالمتحققبجهدكبير،للجهدالمبذول مؤشرًا
وفيحدودالسابعةيبدأاألطفالبإدراكأنعليهمأنيتفوقوا.الذهنيةالعاليةأكثرمنالنجاحالمتحققبجهدقليل

ويعتقدمعظمأطفالالسابعةأنالجهديمكنأنيغيرمنذويالقدراتالعالية،د واعلىأقرانهمفياألداءليع
الذهنية..القدرة للقدرة غالبيةاألطفالبالنظرللذكاءعلىأنهالمحدد يبدأ وبالتاليإنالفهموبعدسنالعاشرة

الحقيقيلصعوباتالقراءةيجبأنيأخذبالحسبانالتفاعالتالمعقدةالتيتتكونمعمرورالزمنبينالعمليات
 األداء عن المسؤولة األداءوبين،القرائيالذهنية هذا على تحافظ التي الدافعية )كامحي  عوامل

وفي،كبيربمشاعراإلحباطالتييعانيمنهاالطفلوتتأثرالصورةالذاتيةإلىحد(. 91م1998،92كاتس،و 
المجاليشير إلىأنالطفلفيالسنواتالمدرسيةاألولىيجدحاًلللصرا بينالصورةإريكسونإيريكهذا

فسوفتتطورلديهوفيحالةتمكنالطفلمنتحقيقالنجاحفيالمدرسةالذاتيةاإليجابيةواإلحساسبالنقص،
ذاماجربالطفلاإلحساسإيجابيةفيمايتعلقبنفسهأوذاتهوفرصالنجاحفيالحياة،أحاسيسومشاعر وا 
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وبأنجهودهومحاوالتهللتقدمسوف،ا خرينفإنهسوفيدركبسرعةبأنهأقلأوأدنىمن،بالفشلواإلحباط
عناإلحساسوتضيعسدى. التييعيشعوضًا ينتابهشعوربأنالبيئة بهبأهميتهوفائدته كثيرًا تتحكم فيها

عزىالنجاحعنداألطفالالذيناليعانونمنصعوباتفيالتعلمدائمًاإلىويُوبالتاليينتابهاإلحساسبالعجز.
بينماعزىإلىعدمبذلالجهدالكافي.فإنذلكيُفعندمايواجهالطفلالمصنفضمنهذهالفئةالفشلالجهد،

حرازالتقدمفيجانبمعينيُالقراءةيختلفتماماًصعوبةذويالتلميذالحالعند عزىدائمًاإلىالحظفالنجاحوا 
الجهد، يُوليس الفشل أن أنفسهمكما األطفال هؤالء يعتقده ما وهذا الغباء إلى )السرطاوي عزى

.(0229،110آخرون،و 

ربطتعلم(1985)وسيباي( وهاريس 1980) ماكجينز وسميثأمثاليحاولخبراءالقراءةوصعوباتالقراءةو
المعرفيالخاص األسلوبثالثةاتجاهاتتعد ،الطفلبأسلوبه ولهذا للقراءة االستقاللوهياالعتمادومالئمة

المجال .(91م0225،92)جلجل،والتروي،واالندفاعية،عن ا نإذ المهتمينأصبح لدى االهتمام محور
،بأنفسهمايتعلمويستطيعونأنكيفةأسلوبتدريسالتالمذةطريقهو،فيالوقتالحاليبصعوباتالقراءة

التعلم بيئة في السلوكية أنماطهم يديرون يعمم وكيف وكيف أخر، إلى موقف من المعلومات ون
.(0220،51)برغوت،

القراءةالباحث ويرى صعوبات المخ،بأن بمستوياتها التذكر بعملية القيام في التلميذ يفشل حين ،تلفةتنشأ
باإلضافةإلىعدماستخدام،وفيتكوينخبرةمعرفيةقوامهاالخبراتالسابقة،باعتبارهادالةعلىحدوثالتعلم
ألنهاضروريةاالستراتيجيات؛علىالمعلمينتعليمالتالمذةهذهيجببالنتيجةاستراتيجياتدافعيةفيالتعلم.

 إذتمكنتالمذتنامناالستفادةمنهافيمواقفهمالحياتيةالمختلفة.؛سيمافيوقتناالحاضروأساسيةال

 أسباب صعوبات القراءة: -6
فقدرأىالباحثإمكانيةتصنيفهاوفقمايلي:نظرًالتداخلالعواملالمختلفةالتيتقفخلفصعوباتالقراءة،

والتيتبرزعلىشكل،الوظيفيوالعضويعزىإلىالتركيبوهيتلكالعواملالتيتُ العوامل الجسمية: -أوالً 
 لألعضاء العصبية الوظيفة في التعلمالمسؤولةاختالالت البصرية،عن بالوظائف القراءة الرتباط ونظرًا

فالوسيطالحسيالبصرييسهلالتعرف،فمنالطبيعيأنترتبطصعوباتالقراءةبهماارتباطًاوثيقاً،والسمعية
بينماالوسيطالحسيالجملبسهولةويسر،اءةالكلماتومنقرالتلميذصورةالتيتمكنإلىالحروفوأشكالهابال

.السمعييسهلمهمةالتعرفإلىالحروفوأصواتهاممايسهلنطقهانطقًاسليماً
 ،(Engelmann,1973)إنغلمممانيــرىالعديــدمــنالبــاحثينالمتخصصــينمــنأمثــالالعوامممل البيئيممة: -ثانيمماً 

فــيالتالمــذةأنفشــل،(Bateman & Haring ,1977وباتمممان وهممارنج ) ،(Cohen,1969) وكمموهن
وبالتــاليالــزمنالمخصــص،أثنــاءتعلــيمالقــراءةبهــماكتســابالمهــاراتالقرائيــةنــاتجعــنالعوامــلالبيئيــةالمحيطــة
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التلميــذقــدرًاأكبــرمــنالــزمنلممارســةلمــاُأعطــيَّفك ،هــاعلــىمهــاراتالقــراءةلــهدورهالبــارزفــيتعليمهملتــدريب
أكثـرعرضـةلكـافيلـتعلمالقـراءةيجعلـهمـنالقـدراالتلميـذحرمـانو،كانتفرصتهفـيتعلـيمالقـراءةأكبـر،القراءة

ــمالقــراءة، بعــضالمدرســينفــيعــدمتخصــيصالــزمنالكــافيللقــراءةأوســلوكياتباإلضــافةإلــىلصــعوباتتعل
البطاينمممممممممممة ) كلهـــــــــــاتســـــــــــاهمفـــــــــــيصـــــــــــعوباتتعلـــــــــــمالقـــــــــــراءةراءةالحـــــــــــرة،علـــــــــــىالقـــــــــــالتالمـــــــــــذةتشـــــــــــجيع
 .(106م0227،104،وآخرون

إنتعلمالقراءةعادًةهوالمنشطالرئيسلتالمذةالصفاألول،وترتبطبدايةالعوامل النفسية النمائية: -ثالثاً 
(.080، 0229)زهران وآخرون ، تعليمالقراءةفيكمحكللداللةعلىالقدرة،تعليمالقراءةغالبًابالعمرالعقلي

اضطراباتاالنتباه وهي: األطفال عند صعوباتالقراءة تقفوراء التالية النفسية العوامل بأن القول ويمكن
ونقص اللغوية، وانخفاضالقدرة الذكاء، وانخفاضمستوى البصريوالسمعي، واضطراباتاإلدراك والذاكرة،

(.120، 0229)عبيد ، الدافعية
بغضالنظرعنالعوامل،التالمذةواستطاعتالدراساتالحديثةأنتحددثالثةعواملتعوقتنميةالقراءةبين

ساتنوفتش  ودراسة،  Shaywitz(1992شيوتزس ) دراسةكـالبيئيةأواالجتماعيةأواالقتصاديةأوالبيولوجية
(Stanovich (1994  ،سميث ) ودراسةSmith (1995  العواملهي:وهذه

 العجز في إدراك وحدات الكالم وتنمية مبادئ األبجدية: .1
يكونونإنالتالمذةالصغارالذينلديهممعرفةمحدودةلكلمناللغةالشفويةوالمكتوبةقبلالتحاقهمبالمدرسة،

المجزأةللكالميمكنأنالقراءالجيدينالذينيفهمونأنالوحداتبولكنيمكنالقولعرضةللفشلفيالقراءة،
الذييفشلفيالوعيبالصوتياتالتلميذوبالتاليفإنونماذجالحروفأيالمبدأاألبجدي،،أنترتبطبالحروف

دراكأنالكلماتتتكونمنمقاطعصوتية .(Smith,1995,70)فهويعجزعنالوعيبوحداتالكالموا 
 العجز في استخدام استراتيجيات فهم القراءة: .0

خبراتمبكرةمهمةلبناءالتنميةاللفظيةالمتعلقةالتالمذةأنهإذالميتلقShaywitz (1992) شيوتزس يؤكد
اللفظية المفاهيم بين العالقات فهم على والقدرة المعرفية، والخلفية توظيف،بالمفردات، على والقدرة

ل يتعرض سوف القراءة في الفشل فإن الفهم، لتأكيد االستراتيجيات أدنىه بدون التالمذة شكهؤالء
(Shaywitz,1992,145).

 العجز في تنمية الدافع لتنمية وتعلم القراءة: .0
هفتعرضللقراءةهووجودالدافعوالحافزإلنجازعمليةالتعلم،ذالتلميالستمرارعمليةتعليمالمهمإنالعنصر

ممايؤديإلى،إذاكانذلكفيالصفوفاألولىمنالتعليمتضعفمنمعنوياتهوخاصةًالتعلملصعوبةأثناء
وأمنالتعليموالسببفيذلكقديكونإحساسهباإلحباطعندمايفشلفيالمراتاألولىعدمممارسةالقراءة،

يتعرضلعمليةضغطمنالوالدينأوإحساسهباإلهانةأوالمقارنةبا خرينمايجعلهيتجنبمثلهذهعندما
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(1995آدلروفان )يرىذاتهالسياقفيو .(Stanovich,1994,282)واقفالم المستعدالتلميذأن غير
ويمكنأنيحملمعهكرههلهذهالتجربةخاللتدرجهفي،للقراءةسوفيحبطإذاماجرتمحاوالتلتعليمه

وعدم،طفلهمعندتراجعهوهذايقودبدورهإلىتخوفالوالدينعلىصفوفالمدرسةوحتىبلوغهسنالرشد،
فإنأكبرالعقباتأمامتعليم(0220) كولينجفوردوحسب.(42 ،1995، نآدلروفا)تقدمهبالمقارنةمعأقرانه

للقراءة فيغيابالكتب،الطفل القصص،يتمثل الحواراتوالمحادثات،وقراءة إجراء مكانية مع،وا  والتحليل
 (. 56، 0220)كولينجفورد ،األطفالفيسنمبكرةقبلالذهابإلىالمدرسة

إلىمن وجهة نظره الباحثيضيفو القراءة ا تيةأسبابصعوبات واألسباب:األسباب األسباباألسرية
ونبذهموهوما،وعدممنحهمالثقةبالنفس،اهتماما باءبأبنائهمبعدم،يةاألسراألسباب.حيثتتمثلالمدرسية

السيمافي،عدمقدرةالطفلعلىاستخدامتعلمهالسابقفيتعلمهالالحقو،يعرفبالحرمانالعاطفيللطفل
وكمثالعلىذلكتعلمالطفلالحروففيعمليةالقراءةوهومايُعرففيعلمالنفسالتربويبأثرانتقالالتعلم،

باإلضافةإلىأوكجملطويلةفيالصفالثاني.،أوكجملقصيرة،استخدامهككلماتيجب،الصفاألول
مقدرةاألهلعلىإدارةأوقاتفراغأبنائهمبالشكلالصحيحمنحيثغيابالتشجيعوالدافعيةوالرغبةفيدع

فيمايتعلق،دبعضا باءاألفكارالالعقالنيةالموجودةعنوأوعدمإدراكهمألهميتها.،التعلم،إمالجهلهمبها
طالقأحكامسلبيةعلىسلوكهممثل: التستطيعأن،أنتالتستطيعأنتقرأبعدمقدرةأبنائهمعلىالقراءةوا 

،والتيتعدسببًافيفشلاألطفال،وغيرذلكمنسلسلةاألفكارالغيرالمنتهيةل،أنتكسو،أنتفاشل،تكتب
.وعدمقدرتهمعلىاإلنجازالحقاً

منحيثعدماستخدامهللوسائلالتعليمية،جديةالمعلمأثناءشرحهللدرسفتتمثلبعدم:المدرسيةاألسبابأما
ناستخدمهافاليكونعلىدرايةكافيةباستخدامها؛الموجودةفيالمدرسة ؛فيطرائقالتدريسهعدمتنويعو،وا 

وبالتالييقتضيالتعاملمعهاالتنو فيطرائقتدريسها.،فالمناهجالجديدةغنيةوثريةبمعلوماتها

  :محكات التعرف على صعوبات القراءة -7
فينجدإذ:Criteria  Discrepancyديد بين التحصيل والقدرة الكامنة( )التباين الش محك التباعد -1

تفاوت التعلم صعوبات حاالت العقلي)الذكاء(اًملحوظاًمعظم النمو مستوى التلميذ،بين تحصيل ومستوى
الحظوعادًةيكونمستوىالتحصيلالدراسيأقلمنمستوىالقدرةالعقليةالعامة)أوالخاصة(،كمانُ.الدراسي

والحركية واللغوية، الوظائفالعقلية، نمو في ملموسًا المثال.تباعدًا سبيل تلميذاًفعلى الفننجد في متفوقًا
،أوالعكس.ضعيفًافياالستيعابوالتواصلاللفظيوالقراءةاتاالجتماعية،عاديًافيالدراسوالرياضيات،



44 
 

قصدبهذاالمحكاستبعادأيةإعاقةحسيةأوحركيةيُ: Exclusionary Criteriaمحك االستبعاد -3
أواضطرابانفعاليأيوكذلكاستبعاد.التلميذعلىتعلمالقراءةعدمقدرةفيأوإدراكيةيمكنأنتكونسببًا

فيحاالتصعوباتتعلمالقراءة.دفهذهاألسبابالتوج.قديعانيمنهالتلميذبيئيحرمان

إنالتالمذةالذينيعانونمنصعوباتفي: Special Education Criteriaمحك التربية الخاصة  -0
التعليم مجال من يعانون وال قدراتهم في عاديون أنهم من وعضوية،بالرغم نفسية اضطرابات أو إعاقات

صعوباتهم مع تتناسب للتعلم خاصة طرق إلى التعليمعنوتختلف،يحتاجون في العادية الطرق
(.40 -09، 0227البطاينة وآخرون،،142-109، 0221)األحمد،

: Linguistic Disorder Criteriaمحك االضطراب اللغوي  -4 وثيقًامماالشكفيهأنهنالكارتباطًا
أنإذ،والجانبالفونولوجيفياللغةهواألكثرارتباطًابعمليةالقراءة.بينالقدراتاللغويةوالقدرةعلىالقراءة

الحظعندالمصابينبعسرالقراءة.االضطراباتالفونولوجيةتُ
الدراساتNeurological Disorder Criteria:محك االضطراب العصبي  -5 من العديد الحظت

وجودقصوروظيفيأوخللتركيبيفيمناطقمعينةمنالدماغ،(Andreason,1997اندرسون )كدراسة
.(50-40، 0229)السرطاوي وآخرون ،لدىنسبةمعينةمنالمصابينبعسرالقراءة

بليجبتمادعلىمحكواحد،يجبأناليتماالع،أنهعندتشخيصصعوباتالتعلمفيالقراءةالباحثويرى
تؤخذبالحسباناستخداممحكاتتشخيصيةأخرىلتحديدالتلميذالذييعانيمنهذهالمشكلة،وكلهايجبأن

تحتاجإلىتشخيصدقيقوعلميبغيةالوصول،أنوا ودرجاتمختلفةمنصعوباتالقراءةألنهناكأنماطو
الصعوباتبطريقةصحيحة.لمعهذهوالتعام،إلىالتشخيصالمناسب

  :عالج صعوبات القراءة -8
يبد بالحرفبعضها يبدأ بالكلمةهناكطرقتستهدفعالجصعوبةتفسيرالرموزاللغويةوقراءتها،بعضها أ

ومنهذهالطرقمايلي:

مونروأعدَّ :Monroe Method مونرو طريقةم 1 الطريقة على،هذه أساسي بشكل واعتمدت
الصوتيوالتدريبالمتأنيالمتكرروالمتنو  التركيز النصالقرائي، الكلماتأو هذهتقومإذللحروفأو

بطاقاتمنخاللعرض،علىالتمييزبيناألصواتعلىتدريبالتلميذذويصعوباتالقراءةالطريقة
وتبدأمنالبسيطإلىالصعبحيثتبدأ،المتحركتبدأبنفسالحرفالساكنأونفسالحرفاًتحتويصور

باألصوات المتقاربة ....،بالحروفغير مثلس،ص، األصواتاألكثرتقاربًا علىوبعدها ثم وهكذا.
ومنثمجميعأصواتالحروف،تبعالحرففيالبدايةتويمكنأني،بينالحرفوصوتهالتلميذأنيربط
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علىمعرفةاالتجاهالصحيحفيالتلميذذويصعوباتالقراءةعهذهتساعدنالكلمة،إنعمليةالتتبليكو 
 (.002م009، 0228)الظاهر، قراءةالكلمات

تعلمها، :Fernald Method طريقة فرنالدم 0 المراد الكلمة بنفسه التلميذ يختار الطريقة فيهذه
التلميذالكلمةبأصابعه)أييستخدمحاستيويقومالمعلمبكتابتهاعلىورقةبقلمعريضملون،ثميتتبع

التلميذ،اللمسوالحس_حركي( كييستخدمها الكلمة ينطقالمعلم لها تتبعه ومع لحروفها. نطقه مع
ذاكرته، على اعتمادًا صحيح بشكل كتابتها التلميذ يستطيع حتى العملية هذه ويكرر السمع(. )يستخدم
عويمكنللتلميذأنيتعرفعلىكلماتجديدةمنخاللمماثلتهامعالكلماتالسابقتعلمها.وبذلكيستطي

 (.040 ،0225 )عبد اهلل، التلميذتعميمالمعرفةالمكتسبةمنخاللمهاراتالقراءة

تمَّ : Neurology Impress Methodالعصبيطريقة التأثير م 0 لتناسبوهيطريقة تطويرها
يقوم،إذتستخدمهذهالطريقةنظامالقراءةالمتزامنةالذينيعانونمنصعوباتشديدةفيالقراءة،التالمذة

فيالوقتالذييقرأبهو،وقراءةسريعةبصوتعال الوقت(ذات)فيبالقراءةمعاًعلموالمالتلميذمنكالً
بأنيمربإصبعهأيضاًهمعتشجيعالتلميذهإلىأذنيوج المعلمفإنصوت،بانسجاموتوافقالتلميذوالمعلم

ومحتملمنصفحاتمادة،أهمأهدافهذهالطريقةهوقراءةأكبرقدرممكنعلىطولالسطر،ولعلَّ
 .(151م0227،152)البطانية وآخرون،  القراءةفيوقتالقراءةالمخصص

الكلماتعلىتماختيارويُتستخدمطريقةالكلمةالكلية :Language Method الطريقة اللغويةم 4
قاس( قال، )قلم، مثل المتشابهة النماذج اللغة،أساس أصوات بين العالقة التلميذ يتعلم أن ويجب

 .(50، 0229 )السعيدي،أوبينالفونيموشكلالحروف،والحروف

القراءةابعينهةمحدداستراتيجيةأو،بأنهالتوجدطريقةونرى مما سبق فهناكطرقلعالجصعوباتتعلم ؛
متعددةوكثيرةلمعالجةهذهالصعوبات،ويجبأننأخذبعيناالعتباراالتجاهالنظريالذييعتمدهالباحثونفي
تفسيروتشخيصهذهالصعوبات،وبمعنىآخريجبأنتنطلقطرقالمعالجةمنالتركيزعلىمهاراتالقراءة

باإلضافةإلىالفهمالقرائيالذي،مدلولهاكمهارةالتعرفعلىالكلمةالتيتتضمننطقالكلماتو،األساسية
نجازه،،يتضمنبدورهالتلميذ نكونعلىويجبأنواستراتيجياتهالدافعيةالتيتسهلتعلمهوتزيدمنتحصيلهوا 

القراءة لصعوبات والمعاصرة الحديثة العالجية بالمدخالت كاملة التي،دراية والميدانية التجريبية والدراسات
وذلك،معلمأنيختارالطريقةالتييراهامناسبةاليجبعلىكلطريقةفيالمعالجة،وبناًءعليهتكشففعالية

األهممن،ووبمايتناسبمعالعمرالزمنيوالعقليلكلتلميذ،حسبالمشكلةالتييعانيهاالتلميذودرجةشدتها
،تحديدهاوبشكلصحيحواالجتماعيفسيبالتعاونمعالمرشدالن،هذاكلهينبغيعلىالمعلمتشخيصالمشكلة
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األفضل،ومنثموضعالبدائلالمتاحة ،واختياراألسلوبوالطريقة علىالتخلصمنهذهالتالمذةلمساعدة
الصعوبات.

العالقة بين العزو السببي وتوجه الهدف وصعوبات القراءة:  -9
معرفةتوقعهذابهدفالتالمذةعلىاألسبابالمدركةلسلوك(3993كدراسةحسين)ركزتالدراساتالنظرية

يةسلوكهإلىمحكاتخارجبهاالتلميذيعزوواألسبابالمسؤولةعنحدوثه،كمااهتمتباألسبابالتي،السلوك
وتنعكسعلىالعملياتالنفسيةالتيتشكل،التلميذ،وبذلكتتحددأهدافالسلوكهذاأوداخليةكمؤثرلحدوث

التلميذوكيفيةالمواجهةلتحقيقهكنظاممناألفكاريبنيه،خصيته.وتكمنفيالقوىالشخصيةصعوبةالهدفش
كماأندراسةاإلعزاءاتالسببيةلعوامل.سواًءداخلالبيئةالصفيةأوخارجهاعننفسهفيعملياتاالتصال

لهادورأساسيفيإظهارنواحيالتفوقوالتأخرالدراسيالتييظهر ومظاهرصعوباتالتعلملدىالتالمذة
نجازه . (167، 0220 حسين،)تأثيرهاعلىأداءالتلميذومستوىدافعيتهوا 

أنماطاًف يكتسبون القراءة في التعلم صعوبات ذوي بأدائهمالتالمذة الخاصة السببية للقراءات تكيفية غير
ويزداد ،إرادتهمإلىأسبابخارجةعنفشلهمرجعونيُالتالمذةهؤالءأظهرتعدةدراساتأنقدو،المدرسي

كمايزداداحتمالميلهمإلىعزوالنجاحإلىأسباب، الجهد نقص احتمالعزوفشلهمإلىنقصالقدرةأكثرمن
 مثل المهمةخارجية يتعلق.(0210) آخرونو  غباري ودراسة (،0220) الصالح كدراسة سهولة فيما أما
يرجعونالنجاحبدرجةأقلإلىالعواملالقراءةذويصعوباتالتالمذةبأن(0226) رأى القمشبالنجاحفقد

لىعواملخارج،العاديينالتالمذةالشخصيةوالداخليةمن ةيويميلونإلىإرجا نجاحهمإلىسهولةالمهمةوا 
السببيوالسيماالباحثونوحدد . (19، 0226 )القمش، آلين و  ،weiner (1985) واينر فيمجالالعزو
-Yailagh ويالغ وآخرون ،Moreano  (2007) ومورينو ،Allen & Dietrich (1991)وديترتش 

et-al (2009)،وفيالحالةأوفشله.التلميذاألسبابالمدركةلنجاحهيالجهدوالذهنيةأنكاًلمنالقدرة
أنالفشليمكنالتغلبعليهمننظرإليهعلىأنهنتيجةالكفاءةالشخصية،فيحينفإنالنجاحيُالطبيعية

إذيركزالتلميذجهدهعندمايكونهدفهاالندماجفيالمهمةعلىالتمكنمنالتعلم.الجهدخاللبذلمزيدمن
حيثيتحسنإتقانالمهمةبالجهدأوالتعلم.

يجبعلى التحصيلوهنا منأجلزيادة وفهمعزوهم ذويصعوباتالتعلم المعلممالحظةسلوكالتالمذة
نجازوليللنجاحتؤثرفياألهدافالمنتقاة،كماأنتقديراتالتوقعالمستقبلديهم.الدراسي المثابرةفيمحاولةوا 

ذويصعوباتالتعلميميلونإلىالقيامبإعزاءاتخارجيةلكلمنالنجاحوالفشلمقارنًةفالتالمذةهذهاألهداف.
نالتحكمبها،وعلىوجهالتحديدتقلاحتماليةعزوهمالنجاحإلىعواملداخليةمستقرةيمك،بأقرانهمالعاديين
أيضاً تقل إلىكما النجاح عزوهم فيهااحتمالية التحكم يمكن مستقرة غير خارجية عوامل إلى أو الحظ
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عتقدأنالتالمذةيسعونإلىفهملماذاوقعحدثيُيةالعزوواينروفيظلنظرية. (54-51 ،0221)البحيري،
ما.

أوواينربأنبمعنىآخريمكنالقول التلميذلنتيجةتحصيلهنجاحًا ركزعلىالتفسيراتالسببيةالتييقدمها
إلىذاتهأووفشاًل، حينيعملالتالمذةعلىتحقيقأهدافهميكونونفعواملخارجةعنه.إلىذلكبإرجاعها

ذةعلىتحقيقالمعلممساعدةالتالمعلىفيهذهالحالةوأكثردافعيةويجتهدونويجدونلتحقيقهذهاألهداف،
،التعلممنأجلالتعلمواالندماجفيالمهمةالتعليميةوواالبتعادقدراإلمكانعنموضو الدرجاتهذهاألهداف

(أنهفياندماجالمهمةيعتقدالتالمذةأنالجهدوالقدرةشئيانغيرمنفصالن،ويحاولون3990وقدذكررشوان)
لى وا  التمكنمنالعمل، ومتابعة كانتبمثابرة وكلما المبذول، الجهد فيضوء لتطويرها الذاتية قدراتهم تقييم

النجاحفيهاعلىالقدرةالمرتفعة،وبدورهالجهدالمرتفعيؤديإلىالمزيدمنالتعلم.كماأكد المهمةصعبةدلَّ
فيالمهمةوالعزوعلىوجودارتباطموجبقويبينالجهدالمدركواإلشبا وبالتاليتتأكدالعالقةبيناالندماج

الداخليالمنشأللفعل.ويتماختيارالمهامذاتالمستوىالمعتدلمنتوقعالنجاحويكوناألداءفعااًلعندماال
لألداءوأن مطلوبًا ضئياًل أنجهدًا التلميذ اعتقد إذا وينخفضالجهدواألداء يكونمستوىالصعوبةمتطرفًا،

لجهدالمرتفعيزيدمنالجوانبالوجدانيةاإليجابيةكاإلحساسباإلنجازوغيرهالجهدالمرتفعغيرمؤثر،إذأنا
كمايجبعلىالمعلماالهتمامبالتوقعاتألنمنشأنذلكأنيعززثقةالتلميذبنفسه،؛(82، 0228)وقاد ،

يمةاإلنجازوالتحصيلوهذايعطيالمجاللشعورالتلميذبق.واالبتعادعنالتوقعاتالسلبية،اإليجابيةللتالمذة
يتعلقبحالةتلميذينمنتالمذةونطرحهنامثاالًركائزالنجاحفيمابعد.بدورهفيهذهالمرحلةوالذييشكل

:(4)كماهوموضحفيالجدولرقمالصفالرابع
وصف لحالة تلميذين من تالمذة الصف الرابع :(4)رقم  الجدول

 الحالة الثانية الحالة األولى
يكرهمادةالقراءة،يكتبوظائفه،يتابعأحيانًامعفراس

معلمته،وأحيانًاأخرىيحلعلىالسبورة،وهدفهمنذلك
الوصولبأمانإلىالصفالخامس.

رؤىتحبمادةالقراءة،وسوفتساعدهامادةالقراءةالتمكنمن
المواداألخرى،كماتريدأنتساعدهاالمادةفيحياتهافيأن

سةلغةعربية،كماتشعربأنالقراءةممتعةفيحدتصبحمدر
 ذاتها.

مكنالتنبؤبأنحالةرؤىسوفتتعلمأكثرمن(بناًءعلىالحالتينالسابقتين؛أنهي4ُيتبينلنامنالجدولرقم)
فراسفيسعىللحصولعلى أما الدراسية. المستطا منالمادة قدر ألنرؤىتحاولاالستفادة فراس؛ حالة

 لكل الدرجة. السابقة السببي العزو لنظريات عرضنا خالل من لنا يتضح  وكيلي( 1958) رهايدمنكما
المُأن( 1974) وواينر( 1967) الدافعية يُشدة تُثارة أن فكل مكن التوقع، بواسطة بأنحدد التلميذ تيقن ما

وتتأثرتوقعاتبلوغالهدفبمدىثبات.زادتدافعيتهنحوتحقيقالهدف،االستجابةالصادرةستحققالهدف
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السببية. إعزاءاته غيرهوبالنتيجة أم القراءة في ذويصعوباتتعلم كانوا سواًء كانواالتالمذة أم المواد من ا
النجاحإلىعواملمثلالقدرةتالمذةعاديينأممتفوقين، صعوبةالمهمة،والحظوالجهدوفإنهميعزونعادًة

فالتالمذةالذينيدركونأنلديهمإعزاءاتداخلية،الحظبأنالقدرةوالجهدعاملينأساسيينفيالدافعيةللتعلمفنُ
 التحصيل يتابعون عنصرانيمكنبنجاحوثبات،الدراسيإيجابية كونهما والجهد القدرة إلى ويعزوننجاحهم

يعتقدونأنهمجيدونفيبعضالمواد،أماالتالمذةالذينيدركونأنلديهمإعزاءاتخارجيةسلبيةالتحكمبهما،
أخرى، مواد في جيدون المهمةهُف وغير صعوبة أو الحظ إلى نجاحهم يعزون ذلك في بأنهمويشع،م رون

وأنيعملعلى،االهتمامبمسألةالجهدعندالتالمذةالمعلموبالتاليعلىعاجزينعنالنجاحفيبعضالمواد.
نماالتعلم،المرتفعةفقطالدرجاتوليسالحصولعلى،إحساسالتالمذةبقدرتهميتعزيزهاباستمرارحتىينم وا 

التعلم امنأجل دافعية إلىاستثارة باإلضافة للتعلم، واهتماماتهملتالمذة ميولهم ومراعاة إلىالهدف، وصواًل
انتباههوزادتمشاركته،موضو التعلممرتبطًابميلالتلميذنحوذلكالموضو كلماكان":التربويالمنشود شدَّ

 (.0222،042)قطامي وقطامي،."وزادأداؤه

والسيماتوجهات،المعتقداتالدافعيةعلىوالتركيز،نحوالتعلماهتمامالتالمذةتوجيهيجب :خالصة القول
واالستمتا بما،القراءةبقصدالفهمواالستيعابوالتركيزعلىاألهدافالتييمكنأنُيستدلعليهامنالسلوك،

كييتماالستفادةمنهذهالقراءةفيالخبرةالحياتيةالقادمة.ُيقرأ؛

اإلعزاءات التوجهات و  علىي صعوبات القراءة استراتيجيات تدريب التالمذة ذو  -12   
 :الصحيحة

السابقة والدراسات النظري اإلطار مراجعة خالل فع ل توص ،من سببي عزو بناء إلى غرفةالباحث في ال
علىالشكل)الحلقةاألولىمنالتعليماألساسي(مكنأنيستفيدمنهمعلموالصففيهذهالمرحلةيُ.فالصَّ

ا تي:
يكونلديهمففيالمرحلةاالبتدائيةاالنطالقمننجاحاتالتالمذة،وخاصةًعلىمعلمالصَّيجب- عندما
فعلىالمعلمتقديم،يجدبعضالتالمذةصعوبةفيالتعرفعلىالكلمةسابقة،ففيمادةالقراءةمثالًخفاقاتإ

رشدالتلميذإلىالتعرفعلىنفسالكلمة.مرادفاتأخرىللكلمةتُ
بحيثتكونهذهالتوقعاتقابلةللتحقق.،فناءتوقعاتواقعيةألداءالتالمذةفيالصَّب-
بأنالحصولعلىالدرجاتالمدرسيةليسالهدفالنهائي- التعلممنأجلالتعلمهو،إقنا التالمذة نما وا 

األهم،والعملعلىتهيئتهمبأنالعمليوجدفيهأخطاءومنالمتوقعحدوثها.
عطائهم؛معنوياتالتالمذةذوياألداءالمتدنيوالمتوسطرفع- وذلكمنخاللإقناعهمبأنهمتالمذةجيدونوا 

وأصبحواذوشأنفيمابعد.،ضوالصعوباتقرائيةفيبدايةحياتهمأمثلةعنفالسفةوعلماءعظامتعر 
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للتحكم- القابلة القدراتوالعوامل إلى التالمذة أسبابنجاح الهادفة،عزو التعلم واستراتيجيات الجهد مثل
والمفيدة.

.وأنهمنالممكنتعديلها،عزوفشلالتالمذةإلىعواملقابلةللتحكم-
فعلىالمعلمأنيعترفبنجاحهمويعطيهم،عندماينجحالتالمذةبأداءالمهمةالموكلةإليهمبسرعةوسهولة-

مهمةأكثرصعوبة.
ب- التالمذة يفشل إليهم،عندما الموكلة المهمة استخدامهمأداء عدم إلى فشلهم يعزو أن المعلم فعلى

االستراتيجياتكالعزوالسببيوتوجهالستراتيجياتالتعلمالمناسبة، والعملعلىمساعدتهمعلىاكتسابهذه
الهدفوغيرها.

الذيبحيثيكونالمعلمالموجهوالمرشدوالدليل،ةمعزمالئهميتدعيممشاركةالتالمذةفيمشروعاتتعاون-
ساعدالتالمذةفيإدارةهذهالمشروعات.ي
علىمعلمالصفأنيغيرطريقة،عندمانجدبعضالتالمذةيواجهونصعوباتفيأكثرمنمادةتعليمية-

التدريسالتييستخدمها.
وأنمايكتسبوههو،سوفيكونمفيدلهمفيالمدرسةوخارجها،إقناعهمبأنمايكتسبونهمنعلمومعرفة-

.وأنهمبهذاالجهدسوفيحققونأهدافهمالتييرغبونبها،هيبذلوننتيجةجهدهمالذي
منقبلمعلميالصفوالمرشديناالجتماعيين- التالمذة عنطريقتوقعاتالنجاحمن،رفعمستوىأداء

إلىأسبابغيرثابتةمثلنقصالجهد.وتقديمخبراتنجاح،ابثابتةكالقدرةخاللتعديلاإلعزاءاتمنأسب
،متدرجةلهؤالءالتالمذةللتخلصمنالخوفمنالفشل،يتبعهامباشرًةتعليمهمالمهاراتاألساسيةلتعلمالقراءة

كالتعرفعلىالكلمةوصواًلإلىالهدفاألسمىمنالقراءةوهوالفهمالقرائي.
تدريبالتالمذةعلىاإلحساسبالمسؤوليةعمايقومونبهتجاههيتراتيجيةاألخيرةالتييجبمراعاتهااالس-

إلىالهدفاألهمواألغلىوبمعنىآخراإلحساسبالمواطنةكهدفأساسوصوالً.ومجتمعهم،وزمالئهم،أنفسهم
هوالوطنسورية.و

:معناسابقاًنوضحمنخاللهمامرَّ (Causality) مثلحالةعزوسببييُا تيوالنص
ينادي:أينأبي؟أينأمي؟وأخذ فرحًا،ودخل الباب طرق 
؟يابني :مابك األمُ

الرابع.فِّاألولىفيالصَّعلىالمرتبة :خذيوانظري،ياأمي،لقدحصلتُسامر 
مبارك األمُ س: عال،هات امر يا إنها فهيأفضلُوالداك !سيفرحُكاملة ة مألرىالعالمة، منبكثير كثيرًا،

.السابقة العالمة 
منعندمارأىعالمتي،وقدتعلمتُذلك نفسهتوقع جيدًا،والمعلمُلمأستعدلهُالسابقُ:أمياالمتحانُسامر 
النتيجةأنأجتهد.هذه 
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صديقيهذهالمرةجهدًاكبيرًا،وقدنصحتُ،وقدبذلتُالكثيرة إلىالدراسة تحتاجُالكاملة العالمة ياأميإنَّآه 
.مناألوائل ونحنُالخامس فِّإلىالصَّذلك،حتىنترفعُأنيفعل قيساً

؟حًامنالمدرسة فر سامر لماذاعاد 
األولىأمالثانية؟سامرهماأفضلعالمةُأي 

؟املة الكعلىالعالمة حتىحصل سامر ماذافعل 
؟السابقة منعالمته امر سالعبرة هلأخذ 
؟الخامس فِّالصَّفيسامرماطموحُ

لتحديدالعواملالمسؤولة،ُتعتبرعمليةالعزومناألساليبوالطرقالتييلجأإليهاالتالمذةوفي الدراسة الحالية
وفشلهم،عننجاحهمأوفشلهمفيالمهامالمختلفة.فالتالمذةالذينيعزوننجاحهملعواملداخليةكالقدرةوالجهد

يستخدمونآلياتدفاعيةللحفاظعلىاألنا؛لعواملخارجيةكالحظوصعوبةالعمل ويتصفأداءهؤالء.إنما
،وأكثرقدرةعلىمكنمنالموضوعاتالجديدة،ويكونإنجازهموتحصيلهممرتفعالتالمذةبالعملوالمثابرةوالت

،أماالتالمذةالذينيعزوننجاحهمإلىعواملخارجية.التحكمبالبيئة،ولديهمقدرةعاليةعلىحلالمشكالت
علىالنجاح للقدرة يعتقدونبافتقارهم ما كثيرًا داخلية إلىعوامل ويبذلوااليحاولوكما،وفشلهم نأنيعملوا

ويتصفأداءهؤالءالتالمذةبقلةالمثابرة،كماأنلديهمأفكارمرضيةعن.الجهدبغيةالوصولإلىهذاالنجاح
،وأقلقدرةعلىالتحكمبالبيئة،وتتدنىلديهمالقدرةعلىكفاءتهمالذاتية،ويكونإنجازهموتحصيلهممنخفض

 .حلالمشكالت
تالمذةالذينيعزوننجاحهملعواملداخليةكالقدرةوالجهدهماألفضلتحصياًل؛معضرورةبأنالمما تقدم نرى

التالمذة فيإقنا هؤالء يتمثل صحيحًا سببيًا عزوًا النجاح،،إكسابهم من المزيد بذل بأنسببالنجاحهو
نجاحوالفشلمنالعواملغيرواإلقاللمندورالحظوصعوبةالعمل،باإلضافةإلىتعديلاإلعزاءاتالسببيةلل

إلى ثابتة ومنكونها داخلية، بأنها إلىاالعتقاد خارجية ومنكونها للتحكم، قابلة إلىعوامل للتحكم القابلة
إلىتشكيلإعزاءاتسببيةصحيحةلديهمتساعدهمعلى متبدلةومتغيرة.بذلكنصلبتالمذتنا بأنها االعتقاد

تقبلية.التحسنفيالحياةالمسو،والرغبةفيالتعلم،النجاح
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 الثاني الباب

 دراسات سابقة  

 تمهيد.

 .دراسات سابقة في مجال العزو السببيالمحور األول: 

 تعقيب على دراسات المحور األول 

 .دراسات سابقة في مجال توجه الهدفالمحور الثاني: 

 تعقيب على دراسات المحور الثاني

 .مجال صعوبات القراءةدراسات سابقة في : الثالثالمحور 

 تعقيب على دراسات المحور الثالث

 تعقيب عام على الدراسات السابقة

  فروض الدراسة
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 الثاني الباب

 دراسات سابقة  

 :تمهيد
البحوثإذأنالمتكررعلىاألداءالالحق،التحصيليالتالمذةزداداالهتمامفيالسنواتاألخيرةب ثارفشلا

فنظريةكانتمفيدةفيفهمالعالقةبينالعواملالدافعيةوالفشلالقرائي،(Weiner,1985)حولنظريةالعزو
لنتائجالحدثومشاعرهحولالخبرةودافعيتهنحوالخبراتالمستقبلية.وقدأمكنالتلميذالعزوتشيرإلىتوقع

الدراسةالحاليةالخاصةبالعزووترتبطبمتغيراتللباحثالوقوفعلىبعضالدراساتالتيتتعلقبهذاالمجال،
وأساليبتنميتهبشكلخاص.ويتمعرضالدراساتالسابقةتباعًا:عاموعالقتهبمتغيراتأخرى،السببيبوجه

يليكلمجموعةتعقيبعلىمااحتوتهمندراسات،ثميليثمَّتصنيفهافيثالثمجموعاترئيسة،حيثتمَّ
وتشملتصنيفاتالدراساتالسابقةمايلي:السابقة،ذلكالتعقيبالعامعلىالدراسات

 .دراساتتناولتالعزوالسببيوعالقتهبمتغيراتدافعيةأخرى 
 .دراساتتناولتتوجهالهدفوعالقتهبمتغيراتدافعيةأخرى 
 .دراساتتناولتصعوباتتعلمالقراءةوعالقتهابمتغيراتدافعيةأخرى 

وفيمايليعرضلهذهالدراسات:

 بي وعالقته بمتغيرات دافعية أخرىدراسات العزو السب المحور األول:

أنماط العزو السببي التحصيلي وعالقتها بالجنس والتحصيل "بعنوان  (1992) ونشواتي دراسة الطحان .1
الضبط."الدراسي لدى طلبة السنة األولى بجامعة اإلمارات مصدر بين العالقة بحث إلى الدراسة هدفت

 الذكاء،باعتباره من كل وبين الفرد، عند السببي للعزو الشخصية،محددًا االجتماعيوالسمات والمستوى
لألسرة )،واالقتصادي الدراسة عينة جامعة(367وشملت في وطالباتها األول المستوى طالب من طالبًا

المتحدة وأسفرت،اإلماراتالعربية التحكم. اختبارمركز الباحثفيدراسته وجودواستخدم النتائجعنعدم
 بين إحصائيًا دالة وجدتعالقة كما الجنس، وعامل السببي العزو بين إحصائيًا دالة السببعالقة يالعزو

إذإذأثبتتالنتائجوجودفروقدالةإحصائيًابينمرتفعيالذكاءومنخفضيالذكاءفيمصدرالضبط،والذكاء،
 نمايميلمنخفضوالذكاءإلىالضبطالخارجي.يميلمرتفعوالذكاءإلىالضبطالداخليبي
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 يالعزو السببالفروق بين الطالب في "بعنوان Allen and Dietrich,(1991دراسة ألين وديترتش ) .0
هدفتالدراسةإلىمعرفةالفروقبينالطلبة".والدافعية نحو دراسة مادة العلوم في المرحلة العليا بنيويورك

منطلبةالصفالتاسعفينيويورك(73والدافعية.تكونتعينةالدراسةمن)يالعزوالسببمنحيث طالبًا
لمقاييسبأمريكا أشارتالدراسةإلىأنالطلبةذوييالعزوالسبباستجابوا العلوم،وقد فياألداءعلىمادة

بينتالدراس كما الجهد، مثل للتحكم قابلة إلىعوامل نجاحهم المتدنييعزون أناإلناثيعزونالتحصيل ة
 نجاحهنإلىالجهدأكثرمنأقرانهنالذكور.

مدى اتساق التفسيرات السببية لدافعية اإلنجاز لدى المتفوقين والعاديين "بعنوان (:1996دراسة السيد ) .2
هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىمدىاتساقالتفسيرات."من ذوي التخصصات المختلفة من طالب كلية التربية

والكشفعنإمكانيةوجودالسببيةلدافعيةاإلنجازلدىالمتفوقينفيالتخصصاتالعلميةواألدبيةوالصناعية،
والصناعية. واألدبية والجنسعلىالتخصصاتالعلمية اإلنجاز لدافعية التفسيراتالسببية بين للتفاعل تأثير

ب والصناعية والعلمية األدبية التخصصات على العينة المنصورةاشتملت جامعة التربية بكلية الرابعة الفرقة
طالبًاوطالبة.استخدمتالدراسةدرجاتالطالبفيالسنواتالسابقةكدليلللتحصيل،(623عددهم)بمصر

في اختالف وجود عدم الدراسة وبينت الزيات، فتحي إعداد من اإلنجاز لدافعية السببي التفسير ومقياس
الدافعيةلإلنجازبينالمتفوقينفيالتخصصاتالمختلفة،التفسيراتالسببيةلبعضأ باإلضافةإلىعدمبعاد

 تأثيرلتفاعلالتفسيراتالسببيةألبعادالدافعيةلإلنجازعلىالجنسوالتخصصالدراسي.
عزو النجاح والفشل وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى عينة من طالب " بعنوان (:0222دراسة الصافي ) .4

هدفتالدراسةإلىمعرفةالجوانبالتييعزو."بالسعودية المتفوقين والمتأخرين دراسيًا بمدينة أبهاالجامعة 
تمَّ فشلهم. الطالبالمتأخرون أو نجاحهم المتفوقون الطالب )النجاحإليها بصورتيه مقياسالعزو استخدام

بحيثشملت واختبارالدافعلإلنجازكأدواتلدراسته اللغةوالفشلالدراسي( التربيةوكلية العينةطالبكلية
 طالب(.199البالمتأخرينقوامهاطالب،وعينةمنالط199العربية)عينةمنالطالبالمتفوقينقوامها

وتوصلتالدراسةإلىمجموعةمنالنتائج،منأهمها:
بالترتيب:الجهد- الدراسيإلىالجوانبالتالية يعزوننجاحهموتفوقهم -الطالبالمتفوقيندراسيًا -القدرة

الحظ.-المعلم-المزاج-ختبارالموادالدراسيةواال
الدراس- يعزونفشلهموتأخرهم بالترتيب:الطالبالمتأخريندراسيًا يإلىالجوانبالتالية -الحظ-المعلم
الجهد.-القدرة-المزاج-موادالدراسيةواالختبارال
(: بعنوان" أسلوب العزو وما وراء الذاكرة والدافعية األكاديمية متغيرات تنبؤية 0222) دراسة سيد. 5

وماوراء للتحصيل األكاديمي لدى طالب كلية التربية". أسلوبالعزو من كل بحثأثر إلى هدفتالدراسة
 واستخدام األكاديمي.الذاكرة للتحصيل كمتغيراتتنبؤية األكاديمية )الدافعية من الدراسة (192تكونتعينة

منشعبةالطبيعةوالكيمياء.تمَّ تطبيقاستبيانأسلوبالعزوواستبيانماوراءالذاكرةومقياسالدافعيةطالبًا
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بينأسلوبالعزووماوراءالذاكرةوماالعزوإلىوجودعالقاتارتباطيةبينأسلوبالدراسةتوصلتاألكاديمية.
منأكثروالدافعيةاألكاديمية. وراءالذاكرةكانا أشارتالدراسةإلىأنأسلوبالعزوالمستقرومتغيرما كما

المتغيراتتنبؤًابالتحصيلاألكاديمي.
لألهداف الحياتية كمحددات لنمط العالقة بين  ةإكلينيكيدراسة امبريقية "بعنوان  (:0220م دراسة حسين )6

هدفتالدراسةإلىتحديدبعضالعوامل".اإلعزاءات السببية ومستوى التحصيل الدراسي لدى طالب الجامعة
مناإلعزاءاتالسببيةومستوىالتحصيلالدراسيالمكونةلألهدافالحياتيةلدىطلبةالجامعةوعالقتهابكل 

اشتملتعين )لديهم. على الدراسة بأسوان(009ة التربية كلية طلبة من الفرقتينبمصرطالبًا مستوى من
عالم وحسن حسين أحمد خيري إعداد من السببية اإلعزاءات مقياس الدراسة استخدمت والرابعة(. )الثالثة

إلىوجودعالقةقويةبينأه توصلتالدراسة منإعدادهارونالرشيدي. دافالحياةومقياسأهدافالحياة
المجمو –التوقع–الحظ-السهولةأوصعوبةالمهمة-الجهد-وأبعاداإلعزاءاتالسببيةالتالية)القدرة

أبعاد وجميع ألهدافالحياة، المكونة والعوامل الدراسي التحصيل بين عالقة وجود إلى باإلضافة .) الكلي
 اإلعزاءاتالسببيةلذويالمعنىاإليجابيللحياة.

إلىمعرفة".عزى إليها صعوبات التعلماألسباب التي ت  " بعنوان (:0220م دراسة الصالح )7 هدفتدراسته
الفروقبينالطالبفيتحديدهمألسبابصعوباتالتعلموفقًاللمتغيراتالتالية)المدىالعمري،االختصاص،

مشقمنالصفينالثانياإلعداديوالثاني(طالبًاوطالبةمنطالبمدارسمدينةد399اختيار)والجنس(.تمَّ
واستخدمالباحثاختبارعزوأسبابصعوباتالتعلممنإعدادسيفالدينعبدون.،الثانوياألدبيوالعلمي

الثانويالعلميوبينطالبالثانوياألدبيفيمتطلبات بينطالبالثاني فروق أسفرتالنتائجعنوجود
وصعوبةالمهمةوالمهاراتالدراسيةوالمواظبةعلىالدواموتنظيمالوقتلصالحالدراسةمنحيثالوقتوالجهد

ناثالثانياإلعدادي، حيثكانالذكورطالبالعلمي.باإلضافةإلىظهورفروقبينذكورالثانياإلعداديوا 
رقبواًللهذهاألسبابأكثرتأكيدًاعلىهذهاألسبابمناإلناثولكنفيالمرحلةالثانويةكانتإناثاألدبيأكث

 منالذكورفيالصفنفسه.
التفكير اإلبداعي وعالقته بكل من العزو السببي ومستوى الطموح لدى "بعنوان  (:0224دراسة أبو ندي )م 8

هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىالعالقةبينالتفكيراإلبداعي."تالميذ الصفين الخامس والسادس االبتدائي
السببيو الطموحالعزو واإلناثفيمستوىالتفكير،ومستوى الذكور بين الفروق التعرفإلى إلى باإلضافة

والسادسوفيمستوىالطموح.تكونتعينةالدراسةمنطلبةالصفالخامس،وفيالعزوالسببي،،اإلبداعي
المسجلينفيبفلسطيناالبتدائيفيالمدارسالتابعةلوكالةالغوثالدوليةلإلغاثةوالتشغيلفيمحافظةرفح

الدراسي )،3994-3992العام العينة بلغحجم مقياسالعزو(361وقد واستخدمتالدراسة وطالبة. طالبًا
ترجمهوطورهراشدللتفكيراإلبداعيالصورةاللفظيةأ.(Torranceمقياستورانس)السببيمنإعدادالباحث،

ومقياسالطموحاألكاديميللمرحلةالثانويةمنإعدادصالحأبوناهية.ومنأبرزماتوصلتإليهالشنطي،
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الدراسةوجودعالقةارتباطيةبينالعزوللجهدومستوىالطموحوالدرجةالكليةللتفكيراإلبداعي.باإلضافةإلى
السببيوالتفكيراإلبداعي،وكذلكوجودفروق بينالعزو بينالذكورواإلناثفيالعزوالسببيوجودعالقة

 وذلكلصالحمجموعةالذكور.
العالقة بين مفهوم الذات األكاديمي والعزو السببي للنجاح "بعنوان  :Moreano (2007م دراسة مورينو )9

هدفتالدراسةإلىمعرفةالعالقةبينمفهومالذات."والفشل والتحصيل األكاديمي في مرحلة ما قبل المراهقة
مرحلةماقبلالمراهقة.تكونتعينةالدراسةفياألكاديميوالعزوالسببيللنجاحوالفشلوالتحصيلاألكاديمي

طالبةمنالصفينالخامسوالسادسمنالمدارساالبتدائيةفيليمافي(130)طالبًا،(108)،(387من)
وتمَّ السببتطبيقمقياسالبيرو. الدراسة.يالعزو الذاتاألكاديميعلىعينة للنجاحوالفشلومقياسمفهوم

الذاتاألكاديمي عديللنجاحوالفشلفيبُيوالعزوالسبببينتنتائجالدراسةوجودعالقةإيجابيةبينمفهوم
للنجاحوالفشلوالتحصيلاألكاديمييالعزوالسببالجهدوالقدرة.كماأظهرتالنتائجوجودعالقةإيجابيةبين

 وكذالكبينأبعادمفهومالذاتوالتحصيلاألكاديمي.
معتقدات  لعالقة السببية بين أساليب العزو،"ابعنوان  : Yailagh,et,al(2009م دراسة يالغ وآخرون )12

هدفت."طالب المدارسفعالية الذات الرياضية، الفروق بين الجنسين واإلنجاز في مادة الرياضيات من قبل 
الذاتالرياضية، معتقداتفعالية العالقةالسببيةبينأساليبالعزو، الفروقبينالجنسينالدراسةإلىتحديد

(طالبًاوطالبةمنطالب00واإلنجازفيمادةالرياضياتمنقبلطلبةالمدارس.تكونتعينةالدراسةمن)
)(إناثمنا42(ذكور)06الصفالسابع،)  (Sooke, Canadaلمدارسالعامةفيمدينةسوكفيكندا

امُ الدراسة،ولقد بشكلعشوائيلهذه نموذج،فيالرياضيات Amosتحنالطالبمستخدميننموذجاختيروا
اختبارتأسيسمقياسفعاليةالذات،واألداءفيالرياضيات،Modified Stipk,s( 1993المعدل،)ستيبسك

،ومقياستقديردرجةالهدف.أظهرتالنتائجأنLock and Bryan(1968) لوكوبراينـمهاراتالتقييمل 
وأنفعاليةالذاتللطالبكانتمتأثرةبالعزوالسببيبالنسبةللذكورواإلناث، كماالنموذجكاندالإحصائيًا

الطالبكانمنبأبإنجازباإلضافةإلىأنتحديدهدفجدعالقةبينفعاليةالذاتالرياضيةوتحديدالهدف،وُ
،بمعنىأنالطالبالذينيعزونأسبابنجاحهمفيالرياضياتلعواملداخليةيتلقوندرجاتأعلىالرياضيات،

 أماالطالبالذينيعزونأسبابفشلهمفيالرياضياتلعواملخارجيةيتلقوندرجاتأقل.
العوامل التي تؤثر على العزو السببي في أداء تحليل بعض " بعنوان:Nenty ( 2010) م دراسة نينتي11

هدفتالدراسةإلىمعرفةأهمالعواملالتيتؤثر ."مادة الرياضيات بين طالب المدارس الثانوية في ليسوتو
تكونتعينةعلىالعزوالسببيفيأداءمادةالرياضياتبينطالبالمدارسالثانويةفيليسوتوفيبوتسوانا.

 من طالباً(717)الدراسة ليسوتو.(29)من مملكة في ثانوية مربعوتمَّمدرسة إحصائياتكاي استخدام
الدراسة ومقياسالعزوالسببيعلىعينة الرياضيات،وبياناتالمسحالعام فيمادة إلىدرجاتهم .باإلضافة

،الجنسوالخلفيةاألسريةأظهرتالنتائجبأنأكثرالعواملتأثيرًاعلىالعزوالسببيهيالعواملالشخصيةمثل
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خاصة أو عامة المدرسة نو  مثل البيئية المدرسة-والعوامل درس-إدارة الجلوسفيالصفخالل مكان
كلهايمكنأنتؤثرعلىنو العزوالسببيالذييقومبهالمتعلمعندمايصادفهنجاحأوفشلفي،الرياضيات

مهمةأكاديمية.
فاعلية برنامج للتدريب على العزو السببي في رفع مستوى التحصيل "بعنوان  (:0211م دراسة الزق )10

السببيفيرفع."لدى الطلبة الجامعيين العزو للتدريبعلى برنامج فاعلية التحققمن إلى هدفتالدراسة
تكونت.ردنباألمستوىالتحصيللدىعينةمنطلبةالسنةاألولىفيكليةالعلومالتربويةفيالجامعةاألردنية

ذكور(منطلبةالسنةاألولىفيالكلية،تمثلتاإلجراءات29إناث،139وطالبة)طالباً(109)العينةمن
تطبيقهذاالبرنامجعلىتمَّفيضوءاألدبالنظريوالبحثي.يالعزوالسببتطويربرنامجللتدريبعلىفي

القبلي القياس إجراء مع ضابطة أخرى ومجموعة المجموعة هذه بين التحصيل ومقارنة تجريبية، مجموعة
لميوجدأثرالمجموعتين.لكالوالبعدي للتدريبعلىالعزوفيالتحصيل،بينما وجدتالدراسةأنهناكأثرًا

الجنس التفاعلبين فيوالتدريبعلىاللجنسأو تدريبطالب،التحصيللعزو أهمية وجدتالدراسة كما
 السنةاألولىعلىالعزوالسببيللنجاحوالفشل.

العالقة بين عوامل عزو النجاح والفشل الدراسيين وتقدير الذات لدى " بعنوان: (0211) م دراسة كريم10
بين".تالمذة السنة الثالثة ثانوي في والية تيزي وزو بالجزائر إلىمعرفةمدىوجودعالقة هدفتالدراسة

العواملالتييعزوإليهاالتلميذنجاحهأوفشلهالدراسيمنجهة؛وتقديرالذاتعندالتلميذالمقبلعلىاجتياز
 الدراسة بلغتعينة البكالوريا. شهادة 113)امتحان الناجحين( التالمذة مجموعة 113)ومن مجمو ( من

الفاشلين.ولتحقيقأهدافالدراسةطبقالباحثمقياسعزوالنجاحوالفشلالدراسيبصورتيه؛صورةالتالمذة
عزوالنجاحالدراسيوصورةعزوالفشلالدراسي،ومقياستقديرالذات.وقدتوصلتالدراسةإلىمجموعةمن

بينالعواملالداخليةوالخارجيةل عزوالنجاحوالفشلالدراسيينوتقديرالنتائجمنها:وجودعالقةدالةإحصائيًا
الذاتلدى الدراسيينوتقدير النجاحوالفشل فروقبينعواملعزو وكذلكوجود الثالثة. الذاتلدىتالمذة

 تالمذةالسنةالثالثةثانوي.
في  نيأنماط العزو السببي للنجاح والفشل لدى الطلبة الجامعي" :( بعنوان0210م دراسة غباري وآخرون )14

هدفتالدراسةإلىاستقصاءأنماطالعزوالسببيبخبرات".اختيار التخصص في ضوء متغيري الجنس وحريته
تكونت التخصص. النجاحوالفشللدىالطلبةالجامعينفيضوءمتغيريالجنسومدىالحريةفياختيار

بالطريقةالعشوائيةالعنقود408عينةالدراسةمن) وطالبةاختيروا علىالشعبالمطروحةفييةبناءً(طالبًا
باألردنجامعة الخاصة تمَّ،الزرقاء )وقد تغطيمتغيراتالدراسة،(10اختيار عشوائيًا وتكونتأداةشعبة

وزمالئهالمكيفعلىالبيئةاألردنية.وقدبينتالنتائجأنLefcurtليفكورتـ الدراسةمنمقياسالعزوالسببيل
بينماعزواالفشلإلىعواملغيرمستقرةمثلأفرادالدراسةعزواالنجاحإلىعواملداخليةمثلالقدرةوالجهد،

زوعزىإلىمتغيرالجنسفيأنماطالعالجهدوالحظومساعدةا خرين.كماأظهرتالنتائجعدموجودفروقتُ
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والفشلوكذلكعدموجودفروقفيأساليبالعزوالسببيللنجاحالداخليوالخارجي،السببيللنجاحوالفشل،
لعواملمستقرةتعزىإلىمتغيرالحريةفياختيارالتخصص.

 تعقيب على دراسات المحور األول:

دراساتوصفية، .1 خالل من السببي العزو مفهوم بدراسة الباحثين من العديد الدراساتدراسةاهتم هذه من
 .وغيرها(،، أبو نديونشواتي الطحان)

فبعضالدراساتهدفتإلىمعرفةالعالقةبينالعزوالسببيومتغيراتتباينتالدراساتالسابقةفيأهدافها، .3
 كدراسة بين،Moreano, 2007) مورينو)أخرى الفروق التعرفإلى إلى هدفتدراساتأخرى حين في

.بينماهدفت(0220)الصالح الطالبفيالعزوالسببيوالدافعيةوتحديدهمألسبابصعوباتالتعلمكدراسة
الهدف وتوجه السببي العزو بين العالقة معرفة إلى الحالية والدرجةالدراسة التعلم ذوينحو التالمذة لدى

 صعوباتالقراءة.
لدراساتاُأجريت .2 الجامعية،على المرحلة في الطلبة من عينة ودراسة،(1992) ونشواتي الطحانكدراسة

،(1996) السيد ،(0222) وسيد الصافيودراسة ،(0220حسين )ودراسة  غباري وآخرونودراسة
 Allen)ودريترتشألين وهناكدراساتتناولتعينةمنطالبالمرحلةاإلعداديةوالثانويةكدراسة(.0210)

and Dietrich ,1991)،يالغ وآخرونودراسة،(0220) الصالحودراسة (Yailagh, et, al ,2009)،
 ، (0212نينتي )ودراسة الخامس.(0211كريم )دراسة الصفين تالمذة من عينة تناولتا دراستين وهناك

.Moreano, 2007) )مورينو ودراسة(،0224أبو ندي )والسادسهمادراسة
الصَّ تالمذة من عينة تناولها في السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة /فاختلفت االبتدائي تعليمالرابع

.أساسي/
باإلضافةإلىمقاييسأخرىكمقياس،علىمقياسالعزوالسببيكأداةألبحاثهااعتمدتمعظمالدراساتالسابقة .4

الذات وغيرها،،فعالية اإلبداعي للتفكير تورانس العزوومقياس مقياس الحالية الدراسة استخدمت حين في
واختبارتشخيصصعوباتتعلم،باإلضافةإلىاختبارتحصيليفيمادةالقراءة،السببي،استبانةتوجهالهدف

 واختبارالذكاء.للمرحلةاالبتدائية،اللغةالعربية
فقداتفقتالدراساتالتيتناولتعالقةالعزوالسببيبمتغيراتأخرىعلى،فيمايتعلقبنتائجالدراساتالسابقة .0

.فيحين(0220حسين )ةهذهالمتغيراتكدراسبينوجودعالقةإيجابيةودالةإحصائيًابينالعزوالسببيو
 كدراسة المتغيرات وبعضهذه السببي العزو بين عالقة وجود عدم أخرى دراسات  غباري وآخرونبينت

(0210). 
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 دراسات توجه الهدف وعالقته بمتغيرات دافعية أخرىالمحور الثاني: 
يةالذاتوماوراءالمعرفةاهتمتالكثيرمنالدراساتبالعالقةبينتوجهالهدفومتغيراتدافعيةأخرىكفعال

الدافعية،وغيرها، المتغيرات بهذه الهدفإيجابًا توجه ارتباط الدراساتفي هذه نتائج هذهواتفقت من نذكر
الدراسات:

توجهات أهداف الطالب وعالقتها بالمشاركة " بعنوان :Mecce, et ,al (1998دراسة ميسي وآخرون ) .1
داخلالتالمذةهدفتالدراسةإلىمعرفةعالقةماوراءالمعرفةبتوجهأهداف"المعرفية في أنشطة غرفة الصف

اختيارهمعشوائيًاتمَّتلميذوتلميذةبالصفينالخامسوالسادس،(370تكونتعينةالدراسةمن)غرفةالصف،
إيجابيبينماتوصلتالدراسةإلىوجودارتباط.وطبقعليهماستبيانماوراءالمعرفةومقياستوجهالهدف

وراءالمعرفةوالتوجهنحوالتعلم،فيحينكاناالرتباطسلبيبالنسبةألبعادتوجهالهدفاألخرىكاألناوتجنب
منطلب،العمل وراءالمعرفةبداًل إلىاستخدامما يميلوندائمًا بمعنىأنالطالبذويالتوجهنحوالتعلم

 ببذلالجهد.المساعدةمنا خرينأواستراتيجياتتجن
األثر الفارق للتوجهات نحو أهداف خارجية " بعنوان :Patrick, et, al (1999دراسة باتريك وآخرون) .0

بهدفالتقصيعنفروقبينالجنسينفي".ونحو اإلتقان على التنظيم الذاتي للتعلم لدى الذكور واإلناث
)فعالية للتعلم الذاتي التنظيم وقياسات اإلتقان، هدف ونحو هدفخارجي، نحو التوجهات بين االرتباطات

(440)الذات،استراتيجياتالتنظيمالذاتيواالستراتيجياتالمعرفية(.أشارتالدراسةالمسحيةالتيأجريتعلى
عوالثامنإلىأنالذكوركانواأكثرتوجهًاخارجيًامناإلناث،فيحينسجلتاإلناثطالبًامنالصفينالساب

 استخدامًاأكثرلالستراتيجياتالمعرفيةمنالذكور.
العالقة بين أهداف التحصيل والمعتقدات " بعنوان :Pajares, et, al (2000) دراسة باجرز وآخرون .0

نقاط."الكتابة والعلومالدافعية لدى طالب المدرسة المتوسطة في  على الضوء إلقاء إلى الدراسة هدفت
 نتائج بين      (1996) دراسةونتائج  Midgley and Middleton(1997) دراسةاالختالف

Harackiewecz،مستقلتين دراستين عنطريق الدراسة هذه بنتائج إلىومقارنتهما األولى تهدفالدراسة
لكلنو مناألنوا الثالثةمنأهدافاإلنجازفيالكتابةأنتسهمبشكلمستقلتحديدالدرجةالتييمكنفيها

للتنبؤبفعاليةالذاتومفهومالذاتللكتابةوالفهمالقرائيفينموذجمضبوطلإلنجازفيالكتابة.والدراسةالثانية
كانتأهدا إذا الكتشافما أخرىوفيمقررالعلوم نفسالهدفولكنعلىعينة تختلفعلىلها فالعلوم

(طالبًاوطالبةمنطالبالمدرسة407)أساسالعرقأمالجنسأمال؟وطبقتالدراسةاألولىعلىعينةمن
تماستخدامعدةمقاييسفيالدراسةوهيأهدافاإلنجاز،فعاليةالذاتللكتابة،الفهمالقرائي، المتوسطةكما

وأهدافالتعلمب.أسفرتنتائجالدراسةعنوجودارتباطبينأهدافدرجاتالطالفعاليةالذاتللتنظيمالذاتي،
بفعاليةالذاتللكتابة،الدرجةوأنأهداففيالكتابة،(األداء)الدرجة للكتابةالتعلموأنأهدافارتبطتإيجابًا
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،مهمةأقوىمنالذكورارتبطتسلبيًابالفهمالقرائي،وفيمايتصلبالفروقبينالجنسينفاإلناثسجلنأهدافًا
من) علىعينة الثانية السابقة381وأجريتالدراسة منطالبالمرحلة طالبًا إتبا اإلجراءاتذاتهاوتمَّ،(

باإلضافةإلىدرجاتتحصيلالطالبفيمقررالعلوم،وأسفرتالنتائجعنوجود،المتبعةفيالدراسةالسابقة
بفهمالتعلمفيمجالالعلوم.وكانتأهدافالدرجةدفوههدفالتعلمارتباطقويبينتوجهات تنبأتسلبيًا

 مادةالعلوم.
استخدام بنية الهدف وتوجه الهدف في التنبؤ بدافعية "بعنوان  : Wolters(2004دراسة والترز ) .4

هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىكيفيةارتباطالمكوناتالمختلفةلنظريةتوجهالهدف."ومعرفة وانجاز الطالب
نجازهمفيالرياضيات،تكونتالدرجة،وأهدافالتعلم)أهداف (بكلمندافعيةالطالبومشاركتهمالمعرفيةوا 

قاستبانةتقريرذاتيتحددتطبي،وتمَّبأمريكاالعلياويةطالبًامنطالبالمدرسةالثان(030عينةالدراسةمن)
بنيةأهدافغرفةالصفالمدركةلهؤالءالطلبة،وتوجهاتاألهدافالشخصيةواستخدامهمالستراتيجياتالتعلم

قدارتبطالتعلموتوجهالتعلمالمعرفيةوماوراءالمعرفية،ودرجاتهمفيالرياضيات،وأشارتالنتائجإلىأنبنية
 .أقلتأثيرًاعلىالنتائجالدرجةيعالمجاالت،بينماكاننموذجالعالقاتلتوجهأهدافبالنتائجاإليجابيةفيجم

توجهات أهداف اإلنجاز والمعتقدات الذاتية وعالقاتهما باستراتيجيات " بعنوان (:0225)دراسة رشوان  .5
التنبؤباستراتيجياتالتعلم."التعلم المنظم ذاتيًا لدى طالب الجامعة هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىإمكانية

البحث، موضو البحثمنخاللتوجهاتاإلنجازوالمعتقداتالذاتيةلدىالطالبعينة ذاتيًا ومدىالمنظم
العي أفراد عدد بلغ باختالفبروفيالتتوجهاتأهدافالطالب، ذاتيًا المنظم نةاختالفاستراتيجياتالتعلم

(299)( 143طالبوطالبة جنوب108طالبًا، جامعة بقنا، التربية بكلية الثالثة منطالبالفرقة طالبة(
الباحث،مقياسبمصرالوادي منإعداد ذاتيًا المنظم ،وتكونتأدواتالدراسةمنمقياساستراتيجياتالتعلم

الباحث منإعداد ذاتيًا المنظم الذاتيةفيالتعلم مقياسالفاعلية الباحث، توجهاتأهدافاإلنجازمنإعداد
باإلضافةإلىمقياس(3994)أيضًا،مقياسموضعالضبطاألكاديميمنإعدادعبدالمنعماحمدالدردير .

.وتوصلتالدراسةإلىصيغتنبؤية(1000)تقديرالذاتلطالبالجامعةمنإعدادأحمدمحمدحسنصالح
باإلضافةإلىاختالف،الستراتيجياتالتعلمالمنظمذاتيًامنخاللتوجهاتأهدافاإلنجازوالمعتقداتالذاتية

 ختالفًادااًلإحصائيًاباختالفبروفيالتأهدافاإلنجاز.استراتيجياتالتعلمالمنظمذاتيًاا
أنماط األهداف عند طلبة جامعة مؤتة وعالقتها باستراتيجيات الدراسة " بعنوان (:0226دراسة الزغول ) .6

هدفتإلى."التي يستخدمونها هدفتالدراسةإلىاستقصاءعالقةأنماطاألهدافباستراتيجياتالدراسةكما
لكلمناستراتيجياتالدراسة،،بةتبنيطلبةجامعةمؤتةألنماطاألهدافالكشفعننس ونسبةاستخدامهم

اختيارهمبالطريقةالعنقوديةمنكليةا دابوالعلومالتربويةتمَّ،طالبًاوطالبة(227)وتكونتعينةالدراسةمن
وقائمةطريقةباألردن المختصرة.واستخدمفيالدراسةمقياستوجهاتاألهداف، المنمقة .(RASI) الدراسة

أهداف%89,6وقدأظهرتالنتائجأن وتعلممنطلبةجامعةمؤتةلديهم أهداف42,1%، –درجةلديهم
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بينأهدافالتمكن–درجةلديهمأهداف%72,4إقدام،و تجنبوأظهرتالدراسةوجودارتباطدالإحصائيًا
_إقدامواستراتيجيةالدراسةالسطحية،الدرجةستراتيجية،وبينأهدافوكلمناستراتيجيتيالدراسةالعميقةواال

 تجنباستراتيجيةالدراسةالسطحية.–الدرجةوبينأهداف
براهيم .7 التنبؤ باالندماج المعرفي وتوجه األهداف والكفاءة اللغوية " بعنوان (:0226) دراسة إسماعيل وا 

هدفت."اإلنكليزية الموهوبين لغويًا من خالل المعتقدات المعرفيةالمدركة والتحصيل األكاديمي لطالب اللغة 
أجنبية كلغة اإلنكليزية للطالبالموهوبينفياللغة المعتقداتالمعرفية إلىمقارنة العاديينالدراسة ،وأقرانهم

المد اللغوية الهدفوالكفاءة باالندماجالمعرفيوتوجه المعتقداتعلىالتنبؤ هذه قدرة والتحصيلومعرفة ركة
األكاديميللطالبالموهوبينفياللغةاإلنكليزيةمنخاللهذهالمعتقداتالمعرفية.اشتملتعينةالدراسةعلى

باإلضافةإلىمجموعةمنالطالبالعاديين(26مجموعةمنالطالبالموهوبينفياللغةاإلنكليزية) طالبًا
الت136) األدوات الدراسة واستخدمت طالبًا. مقياس( الهدف، مقياستوجه المعرفي، مقياساالندماج الية:

الكفاءةاللغويةالمدركةومقياسالمعتقداتالمعرفيةوغيرها.أشارتالنتائجإلىأنالطالبالموهوبينفياللغة
لمقياسالمعت الستة العاديينوذلكفياألبعاد أقرانهم من أكثرنضجًا معتقداتمعرفية لديهم قداتاإلنكليزية

اللغةاالنكليزيةتتمتعبقدرةعاليةف،اتالمعرفيةللطالبالموهوبينالمعرفية.كماأشارتالنتائجإلىأنالمعتقد
 .علىالتنبؤبالمتغيراتموضعالدراسة

العالقة بين توجهات أهداف اإلنجاز واستراتيجيات التعلم " بعنوان :Li Jinbo (2007)دراسة لي جينبو  م 8
وزعت".بالصين األكاديمي لطلبة المدرسة الثانوية في هانجزو وزهيجانغواإلنجاز  استبانة خالل من

الثانوية423على) طالبالمدرسة من طالبًا هدفاإلنجاز"( توجه بين العالقة معرفة إلى الدراسة هدفت .
استراتيجياتالتعلمارتبطتواستراتيجياتالتعلمواإلنجازاألكاديمي،وأظهرتالدراسةبأنتوجهأهدافاإلنجازو

ثردالمباشرعلىاإلنجازاألكاديميمنخاللأوكانالستراتيجياتالتعلم،بشكلكليباإلنجازاألكاديمي
ثردالمباشرعلىاإلنجازأتأثيراالستراتيجياتالمعرفيةواستراتيجياتالدافعية،وكانلتوجهأهدافاإلنجاز

 ثردالومباشرعلىالعالقةبينهما.أمتغيراستراتيجياتالتعلمحيثكانلهوتوسطهذهالعالقة،األكاديمي
."العالقة بين األهداف وما وراء المعرفة والنجاح األكاديمي" بعنوان :Coutinho (2007دراسة كوتينو )م 9

والنجاحاألكاديميعلى،ماوراءالمعرفة،الدرجةوأهدافالتعلمهدفتالدراسةإلىاختبارالعالقةبينأهداف
فيالوالياتالمتحدةاالمريكية،وذلك(نورثنإيلينوس)طالبًاوطالبةمنطلبةجامعة(170عينةمكونةمن)

باستخدامثالثةقوائمهي:قائمةتوجهالهدف،قائمةالوعيماوراءالمعرفي،وقائمةلقياساألداءاألكاديمي،
واألداءاألكاديميولمترتبطالتعلمزالمتوسطيؤثرعلىالعالقةبينأهدافوأشارتحليلاالنحدارإلىأنتمي

 باألداءاألكاديمي.الدرجةأهداف
العالقة بين استراتيجيات التعلم والتحصيل األكاديمي لدى طالب " بعنوان :(0229) م دراسة المصري12

امتالك ."باألردن وطالبات كلية العلوم التربوية بجامعة اإلسراء الخاصة مستوى تعرف إلى البحث هدف
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استراتيجياتالتعلملدىطلبةكليةالعلومالتربويةفضاًلعنمعرفةالفروقفيمستوىهذهاالستراتيجياتوفقًا
 العينة بلغحجم طُ(80)لمتغيريالجنسوالتحصيلالدراسي. وطالبة، استراتيجياتطالبًا استبانة بقتعليهم

النتا وأشارت تُالتعلم. ولم التعلم، الستراتيجيات متوسط مستوى إلى فيئج الجنسين بين فروقًا النتائج ظهر
بُ بين موجبة ارتباطية عالقة وجود النتائج وبينت االستراتيجيات، هذه للتعلممستوى التعلم استراتيجيات عد

 والتحصيلالدراسي.
لدى طالب المرحلة الثانوية العامة وعالقته الوعي بما وراء المعرفة " بعنوان (:0211م دراسة سليمون )11

وراءالمعرفةوتوجهاتأهداف."بتوجه الهدف وتحصيلهم الدراسي إلىمعرفةالعالقةبينما هدفتالدراسة
العامة الثانوية الدراسي،الطالبفيالمرحلة بمستوىتحصيلهم ).وعالقتها العينة أفراد طالبًا333بلغعدد

استخداماألدواتالتاليةفيالدراسةثالثالثانوياألدبيفيمدارسمدينةطرطوس،وتمَّمنطالبال(وطالبة
االمتحانية:وهي الدورة للطالبفي الدراسي وقياسالتحصيل الهدف، مقياستوجه المعرفة، وراء ما قائمة

درجةفقط،فيحينلماألولى.وتوصلتالدراسةإلىوجودارتباطبينماوراءالمعرفةوتوجهالهدفنحوال
 يكنهذااالرتباطموجودبينماوراءالمعرفةبأبعادهاالمختلفةوالتحصيلالدراسي.

الخارجية" لدى  - "الداخلية المعتقدات المعرفية والتوجهات الدافعية" بعنوان (0212) دراسة أبو هاشم. 10
إلىالتعرفعلىالفروقفيكلمنهدفالبحث."مرتفعي ومنخفضي التحصيل الدراسي من طالب الجامعة

والخارجية الداخلية الدافعية والتوجهات المعرفية إناث(المعتقدات الجنس)ذكورـ لمتغير إلى،وفقًا باإلضافة
والخارجية الداخلية الدافعية والتوجهات المعرفية المعتقدات بين العالقة على في،التعرف منها كل سهام وا 

بقطُ،بالسعوديةطالبًاوطالبةبكليةالتربيةجامعةالملكسعود(289)العينةمنوتكونتالتحصيلالدراسي،
:يوأظهرتالنتائجمايلعليهماستبيانالمعتقداتالمعرفيةومقياسالتوجهاتالدافعية

الداخل والتوجهاتالدافعية المختلفة بأبعادها المعرفية المعتقدات واإلناثفي الذكور بين فروق وجود يةعدم
والتوجهاتالدافعية المختلفة بأبعادها بينالمعتقداتالمعرفية ارتباطية إلىوجودعالقة باإلضافة والخارجية.
الداخليةوالخارجية،وكذلكيمكنالتنبؤبالتحصيلالدراسيمنالتوجهاتالدافعيةالداخليةفقط،بينمالمتنبأكل

لخارجيةبالتحصيلالدراسيلدىطلبةكليةالتربية.منالمعتقداتالمعرفيةوالتوجهاتالدافعيةا
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 :الثانيتعقيب على دراسات المحور 
 الزغولودراسة(0225) رشواناستخدمتبعضالدراساتعينةمنالطلبةفيالمرحلةالجامعية،كدراسة.1
وغيرها.(Coutinho, 2007) كوتينوودراسة(0226)

 Mecce & etميسي وآخرون )وهناكدراسةتناولتعينةمنطالبالمرحلةاالعداديةوالثانويةكدراسة.3
al 1998) ودراسة (Pajares, et, al, 2000) باجرز وآخرون،  ,Li Jinbo) لي جينبوودراسة

(.0211) سليمونودراسة(2007

عنالدراس.2 الحالية تعليماتاختلفتالدراسة االبتدائي/ الصفالرابع منتالميذ عينة فيتناولها السابقة
 أساسيفيمحافظةالالذقيةفيالجمهوريةالعربيةالسورية.

إلىمقاييسأخرى.4 باإلضافة ألبحاثها الهدفكأداة توجه علىاستبيان الدراساتالسابقة اعتمدتمعظم
 متنوعةمثلقائمةماوراءالمعرفةوغيرها.

الموضوعاتاألكاديمية.0 على الهدفوأثره توجه من المختلفة األنوا  الدراساتالتيأجريتعلى معظم
 فيالبيئةالمحلية._علمالباحث_،ولميتمالتحققمنهافيحدودوالعربيةالمختلفةأجريتفيالبيئاتالغربية

وعالقتهبمتغيرات،الدراساتالتيتناولتتوجهالهدففيمايتعلقبنتائجالدراساتالسابقة،فقداتفقتمعظم.6
المتغيراتدافعية الهدفوبينهذه بينتوجه إحصائيًا دالة ايجابية كدراسةالدافعيةأخرىعلىوجودعالقة
وبعضهذهالمتغيراتالدرجة،فيحينبينتدراساتأخرىعدموجودعالقةبينأهداف(0211) سليمون
 (. Coutinho, 2007كوتينو )كدراسة
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 وعالقتها بمتغيرات دافعية أخرى دراسات صعوبات القراءةالمحور الثالث: 
هدفتمعظمالدراساتالتيتتعلقبصعوباتتعلمالقراءةإلىالتعرفعلىعالقةصعوباتالتعلممعالمتغيرات

دراساتأخرىسنرىبينما،باإلضافةإلىالتعرفعلىأهمالعواملالمساهمةفيصعوبةتعلمالقراءة،الدافعية
عالجتصعوباتالتعلممنخاللالمتغيراتالدافعيةنذكرمنهذهالدراسات:

العوامل المساهمة في صعوبة تعلم القراءة لدى طالب المرحلة " بعنوان (1996دراسة السرطاوي ) .1
هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىأهمالعواملواألسبابالتيتسهمفيصعوبةتعلمالقراءةلدىعينة".االبتدائية

طالبًامن(232منطالبالمرحلةاالبتدائيةممنيعانونصعوبةفيتعلمالقراءة.اشتملتعينةالدراسةعلى)
الرياض فيمدينة االبتدائية و(161)مهمنبالسعوديةطالبالمرحلة فيالقراءة يعانونمنصعوبة طالبًا

بندًاموزعةعلى(24)وقدصممالباحثأداةاشتملتعلى،طالبًااليعانونمنمثلتلكالصعوبات(163)
االنفعالي،خمسة البعد االجتماعي، المعرفي،البعد هيالبعد وقدأبعاد القراءة. نحو الجسمي،االتجاه البعد
وقدتبعتهاالمشكالت،االتجاهاتالسببيةنحوالقراءةأكثرالعواملالتيأسهمتفيصعوبةتعلمالقراءةكانت

كماأنالمشكالتاالنفعاليةوالجسميةوالمشكالتاالجتماعيةفيالمرتبةالثالثة،،االنفعاليةفيالمرتبةالثانية
ةفقط،بلتظهرلدىالطالبالعاديينأيضًا.التقتصرعلىالطالبالذينيعانونمنصعوبةفيالقراء

دراسة لبعض المتغيرات المعرفية والوجدانية المرتبطة بصعوبات تعلم "بعنوان  (1999) السباعيدراسة  .3
هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىالفروقبين ."القراءة لدى تالميذ الصف الرابع  من التعليم األساسي باليمن

 العاديين إلىالتالمذة هدفت كما والوجدانية، المعرفية بعضالمتغيرات في القراءة صعوبات ذوي والتالمذة
العاديين التالمذة لدى الدراسي بالتحصيل المرتبطة والوجدانية المعرفية المتغيرات بعض أثر عن الكشف

منذويصعوبات(188)هممنتلميذًاوتلميذة(228)تكونتعينةالدراسةمنوالتالمذةذويصعوباتالقراءة.
باإلضافةإلىثمانية،استخدامأربعةاختباراتتشخيصيةفيمادةالقراءةمنالعاديين،وتمَّ(109)القراءةو

 بطارية من مأخوذة واختبار،DASاختبارات الضبط كمركز الوجدانية المتغيرات تقيس الدافعيةواختبارات
بينالتالمذةالعاديينوالتالمذةذويصعوباتالتعلمفيالقراءةلإلنجاز،وأسفرتالدراسةعنعدموجودفروق

الذات تحقيق الضبط، مركز لإلنجاز، الدافعية الوجدانية، المتغيرات بين،في عالقة وجود إلى باإلضافة
ئيوكذلكبينتحقيقالذاتوالتحصيلالقرا،المعالجةالمعرفيةالمتتابعةوالتحصيلالقرائيلدىعينةالدراسة

.لدىنفسالعينة
صعوبة القراءة والكتابة وعالقتها بمفهوم الذات لدى تالميذ الطور الثالث "بعنوان:  (0225دراسة كادي ) .0

مفهومالذاتلدىتالميذوهدفتالدراسةإلىدراسةالعالقةبينصعوبةالقراءةوالكتابة."من المدرسة األساسية
الجهرية،الطورالثالثمنالمدرسةاألساسية أثناءالقراءة التلميذ وتعرفصعوبةالقراءةوالكتابةالتييجدها

اإلبدالأوالتكرارلبعضالحروففيالمتمثلةفيالتوقفات،االنحباسات،ظهوربعضاألخطاءمثلالحذف،
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والصرفية،أماالكتابةفتتمثلفيصعوبةفهمالجملفيالنصواألخطاءالنحويةالنصمعبطءمعدلالقراءة،
وتمَّ.بالجزائر(تلميذمنمرحلةالطورالثالثمنالمدرسةاألساسيةبورقلة199وتكونتعينةالدراسةمن)

الذات واختبارمفهوم والكتابة القراءة أدواتمنمثلاختبارصعوبة حيثدلتالنتائجعلىوجود،استخدام
 .معمفهومهمللذاتالتالمذةيمنهاعالقةموجبةبينصعوبةالقراءةوالكتابةالتييعان

بعض المتغيرات المعرفية والالمعرفية لدى عينة من ذوي صعوبات التعلم "بعنوان  (0225دراسة عامر ) .4
."والعاديين تميز التي والالمعرفية بعضالخصائصالمعرفية الكشفعن إلى ذويالتالمذةهدفتالدراسة

أقرانهم عن والرياضيات القراءة في التعلم منصعوبات عينة الدراسة وضمت 48)العاديين، ذوي( من
العاديينبدونصعوباتتعلممنتالميذالصفالرابعاالبتدائيمناثنتاالتالمذةمن(37)صعوباتالتعلم،

استخدامأدواتاختبارالقدرةوتمَّ،بمصريةعشرمدرسةمنالمدارسالحكوميةالتابعةإلدارةكفرالشيخالتعليم
 النيورولوجي مسح _اختبار اختبارالعقلية القراءةالسريع، في التعلم تشخيص،تشخيصصعوبات اختبار

وقدأسفرتنتائجالدراسةعنوجودتأثير.صعوباتالتعلمفيالرياضيات_مقياسالعزوالسببيللنجاحوالفشل
ذويصعوباتالتعلمفيالقراءة(بالنسبة-ذويصعوباتالتعلمفيالرياضيات-عاديينداللنو المجموعة)ال

الذاتاألكاديمي السببي،لمفهوم العزو بالنسبةألبعاد لنو المجموعة تأثيردالبالنسبة إلىوجود باإلضافة
والفشل والقدرة،التالمذةف،للنجاح الجهد إلى فشلهم أو نجاحهم يعزون العاديين يعزو ذويالتالمذةبينما

فروقفيبينمالمتوجدمساعدةا خرين.وصعوباتالتعلمالنوعيةنجاحهمأوفشلهمإلىسهولةالمهمة،الحظ،
.عزىلمتغيرالجنسمستوىصعوباتتعلمالقراءةتُ

معرفية الشخصية والالدافعية للقراءة وعالقتها ببعض المتغيرات " بعنوان (0226) وآخرون دراسة النصار .5
ببعضالمتغيرات."ةلدى طالب المرحلة المتوسط للقراءة الدافعية عالقة التعرفعلى إلى الدراسة هدفت

التحصيلالدراسي(لدىطالبالميولالقرائية،االتجاهنحوالقراءة،الشخصيةوالمعرفية)مفهومالذاتالقرائي،
 وكذلك الرياض. مدينة في المتوسطة علىالمرحلة ) ،الثالث الثاني )األول، الدراسي الصف تأثير دراسة

مكانيةالتنبؤبالتحصيلالدراسيمنالدافعيةللقراءة،واالتجاهنحوالقراءة،والميولالقرائية.،الدافعيةللقراءة وا 
( من الرياض(207وتكونتالعينة بمدينة المتوسطة المرحلة في )،بالسعوديةطالبًا فيطال(110منهم بًا

فيالصفالثاني،(119)الصفاألول، تطبيقاستبيانالدافعيةطالبًافيالصفالثالث.وتمَّ(123)طالبًا
القرائيللقراءة، الذات القراءة،،ومقياسمفهوم نحو القرائية،ومقياساالتجاه تمَّومقياسالميول معرفةكما

النهائية،وبينتنتائجالدراسةوجودفروقذاتداللةبيندرجاتالتحصيلالدراسيمنواقعنتائجاالختبارات
للقراءة، الدافعية من: كل في المتوسطة المرحلة في ،الثالث( الثاني )األول، الذاتالصفوفالثالثة مفهوم

بمكوناتهاوالميولالقرائية،باإلضافةإلىوجودارتباطموجببينالدافعيةللقراءةاالتجاهنحوالقراءة،القرائي،
وكل القرائي،من:الفرعية الذات القراءة،مفهوم نحو القرائية،واالتجاه الدراسي،والميول لكوكذوالتحصيل

 االتجاهنحوالقراءة،والميولالقرائية.إمكانيةالتنبؤبدرجاتالتحصيلالدراسيمن:مفهومالذاتالقرائي،
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العوامل المرتبطة بصعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية وعالقتها " بعنوان (0228دراسة خليفة والزيود ) .6
إلىالتعرفعلىالعواملالمرتبطةبصعوباتالتعلم."ببعض المتغيرات بخصائص،هدفتالدراسة وعالقتها

ومعلمةبمدارس709ذويصعوباتالتعلم،وتكونتالدراسةمنعينتين،العينةاألولىمن)التالمذة (معلمًا
وطبد قطر، ولة المرتبطة العوامل مقياس عليهم خصائصبق تقدير وقائمة التعلم، ذويالتالمذةصعوبات

صعوباتالتعلم.وقدأسفرتنتائجالدراسةعلىالنقاطالتالية:إنأعلىمستوياتالعواملالمرتبطةبصعوبات
جدعالقةارتباطيةبينالعواملكماوُعوامل،ثمالمنهجومايرتبطبهمنالتعلمهيالعالقةبينالمعلموالتلميذ،

نهيمكنالتنبؤأوأوضحتنتائجالدراسةذويصعوباتالتعلم،التالمذةالمرتبطةبصعوباتالتعلموخصائص
جدأنالنشاطحيثوُذويصعوباتالتعلم،التالمذةبمستوياتالعواملالمرتبطةبصعوباتالتعلممنخصائص

همااألكثرإسهامًافياإلحساسبالعجزوعدمالثقةفيالنفس.الزائدونقصاالنتباه
دافعية اإلنجاز لدى الطالب ذوي عالقة بين مفهوم الذات القرائي و ال": بعنوان (0228)دراسة أحمد  .7

هدفتالدراسةإلىالكشفعنطبيعةالعالقةبين."صعوبات التعلم بالحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي
دراكالصعوبةفيرائيوهياالتجاهنحوالقراءةوالعواملالمكونةلمفهومالذاتالق ،القراءةوالكفاءةفيالقراءةا 

39ذكورو39(تلميذًاوتلميذة)49بلغتعينةالدراسة).بينبعضالعواملالنفسيةالمرتبطةبدافعيةاإلنجازو
الصفالثالثاالبتدائيمنمدرس منتالميذ االبتدائيةإناث( أوسيم األدواتالتالية:وتمَّ.بمصرة استخدام

 القرائيةاستمارة مقياسمفهومو،ومقياسالدافعيةلإلنجاز،واختبارالذكاءلألطفال،مالحظةصعوباتالتعلم
القرائي. الذات متوسطات بين فروق وجود إلى الدراسة ووتوصلت الذكور من العينة تالميذ بيندرجات

مقياسالدافعيةلإلنجازلصالحعلىمقياسمفهومالذاتالقرائيومتوسطاتدرجاتتالميذالعينةمناإلناث
باإلضافةإلىوجودارتباطبين الذاتوالعينةمناإلناث. ،المقياسككلالقرائيكلمنأبعادمقياسمفهوم

ناث(.ذةالعينة)ذكوروسككللدىتالمالمقياأبعادمقياسالدافعيةلإلنجازوبينو  ا 
أساليب التعلم لدى الطالب المتفوقين عقليًا ذوي صعوبات التعلم والعاديين " بعنوان (0229دراسة سليم ) .8

هدفتالدراسةإلىالتعرفعلىأساليبالتعلمالشائعةلدىكلفئة."وعالقتها بالسمات السلوكية المميزة لهم
المختلفة،منفئاتالدراسة ألساليبالتعلم الفئاتفيتبينهم إلى،والكشفعنالفروقاتبينهذه باإلضافة

التعلمعنالكشف أساليب بين االرتباطية الدراسة،العالقة فئات من فئة لكل المميزة السلوكية والسمات
 –الثالثة)متفوقينعقليًا الد.عاديين(–متفوقينذويصعوباتالتعلم الصفوتكونتعينة منتالميذ راسة

استخداممنالمدارسالحكوميةوالتجريبيةفيمحافظةالسويسبمصر.وتمَّ)األول،الثاني،الثالثاإلعدادي(
للتالميذالمتفوقينو باإلضافة،ذويصعوباتالتعلمالتالمذةاألدواتالتالية:قائمةالمؤشراتالسلوكيةالمميزة

نتائجالدراسةوجودفروقبينالذكورواإلناثفيأساليبالتعلملصالحاإلناثإلىمقياسأساليبالتعلم.بينت
والسمات التعلم أساليب بين ارتباطية عالقة وجود إلى باإلضافة الهدف، نحو التوجه أسلوب تبني والسيما
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 الفئة داخلهذه التنبؤ وكذلكيمكن ذويصعوباتالتعلم، عقليًا المتفوقين لدىفئة بأساليبالتعلمالسلوكية
السيماأسلوبالتوجهنحوالهدفمنخاللالدافعيةوالمبادرةوالقيادة.

أثر برنامج تدريبي قائم على بعض استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا في " بعنوان (0229) بيغدراسة الز  .9
الدراسةإلىتقديمبرنامجهدفت". الدافعية والتحصيل الدراسي لدى عينة من التالمذة ذوي صعوبات التعلم

باإلضافةإلىدراسةأثرالتدريبعلىالبرنامجفيكلمن،قائمعلىبعضاستراتيجياتالتنظيمالذاتيللتعلم
من العينة تكونت الدراسة. عينة لدى األكاديمي واألداء الداخلية الدافعية وتلميذة(06)مستوى تمَّ،تلميذًا

أدواتالتشخيصاألولية:تطبيقعددمنأدواتالدراسةمنهايةوضابطة.وتمَّتقسيمهمإلىمجموعتين،تجريب
ذويصعوباتالتعلم الذاتيللتعلم،لتشخيصالتالمذة الداخلية،ومقياسالتنظيم الخارجية.ومقياسالدافعية

الداخل وفيالدافعية ذاتيًا المنظم فروقفياستراتيجياتالتعلم إلىوجود بين–يةوتوصلتالدراسة الخارجية
التجريبية المجموعة فيالقياسالبعديلصالحومتوسطدرجاتالمجموعة،متوسطدرجاتتالميذ الضابطة
 متوسطدرجاتتالميذالمجموعةالتجريبية.

صعوبات تعلم القراءة لدى تالمذة الصف الرابع األساسي وتصور مقترح " بعنوان (0212) دراسة النوري .12
بين."لعالجها القراءة كانهناكفروقفيمستوىصعوباتتعلم إذا ما إلىمعرفة التالمذةهدفتالدراسة

تلميذًا(80)متدن(.اشتملتعينةالدراسةعلى–متوسط–)متفوقعزىللمعدلالدراسيللعامتُ،والتلميذات
الصفالرابعاألساسي منتالمذة ومعلمةمنمعلمي(40و)،وتلميذة للصفمعلمًا العربية ومعلماتاللغة

الدولية الغوث وكالة مدارس في األساسي للمعلمينبفلسطينالرابع مفتوح سؤال الدراسة استخدمت وقد ،،
استبان،والمشرفين العربية، تدريساللغة طرق مجال في لدىةوالمتخصصين القراءة تعلم صعوبات لتحديد

ماوردفياالستبانةمنصعوبات،واختبارتشخيصيفيالقراءة.تالمذةالصفالرابع،بطاقةمالحظةللتأكدم
،وتوصلتالدراسةإلىعدموجودفروقفيمستوىصعوباتتعلمالقراءةلدىتالمذةالصفالرابعاألساسي

تعزىلمتغيرالجنس)تالميذتلميذات(.فيحينلمتوجدفروقفيمستوىصعوباتتعلمالقراءةلدىتالمذة
 متدن(.–متوسط–ابعاألساسيتعزىللمستوىالدراسيالعام)متفوقالصفالر

الكفاءة الذاتية في القراءة وعالقتها باستخدام استراتيجيات " بعنوان (0211) والمحاسنهدراسة العلوان  .11
القراءة."القراءة لدى عينة من طلبة الجامعة الهاشمية في الذاتية الكفاءة إلىبحثعالقة هدفتالدراسة

من) الدراسة وتكونتعينة الجامعة. لدىطلبة استراتيجياتالقراءة منطلبة(208باستخدام وطالبة طالبًا
وتمَّ األردن. في الزرقاء بمدينة الهاشمية القراءة،الجامعة في الذاتية مقياسالكفاءة هما: مقياسين استخدام

ومقياساستراتيجياتالقراءة.وقدأشارتالنتائجإلىأنمستوىالكفاءةالذاتيةفيالقراءةلدىطلبةالجامعةهو
المتوسط، هيالمستوى الطلبة لدى استخدامًا القراءة استراتيجيات أكثر أن إلى الدراسة نتائج أشارت كما

باإلضافةإلىوجودعالقةارتباطيةايجابية.يرًاالتعويضيةوأخويليهاماوراءالمعرفية،االستراتيجياتالمعرفية،
بينالكفاءةالذاتيةفيالقراءةواستخداماستراتيجياتالقراءة.
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لدى طالب  ةوالكتاب"العالقة بين الدافعية وتعلم القراءة  بعنوان :(0211) دراسة جديتاوي وآخرون .10
وتعلم،هدفتالدراسةإلىمعرفةالعالقةبينالدافعية الصف السادس االبتدائي في المملكة األردنية الهاشمية".

األردنية المملكة في الحكومية المدارس في الدارسين االبتدائي السادس الصف طلبة لدى والكتابة القراءة
الدراسةمن)،الهاشمية تكونتعينة القراءةوالكتابةلديهم. (طالبًا803وكذلكمعرفةأثرالدافعيةعلىتعلم

وتمَّ وجودوطالبة. إلى النتائج وأشارت للدراسة. كأدوات تحصيلي واختبار اإلنجاز، دافعية اختبار استخدام
اإلضافةإلىوجودأثرللدافعيةعلىتعلمالقراءةوتعلمالقراءةوالكتابة،ب،عالقةارتباطيةإيجابيةبينالدافعية

والكتابة.
فاعلية الذات مدخل لخفض أعراض القلق وتحسين التحصيل الدراسي " بعنوان :(0210دراسة شاهين ) .10

،هدفتالدراسةإلىمعرفةعالقةفاعليةالذاتبكلمنالقلق".ذوي صعوبات التعلم التالمذةلدى عينة من 
الدراسي الذات،والتحصيل فاعلية من كل اختالف التجريبية،والقلق،وكذلك للعينة الدراسي ،والتحصيل

باختالفالتطبيقالقبليوالبعديلبرنامجتنميةفاعليةالذات.تكونتالعينةمنتالميذالصفالثالثاإلعدادي
ذويصعوباتالتعلم البحيرة بمحافظة حماده فاعليةبمصرمنمدارسمركزكوم تنمية برنامج إليهم ُقدم ،

ومقياستشخيصصعوباتالتعلمالنمائية.توصلتالدراسةإلىوجودعالقةموجبةدالةإحصائيًابين،الذات
باإلضافةإلىوجودفروقبينالذكورواإلناثفيمكونتحقيقاألهداف ،فاعليةالذاتوالتحصيلالدراسي.

 لصالحاإلناث.

 :اسات المحور الثالثتعقيب على در 
تباينتالدراساتالسابقةالمتعلقةبصعوبةتعلمالقراءةبأهدافها،فبعضالدراساتهدفتإلىالتعرفعلى.1

 كدراسة القراءة تعلم العواملواألسبابالتيتسهمفيصعوبة هدفتدراسات،(1996) السرطاويأهم بينما
بالمتغيراتالدافعيةكدراسة  عامرودراسة(0225) كاديأخرىإلىالتعرفعلىعالقةصعوبةتعلمالقراءة

 وغيرها. (0225)

استخدمتجميعالدراساتالسابقةعينةمنالتالمذةبدءًامنمرحلةرياضاألطفالوانتهاءًابالصفالتاسع.3
 دراسة (0226)النصار مثل دراسة هما دراستين باستثناء وغيرها دراسة،(0228خليفة والزيود )، وكذلك

 والثانيةعينةمنطلبةالجامعة.،فاألولىتناولتعينةمنالمعلمينوالمعلمات،(0211العلوان والمحاسنة )

الدراساتالسابقة،.2 يتعلقبنتائج فيما الكشفالمبكر الدراساتعلىأهمية اتفقتمعظم العواملفقد عن
كماعالجتصعوباتالتعلممنخاللالمتغيراتالدافعية.،المساهمةفيصعوبةتعلمالقراءة
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 :على الدراسات السابقةعام تعقيب 

إلىأن باإلضافة فيدراسته، األدواتالتيسوفيستخدمها فيتحديد الباحثمنالدراساتالسابقة استفاد
استخدمتا الدراساتالسابقة منهج،لمنهجالوصفيمعظم فيتحديد الحالية الباحثفيدراسته استفاد ومنه

معالدراساتالسابقةفيتتفقالدراسة،كمااستفادالباحثفيإثراءاإلطارالنظريللدراسةالحالية.فالدراسة
أخرى بمتغيراتدافعية السببيوعالقته العزو بمتغيراتدا،تناولها الهدفوعالقته توجه أخرىوكذلك ،فعية
،الدراسةالحاليةعنالدراساتالسابقةفيهدفهاوتختلف.باإلضافةإلىالعواملالمساهمةفيصعوباتالقراءة

حيثالتوجدوهوالتعرفعلىالعالقةبينالعزوالسببيوتوجهالهدفلدىالتالمذةذويصعوباتالقراءة،
الدراسةالحاليةعنالدراساتوتتميز _حدودعلمالباحثفي_ناولتالعزوالسببيمعتوجهالهدفدراساتت
األساسيفيالسابقة للتعليم الصفالرابع تالمذة من عينة ذويصعوبات،تناولها التالمذة مساعدة وكذلك

فيحدود–القراءةمنخاللاالستفادةمنالمتغيراتالدافعية،كماتتميزهذهالدراسةفيأنهاالدراسةاألولى
وهيفئةصعوباتالقراءةال،تناولتعالقةالعزوالسببيبتوجهالهدفعندهذهالفئةبالذات–الباحثعلم

سيمافيالبيئةالمحلية.

 عرضالباحثرأى كلهبعد استوفى قد يكون القارئ ألن هنا؛ الدراسة فروض وضع السابقة للدراسات
المعلوماتالمتعلقةبالعزوالسببيوتوجهالهدفوصعوباتالقراءة.



















60 
 

 فروض الدراسة:
التوجدعالقةذاتداللةإحصائيةبيندرجاتالتالمذةذويصعوباتالتعلمفيالقراءةعلىمقياسالعزو -1

 .)الداخليوالخارجي(،ودرجاتهمعلىاستبانةتوجهالهدف)نحوالتعلموالدرجة(السببي

علىمقياس -2 القراءة في ذويصعوباتالتعلم درجاتالتالمذة بين إحصائية ذاتداللة عالقة توجد ال
 .تشخيصصعوباتالتعلمفيالقراءةودرجاتهمعلىمقياسالعزوالسببي)الداخليوالخارجي(

ع -3 توجد علىمقياسال القراءة في ذويصعوباتالتعلم درجاتالتالمذة بين إحصائية ذاتداللة القة
 .تشخيصصعوباتالتعلمفيالقراءةودرجاتهمعلىاستبانةتوجهالهدف)نحوالتعلموالدرجة(

التوجدفروقذاتداللةإحصائيةبينمتوسطاتدرجاتالتالمذةذويصعوباتالتعلمفيالقراءةعلى -4
ناث(  .مقياستشخيصصعوباتالتعلمفيالقراءةوفقًالمتغيرالجنس)ذكوروا 

في -5 فيالقراءة ذويصعوباتالتعلم بينمتوسطاتدرجاتالتالمذة إحصائية فروقذاتداللة التوجد
 .وفقًالمتغيرالجنسعلىمقياسالعزوالسببيالعزوالسببي)الداخليوالخارجي(

لةإحصائيةبينمتوسطاتدرجاتالتالمذةذويصعوباتالتعلمفيتوجهالهدفالتوجدفروقذاتدال -6
 .وفقًالمتغيرالجنستوجهالهدفاستبانةعلى

التوجدقدرةتنبؤيةذاتداللةإحصائيةلكلمنالعزوالسببيوتوجهالهدفبالتعرفعلىالتالمذةذوي -7
 صعوباتالتعلمفيالقراءة.
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 الثالثالفصل 

 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة  -1

 مجتمع الدراسة -0

 عينة الدراسة  -0 

 أدوات الدراسة  -4
 اختبار تحصيلي في مادة القراءة  4-1
 مقياس تشخيص صعوبات تعلم القراءة للمرحلة االبتدائية 4-0
 ذكاء لااختبار  4-0
 استبانة توجه الهدف  4-4
 مقياس العزو السببي  4-5

 المناسبة للدراسة اإلحصائيةاألساليب  -5

  اإلجراءات العامة للدراسة -6
 

  الدراسة صعوبات -7
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 الثالثالفصل 

 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة:   -1

أنهذاإذألنهيناسبأغراضالدراسة.؛المنهجالوصفيالباحثاستخدم،انطالقًامنمشكلةالدراسةوأهدافها
دقيقاًصفالظاهرةموضو الدراسةالمنهجيهتمبو كما،العالقةبينمكوناتهايوضحو،بياناتهالحليو،وصفًا

،دونتدخلالباحثفيمجرياتهافيالواقعتحدثكماويعتمدعلىدراستهاا راءالتيتطرححولها،يبينأنه
(.40، 1997، غااآل)

 مجتمع الدراسة:  -0

 0210)مجتمعالدراسةمنتالمذةالصفالرابعمنالتعليماألساسيفيمحافظةالالذقيةللعامالدراسيتكونَّ
وتلميذةمنالمدارس(6601)إحصائياتمديريةالتربيةفيالالذقيةوفقوالبالغعددهم،(0214- تلميذًا

المحافظة في حسبالن(3)والملحقرقم،الرسمية التالمذة توزيع األولىمنيبين الحلقة في جاحواإلعادة
.التعليماألساسيفيمحافظةالالذقية

عينة الدراسة: -0

عينةالدراسةمن:تكونت

1 و(92)تكونتالعينةمنمن تالمذة الصف الرابع: االستطالعية العينةـ الصفتلميذًا منتالمذة تلميذة

وذلكبهدفالتحققمنمنغيرعينةالدراسة،( 0214-0210)للعامالدراسيالرابعفيمحافظةالالذقية
ألدواتالدراسةومنهاالصدقوالثبات.كومتريةالسيالخصائص

3 منالتعليمىالحلقةاألولعينةمنتالمذةالصفالرابعسحبتمَّمن تالمذة الصف الرابع: عينة الدراسةـ

الجغرافيعالتوزيمراعاةمع،بطريقةمقصودة(0214-0210) فيمحافظةالالذقيةللعامالدراسياألساسي
معينمنمدرستينفيريفالالذقيةتحيثتكون،الدراسةعينةل علييوسفوالشهيد الشهيد )مدرسة هما

ومدرسةفي،مدينةالالذقيةوهي)مدرسةالشهيدسليمانالعجيحلقةأولى(ومدرسةفي،ابراهيمحلقةأولى(
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جبلة ياسرمحمدكاسوحلقةأولى(. الدراسةوتكونتوهي)مدرسةالشهيد و(007)منعينة ،ميذةتلتلميذًا
توزيعحيوض(0)الجدولو،سنوات(12-9) بينهمتراوحتأعمار الصفأفراد الرابعوفقًاالعينةمنتالمذة
لمتغيرالجنس:

 يبين توزع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير الجنس (5) جدول

 أفراد العينة
 172 ذكور
 157 إناث

 007 المجموع
 

 عينة الدراسة النهائية( كيفية اختيار التالمذة ذوي صعوبات القراءة( 
تمَّ تحصيليتطبيقاختبار القراءة األساسيللصَّفيمادة العلىفالرابع عددهاعينة تلميذًا(007)البالغ

تصحيحاالختبار،إذوتلميذة، التالمذةمنخفضيالتحصيلواإلبقاءعلى،تبعدالتالمذةمرتفعيالتحصيلاسُتمَّ
تشخيصلاًاختباربقعلىهؤالءالتالمذةطُوبعدذلك.تلميذًاوتلميذة(129)بلغعددهمحيثفيمادةالقراءة

تمَّتصحيح،القراءةفيتعلمالعلىالتالمذةذويصعوباتللحصولوذلك،للمرحلةاألولىالقراءةتعلمصعوبات
االختباروفقاًواالختبارووضعالدرجات، لنتائجهذا وتلميذة(63)بلغعددهم التالمذة،تلميذًا استبعاد إذتمَّ

علىدرجاتمقبولة الذينحصلوا )عطبقومنثمَّ. منخفضيالتحصيل63لىالتالمذة للاًاختبار( فيذكاء
( 10) استبعادتمَّحيث،بهدفاستبعادالحاالتالتيتعانيمنانخفاضفينسبةالذكاء،الترتيباألبجدي

 بلغتوبذلكالتالمذة،هؤالءمنحالة عينة ذويصعوباتالقراءةالدراسة منالتالمذة تلميذًا(52) النهائية
الحالية.جريتعليهاالدراسة،وهيالعينةالتيأُوتلميذة

:الدراسة أدوات -4

إعدادالباحث.منـاختبارتحصيليفيمادةالقراءة1

.(3912)إعدادهانيحنفيالعسليمنمقياستشخيصصعوباتتعلمالقراءةللمرحلةاالبتدائيةـ3

إعدادفيليبكارتروكينراسل.مناألبجديفيالترتيبلذكاءلـاختبار2

.الهدفمنإعدادالباحثـاستبانةتوجه4

.(3994)ـمقياسالعزوالسببيمنإعدادخالدمحمودأبوندي0
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:يأتيفيماصيلوسوفيتناولهاالباحثبالتف

 : تحصيلي في مادة القراءةالختبار اال 4-1

المنهاجوالرجو إلىباالستناد(،0،الملحقرقم)(بصورتهاألولية)إعداداالختبارالتحصيليفيمادةالقراءةتمَّ
الرابع الصف لتالمذة أولى(المقرر األساسي)حلقة التعليم األولمن الدراسي علىو،للفصل للتعرف ذلك

نصقرائيبعنوان"هوايةالتمثيل".ل(سؤااًل10)ويتألفهذااالختبارمنالمستوىالتحصيليلهؤالءالتالمذة.

وضوححولبداءآرائهموا ،للتحققمنالصدقالظاهري،اللغةالعربيةفيناالختبارعلىمدرسيهذاعرضتمَّ
االختبار اللغوية،للتالمذةاومناسبته،مفردات الصياغة ال،وسالمة آراء.تعليماتووضوح على وبناًء

المدرسينو تمتصياغة،مالحظاتالسادة وواضحةصياغةفقراتاالختبار لغويًا للمحتوى،سليمة وممثلة
 .لتالمذةلومناسبة،األهدافو

(09)منمؤلفةاألوليةالعينةالعلىه،قامالباحثبتطبيق(6الملحقرقم)بعدإعداداالختباربصورتهالنهائية
عين األساسيمنغير الصفالرابع تالمذة من وتلميذة تلميذًا الدراسة، الذيتستغرقهة الزمن بهدفتحديد

،وجدالباحثأناألوليةبعدتطبيقاالختبارعلىالعينةواالختبارعندتطبيقهعلىعينةالدراسة.عنجابةاإل
سيةواحدة.ا(دقيقة،بمعدلحصةدر40الزمنالمناسبلتطبيقاالختبارهو)

الثانيو،درجاتأربع كانتعالمةالسؤالاألولإذ،كلسؤالعلىتوزيعالدرجاتتمَّمفتاح تصحيح االختبار:
والسابعوالثامنوالتاسعوالحادي،والسادسأربعدرجات،والخامستسعدرجات،والثالثأربعدرجاتين،درجت

أماالسؤالالرابععشروالخامس،عشرةدرجةاثنتيوالعاشر،عشروالثانيعشروالثالثعشرثمانيدرجات
تصحيحاالختباربعدإجابةوبناًءعليهتمَّ،درجةمئةوبلغتالدرجةالكليةلالختبارعشرفكانتستدرجات،

فمادونللمستوىالمنخفضللتالمذةالذينيحصلونخمسينتحديددرجة،وتمَّعنأسئلتهالتالمذةعينةالدراسة
علىهذهالدرجة.

:للمرحلة االبتدائيةالقراءة  تعلم تشخيص صعوبات مقياس 4-0

 هذا بإعداد المقياسقام النفسي رقمم0210م 0210هاني حنفي العسلي عام األخصائي .(7)الملحق
عدمإتقانالتلميذللمهاراتاألساسيةفيالقراءةللمرحلةاالبتدائية.ويهدفإلىالتعرفعلىمدىإتقانأو

فيه:المقياستعليمات  التلميذ اختبار التييتم الكلماتوالجملوالنصوصالقرائية تكون مناسبة،ايجبأن
للمستوىالدراسيللتلميذطبقًاللمنهجالدراسي.
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-أحيانًا-يستطيع):عنطريقوضعإحدىاالستجاباتالتاليةوتصحيحهبتطبيقالمقياسقامالباحثوقد
منوبناًءعليهقامالباحثباختيارنصقرائي.طبقًاإلجابةالتلميذالمقياساليستطيع(أمامكلفقرةمنفقرات

لغتي العربية منهاج في المقررة بعنالنصوص األساسي الرابع الصف لتالمذة التلميذ( )تدوير)كتاب وان
.(6)ملحقرقمال،انظرللفصلالدراسياألولالنفايات(

تُالمقياسحسابدرجاتتمَّ: المقياسطريقة تصحيح  )يستطيع( )أحيانًا(،ينعطىدرجتعلىالشكلا تي:
 ىصفرًا.عط)اليستطيع(تُ،واحدةعطىدرجةًتُ

 :المقياسصياغة فقرات 

تمَّ فقرات لغويلتكون،المقياسصياغة واألهداف،واضحةًا،سليمة للمحتوى مناسبتهاإضافةً،وممثلة إلى
تمَّ،لمستوىالتالمذة أخصائيينفياللغةو،وطرقالتدريس،عرضاالختبارعلىأخصائيينفيالتربيةوقد

تمتالموافقةعلىفقراتاالختبارمنوبناءً،وذلكللوقوفعلىمدىتحققالمعاييرالسابقة؛العربية عليه
حيثالصياغةوالسالمةاللغوية.

الرابعاألساسيفيالصفتلميذًاوتلميذة(92)قوامهاأوليةطبقالباحثاالختبارعلىعينة:المقياستجريب 
تمَّ،منغيرعينةالدراسة التحققمنتمَّبهدفالتأكدمنصدقاالختباروثباته،األوليةإجراءالتجربةوقد

التحققمنهمنالصدقالظاهريمنخاللعرضاالختبارعلىمجموعةمنالسادةالمحكمين،أماالثباتتمَّ
،وقدأعطىاالختبارنتائجموثوقة.وذلكخاللفترةأسبوعين،خاللإعادةتطبيقاالختبارعلىنفسالعينة

.بارعندتطبيقهعلىعينةالدراسةتحديدالزمنالذييستغرقهاالختكماتمَّ

دقيقة،40المقياسوجدالباحثأنالزمنالالزملتطبيق،علىالتجربةاالستطالعيةبناءً:المقياستحديد زمن 
سيةواحدة.ابمعدلحصةدر

،للمقياسوذلكلتحديددرجةواحدةعنأسئلته؛تالمذةالعينةإجابةبعدالمقياستصحيحتمَّ:المقياستصحيح 
لالختبار الكلية الدرجة تمَّ،درجة (84)وتبلغ بينوقد المحصورة الدرجة على(40 -2)تحديد للحكم معيارًا
،انخفضتالدرجةعلىالمقياسماوبمعنىآخركل ويصعوباتتعلمفيالقراءة.هؤالءالتالمذةبأنهمتالمذةذ

ذلكعلىوجودصعوبةتعلم دلَّ فيالقراءةعندالتلميذبدرجةكبيرة.وكلماارتفعتالدرجةعلىالمقياس،دلَّ
ذلكعلىوجودالصعوبةبدرجةأقل.
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اختبار الذكاء 4-0

وهو،وهواختبارفيالترتيباألبجدي،ويتألفمنخمسةعشرسؤاالً،راسلكين كارتر و فيليب وهومنإعداد
منالوظائفالذهنيةكاالستعداداللفظي،باإلضافة يعتمدعلىتصويرالمخططاتواألشكال.ويتضمنعددًا

األسئلةوحلها. علىقراءة فإذاإلىالقدرة متوسطمجمو النقاطقدوضعلكلفئةباعتبارالسن.وعلىهذا
ذكائه يكونحاصل منعمره فيالعاشرة منطفل النقاطالمتوقع مجمو  منعمره فيالثامنة أحرزطفل

علىالعمرالفعليالمتصلبعددسنواتعمره،130 نتاجالعمرالعقليمقسومًا .199×19/8،أو199×وهذا
الثامنةمنعمرهسيكونوعلىجانبآخرفإذاأحرزطفلفيالعاشرةمنعمرهالنتيجةالمتوقعةمنطفلفي

عدممعرفةإجابةسؤالماليستنهايةالمطاف،وبالتالي.199×8/19،أو89مجمو نقاطحاصلذكائههو
مدةاالختبارستوندقيقة.يمكنللطفلاالعتمادعلىحدسهالداخليالذيقديصيبويرشدلإلجابةالصحيحة.

لمجمو ،درجة(15)االختباروبذلكيكونمجمو درجات،لكلسؤالدرجةواحدة وعليهتكونالتقديراتوفقًا
(6-0،)جيد(8-7،)جيدجداً(19-0،)ممتاز(13-11،)فائق(10-14):تيا النقاطعلىالشكل

.متوسط

وقدفاضفيمعدلالذكاء.الستبعادالحاالتالتيتعانيمنانخ،استخداماختبارالذكاءفيالدراسةالحاليةمَّت
تطبيقالبحثعليها.تلميذًاوتلميذةمنالمدارساألربعةالتيتمَّ(92)علىالعينةاالستطالعيةاشتملت

الذكاءتمَّثبات االختبار: المُ،حسابمعاملثباتاختبار التطبيق،عاملباستخدامصورتينلهذا إعادة وهما
وبطريقةالثباتالنصفي،0.844ةإعادةاالختبارمعاملالثباتالنصفي،وكانتقيمةمعاملالثباتبطريقو

عاملمرتفعذوداللةإحصائيةمناسبة.وهوفيالحالتينمُ،0.880 الزوجي(لالختبارو)الفردي

ودرجاتأفرادالعينةالتيحصلواعليهافي،حسابمعاملاالرتباطبيندرجاتاالختبارتمَّصدق االختبار:
لمثلعاملكاف وهومُ، 0.521عاملاالرتباطفكانمُ،(0210)نهايةالفصلالدراسيالثانيللعامالدراسي

(.8)ويوضعصورةمنهفيالملحقرقم.هذاالنو منمعامالتالصدق

استبانة توجه الهدف: 4-4

الهدفصممَّ توجه الهدفمنها؛الباحثاستبانة تحديد بالتعرفعلىتوجهاتأهداف،وذلكبعد والمتمثل
الباحث وقام األساسي، التعليم مرحلة من الصفالرابع ،والتربويعلىاألدبالسيكولوجيباالطال تالمذة

الهدفوالدراسات بتوجه المتعلقة ،السابقة دراسة ؛(0220) سليمون ودراسة ،(1999) أبو هاشموالسيما
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االستبانة عبارات واضحةتتمو،لصياغة تكون بحيث العبارات وتمَّ،ومفهومة،صياغة إعدادومناسبة،
الدرجة.وُبعد،التعلمُبعدعدينهما:موزعةعلىبُبندًا.31علىاالستبانةبصورتهااألوليةحيثاشتملت

و علىمجموعةمنالمحكمين،تمَّ،(0)ملحقرقماألوليةبعدأنوضعالباحثاالستبانةبصورتها عرضها
ضافةأيةاقتراحاتأوو،الصياغةاللغويةو،والشمولية،وذلكللتأكدمنمدىمالءمةالعباراتمنحيثالعدد ا 

وقامالباحثبدراسةمالحظاتالمحكمينواقتراحاتهم،وتمَّ مناسبة، اسبةإجراءالتعديالتالمنتعديالتيرونها
وعشرةبنود،توجهالهدفنحوالتعلمعشرةبنودتقيس،بنداً(39)فيضوءذلك،وتكونتبشكلهاالنهائيمن

الدرجة.توجهالهدفنحوتقيس
عليهااالستبانةتصحيحتمَّطريقة تصحيح االستبانة: التالمذة استجابة لها،،بعد واحدة درجة وذلكلتحديد

:ا تيحسابدرجاتاالستبانةعلىالشكلوتمَّ،درجة(62)وتبلغالدرجةالكليةلالستبانة
 .ينعطىدرجتنعمتُ -1
 .عطىدرجةواحدةأحياناتُ -3
 عطىصفر.التُ -2

 :صدق االستبانة
المحتوىلالحسابتمَّ منصدق خاللستبانة النفسعرضها علم في المتخصصين بعضاألساتذة ،على

لبيانمدىصالحيةالعبارات،والحكمعلى؛ومدرسياللغةالعربية،واإلدارة،والقياسوالتقويم،واإلرشادالنفسي
ضافةعبارات حذفبعضتمَّ،تعديلهاأوحذفها،وبناًءعلىمالحظاتالسادةالمحكمينوأسالمةصياغتها،وا 

ضافةأخرى،العبارات الباحثمالحظاتالسادةالمحكمينعدَّهاالنهائية،ووأصبحتاالستبانةجاهزةبصورت،وا 
كماتوافرلالستبانةصدقالمحتوىأثناءإجراءاتبنائها،وذلكمنخالل.بمثابةالصدقالظاهري،همتعديالتو

بناءًالعباراتالتيتمَّيوضح(6)الجدولواألدبالسيكولوجيوالتربويللدراساتالسابقة. علىآراءتعديلها
.علىاستبانةتوجهالهدفالسادةالمحكمين

 استبانة توجه الهدف. على على آراء السادة المحكمين تعديلها بناءً  يوضح العبارات التي تم   (6) الجدول
رقم 
 البند

 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل

الرابعاألساسي.أناسعيدبوجوديفيالصفأناسعيدبوجوديفيالصفالرابع. 1

4 
أشعربالتميزإذاكانتمشاركتيفيمادة

اللغةالعربيةأفضلمنا خرين.
أشعربالتميزإذاكانتمشاركتيفيمادةالقراءةأفضل

منا خرين.
أجدمنالضروريجدًاليفهمالمعلوماتالموجودةفيفهمالمعلوماتالموجودةفياللغةالعربية 6
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مادةالقراءة.ضروريةجدًالي.

7 
نجاحيفيالمستقبليعتمدعلىعالماتيفي

الموادالدراسية.
أعتقدبأننجاحيفيالمستقبليعتمدعلىعالماتي

فيالموادالدراسية.

9 
أشعربنجاحأعظمفيالمدرسةعندماأتعلم

.أشياءلمأكنأعرفهامنقبل
أشعربالفرحفيالمدرسةعندماأتعلمأشياءلمأكن

أعرفهامنقبل.

11 
تعليقاتا خرينعلىماأقومبهفيالمدرسة

ليستمهمةطالماأؤديواجبيوأتعلم.
الأهتمبتعليقاتا خرينطالماأؤديواجبيوأتعلم.

14 
منذأندخلتالمدرسةوضعتلنفسيأهدافًا

ناضج،متميز...(.شخصية)متفوق،
وضعتلنفسيأهدافًاشخصيةلهاعالقةبالتفوق

التميزمنذأندخلتالمدرسة.و

17 
منذأندخلتالمدرسةوضعتلنفسيأهدافًا

مهنية)معلم،طبيب،مهندس،....(.
وضعتلنفسيأهدافًامهنيةبأنأصبحمعلمًاأوطبيبًا

.منذأندخلتالمدرسةأومهندسًا.......

18 
منأهمأهدافيفيمادةاللغةالعربيةهوزيادة

معلوماتيفياللغةاألم.
منأهمأهدافيفيمادةاللغةاألم)اللغةالعربية(هو

زيادةمعلوماتيفيها.

02 
منذبدايةالمدرسةوأناأخططألتعلممعلومات

جديدةفيكتابةالشعروالقصصوغيرها.
جديدةفيكتابةالشعرأخططباستمرارألتعلممعلومات

والقصصوغيرها.

معامالتتمَّاالتساق الداخلي لبنود االستبانة: قيم حساب من لالستبانة الداخلي االتساق على الحصول
(7)االرتباطبيندرجاتالبنودالفرعيةمنجانب،وارتباطهابالدرجةالكليةمنجانبآخر.ويتضحمنالجدول

(.(0.01كانتدالةعندمستوىو،ترتبطمعالدرجةالكليةجمعيهاأنالعبارات

 توجه الهدف. معامالت االرتباط بين درجات كل بند والدرجة الكلية الستبانة (7)الجدول
 االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند
1 0.530 8 0.361 15 0.437 
2 0.509 9 0.510 16 0.350 
3 0.640 10 0.407 17 0.527 
4 0.579 11 0.201 18 0.585
5 0.459 12 0.435 19 0.590
6 0.297 13 0.541 20 0.527 
7 0.360 14 0.574 



78 
 

ثبات االستبانة:
تصحيحاالستبانةتمَّتلميذًاوتلميذة،ثمَّ(09)تطبيقاالستبانةعلىالعينةاالستطالعيةتمَّ:اإلعادةبثبات ال -أ

عاملوكانمُ،يوما10ًووضعالدرجات،بعدذلكقامالباحثبتطبيقاالستبانةعلىالعينةنفسهابفاصلزمني
 والثاني األول التطبيقين بين مرتفع،0.783االرتباط ثبات بمعامل االستبانة تمتع يعني يؤكد،وهذا مما

صالحيةتطبيقهاعلىعينةالدراسة.
عطىاالختباركلهإلىيُ،فيطريقةالتجزئةالنصفية:Split- Half  Methodطريقة التجزئة النصفية  -ب

يحتويالقسماألولمنهعلىل،التالمذةلإلجابةعنه،وعندتصحيحهنقسمفقراتاالختبارإلىقسمينمتساويين
 5-0-1الفقراتالفردية ، الفقراتالزوجية على الثاني القسم ويحتوي معامل،6-4-0لالختبار ونستخرج

ابروان –سبيرمان وباستخداممعادلة،االرتباطبينالدرجاتالفرديةوالدرجاتالزوجيةلالختبار لغرضلهذا
بينالدرجاتالفرديةوالدرجاتالتنصيفحسابوتمَّ .(060، 0229)ملحم ، لنصلبذلكإلىمعاملالثبات

بعدذلكأصبحتاالستبانةجاهزةفي، 0.785بينالدرجتينللعينةالكليةعاملاالرتباطوقدبلغمُ،الزوجية
.(19)ملحقرقمصورتهاالنهائيةلقياسماوضعتلقياسه

 مقياس العزو السببي: 4-5
،،يتألفهذاالمقياسمنعشرةمواقفدراسية(11)ملحقرقم،(0224)أبو ندي قامبإعدادهذاالمقياس

ولكلموقفخمسةبنود،وقامالباحثبتعديلبعضالمواقفوالبنودوفقًا،تشملالبيتوالمدرسةوالشار والحي
تلميذًاوتلميذةمنتالمذة(92)اختيارعينةقوامهاوبعضاألساتذةفياإلرشادالنفسي.وتمَّ، راءالمشرفين

-0210)اللالفصلالدراسياألولمنالعامالدراسيالصفالرابعللتعليماألساسيفيمحافظةالالذقية،خ
وتم0214َّ وذلكبهدفالتحققمنوضوحتعليماتالمقياس، العينة، المقياسعلىهذه ،وعباراته،تطبيق

ومناسبتهاللتالمذة،وسالمةصياغتهااللغوية.

دراسةصدقالمقياسمنخالل:تمَّصدق المقياس:

الباحثصدق المحكمين قام النفس: علم في المتخصصين بعضاألساتذة واإلرشاد،بعرضالمقياسعلى
،لبيانمدىصالحيةالعبارات،والحكمعلىسالمةصياغتها؛اللغةالعربيةو،واإلدارة،والتقويموالقياس،النفسي

حذفها أو تعديلها أو عبارات ضافة المحكمين،وا  السادة مالحظات على بعضاتمَّ،وبناًء ،لعباراتتعديل
أخرى، ضافة )وا  هومبينفيالملحقرقم النهائيةكما بصورته الباحثثمَّ(،13وأصبحالمقياسجاهزًا قام

تحديدنسباتفاقالمحكمينعلىكلعبارةمنعباراتقياس،وتمَّمبتحليلبياناتأراءاألساتذةالمحكمينلل
.المقياسنسباتفاقالمحكمينعلى(8)المقياس،ويوضحالجدول
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 يوضح نسب اتفاق المحكمين على مقياس العزو السببي: (8) الجدول
 نسبة االتفاق رقم العبارة نسبة االتفاق رقم العبارة نسبة االتفاق رقم العبارة نسبة االتفاق رقم العبارة

1 09%14199%3709%4909%
0 199%10199%3809%4109%
0 199%1679%30199%43199%
4 199%1709%2909%4289%
5 09%1809%2109%4489%
6 199%10199%2379%4079%
7 79%39199%2209%4609%
8 09%3109%24199%4779%
9 199%3379%2009%4879%
12 09%3289%2609%4089%
11 09%3489%2709%0989%
10 199%3009%2809%  

10 199%3609%2079%  

السببيحصلتعل،يتضحمنالجدولالموضحأعاله ىنسباتفاقتراوحتبينأنعباراتمقياسالعزو
%كنسبةاتفاقمقبولةإلبقاءالعبارة،علىأنيتمتعديلالعبارات89وقدحددالباحثنسبة،%199%و79

)تعديلتسعةعباراتتحملاألرقامالتالية:علىذلكتمَّبناءًو،%89قلمنالتيحصلتعلىنسباتفاقأ
7-16-18-33-23-20-44-46-47.) الجدول تمَّ(0)ويوضح التي عادةالعبارات وا  تعديلها

:يأتيعلىاقتراحالسادةالمحكمينكماصياغتهابناءً

 .مقياس العزو السببي على على آراء السادة المحكمين تعديلها بناءً  يوضح العبارات التي تم   (9)الجدول 
 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل رقم البند

لمأهتمبشكلكاففياالمتحان.أننيلمأهتمبشكلكاففياالمتحان. 7
صعوبةالسؤال.أنالسؤالكانصعبًا. 16
محالفةالحظلي.عدمأنالحظلميحالفنيفيمعرفةاإلجابة. 18
إعدادمجلةالحائطسهلوبسيط.أناإلذاعةأمرسهلوبسيط. 00
الجهدالكبيرالذيبذلتهفيإقناعه.أننيبذلتجهداكبيرافيإقناعهلسدادالدين. 00
ذكائيوسرعةبديهتي.أننيذكيوسريعالبديهة. 09
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يشرحبشكلجيد.صديقيالأنصديقياليوصلالمعلومةجيدًا. 44
حالةالرجلالنفسيةالسيئة.لسوءحظيكانمزاجالرجلسيئًا. 46

47 
أننيالأملكالقدرةعلىتوضيحماأقصد

للناس.
نقصقدرتيفيالتعبيرعماأقصد.

 حساب ثبات المقياس:
 :اإلعادةبثبات ال - أ

وتلميذةمنتالمذةالصفالرابعفيالتعليماًتلميذ(92)االستطالعيةعينةالقامالباحثبتطبيقالمقياسعلى
تصحيحالمقياسووضعالدرجات،ثمقامالباحثبإعادةالتطبيقعلىالعينةاألساسيفيمحافظةالالذقية،تمَّ

.0.754يومًا،وكانمعاملاالرتباطبينالتطبيقين(15)ذاتهابفاصلزمني
 النصفية: التجزئة طريقة - ب

ث بحساب الباحث قام بين االرتباط معامالت التجزئةبات الفردية)النصفية الزوجية)و،(العبارات (العبارات
(09)،وقدبلغمعاملاالرتباطبينالمجموعتينمنالعباراتللعينةالكليةاالستطالعيةعينةالعلىللمقياس

اًتلميذ والزوجية الفردية 0.564وتلميذة، االختبار طول وبالتعويضعن بروان، سبيرمان معامل باستخدام
)العباراتالفردية(والدرجةحسابمعاملاالرتباطبيننصفالمقياسوكذلكتمَّ،0.782وصلاالرتباطإلى

لقياسما،صورتهالنهائيةباًجاهزالمقياسبعدذلكأصبح،0.957بمعاملثبات،0.924فوصلإلى،الكلية
.وضعلقياسه

  :المناسبة للدراسة اإلحصائيةاألساليب  -5
(لقياسدرجةاالرتباطبينالمتغيراتموضو الدراسة.Person Correlationمعاملارتباطبيرسون)-
.للمقارنةبينعينتينمستقلتين-TestT)ت(اختبار-
اختبارليفينلتجانسالتباين.-
المقاييس.قةالتجزئةالنصفيةلحسابثباتطري-
المقاييس.يقةاالتساقالداخليلحسابصدقطر-
.(Linear Regressionتحليلاالنحدار)-
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 دراسة: لل العامة جراءاتاإل -6
اإلجراءاتالتاليةالتيساعدتعلىنجاحعمليةتطبيقأدواتالدراسة،وهي:األخذبعيناالعتبارتمَّ

 لتسهيلمهمةالباحثصادرعنقسمتربيةالطفلفيكليةالتربية/،الحصولعلىخطابرسمي
 (.3ملحقرقم)الانظر/ تشرين جامعة

 تطبيق والتيسيتم الدراسة، عينة فيها التيتتواجد فيالالذقية التربية مديرية الحصولعلىموافقة
 فيها، الدراسة أدوات بمديريتمَّإذ ،المدارسااللتقاء تمَّ بهدفتحديكما ومقابلتها الدراسة عينة د

 .(3،انظرالملحقرقم)توضيحهدفاألدواتوتعليماتها
 الحصولعلىكتابرسميمنمديريالمدراس،صادرعنمديريةالتربيةفيمحافظةالالذقية،مفاده

 (.4بأنالباحثقامبتطبيقبحثهفيالمدارسالمذكورةآنفًا.انظرالملحقرقم)
 وبدايةالفصلالدراسيالثانيللعام،بتطبيقأدواتالدراسةفينهايةالفصلالدراسياألولقامالباحث

 .0214-0210الدراسي
 َّحيثبلغعددهم،للتعرفعلىمستوىالتالمذةفيالقراءة،تطبيقاختبارتحصيليفيمادةالقراءةتم 

 تلميذًاوتلميذة.(237)
 َّفمادونللمستوىالمنخفض(09درجة)التحديدتم. 
 َّعلىدرجةتشخيصتطبيقاختبارتم الذينحصلوا دون(09)صعوباتالقراءةعلىالتالمذة ،فما

 .(تلميذًاوتلميذة190)حيثبلغعددهم
 َّوتلميذة.اًتلميذ(63)وكانعددهم،تحديدالتالمذةالذينيعانونمنصعوباتالقراءةعلىاالختبارتم 
 َّللتأكدمنأنالصعوباتناجمةعنالنقصفيالمتغيراتالدافعيةعليهم،تطبيقاختبارالذكاءتم،

 .وليسالقدراتالعقلية
 َّاستبعادالحاالتالتيتعانيمنانخفاضفيمعدلالذكاءعلىاختبارالذكاء.تم
 َّعاقات.،تلميذةواًتلميذ(13)استبعادتم  نتيجةمعاناةهذهالحاالتمنأمراضجسديةوا 
 اًتلميذ(09)فيالقراءةالمتجانسةمنحيثالذكاءالقراءةبلغتالعينةالنهائيةللتالمذةذويصعوبات

تلميذة.و
 َّ(تلميذًاوتلميذةذويصعوباتالقراءة09العينةالنهائية)تطبيقاستبانةتوجهالهدفعلىتم.
 َّ(تلميذًاوتلميذةذويصعوباتالقراءة09العينةالنهائية)تطبيقمقياسالعزوالسببيعلىتم.
 َّتفريغالبياناتوتحليلهاإحصائيًابواسطةالحزمةاإلحصائيةللعلوماالجتماعيةوالتربويةتم(SPSS.)
 َّمناقشةالنتائجوتفسيرها.تم
 َّومقترحاتها.صياغةالنتائجالنهائيةللدراسةتم
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 صعوبات الدراسة:  -7

واجهالباحثمجموعةمنالصعوباتأثناءإعدادهذهالدراسةمنأهمها:
عدمتفهمأفرادالعينةلطبيعةالبحثالعلميوأهميةاإلجابةعلىأدواتالدراسة.-
رفضبعضالتالمذةاإلجابةعلىأدواتالدراسة.-
كثرةأدواتالدراسةممااستغرقوقتًاوجهدًامنقبلالباحث.-
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 الرابعالفصل 

 تفسيرها ومناقشتهاالنتائج و عرض 

 .ىاألول يةتحليل الفرض

 .ةالثانيالفرضية تحليل 

 .ةالثالثالفرضية تحليل 

 .ةالرابعالفرضية تحليل 

 .ةالخامسالفرضية تحليل 

 .ةالسادسالفرضية تحليل 

 .ةالسابعالفرضية تحليل 

 .النتائج العامة للدراسة
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

 للدراسةالحالية، الدراسةكماسيتم بعدإجراءالتحليالتاإلحصائيةالمناسبة عرضالنتائجالتيأسفرتعنها
يأتي:

إحصائية بين درجات التالمذة ذوي صعوبات التعلم في ال توجد عالقة ذات داللة الفرضية األولى: تحليل 
القراءة على مقياس العزو السببي )الداخلي والخارجي(، ودرجاتهم على استبانة توجه الهدف )نحو التعلم 

والدرجة(

الفرض هذا على،للتحققمنصحة الصفالرابع بيندرجاتتالمذة ارتباطبيرسون الباحثباستخدام قام
استبانةتوجهالهدف.ودرجاتهمعلى،السببيمقياسالعزو

استبانة ودرجاتهم على  العزو السببي)الداخلي والخارجي(درجات التالمذة على مقياس نتائج العالقة بين  (12ل)دوالج
 .)التعلم والدرجة( توجه الهدف نحو

 مستوى الداللة الدرجةبُعد  مستوى الداللة التعلمبُعد  

 0.01 *0.33 0.02 *0.32 العزو السببي الداخلي

 0.00 ـ **0.56 0.01 ـ *0.34 العزو السببي الخارجي

  50  50 حجم العينة

أصغرمنمستوى 0.02علىُبعدتوجهالتعلم(أنقيمةمستوىالداللةالحقيقية19الحظمنالجدولرقم)يُ
أنقيمةمستوىكماُيالحظمنالجدولنفسه، r=0.32عاملارتباطبيرسون.كماأنقيمةم0.05ُالداللة

.كماأنقيمةمعاملارتباط0.05أصغرمنمستوىالداللة 0.01علىُبعدتوجهالدرجةالداللةالحقيقية
ممايؤكدوجودعالقةارتباطيةدالةإحصائيًابيندرجاتالتالمذةعلىمقياسالعزوالسببي، r=0.33بيرسون
الحظالخارجي،فيُالسببي.أمابالنسبةللعزو(استبانةتوجهالهدفنحو)التعلموالدرجةلىودرجاتهمعالداخلي

0.05أصغرمنمستوىالداللة 0.01علىُبعدتوجهالتعلمأنقيمةمستوىالداللةالحقيقيةمنالجدولنفسه
أنقيمةمستوىالداللةالحقيقيةكماُيالحظمنالجدولنفسه،r=0.34_عاملارتباطبيرسونكماأنقيمةمُ

مما،r=0.56_عاملارتباطبيرسونقيمةمُو0.05أصغرمنمستوىالداللة 0.00علىُبعدتوجهالدرجة
ارتباطية عالقة وجود السببيعكسيةيؤكد مقياسالعزو على التالمذة درجات بين إحصائيًا الخارجيدالة

تخذقبلبديلتها،ويُرفضالفرضيةالصفرية،وتُلذاتُو؛()التعلموالدرجةاستبانةتوجهالهدفنحوودرجاتهمعلى
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القرارالتالي:توجدعالقةارتباطيةموجبةودالةإحصائيًابيندرجاتالتالمذةذويصعوباتالتعلمفيالقراءة
(.والدرجةالتعلمتوجهالهدف)نحواستبانةودرجاتهمعلىالداخليوالخارجيعلىمقياسالعزوالسببي

وتتفقالعديدمنالدراساتعلىأنهناكارتباطإيجابيبينالعزوالسببيومتغيراتدافعيةأخرىمثلدراسة
حسين(1009)الطحان ندي(3993)ودراسة أبو مورينو(3994)ودراسة يالغ(3997)ودراسة ودراسة

كريم(3990)آخرونو (3911)ودراسة . توجهعلىأنهناكارتباطإيجابيبينأخرىدراساتتتفقكما
( الزغول دراسة أخرىمثل ومتغيراتدافعية والدرجة التعلم )3996الهدفنحو هاشم أبو ودراسة )3919)

(التيوجدتأنهناك1008وتختلفنتائجهذهالدراسةمعدراسةميسيوآخرون)ـ(3911ودراسةسليمون)
توجهنحوالتعلمفقط.المعرفةوالءارتباطقويبينماورا

 الهدفيعالباحثوُيفسر وتوجه السببي العزو من كاًل أن السابقة: الدافعيةد انالنتيجة االستراتيجيات من
،فالعزوالسببيهوتفسيرالتلميذللنجاحوالفشلالتحصيليةفيالبحثعنإنجازالتالمذةفيالمواقفالمهمة

النجاحالذييواجههفيأيموقفمنمواقف التفسيرالمرتبطبتحقيقهذا الحياة،وتوجهالهدفيعكسهذا
تقانالمعلوماتوالتمكنمنهاوالتفوقنتيجةاألكاديمي.وبال ولكنقدتنقصه،أيتلميذيسعىالكتسابالمعرفةوا 

االستراتيجياتالدافعية الهدف،هذه السببيوتوجه العزو بين اإليجابية العالقة يجباستثمارهاوبالتاليهذه
صحيحة القراءةبطريقة في التعلم صعوبات ذوي التالمذة عند الفئة،السيما هذه تدريب خالل علىمن

والقدرةو،اإلعزاءاتالصحيحة للجهد العزو المعرفةو،السيما إلىالمعرفة،منأجل واستيعابباإلضافة فهم
القراءة مادة الدراسيةوالسيما األساسا؛المادة العالقةولتيتستندعليهالمواداألخرى.ألنها بمعنىآخرهذه

فيمدارسنابطريقةصحيحةمنقبلمعلمياالستفادةمنهايجب،الهدفوتوجهاإليجابيةبينالعزوالسببي
األولى ؛الحلقة الدافعية،بمعرفةوذلك التيومساعدتهماالستراتيجيات القرائية الصعوبات التخلصمن على

يعانونها.

إلىماتقدم:بأنالعنايةبهؤالءالتالمذةذويالصعوباتالقرائية،تتمثلفيتشجيعهمعلىالباحثويرى إضافة 
بحيثبذلالجهد،ومساعدتهمعلىوضعأهدافتتناسبمعإمكاناتهموقدراتهم،لتحقيققدرًاأكبرمنالنجاح،

يكونالتركيزعلىإتقانالمهاراتواالستفادةمنالخبراتالتعليمية؛باعتبارهافرصةالكتسابالمعرفة،والتعلم
منأجلالتعلمواإلتقانبحيثيكونهذاالتعلمهدففيحدذاته.
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لم في ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجات التالمذة ذوي صعوبات التعالفرضية الثانية: تحليل 
القراءة على مقياس تشخيص صعوبات التعلم في القراءة ودرجاتهم على مقياس العزو السببي )الداخلي 

 .والخارجي(

الفرض هذا على،للتحققمنصحة الصفالرابع بيندرجاتتالمذة ارتباطبيرسون الباحثباستخدام قام
.)الداخليوالخارجي(العزوالسببيمقياسودرجاتهمعلى،فيالقراءةمصعوباتالتعلتشخيصمقياس

درجات التالمذة على مقياس تشخيص صعوبات التعلم في القراءة ودرجاتهم على نتائج العالقة بين   (11)دول الج
  .(الداخلي والخارجي) مقياس العزو السببي

مقياس تشخيص صعوبات  

 القراءة

 الداخلي العزو السببي الداخلي العزو السببي

 ـ 0.00 ـ 0.06 ـ 0.00 بيرسون معامل ارتباط

 0.96 0.65 0.96 الداللة الحقيقية 

 50 50 50 حجم العينة   

ممايؤكد، 0.05منمستوىالداللةكبرأ 0.96أنقيمةمستوىالداللةالحقيقية(11)الحظمنالجدولرقميُ
السببيعدم علىمقياسالعزو بيندرجاتالتالمذة إحصائيًا دالة ارتباطية عالقة ودرجاتهم،الداخليوجود

أنقيمةمستوىالداللةالحقيقيةالحظمنالجدولنفسهكمايُعلىمقياستشخيصصعوباتالتعلمفيالقراءة.
اطيةدالةإحصائيًابيندرجاتالتالمذةوجودعالقةارتبعدمممايؤكد،0.05منمستوىالداللةكبرأ 0.65

ودرجاتهمعلىمقياستشخيصصعوباتالتعلمفيالقراءة.الخارجيعلىمقياسالعزوالسببي

 ويُنقبلولذا الفرضيةالصفرية، القرارا تي: بيندرجاتالتخذ إحصائيًا ودالة توجدعالقةارتباطيةموجبة
مقياس على التالمذة القراءةالتعلمتشخيصصعوبات على،في السببيمقياسودرجاتهم )الداخليالعزو

(التيأشارتإلىوجودعالقةارتباطيةبينأسلوب3999)دراسةسيدهذهالنتيجةمعختلف.وتوالخارجي(
و األكاديمية. والدافعية بينأسلوبالعزو وما الذاكرة وماوراء حسينالعزو التيأشارتإلى3993)دراسة )

بينالتحصيلالدراسيوالعزوالسببيوجود إيجابية التيبينتMoreano(3997) ودراسةمورينو.عالقة
(التيوجدت3911)الزقوجودعالقةإيجابيةبينالعزوالسببيللنجاحوالفشلوالتحصيلاألكاديمي.ودراسة

أنهناكأثرًاللتدريبعلىالعزوفيالتحصيل.

أندرجاتالتالمذةعلىمقياستشخيصصعوباتالتعلمفيالقراءةارتبطبشكلبهذهالنتيجةالباحثفسرويُ
ذويصعوباتالتعلمالتالمذةكبيربميولهمنحوالعزوللحظوصعوبةالمهمةالتيهمبصددها.وهذايعنيأن

إلىاإلحباطوعدمالسعيذلكمبهأدى،إلىالحظأوصعوبةالمهمةالقراءةاالنجاحفيوعزالذينفيالقراءة
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عينة؛)القراءة(إلىالنجاحفيتلكالمهمة بمعنىآخرالتالمذة للتغير. ألنصعوبةالمهمةغيرثابتةوقابلة
التالمذةالذينالدراسةالذين درجاتعالية،أما لعواملداخلية)كالجهد(تلقوا أسبابنجاحهمفيالقراءة عزوا

راءةلعواملخارجية)كصعوبةالمهمة(تلقوادرجاتأقل.وهذاماأكدتهدراسةعامرعزواأسبابفشلهمفيالق
يالغوآخرون3996) ودراسة تُ(.3990) ( النتيجة يعزونوهذه الدراسة عينة علىأنالتالمذة تصورًا عطينا

 لديهم، تدنيالقدرة إلى ويعزونفشلهم الحظ، إلى األحداثالتيتحصلأيأسبابنجاحهم فيحياتهمأن
ويتصور،اليومية لقدراتهم مباشرة هينتيجة غيرقادرينعلىإنجازمهامهموإنما درسمن،نبأنهم كقراءة

بأنفشلهالتلميذ(حيثأكداعلىأناعتقاد1008)إليهكاًلمنباهيوشلبيروهذاماأشا،منهاجهمالمقرر
ناتجعنعواملشخصيةداخليةثابتةنسبيًااليمكنأنتتغيريقودهإلىتوقعالفشلفيالمهامالتالية،كماأن

)غيروهيقابلةللتغييروالتبديل،بأننجاحهناتجعنأسبابوعواملليستمرتبطةبه)خارجية(التلميذاعتقاد
بأنمصدرالنجاحالتلميذتقبليقل.وعلىالنقيضمنذلكفإناعتقادللنجاحفيالمسالتلميذفإنتوقع،ثابتة(

الذاتية للجهدوالفشليكمنفيذاته،وأنقدرته وبذله ثابتةنسبيًا( قابلللتحكم(ضروريان)داخلية، )داخلي،
(.1008،41)باهيوشلبي،إلنجازالعمليجعلهأكثرتوقعًاللنجاحفيمهاماإلنجازالالحق

،بأنتدريبهؤالءالتالمذةعلىتحويلالعزومنالعزوللحظأوصعوبةالمهمةإلىالعزوللجهدالباحث ويرى
الجهد واإليمانبقيمة إلىأجزاءبسيطةحتىيمكنإنجازها،والقدرة الدراسة مهام تجزئة والتدريبعلىكيفية

التخلصمنعلىيمكنأنيساعدهم،بنجاحواستثارةحماسهمحتىيندمجوافيالمادةالتعليميةكمادةالقراءة
الصعوباتالقرائية.

لتالمذة ذوي صعوبات التعلم في ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجات االفرضية الثالثة: تحليل 
التعلم )القراءة على مقياس تشخيص صعوبات التعلم في القراءة ودرجاتهم على استبانة توجه الهدف نحو 

 .والدرجة(

مقياستشخيصقامالباحثباستخدامارتباطبيرسونبيندرجاتالتالمذةعلى،للتحققمنصحةهذاالفرض
بتقسيموقدقامالباحث.التعلموالدرجة()توجهالهدفنحواستبانةودرجاتهمعلى،صعوباتالتعلمفيالقراءة

:علىالتوالي(12)والجدولرقم،(13)كماهوموضحفيالجدولرقم،قسمينالفرضيةإلىنتائجهذه

 القراءة وتشخيص صعوبات عد توجه الهدف نحو التعلمالعالقة بين درجات التالمذة على ب   نتائج (10)الجدول 
 مقياس تشخيص صعوبات القراءة عد توجه التعلمبُ  

 0.03 0.03 معامل ارتباط بيرسون

 0.83 0.83 الداللة الحقيقية

 50 50 حجم العينة
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يُ (13)الحظمنالجدولرقم مستوىالداللة أنقيمة، 0.05أكبرمنمستوىالداللة0.83أنقيمة كما
يؤكد r=0.03معاملارتباطبيرسون مما ارتباطيةعدم، عالقة علىبُوجود بيندرجاتالتالمذة توجهعد

ودرجاتهمعلىمقياستشخيصصعوباتالتعلمفيالقراءة.،التعلم

اإلتقان)التعلم(اإلتقانوتوجه)التعلم((التيأشارتإلىأنبنية3994)ختلفتهذهالنتيجةمعدراسةوالترزوا
الرياضيات. فيمادة نجازهم وا  المعرفية الطالبومشاركتهم بكلمندافعية اإليجابية بالنتائج ارتبطا كماقد

 جينبو لي دراسة نتيجة مع النتيجة هذه اإلنجاز(3997)اختلفت بين قوي ارتباط هناك أن أشارت التي
 توجه السيما ويُالهدف.األكاديميواالستراتيجياتالدافعية السابقةالباحثفسر توجهات،النتيجة معظم بأن

منها واالستفادة المعلومة على الحصول أجل من التعلم نحو ليست هو،تالمذتنا الدرجةتوجهإنما نحو
(إلىأنمنأهمخصائص3990)والحصولعلىعالماتمرتفعة.وضمننفسالسياقيشيرالعتوموآخرون

ينتبهونجيدًافيالصف،،إذنحوالتعلمانشغالهمفيالنشاطاتالتيتساعدهمعلىالتعلمالتالمذةذويالتوجه
بغية وينجزونالواجباتالصفية المدى، طويلة فيالذاكرة علىتخزينها تساعد المعلوماتبطريقة ويعالجون

نالتعلمعمليةبذلالجهدالوصولإلىأكبرفائدةمنها،وينظرونإلىالتعلمنظرةإيجابيةصحيحة،ويدركونأ
والمثابرةواإلصرار.بعكسالتالمذةذويالتوجهنحوالدرجةالذينيهتمونفقطبتحسينصورتهمأماما خرين،

يبتعدونعناألنشطةوالمهامالتيتفسحالمجالأمامهمللتعلم تقانالمهاراتالجديدة،وهمغالبًا ألنهيوجد؛وا 
أ كما قدرمنالتحدي، اليبذلوفيها لتحقيقإنجازاتننهؤالءالتالمذة الالزم سوىالقدراألدنىمنالجهد

بأنهالباحثويرى(.3990،183)العتوموآخرون،معينة،ويتعلمونفقطأشياءبسيطةممايقدمهالمعلمونلهم
هؤالءالتالمذةعنمنخاللتغييرتصورات،يمكنتنميةالتوجهنحوالتعلملدىالتالمذةذويصعوباتالقراءة

أكثرمنالتأكيدعلىالدرجةبحد،واكتسابالخبرة،والفهم،منحيثالتأكيدعلىأنشطةالتعلموعملياته،التعلم
ذاتها.

 كما على التالمذة درجات بين بيرسون ارتباط باستخدام الباحث الدرجة(استبانةقام )نحو الهدف ،توجه
(.12)كماهوموضحفيالجدولرقم،ودرجاتهمعلىمقياستشخيصصعوباتالتعلمفيالقراءة

ودرجاتهم على مقياس تشخيص  ،توجه الهدف )نحو الدرجة( عدب  درجات التالمذة على نتائج العالقة بين  (10الجدول)
 صعوبات التعلم في القراءة

 مقياس تشخيص صعوبات القراءة الدرجةعد توجه بُ  

 *0.21 *0.21 معامل ارتباط بيرسون

   0.04  0.04 الداللة الحقيقية

 50 50 حجم العينة
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أعاله الجدول ،يتضحمن مستوىالداللة قيمة  0.05 أصغرمنمستوىالداللة0.04أن قيمة، أن كما
،الدرجةتوجهعد،ممايؤكدوجودعالقةارتباطيةبيندرجاتالتالمذةعلىبُ r=0.21معاملارتباطبيرسون

درجاتهمعلىمقياستشخيصصعوباتالتعلمفيالقراءة.وهناتوجدعالقةذاتداللةإحصائيةبيندرجاتو
ودرجاتهمعلىمقياستشخيصصعوباتالتعلمفيالقراءة.،توجهالهدف)نحوالدرجة(استبانةالتالمذةعلى

بيندرجاتالتالمذةعلىعالقةارتباطيةالتالي:التوجد(ُيتخذالقرار12(و)13)وبناًءعلىالجدولينرقم
توجدعالقةذاتداللةفيحينودرجاتهمعلىمقياستشخيصصعوباتالتعلمفيالقراءة.،التعلمتوجهعدبُ

 على التالمذة درجات بين الدرجة(استبانةإحصائية )نحو الهدف تشخيص،توجه مقياس على ودرجاتهم
القراءة.صعوباتالتعلمفي

)األداء((التيأشارتإلىأنأهدافالدرجة3999)معدراسةباجرزوآخرون(12)الجدولرقموتتفقنتيجة
الذاتللكتابة. بفعالية النتيجةمعارتبطتإيجابًا التيبينتأنأهداف3997) كويتنودراسةوتختلفهذه )

.لمترتبطباألداءاألكاديمي(األداء)الدرجة

وليس،ليسلديهممعرفةحولاألشياء،النتيجةالحاليةإلىأنالتالمذةذويصعوباتالتعلمفيالقراءةوتعود
واليمتلكونقدرةعلىالتخطيطوتقييم،وهمأقلمعرفةبأنفسهم،لديهمرغبةفيالنشاطمنأجلإنجازالمهمة

 عدم والنتيجة الدافعيالتعلمهم، تكيفاستراتيجياتهم على وعيقدرة عدم أدق وبمعنى للمهماتاألكاديمية، ة
بإمكانياتهم كافية بدرجة الدافعية،التالمذة االستراتيجيات بأهمية وعيهم تحصيلهمفيواستخدامها،وعدم

المرحلةهدفهتحصيلالدرجة؛عتبرالنتيجةمنطقيةوتُ.الدراسي والحصولعلى،ألنتركيزالتالمذةفيهذه
االنتقالفالهدفهولتالمذةالمتأخرينتحصيلياًأماا،المراتبالثالثةاألولىبالنسبةللتالمذةالمتفوقينتحصيلياً

وبال أخرى، إلى مرحلة إضافةًنتيجةمن الدراسية. واستيعابالمادة فهم على اختالفضعفالقدرة أن إلى
لىتباينأساليبالتعلم،وبناًءعليهيجبأنيتمالتعلممنأجلالتعلم.مستوىالدافعيةبينالتالمذةقديؤديإ

بينتبأنالتعلمحينيتممنأجلكيفيتعلم،(بأننتائجالكثيرمنالدراسات3990)هذاماأكدتهعبدالفتاح
ا،المتعلم ويزداد به االحتفاظ احتمال يزداد مكافأة على الحصول في رغبة يكون أن من بلوغهبداًل حتمال

ومنمشاعرالكفاءة،مستوياتأعلىمنالفهم للتعلم المعرفية الدافعية مناالستثارة يزيد التعلم أنهذا كما
.األكاديمية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التالمذة ذوي صعوبات الفرضية الرابعة: تحليل 
ناث(التعلم في القراءة على مقياس تشخيص   .صعوبات التعلم في القراءة وفقًا لمتغير الجنس )ذكور وا 
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الفرض هذا صحة من بين،للتحقق بالمقارنة الباحث مقياسمتوسطاتقام على الذكور التالمذة درجات
القراءة في نفسالمقياسباستخداممتوسطاتوبين،تشخيصصعوباتالتعلم اإلناثعلى درجاتالتالمذة

هذهالفرضية:يوضحنتائج(14)والجدولرقم،ينمستقلتيناختبار)ت(لعينت

 ة على مقياس التشخيصبين متوسطات درجات التالمذة ذوي صعوبات التعلم في القراءالفروق  نتائج (14)الجدول 
ناث(  :وفقًا لمتغير الجنس )ذكور وا 

 درجة الداللة ت المحسوبة اإلناث الذكور

 25 25 العينة

04   .2 

04. 0 

 21 .00 25 .25 المتوسط الحسابي

8. 07 55.7 االنحراف المعياري

تمَّ ليفينلقد اختبار االختبارأنالتباينللفئتينمتجانسًا:،اختبارتجانسالتباينباستخدام هذا وبينتنتيجة
(F=0.28, df=48, Sig=0.04.)بماأنقيمةوsig=0.04>0.05استخدماختبارt-test .لتساويالتباين

المتوسطاتالحسابية علىمقياس،بمقارنة فيالقراءة أنمتوسطدرجاتالذكورذويصعوباتالتعلم نجد
فيحينبلغمتوسطدرجاتاإلناثذويصعوباتتعلم،25.25قدبلغ،تشخيصصعوباتالتعلمفيالقراءة

:(1).انظرالمخططالبياني21.00نفسالمقياسالقراءةعلى



 على مقياس التشخيص متوسطات درجات الذكور واإلناث ذوي صعوبات التعلم في القراءة :(1) المخطط البياني

القراءةفروقذاتداللةإحصائيةفي.وهذايعنيأنهتوجدsig=0.04>0.05أنقيمةt-testلقدبيناختبار
بينالذكورواإلناث.
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أنمستوىالداللةللفروقبينمتوسطالدرجاتعلىمقياستشخيصصعوباتالتعلم،يتضحمنالجدولأعاله
 داللة مستوى عند إحصائيًا دال القراءة 0.05في مقياس، على إحصائيًا دالة فروق وجود على يدل مما

:توجداألتيرفضالفرضالصفريوُيتخذالقراروبالتالييُ،تشخيصصعوباتالتعلمفيالقراءةُيعزىللجنس
بينالذكورواإلناثعلىمقياستشخيصصعوباتالتعلم 0.05فروقذاتداللةإحصائيةعندمستوىداللة

ذلكاإلناثفيالقراءة،وذلكلصالح ،والسببكماأشرناسابقًا،بأنهكل ماانخفضتالدرجةعلىالمقياس،دلَّ
ذلكعلىعلىوجودصعوبةتعلمفيالقراءةعندالتلميذبدرجةكبي رة.وكلماارتفعتالدرجةعلىالمقياس،دلَّ

صعوبةالتعلمفيالقراءةأعلىمنهالدىالذكور، هذهوتتفقوجودالصعوبةبدرجةأقل.أيأناإلناثلديهنَّ
العينةمنالذكورتالمذةالتيأشارتإلىوجودفروقبينمتوسطاتدرجات(3998)النتيجةمعدراسةأحمد
،العينةمناإلناثعلىمقياسمفهومالذاتالقرائيلصالحالعينةمناإلناثتالمذةوبينمتوسطاتدرجات

التيبينتعدموجودفروقفيمستوى(3919)النوريودراسة(3990عامر)معدراسةهالنتيجةهذتختلفو
ناصعوباتتعلمالقراءةُتعزىلمتغيرالجنس .ث()ذكوروا 

يتممنحهممكاف توأساليبتعزيزأكثرمماُتمنحاإلناث،بأنالتالمذةالذكور،مكنتفسيرالنتيجةالسابقةويُ
وتعزيزًاعلىتحملالمسؤوليةبنفسهأكثريمنحالذكرثقةًإذ،ًاذكورياًكونهمجتمع؛السيمافيمجتمعناالسوريو

تكونلدىالذكورالقدرةنتيجةوبال،إلىإقناعهبأنمستقبلاألسرةونجاحهامتوقفعليهمستمر،إضافةًبشكل 
مايساعدهمعلىتكوينخبرةومعرفة،علىاالنفتاحعلىالوسطالمحيطونسجعالقاتمعهأكثرمناإلناث

إضافةً باإلناث. لإلنابشكلأكبرمقارنًة إلىإلىنقصالتحفيزمنقبلالوالدينالمقدم ثوالذييرجعسببه
المادة أداء ينتاباإلناثخوفوقلقأثناء إلىذلكقد باإلضافة ثقافية، أو اجتماعية أو ظروفاقتصادية

ومشاعرهم عواطفهم بحكم الذكور من أكثر منه،المتعلمة البد واقع فشلهم يكون هذه.وبالتالي تكون ربما
األسبابوراءهذهالنتيجة.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التالمذة ذوي صعوبات  الخامسة:الفرضية تحليل 
 .التعلم في القراءة في العزو السببي )الداخلي والخارجي( وفقًا لمتغير الجنس

الفرض هذا بين،للتحققمنصحة الباحثبالمقارنة ذويصعوباتمتوسطاتقام الذكور درجاتالتالمذة
القر في و،اءةالتعلم متوسطات السببيبين العزو مقياس على اإلناث التالمذة والخارجيدرجات الداخلي

.الخامسةيوضحنتائجالفرضية(10)والجدولباستخداماختبار)ت(لعينتينمستقلتين:
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 ذوي صعوبات التعلم في القراءة في العزو السببي درجات التالمذة بين متوسطات نتائج الفروقيوضح  (15)الجدول 
ناث (.و لمتغير الجنس )ذكور  وفقاً  الداخلي  ا 

 درجة الداللة ت المحسوبة اإلناث الذكور العزو الداخلي   
 25 25 العينة

0.25_

0.73 

 0.86 0.85 المتوسط الحسابي
0.10 0.12 االنحراف المعياري

تمَّ ليفينلقد اختبار االختبارأنالتباينللفئتينمتجانسًا:،اختبارتجانسالتباينباستخدام هذا وبينتنتيجة
(F=0.04, df=48, Sig=0.73بماأنقيمة.)sig=0.73> 0.05ستخدماختبارنt-test .لتساويالتباين

المتوسطاتالحسابية علىمقياس،بمقارنة فيالقراءة أنمتوسطدرجاتالذكورذويصعوباتالتعلم نجد
فيحينبلغمتوسطدرجاتاإلناثذويصعوباتتعلمالقراءةعلى،0.85قدبلغ،الداخليالعزوالسببي

(.3،انظرالمخططالبيانيرقم)0.86مقياسالنفس



 الداخلي القراءة على مقياس العزو السببي واإلناث ذوي صعوباتكور متوسطات درجات الذ :(0) المخطط البياني

بينَّ يعنيأنهالتوجدsig=0.73>0.05أنقيمةt-testاختبارلقد فروقذاتداللةإحصائيةفي.وهذا
بينالذكورواإلناث.العزوالسببي

ودرجاتالتالمذةاإلناث،فيالقراءةقامالباحثبالمقارنةبيندرجاتالتالمذةالذكورذويصعوباتالتعلمكما
السببي مقياسالعزو مستقلتين:الخارجيعلى لعينتين )ت( اختبار باستخدام نتائج(16)والجدول يوضح

الفرضيةالسادسة.
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 ذوي صعوبات التعلم في القراءة في العزو السببي درجات التالمذة بين متوسطات الفروق يوضح نتائج (16)الجدول 
ناث (. وفقاً  الخارجي  لمتغير الجنس )ذكور وا 

 درجة الداللة ت المحسوبة اإلناث الذكور العزو الخارجي   
 25 25 العينة

0.00 

1.00 

 1.07 1.07 المتوسط الحسابي
0.18 0.17 االنحراف المعياري

تمَّ ليفينلقد اختبار االختبارأنالتباينللفئتينمتجانسًا:،اختبارتجانسالتباينباستخدام هذا وبينتنتيجة
(F=0.34, df=48, Sig=1.00بماأنقيمة.)sig=1.00> 0.05ستخدماختبارنt-test .لتساويالتباين

المتوسطاتالحسابية علىمقياس،بمقارنة فيالقراءة أنمتوسطدرجاتالذكورذويصعوباتالتعلم نجد
بالعزوالسببي، 1.07لغقد علىمقياس، القراءة فيحينبلغمتوسطدرجاتاإلناثذويصعوباتتعلم

(.2،انظرالمخططالبيانيرقم)1.07السببيالخارجيالعزو



 : متوسطات درجات الذكور واإلناث ذوي صعوبات التعلم في القراءة على مقياس العزو السببي(0) المخطط البياني
 الخارجي

بينَّ يعنيأنهالتوجدsig=1.00>0.05أنقيمةt-testاختبارلقد فروقذاتداللةإحصائيةفي.وهذا
بينالذكورواإلناث.العزوالسببي

أنمستوىالداللةللفروقبينمتوسطاتالدرجاتعلىمقياسالعزو،أعاله(10،16ينرقم)يتضحمنالجدول
 مستوىداللة عند دالإحصائيًا للجنسغير 0.05السببيبالنسبة دالة، فروق وجود يدلعلىعدم مما

:األتيوبالتالينقبلالفرضالصفريوُيتخذالقرار،ُيعزىللجنسالداخليوالخارجيإحصائيًافيالعزوالسببي
بينالذكورواإلناثمنتالمذةالصفالرابعفي 0.05التوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوىداللة

السببي تتفق.الداخليوالخارجيالعزو النتيجة وهذه غباريوآخرونمع التيأظهرتعدم(3913)دراسة
النتيجةمعدراسةل.وجودفروقُتعزىإلىمتغيرالجنسفيأنماطالعزوالسببيللنجاحوالفش وتختلفهذه
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اإلعدادي(3992)الصالح الثاني ذكور بين فروق بينتوجود متطلبات،التي اإلعداديفي الثاني ناث وا 
،وتنظيمالوقت،والمواظبةعلىالدوام،والمهاراتالدراسية،وصعوبةالمهمة،والجهد،الدراسةمنحيثالوقت

الفرضمعدراسة إلىأن(3992)الصالحوذلكلصالحاإلناث.وربمايرجعالسببفياختالفنتيجةهذا
باستراتيجياتهمالدافعيةأقلتالمذةالحلقةاألولى طالبالمرحلةحسبالمسؤوليةوثقةبقدراتهممنأقلو،وعيًا

ويُ.الثانوية الباحثفسر الموجودة المنافسة السابقة الصفالدراسيالنتيجة واإلناثفي الذكور يتمإذ،بين
مايدفعهمإلىالبحثبجديةعنأسبابالنجاحعلىحدسواءفيالبيئةالصفية،نفسهاالفرصالتعليميةهممنح

هناكمنافسةأنالبحثكذلكعنأسبابالفشللتجنبهوالتخلصمنه،فمنالمالحظفيمدارسناو،لمتابعته
والذكورفي،فيمرحلةماإالأناإلناثيبدينتفوقاً،جميعهافيالمراحلالتعليميةعاليةبينالذكورواإلناث

ربماتكونهذهاألسبابوراءالنتيجةالسابقة.أخرى.مرحلة 

ذوي صعوبات الفرضية السادسة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التالمذة تحليل 
ناث(  .التعلم في توجه الهدف وفقًا لمتغير الجنس )ذكور وا 

قامالباحثبالمقارنةبينمتوسطاتدرجاتالتالمذةالذكورواإلناثذوي،للتحققمنصحةهذاالفرض
توجهالهدف)نحوالتعلموالدرجة(باستخداماختبار)ت(لعينتيناستبانةصعوباتالتعلمفيالقراءةعلى

 .دسةيوضحنتائجالفرضيةالسا(17)والجدولتقلتين:مس

 في توجه الهدف في القراءة التالمذة ذوي صعوبات التعلم درجات بين متوسطات الفروق يوضح نتائج (17)الجدول
ناث(وف نحو التعلم  .قًا لمتغير الجنس )ذكور وا 

 درجة الداللة ت المحسوبة اإلناث الذكور توجه الهدف نحو التعلم   
25 25 العينة

_0.66
0.51 

 
 1.161.23 المتوسط الحسابي
0.410.40 االنحراف المعياري

تمَّ ليفينلقد اختبار االختبارأنالتباينللفئتينمتجانسًا:،اختبارتجانسالتباينباستخدام هذا وبينتنتيجة
(F=0.25, df=48, Sig=0.51بماأنقيمة.)sig=0.51>0.05استخدماختبارt-test .لتساويالتباين

المتوسطاتالحسابية على،بمقارنة فيالقراءة أنمتوسطدرجاتالذكورذويصعوباتالتعلم استبانةنجد
توجهاستبانةفيحينبلغمتوسطدرجاتاإلناثذويصعوباتتعلمالقراءةعلى،1.16توجهالهدفقدبلغ

:(4)البياني.انظرالمخطط1.23الهدف
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 نحو التعلم توجه الهدف استبانةالقراءة على  درجات الذكور واإلناث ذوي صعوبات: متوسطات (4) المخطط البياني

بينَّ يعنيأنهالتوجدsig=0.51>0.05أنقيمةt-testاختبارلقد فروقذاتداللةإحصائيةفي.وهذا
توجهالهدفنحوالتعلمبينالذكورواإلناث.

ودرجاتالتالمذةاإلناث،قامالباحثبالمقارنةبيندرجاتالتالمذةالذكورذويصعوباتالتعلمفيالقراءةكما
الدرجةعلى الهدفنحو توجه لعينتينمستقلتين:استبانة )ت( اختبار نتائج(18والجدول)باستخدام يوضح

الفرضيةالسادسة.

 في توجه الهدف في القراءة التالمذة ذوي صعوبات التعلم درجات متوسطاتبين الفروق  يوضح نتائج (18) الجدول
ناث( نحو الدرجة .وفقًا لمتغير الجنس )ذكور وا 

 درجة الداللة ت المحسوبة اإلناث الذكور توجه الهدف نحو الدرجة   
25 25 العينة

1.03_
0.30 

 
 1.42 1.33 المتوسط الحسابي
0.30 0.29 االنحراف المعياري

تمَّ ليفينلقد اختبار االختبارأنالتباينللفئتينمتجانسًا:،اختبارتجانسالتباينباستخدام هذا وبينتنتيجة
(F=0.10, df=48, Sig=0.30بماأنقيمة.)sig=0.30>0.05استخدماختبارt-test .لتساويالتباين

المتوسطاتالحسابية على،بمقارنة فيالقراءة أنمتوسطدرجاتالذكورذويصعوباتالتعلم استبانةنجد
توجهاستبانةفيحينبلغمتوسطدرجاتاإلناثذويصعوباتتعلمالقراءةعلى،1.33توجهالهدفقدبلغ

:(0)انظرالمخططالبياني،1.42الهدف
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 نحو الدرجة توجه الهدف استبانة: متوسطات درجات الذكور واإلناث ذوي صعوبات القراءة على (5) المخطط البياني

بينَّ يعنيأنهالتوجدsig=0.30>0.05أنقيمةt-testاختبارلقد فروقذاتداللةإحصائيةفي.وهذا
(التيبينتعدم3911)متتفقمعدراسةأبوهاشوهذهالنتيجة،بينالذكورواإلناثدرجةتوجهالهدفنحوال

 ولكنها والخارجية. الداخلية واإلناثفيالتوجهاتالدافعية الذكور فروقبين باتريكوجود دراسة تختلفمع
تختلفمعدراسة1000)وآخرون كما مناإلناث، خارجيًا أكثرتوجهًا والتيأشارتإلىأنالذكوركانوا )

وأهدافالتعلمثسجلنأهدافًامهمةأقوىمنالذكورفيأهداف(والتيبينتأناإلنا3999باجرزوآخرون)
(التيأظهرتوجودفروقبينالذكورواإلناثفيمكونتحقيقاألهداف3913)شاهينوكذلكدراسة.الدرجة

لصالحاإلناث.

النتيجةبأنالظروفالبيئيةواحدةفيتقديمالمثيراتالمناسبةلكالالجنسينالباحثوُيفسر والتيتعمل،هذه
باعتبارأنالدرجةهي،وتوفرلهمالخبراتالالزمةبغيةالحصولعلىالدرجاتالمرتفعة،علىإثارةمعارفهم

اإلعدادية والشهادة المدرسية امتحاناتنا في المعيا،المعيار أنها الكما الشهادة في في،ثانويةر مقعد لحجز
 التيقدمإضافةًالجامعة، تإلىأنالبنود ،االستبانةها أثارتاهتمام األسرفيف،منالذكورواإلناثكال قد

يساعدهمفيحياتهمبغيةالحصولعلىمؤهلعلمي،مجتمعناالسوريتطلبمنأبنائهاالتوجهنحوالدرجة
المستقبلية.

الفرضية السابعة: ال توجد قدرة تنبؤية ذات داللة إحصائية لكل من العزو السببي وتوجه الهدف تحليل 
 بالتعرف على التالمذة ذوي صعوبات التعلم في القراءة.(

كماهيموضحةوجاءتالنتائجالبسيطقامالباحثباستخدامتحليلاالنحدار،للتحققمنصحةهذاالفرض
:(10)فيالجدول
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 التشخيصتوجه الهدف على و لمتغيرات العزو السببي  البسيط نتائج تحليل االنحدار (19) جدول
 مستوى الداللة قيمة ت معامل بيتا الخطأ المعياري معامل االنحدار مصدر االنحدار

  2.16  12.87 12.87 الثابت

 0.91 0.11_ 0.01_ 0.52 0.52 العزو الداخلي

 0.64 0.46_ 0.06_ 0.24 0.24 الخارجي العزو

 0.62 0.49_ 0.10_ 0.43 0.43 توجه التعلم

 0.76 0.29 0.06_ 0.58 0.58 توجه الدرجة

0.05منكبروهيأ0.91تساويالداخليأنمستوىالداللةلمتغيرالعزوالسببي،يتضحمنالجدولأعاله
البيانات.الفإنخطاالنحدار السببييالئم العزو لمتغير أنمستوىالداللة يتضحمنالجدولنفسه، كما
يمكنالتنبؤاللذلكأيضًا.فإنخطاالنحداراليالئمالبيانات،0.05وهيأكبرمن 0.64الخارجيتساوي

أيأنالدرجاتالمنخفضة،منخاللدرجاتالتالمذةعلىمقياسالعزوالسببيبصعوباتالتعلمفيالقراءة
(التي3999)معدراسةسيدختلفتالسابقةالنتيجةو،علىمقياسالعزوالسببيتعكسمستوىصعوبةالقراءة

ت كما بالتحصيلاألكاديمي. المتغيراتتنبؤًا المستقرمنأكثر دراسةمعختلفأشارتإلىأنأسلوبالعزو
وابراهيم النصار،(3996)اسماعيل والزيود،(3996)ودراسة خليفة والتيأشارت،(3998)وكذلكدراسة

.أنهيمكنالتنبؤبالتعرفعلىالتالمذةذويصعوباتالتعلممنخاللالمتغيراتالدافعيةإلى،بمعظمها
األكاديمية،وي قومونويمكنتفسيرالنتيجةالسابقةإلىأنهؤالءالتالمذةأكثرمياًلللدافعيةالذاتيةلتعلمالمواد

علىأنهدليلعلىضرورةبذلمزيد،أداءهمالخاصفيضوءمايحققونهمنتقدم،كماأنهميفسرونالفشل
.أوموجهًاله،منالجهد،وينظرونإلىالمعلمباعتبارهمصدرًاللتعلم

،اءةفيضوءمكوناتالدافعيةيمكنتفسيرالعالقةبيناإلعزاءاتالسببيةالصحيحةوصعوباتالتعلمفيالقرو
والمشاركةبأنشطتها،فهذهالمكوناتتساعدهؤالءالتالمذة،واالهتمامبالقراءة،والتحدي،وهيحباالستطال 

علىزيادةتحسينمستوىقراءتهموتحصيلهم.
التلميذالذييفسرالفشلنتيجةسوءالحظ؛حيثأنالحظخارجسيطرةالتلميذوغيرثابت،فإنوبمعنى آخر

التلميذالذييفسرالفشلعلىأساس ذلكاليمثلفائدةمنحيثالتأثيرفيتحسينأدائهفيالمستقبل.أما
لتغلبعلىهذاالتقصيرفيالتقصيرفيبذلالجهد،حيثأنالجهديقعضمنسيطرةالتلميذ،فإنهيستطيعا

التلميذالذييفسرالنجاحنتيجةالحظ،حيثأنالحظخارج الجهدومنثمتحسيناألداء.أما األداءبزيادة
سيطرةالتلميذوغيرثابت،فإنذلكسيؤديإلىعدمتأكدهذاالتلميذمنالنجاحفيالمستقبل،ومنثمالتأثير

داء.أماالتلميذالذييفسرالنجاحنتيجةارتفا مستوىالمهارة،حيثأنالسلبيعلىبذلالجهدوتحسيناأل
وبذل،)القدرة(ضمنسيطرةالتلميذوثابتة،فإنذلكيساعدعلىشعورالتلميذبالثقةفيتوقعالنجاحالمهارة

التعليميةاألخرى.والسيمافيمادةالقراءةكونهااألساسللمواد،)قدراته(المزيدمنالجهدلتطويرمهاراته
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وهيأكبرمن، 0.62تساوينحوالتعلمالجدولأنمستوىالداللةلمتغيرتوجهالهدفنفسكمايتضحمن
وهذايعنيأنتوجهالهدفنحوالتعلم)اإلتقان(الينبأبصعوباتالبيانات.مفإنخطاالنحداراليالئ0.05

توجهالهدفعدبُبصعوباتالقراءةمنخاللدرجاتالتالمذةعلىيمكنالتنبؤلذلكالقرائيةفيالمستقبل.
وهذامؤشرعلىأنهاليمكناالستداللعلىصعوباتالتعلمفيالقراءةمنخاللتوجهاتأهداف،نحوالتعلم

التيبينتأن(3999)التعلملدىالتالمذةفيالدراسةالحالية،وهذهالنتيجةتتفقمعدراسةباجرزوآخرون
(التيتوصلتإلى3990)تنبأتسلبيًابفهممادةالعلوم.وتختلفهذهالنتيجةمعدراسةرشوانالتعلمأهداف

منخاللتوجهاتأهدافاإلنجازوالمعتقداتالدافعية،ودراسة صيغتنبؤيةالستراتيجياتالتعلمالمنظمذاتيًا
هدفالطالبكانمنبئًاباإلنجازفيمادةالرياضيات،ودراسة(التيأظهرتأنتحديد3990)يالغوآخرون
.فقط(اليبينتأنهيمكنالتنبؤبالتحصيلالدراسيمنالتوجهاتالدافعيةالداخلية3911أبوهاشم)

منكبروهيأ0.76أنمستوىالداللةلمتغيرتوجهالهدفنحوالدرجةتساوي،كمايتضحمنالجدولأعاله
)األداء(.أيضاًالبياناتميالئالاالنحدارفإنخط0.05 الدرجة الهدفنحو يعنيأنتوجه ينبأال،وهذا

 لذلك المستقبل. في بصعوباتقرائية ال التنبؤ بُيمكن على درجاتالتالمذة خالل من عدبصعوباتالقراءة
فيالقراءةمنخاللتوجهاتيمكناالستداللعلىصعوباتالتعلمالوهذامؤشرعلىأنه،توجهنحوالدرجةال

التيبينتأنه،(3990)هذهالنتيجةمعدراسةسليمختلفوتأهدافالدرجةلدىالتالمذةفيالدراسةالحالية.
بأساليبالتعلم الفئة داخلهذه التنبؤ والمبادرة،يمكن الدافعية الهدفمنخالل نحو أسلوبالتوجه السيما

التيبينتأنهاليمكنالتنبؤبالتحصيلالدراسيمن،(3919)هذهالنتيجةمعدراسةأبوهاشمتفقوتوالقيادة.
التوجهاتالدافعيةالخارجية.

كمؤشرعلىالكفاءة،بأنهؤالءالتالمذةذيالتوجهنحوالدرجةينظرونإلىالجهدهذهالنتيجةالباحثويفسر
ويستخدموناستراتيجياتالتعلمالتيتقودإلىتعلمالمواداألكاديميةمثل،ويميلونللدافعيةالخارجية،المتدنية

أدتويقتنعون،وينظرونإلىاألخطاءباعتبارهامؤشراتعلىالفشل،التكراروالحفظالصم بالدرجةفقطإذا
وليسغايةفيحد،إلىنجاحهمويعتبرونهاسببًاألدائهمونشاطهم،فالتعلمواإلتقانلديهموسيلةلتحقيقالدرجة

كما واألمهاتمعظمأنذاته، يطالبونا باء النجاح،مرتفعةدرجاتالحصولعلىبأبنائهم تقدير بأقل أو
النتيجةمنطقيةوصحيحة؛إلىصفصفمنوالترفع وتعتبرهذه اعتبارأنالدرجةهيعلىوذلكآخر،

كما،لدخولالفر العامالتعليماألساسيوهيالمعيارفيشهادةللمرحلةاألولى،المعيارفيامتحاناتناالمدرسية
لتالمذتناالمستقبلالمهنيالتفكيربباإلضافةإلىأن،أنهاالمعيارفيالشهادةالثانويةلحجزمقعدفيالجامعة

ربماتكونهذهاألسبابوراءهذهالنتيجة.يلعبدورًاكبيرًافيالتوجهنحوالدرجة.قد
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 :ائج العامة للدراسةالنت
توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بين درجات التالمذة ذوي صعوبات التعلم في القراءة على  ـ

 (.التعلم والدرجة توجه الهدف )نحو استبانةودرجاتهم على  )الداخلي والخارجي(،مقياس العزو السببي
بين درجات التالمذة على مقياس  (0.05عند مستوى داللة ) توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً ال  ـ

 .في القراءة العزو السببي، ودرجاتهم على مقياس تشخيص صعوبات التعلم
توجه الهدف  استبانة بين درجات التالمذة على (0.05مستوى داللة ) دالة إحصائيًا عند عالقة وجدال ت ـ

 .ودرجاتهم على مقياس تشخيص صعوبات التعلم في القراءة ،)نحو التعلم(
توجه الهدف  استبانةبين درجات التالمذة على  (0.05عند مستوى داللة ) عالقة ذات داللة إحصائية توجد ـ

 ودرجاتهم على مقياس تشخيص صعوبات التعلم في القراءة. ،)نحو الدرجة(

الذكور واإلناث على مقياس  متوسطات بين (0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ـ
 .اإلناثتشخيص صعوبات التعلم في القراءة، وذلك لصالح 

الذكور واإلناث من تالمذة  متوسطات بين (0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ـ
 الصف الرابع في العزو السببي.

الذكور واإلناث من تالمذة  متوسطات بين (0.05عند مستوى داللة ) فروق ذات داللة إحصائيةال توجد  ـ
 الصف الرابع في توجه الهدف نحو التعلم أو الدرجة. 

)الداخلي القراءة من العزو السببييمكن التنبؤ بالتعرف على التالمذة ذوي صعوبات التعلم في ال  ـ
توجه الهدف على يمكن التنبؤ بالتعرف على التالمذة ذوي صعوبات التعلم في القراءة من ال . كما والخارجي(

 .التعلم والدرجةتوجه  يب عد
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 :مقترحات

المعلمينوالمعلمات- انتباه فيها،توجيه وفشلهم نجاحهم التالمذة إيمانًا،إلىاألسبابالتييمكنأنيعزو
أثرإيجابيعلىدافعيتهم،نعننتائجتعلمهمواعتقادالتالمذةأنهممسؤولبحقيقةمفادهابأن سوفيكونذا

للتعلم.

والسيماالتالمذةذويصعوبات،بأهميةتشجيعالتالمذةعلىالمثابرةوبذلالجهد،توعيةالمعلمينوالمعلمات-
.معإظهارفائدةالجهدكمصدرللنجاحواالبتعادعنمسألةالحظوصعوبةالمهمةوغيرهاقدراإلمكان،القراءة

إمكاناتهم- مع تتناسب أهداف اختيار على التالمذة من،مساعدة معقواًل قدرًا خاللها من يحققون بحيث
وصياغتهابلغتهم،كتدريبالتالمذةعلىتحديدهذهاألهداف،عنخبراتالفشلالنجاح،واالبتعادقدراإلمكان

الخاصة،ومناقشتهامعهم.

،وكيفيةتطبيقها،الدافعيةالمهاراتواالستراتيجياتكافةًلمراحلالتعليميةل"المعلم دليلضرورةتضمينكتاب"-
وذلكبالتعاونمعأخصائيينفيهذاالمجال.

األمور- وأولياء المعلمين انتباه لألبناء،توجيه التوجهاتالدافعية الذيتلعبه المهم الدور وخصوصًا،إلى
التعلم نحو األخرى،التوجه الدراسية المواد التعاملمع إمكاناتهم،عند حول بمعتقداتهم تبصيرهم وذلكبغية

تقانالمادةالدراسيةوفهمها.،هدوذلكبالعملالجادالقائمعلىبذلمزيدمنالج،وقدراتهم وا 

اللغة- التعليميةاألولىإلىمعلمينومعلماتمختصينفيمادة القراءةفيالمرحلة إسنادمهمةتعليممادة
وُيفضلمنالحاصلينعلىشهادةدبلومالتأهيلالتربوي.،العربية

ومتابعةمايستجدمنتطوراتفيالمجال،سهموالعملعلىتطويرأنف،إقامةدوراتتدريبيةلهؤالءالمعلمين-
التدريسالجديدة،التربوي االطال علىطرائق الفئة،بغية هذه تالمذة مع التعامل في ،واألساليبالمختلفة

التعرفعلىآخرماتوصلإليهالعلمفيهذاالمجال.و

تخصيصحصةدرسيةفيالبرنامجاألسبوعيلتالمذةكلصفتحملعنوانحصةمطالعة،حصةقراءة،-
المذتناعلىالقراءة.حصةزيارةمكتبةالمدرسة...........،وذلكبغيةتشجيعت

لموادوذلكلضرورةربطا،ضرورةتزويدالقائمينعلىتخطيطوتطويرالمناهجالتعليميةبنتائجهذهالدراسة-
الحاليةوالمستقبلية مايجعلالتالمذةيندفعونالستخداماستراتيجياتفعالة،الدراسيةبحاجاتوقدراتالتالمذة
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 ا تية: التربوية الجملة التزام القول وناصية المواد، هذه تعلم المطلوبتعلمه"نحو العمل مستوى كان كلما
مكاناتهزادانتباهه ."ومشاركتهفياألنشطةالتعليميةوزادتحصيلهمرتبطًابقدراتالتلميذوا 

التالمذة- بين الفردية الفروق مبدأ الفرصللنجاح،مراعاة تاحة الذي؛وا  األمر للنجاح النجاحيوصل ألن
التيتقول: التربوية الفكرة التزام وبالعموم إلىبذلالمزيدمنالجهد، اتيحتفرصالنجاحأمام"يدفعهم كلما

."مذةوروعيتالفروقالفرديةبينهمزادتدافعيتهمللتعلمجميعالتال

،عقدندواتداخلالمدرسة،ُيوضحمنخاللهاإمكانيةتنميةذكاءالتالمذةإلىمستوىمناسبمنالكفاية-
 أوضحه ما المناسبجاردنروهذا التشجيع التالمذة تيسرلهؤالء إذا والسيما الذكاءاتالمتعددة، ،فينظريته

التوجيه.و،واإلثراء

وذلك،بأهميةدورهمفيالكشفعنحاالتالتالمذةذويالصعوباتالتعليمية،توعيةالمعلمينوالمعلمات-
المدرسية اإلدارة مع النفسي،بالتعاون أو االجتماعي مساعدتهم؛والمرشد بغية المناسبة اإلجراءات التخاذ

ىيصلواإلىمستوىمنالدافعيةيسمحلهمبتوقعهذاالنجاح.وذلكبدعمهمحت،تبصيرهمبأهميةالنجاحو

وتتحدىقدرات،التركيزعلىاألسئلةالتيتقيسالفهمالقرائي،يجبعلىالمعلمينأثناءإعداداالمتحانات-
عقولهموتتطلعإلىتحقيقأهدافهم.وتنمي،التالمذة

مكانياتهمواستعداداتأبنائهمبقدرات،تبصيرأولياءاألمور- ومساعدتهمعلىرسمخططبناًءعلىأهدافهموا 
منأجلتحقيقأعلىدرجاتالفهمواالستيعابللمادةالمتعلمة.،تتوجهنحوالتعلم
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:بحوث مقترحة

إجراءدراساتمتخصصةفيمجالالعزوالسببي ـ للوقوف،للتعرفعلىالعواملالتيتسهمفيتشكيله،أ
والتيتنعكسسلبًاعلىأدائهمودافعيتهمللتعلم.،علىالصعوباتالتيتؤديبالتالمذةإلىالفشل

مكانياتالتالمذةولمعرفةدورالعزوالسببيفيالتحصيلالدراسي،بـإجراءالمزيدمنالبحوث تنميةقدراتوا 
ذويصعوباتالتعلمليسفيمادةالقراءةفحسب،بلفيجميعالمواد.

السببي بينالعزو بحثالعالقة علىالتنبؤ،جـ منها كاًل أخرىوالتعرفعلىمدىقدرة ومتغيراتدافعية
بالنجاحفيالمستقبل.

اينر،والتيهيامتدادلكاًلمننظريةهايدروكيلي.وـدـإجراءبحوثفينظريةالعزوالسببيل

وطلبةالجامعةفيالجمهورية،والثانويةبفروعهاكافة،الثانيةالحلقةعلىطلبة،ذاتهاهـإعادةإجراءالدراسة
وذلكألهميةالدورالذيتلعبهالمتغيراتالدافعيةفيالتحصيلالدراسي.؛العربيةالسورية

لتدريبمعلميالصفعلىاستخداماالستراتيجياتالدافعيةفيتدريسكافةالموادفيالحلقة،مقترحوـبرنامج
.منالتعليماألساسياألولى
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  المراجعقائمة 
 أواًل: المراجع العربية

1.  حويج، سمير)أبو مغلي، أبو 3994مروان؛ دارالمدخل إلى علم النفس التربوي(. األردن، .
اليازوري.طبعةعربيةـعمان.

،عمان.1طداراليازوريالعلمية،.األردن،المدخل إلى علم النفس العام(.3993أبوحويج،مروان) .3
.وزارةالتربية:سورية.المعجم المدرسي(.3997أبوحرب،محمد) .2
4. ( خالد ندي، 3994أبو الطموح لدى التفكير اإلبداعي وعالقته بكل من العزو السببي ومستوى (.

رسالةماجستيرمنشورة.قسمعلمالنفس.كليةالتربية،تالميذ الصفين الخامس والسادس االبتدائيين. 
الجامعةاإلسالمية:فلسطين.

ما وراء المعرفة وعالقتها بتوجه الهدف ومستوى الذكاء والتحصيل (.1000أبوهاشم،السيدمحمد) .0
مصر:لعامةالدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية ا الزقازيق، جامعة التربية، كلية مجلة .00

.326ـ107،
6. ( محمد السيد المعتقدات المعرفية والتوجهات الدافعية الداخلية والخارجية لدى (.3919أبوهاشم،

الثامنمنخفضي التحصيل الدراسي من طالب الجامعةو مرتفعي  العلمي المؤتمر في مقدم بحث .
مصر.جامعةالزقازيق.مؤسساتالتعليم)الواقعوالطموحات(كليةالتربية.استثمارالموهبةودور

0،الرسالةالتربويةالمعاصرة،التعليم الذاتي الجماعي )دراسة نظرية ((،3991األحمد،أمل) .7
سورية.،دارالبشير144ـ121.

ز لدى األطفال ذوي صعوبات العالقة بين مفهوم الذات القرائي ودافعية اإلنجا(.3998أحمد،نرمين) .8
النفسالتربوي.معهدالتعلم بالحلقة األولى من التعلم األساسي. قسمعلم رسالةماجستيرمنشورة.
الدراساتالتربوية،جامعةالقاهرة:مصر.

خويلد .0 الدافعية لإلنجاز في ظل التوجيه المدرسي بالجزائر. دراسة ميدانية لدى (.3990)أسماء،
أولى ثانوي بمدينة ورقلة.تالميذ السنة  النفس علم قسم منشورة. ماجستير التربية)ورسالة علوم

تخصصعلمنفسالمدرسي(.كليةا دابوالعلوماإلنسانية.جامعةورقلة:الجزائر.
19. ( أسامة ابراهيم، اهلل، عبد 3996اسماعيل، التنبؤ باالندماج المعرفي وتوجه األهداف والكفاءة (.

والتحصيل األكاديمي لطالب اللغة اإلنكليزية الموهوبين لغويًا من خالل المعتقدات  اللغوية المدركة
بحثمقدمفيالمؤتمراإلقليميللموهبة،جدة،السعودية.المعرفية.

.فلسطين.مطبعةالمقداد.البحث التربوي م عناصره م مناهجه م أدواته(.1007غا،إحسان)ا  .11
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لبنان:الدارالعربية. كيف تقرأ كتابًا)ترجمة طالل الحمصي ((1000)آدلر،مورتيمر،فان،تشارلز .13
،بيروت.1للعلوم.ط

12. ( أمنية شبلي، مصطفى، 1000باهي، الكتاب،الدافعية نظريات وتطبيقات(. مركز مصر. 1ط.
.القاهرة.

14.  3991الرقيب)عبدالبحيري، كاستراتيجية عالجية العزاءات األكاديمية والتدريب على العزاءات (.
.63ـ0.48دارالبشيرـدمشق.سورية،الرسالةالتربويةالمعاصرة.لألطفال ذوي صعوبات التعلم.

دارالتفاؤل والتشاؤم وعالقته بمفهوم الذات وموقع الضبط (.3919ذكريات)،البرزنجي .10 األردن. ،
ـعمان.1طصفاء.

16. ( رحاب 3993برغوت، لتنمية بعض مهارات االستعداد للقراءة والكتابة برنامج أنشطة مقترح (.
الدراساتالنفسية.لألطفال ذوي صعوبات التعلم بمرحلة رياض األطفال قسم منشورة. رسالةدكتوراه

واالجتماعية.معهدالدراساتالعلياللطفولة.جامعةعينشمس:مصر.
سورية:منشوراتوزارة بوز (مدارس من أجل التفكير)ترجمة د. كهيال(.3993برويير،جونت،) .17

الثقافة.
؛الرشدان،مالك؛البطانية،أسامة .18 صعوبات (.3997الخطاطبة،عبدالمجيد)؛السبايلة،عبيد

،األردن.دارالمسيرة.عمان.التعلم النظرية والممارسة
.هاللودارالشروق.لبنان.دارومكتبةالعالم الكتب والقراءة والمكتبات(.3998البنهاوي،محمد) .10

بيروت.
ـعمان.1.األردن.دارالمسيرة.طسيكولوجية الدافعية واالنفعاالت(.3990بنييونس،محمد،) .39
الزمان) .31 قمر الغني، عبد محمد؛ نوح، فريد؛ 3911جديتاوي، العالقة بين الدافعية وتعلم القراءة (.

اإلسالميةاألردنية الهاشمية.والكتابة لدى طالب الصف السادس االبتدائي في المملكة  المجلة
.38ـ1.12والعربيةللتعليم،األردن،

)جلجل، .33 1000نصرة مكتبةالعسر القرائي )الديسلكسيا ( دراسة تشخيصية عالجية(. مصر. .
.القاهرة.3النهضةالمصرية.،ط

32. ( ،نصرة مكتبةالعسر القرائي )الديسلكسيا (التشخيص والعالج. (3990جلجل مصر. النهضة.
.القاهرة.2المصرية.ط

34. ( محمود 3919الحاج، . الصعوبات التعليمية  اإلعاقة الخفية المفهوم م التشخيص م العالج .(
األردن،داراليازوري.)طبعةعربيةـعمان(.
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.األردن،دارالمهارات القرائية وطرق تدريسها بين النظرية والتطبيق(.3997حراحشة،ابراهيم،) .30
ـعمان.1لخزامي.طا
دراسة بنية الدافعية واستراتيجيات التعلم وأثرهما على التحصيل الدراسي لدى (.1000حسن،عزت) .36
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دارأسامة.،1عمان.األردن:ط.سيكولوجيا اإلدارة العامة(.3998حسين،فايز) .38
30. ( نادر الزيود، بتول، 3998خليفة، العوامل المرتبطة بصعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية (.
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مصر.مركزالنظمالعالميةلخدماتالبحثالعلمي:
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أمل .27 أثر برنامج تدريبي قائم على بعض استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا في (.3990)الزغبي،
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.قسمعلمالنفسالتربوي.معهدالدراساتالتربوية،جامعةالقاهرة:مصر
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مدى اتساق التفسيرات السببية لدافعية اإلنجاز لدى المتفوقين والعاديين من  (.1006السيد،أحمد) .47
لقسمعلمالنفسالتربوي،.المؤتمرالسنويالثانيذوي التخصصات المختلفة من طالب كلية التربية

.جامعةالمنصورة.مصر
سحر) .48 3990سليم، أساليب التعلم لدى الطالب المتفوقين عقليًا ذوي صعوبات التعلم والعاديين (.

.رسالةدكتوراهمنشورة.قسمعلمالنفس.كليةالتربية.جامعةوعالقتها بالسمات السلوكية المميزة لها
.عينشمس:مصر

(. أثر برنامج لتعلم مهارات التنظيم الذاتي على األداء األكاديمي لدى عينة من 3992)سليمون،ريم .40
رسالةدكتوراهمنشورة،قسمعلمالنفسالتربوي،كليةالتربية،جامعةطنطا:مصر..طالب الجامعة

مقدم بحث استراتيجيات ما وراء المعرفة وعالقتها بصعوبات الفهم القرائي .(.3996سليمون،ريم) .09
،جامعةالكويت،كليةالتربية،قسمعلمالنفسفي مؤتمر إعاقات الطفولة: التشخيص والتدخل المبكر

.12-1التربوي،الكويت،
الوعي بما وراء المعرفة لدى طالب المرحلة الثانوية العامة وعالقته بتوجه (.3911سليمون،ريم) .01

.37_1عةدمشق،سورية،مجلةجامعةدمشق،جام.الهدف وتحصيلهم الدراسي
أسلوب العزو وما وراء الذاكرة والدافعية األكاديمية: متغيرات تنبؤية للتحصيل (.3999سيد،إمام) .03

مجلةكليةالتربية.جامعةالمنصورة.دمياط.مصر.األكاديمي لدى طالب كلية التربية بدمياط.
.01ـ00،62العدد

مجلةالبحوثوعالقته بوجهة الضبط لدى طلبة الجامعة.. ما وراء الذاكرة (3911سكر،حيدر) .02
.191ـ00.66التربويةوالنفسية،كليةالتربية،الجامعةالمستنصرية،العراق،العدد

هيام) .04 فاعلية الذات مدخل لخفض أعراض القلق وتحسين التحصيل الدراسي لدى (.3913شاهين،
.391ـ4،147دمشق..مجلةجامعةعينة من التالميذ ذوي صعوبات التعلم

تيسير؛ .00 نجيب؛صبحي، الشربجي، يوسف؛ شاهين، جمال؛ الرز، أبو رشدي؛ القواسمة، سيد؛ شتا،
،ليبيا،منشوراتالجامعةالمفتوحة.مهارات التعلم الذاتي (.3996)خالد،يوسف؛أبومزوة،ابراهيم

 طرابلس.،1ط
اهلل .06 عبد 3999)الصافي، الدراسي وعالقته بدافعية اإلنجاز)دراسة ميدانية عزو النجاح والفشل (.

للعلومعلى عينة من طالب الجامعة المتفوقين والمتأخرين دراسيًا بمدينة أبها( القرى أم مجلة .
.116ـ89.السعودية.0التربويةواالجتماعيةواإلنسانية.

غسان) .07 ة ميدانية على عينة من األسباب التي تعزى إليها صعوبات التعلم "دراس(.3992الصالح،
.00ـ1،11مجلةجامعةدمشق.طلبة مدارس مدينة دمشق"
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علوي .08 المسيرة،تدريس اللغة العربية وفقًا ألحدث الطرائق التربوية(.3919)طاهر، دار األردن. .
عمان.،1ط

المجيد) .00 عبد نشواتي، محمد؛ أنماط العزو السببي التحصيلي وعالقتها بالجنس  (.1009الطحان،
.211ـ4،382،مجلةكليةالتربية.والتحصيل الدراسي لدى طلبة السنة األولى بجامعة اإلمارات

.،األردن.داروائل.عمانصعوبات التعلم(.3998الظاهر،قحطان) .69
طارق .61 بعض المتغيرات المعرفية والالمعرفية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم (.3990)عامر،

منشورة.قسمعلمالنفسالتربوي.كليةالتربية.جامعةطنطا:مصر.رسالةماجستيروالعاديين.
.عمان."أسسها النظرية وتطبيقاتها العملية"استراتيجيات فهم المقروء (.3919عبدالباري،ماهر) .63

دارالمسيرة.،1األردن،ط
جابر) .62 جابر، فوقية؛ الفتاح، علم النفس المعرفي بين النظرية والتطبيق(.3990عبد دار. مصر،

الفكرالعربي.
.،إربد.عمان1تبالحديث.طك،األردن،عالمالأسس تعليم القراءة الناقدة(.3997)العبداهلل،محمد .64
محمد .60 اهلل، مجلة"عالج صعوبات القراءة لدى األطفال" دراسة وصفية تحليلية(.3990)عبد .

.346ـ334الدوحةـ،قطر،155التربية.
،دارصفاء،عمان.1األردنط.صعوبات التعلم وكيفية التعامل معها(.3990)عبيد،ماجدة .66
معاوية .67 غزال، أبو الناصر؛ عبد الجراح، شفيق؛ عالونة، عدنان؛ علم النفس (.3990)العتوم،

األردن.دارالمسيرة.."النظرية والتطبيق "التربوي
.وجهات المسؤولية التحصيليةأثر برنامج تعليمي في تعديل ت(.3912العتوم،عدنان؛سليمان،هاجر) .68

.112ـ1،02المجلةالعالميةلألبحاثالتربويةوالنفسية.
هاني .60 ،.القاهرةمقياس تشخيص صعوبات تعلم اللغة العربية للمرحلة االبتدائية (.3912)العسلي،

.مصر
استراتيجيات  الكفاءة الذاتية في القراءة وعالقتها باستخدام(.3911)العلوان،أحمد؛المحاسنة،رنده .79

.418ـ4،200.المجلةاألردنيةفيالعلومالتربوية.القراءة لدى عينة من طلبة الجامعة الهاشمية
القدس.فلسطين.جامعةالنظريات الحديثة في اإلرشاد وتطبيقاتها التربوية.(.3996)عوض،حسني .71

القدسالمفتوحة.
،خالد .73 شعيرة أبو ثائر؛ 3919)غباري، مكتبةلتعلم وتطبيقاته الصفيةسيكولوجيا ا(. األردن. .

.المجتمعالعربي.عمان
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أنماط العزو ،كانونالثاني(.3912غباري،ثائر؛أبوشعيرة،خالد؛أبوشندي،يوسف؛جرادات،نادر) .72
مجلةالسببي للنجاح والفشل لدى الطلبة الجامعيين في ضوء متغيري الجنس وحرية التخصص .

.316ـ06،180لألبحاثوالدراسات.جامعةالقدسالمفتوحة
،خالد) .74 شعيرة أبو ثائر؛ 3990غباري، مكتبةعلم النفس التربوي وتطبيقاته الصفية(. األردن، .

،عمان.1طالمجتمعالعربي،
.األردن.دارالشروق،عمان.سيكولوجية التعلم الصفي(.3999قطامي،يوسف؛قطامي،نايفة) .70
الفروق في مركز التحكم وتقدير الذات بين ذوي صعوبات ،كانونالثاني(.3996)القمش،مصطفى .76

.1مجلةاتحادالجامعاتالعربيةللتربيةوعلمالنفس،القراءة والعاديين من تالميذ المرحلة االبتدائية.
.07ـ13

الحاج .77 ور الثالث صعوبة القراءة والكتابة وعالقتها بمفهوم الذات لدى تالميذ الط(.3990)كادي،
رسالةماجستيرمنشورة.قسمعلمالنفسوعلومالتربية.كليةا دابوالعلوممن المدرسة األساسية.

.اإلنسانية.جامعةورقلة:الجزائر
كين .78 راسل، فيليب؛ 3996)كارتر، السعودية،المزيد من اختبارات قياس الذكاء(. العربية المملكة .

،الرياض.3طمكتبةجرير.
)ترجمةحمدانعلينصرـصعوبات القراءة منظور لغوي تطوري(.1008آالن؛كاتس،هيو)كامحي، .70

شفيقفالحعالونة(.سورية،دمشق،المنظمةالعربيةللتربيةوالثقافةوالعلوم.
..مصر.مكتبةالنهضةالمصرية.القاهرةالتعلم العالجي(.1000)كامل،عبدالوهاب .89
علي .81 محمد 3992)كامل، مركزصعوبات التعلم األكاديمية بين الفهم والمواجهة(. مصر. .

اإلسكندريةللكتاب.
العالقة بين عوامل عزو النجاح والفشل الدراسي وتقدير الذات لدى تالميذ (.3911)كريم،حمامة .83

رسالةماجستيرمنشورة.قسمعلمالنفسالسنة ثالثة ثانوي)دراسة ميدانية بثانويات والية تيزي وزو(
وعلومالتربيةواألرطوفونيا.كليةالعلوماإلنسانيةواالجتماعية،جامعةتيزيوزو:الجزائر.

)ترجمةهانيمهديمشكالت تعلم القراءة عند األطفال" رؤية عالجية"(.3992)كولينجفورد،سيدريك .82
الجمل(.مصر:مجموعةالنيلالعربية.

.القاهرة.1مصر.عالمالكتب،ط.القراءة وتنمية التفكير(.3996)الفي،سعيد .84
أثر التعزيز الخارجي والدافعية الداخلية على استراتيجيات التعلم لدى تالمذة (.3990)محمد،علية .80

جامعةالصف الرابع االبتدائي. التربية. كلية التربوي. النفس علم قسم منشورة. ماجستير رسالة
الزقازيق.مصر.
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مصر،ة تحصين األطفال ضد العجز المتعلم" رؤى معرفية"سيكولوجي(.3990محمود،الفرحاتي) .86
دارالسحاب.القاهرة.

الرزاق) .87 عبد 3913محمود، فاعلية استراتيجيتي النمذجة والتلخيص في عالج صعوبات فهم (.
.المجلةالدوليةلألبحاثالتربويةالمقروء وخفض قلق القراءة لدى دارسات المدارس الصديقة للفتيات

.308ـ01،310اراتالعربيةالمتحدة..جامعةاإلم
العالقة بين استراتيجيات التعلم والتحصيل األكاديمي لدى طالب وطالبات (.3990)المصري،محمد .88

.279ـ4.241+0.مجلةجامعةدمشق.كلية العلوم التربوية بجامعة اإلسراء الخاصة
،عمان.2.األردن.دارالمسيرة.طالقياس والتقويم في التربية وعلم النفس(.3990)ملحم،سامي .80
09.  سامي 3996)ملحم، دار"األسس النظرية والتطبيق"سيكولوجية التعلم والتعليم (. األردن، .

،عمان.3المسيرة.ط
فابيان .01 فنيوليت، ألين؛ 3999)ليوري، الطيبسعداني.الدافعية والنجاح المدرسي(. محمد ترجمة .

:المنظمةالعربيةللتربيةوالثقافةوالعلوم.إدارةالتربيةوالمركزمراجعةعاللبنالعزمية.دمشق.سورية
العربي.

محمد) .03 السيد هاشم، أبو محمد؛ سالم، صالح؛ 3996النصار، الدافعية للقراءة وعالقتها ببعض (.
.مجلةكليةالتربية.كليةالتربية.جامعةالمتغيرات الشخصية والمعرفية لدى طالب المرحلة المتوسطة

.108ـ02،130شمس.عين
صعوبات تعلم القراءة لدى تالمذة الصف الرابع األساسي وتطور مقترح (.3919النوري،إيمان) .02

ـكليةالتربيةـالجامعةاإلسالميةـغزة:.رسالةماجستيرمنشورة،قسمالمناهجوطرائقالتدريسلعالجها
فلسطين.

العقلية العامة وتوجهات أهداف اإلنجاز لدى التصورات الضمنية عن القدرة (.3913الوقاد،مهاب) .04
.30ـ1.كليةالتربيةـجامعةبنها،طالب الجامعة ذوي التفضيالت المختلفة ممن أساليب التعلم

أساليب التفكير وعالقتها بأساليب التعلم وتوجهات الهدف لدى طالبات المرحلة (.3998إلهام)وقاد، .00
دكتوراهمنشورة،قسمعلمالنفس.كليةالتربيةجامعةأمالقرى،رسالة.الجامعية بمدينة مكة المكرمة

السعودية.
.لبنان.الدارالعربيةللعلوم.صعوبات التعلم الخاصة(.3996الياسري،حسين) .06
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 المالحق
 

 (0) الملحق رقم

 

 أسماء المحكمين ألدوات الدراسة

 

 الجهة التي يعمل لديها الكلية اسم المحكم

 جامعة تشرين التربية د. روعة جناد

 جامعة تشرين التربية د. فؤاد صبيرة

 جامعة تشرين التربية د. ثناء غانم

 جامعة تشرين اآلداب د. نزار شرف

 جامعة تشرين التربية د. ريم كحيلة

 جامعة تشرين التربية د. أنساب شروف

 جامعة تشرين التربية د. تيماء ديوب

 تشرينجامعة  التربية د. مطيعة علي

 جامعة تشرين التربية د. مهند مبيض

 جامعة تشرين التربية أ.فهد حاتم

 مديرية التربية موجه اختصاصي لمادة اللغة العربية مازن عثمان . أ
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 (2) الملحق رقم

 

 تطبيق الدراسة فيها كتاب مديري المدارس التي تم  

 

 
 الجمهورية العربية السورية

 وزارة التربية

 مديرية التربية في الالذقية

 مدرسة .............................. للتعليم األساسي

 م411التاريخ........ /......../    

 

 وزارة التعليم العالي /جامعة تشرين/

 ع/ط مديرية التربية بالالذقية

 

 

 بحثهإن السيد منعم دخول الطالب في ماجستير تربية الطفل في كلية التربية بجامعة تشرين قد قام بتطبيق 

م    وتاريخ .......... / 022م  وتاريخ ......... / ......... /   022في مدرستنا بتاريخ ......... / ........../   

 م022........../   

 

 

 

           

            

 وبناء  على طلبه أعطيت له هذه الوثيقة  

           

            

 مدير مدرسة .................    
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 (1الملحق رقم )

 اختبار تحصيلي في مادة القراءة للصف الرابع األساسي

 قبل التعديل

 "إعداد الباحث"
 

      الصف:............            اسم التلميذ/ة:............      

  

  ....  أنثى ... ذكر النوع:               المدرسة:................   

 

 

 تعليمات االختبار:
        

 ـ اقرأ/ي األسئلة بدقة قبل البدء في اإلجابة.

 ـ اتبع/ي تعليمات كل سؤال .

 ـ أجب/ي حسب المطلوب من السؤال.

 اقرأ المقطع التالي ثم أجب: -

 

 

 ))هواية التمثيل ((

 
شغف َحسام  بفِن الّتمثيِل، وكاَن كلما جلَس بمفردِه داعبتهُ أحالُم اليقظِة ، وتخيَل كيَف سيمثُل دورهُ، 

والمشاهدوَن في أرجاِء القاعِة يحيونه بتصفيٍق حار. ولكن كيَف سيصُل إلى حلمِه في المستقبِل؟ وما 

 الصعوبات التي سيواجهها ؟

يستعد للمشاركِة في عرِض مسرحية في المدرسِة، فكاَن في أوقاِت فراغِه يفزُع إلى مرآةِ بدأ حسام  

يضحُك أماَم المرآة  خزانتِه يقُف أمامها كالفارِس، وينظُُر إلى وجهِه وهو يشكلهُ على هيئاٍت مختلفٍة. كانَ 

فتشرُق أساريرهُ، و تلتمُع عيناهُ فيعبُس وجهه، أو يغضُب فيتطايُر الشرر من عينيِه وتتصلُب عضالتهُ. 

وكاَن ينتقُل في غرفتِه بتثاقٍل أو خفٍة ،يتطاوُل أو يتقاُصر أو يحرُك يديِه في اضطراٍب أو في هدوٍء وليٍن 

ينفجُر غاضبا  بصوٍت غليٍظ، ويتمتُم بصوٍت خافٍت كأنهُ يحدث تارة ، وتارة  يصيُح بصوٍت جهوري، ثم 

نفسهُ، يهمُس بصوٍت ال يكاد يسمع، وحين تتعبهُ تلَك التمارين يستلقي على فراشه، ويأخُذ في استظهاِر 

الخطاباِت التي يقولها عند أداِء دوره، وفي يوم تقديِم العرض أسرَع إلى المسرِح، فوجَد رفاقه من 

والممثليَن، ها هَو ذا يمشي برصانٍة باتجاه خشبِة المسرِح، إنهُ الظهُور األوُل لهُ، لكنه أذهَل  الممثالتِ 

ائعِة على المشاهدينالجميَع بإط  .اللتِه الرَّ
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 األسئلة
 

 ـ ما األحالُم التي كانت تداعُب نفَس ُحساٍم؟     .................................................1

 

 حقّق حلُمه ؟     .....................................ـ هل ت0

 

؟     ..........................................3  ـ بماذا اشترَك حسام 

 

 ـ أُرتب الكلمات اآلتية لتكون جملة مفيدة:4

 حسام  ـ بفِن ـ  شغَف ـ  التمثيِل    

................................................................ 

 

 ـ أختر المعنى الصحيح للكلمة:5

 أ ـ المشاهدون في ) أرجاء( القاعة             خارج ـ أنحاء ـ داخل    

 ب ـ يتنقل في غرفته )بتثاقل(                   بسرعة ـ برغبة ـ ببطء    

 ج ـ يأخذ في )استظهار( الخطابات             مشاهدة ـ حفظ ـ كتابة    

 

 ـ رتب األفعال اآلتية بحسب قوة الصوت:6

 يتحدث ـ يهمس ـ يصيح ـ يتمتم     

    ........  ........  .........  ........ 

 

 ـ أذكر مفرد كل جمع مما يأتي: 7

 أحالم:   ............    

 المشاهدون:  ...........    

 الممثالت:  .............    

 هيئات:  ............    

 

 ـ رتب الكلمات اآلتية وفق ترتيب األحرف الهجائية:8

 يضحك ـ كان ـ بدأ ـ شغف     

    ...........  ...........  ...........  ........... 

 

 في مكانها المناسب في الفقرة اآلتية، ثم اقرأ  ). ـ ؟ ـ ، ـ!(ـ ضع عالمات الترقيم 9

 قراءة معبرة:     

 ارتفعت دقات قلبه رويدا  رويدا ...... وتزامنت مع إعالن مدير المسرح عن بدء العرض .......    

وحسام مشغول بالتعليمات التي يتلقاها من مخرج المسرحية استعدادا  للظهور ....... إنه   الظهور     

 األول له .......
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 ـ تأمل الكلمات اآلتية، ثم أجب:12

 س ـ يمشي ـ المسرح ـ يضحك ـ يتمتم التمثيل ـ يهم     

 

 فعل اسم

  

  

  

  

 

 ـ صل بين الكلمات المتماثلة:11

 )  أ  (                 ) ب (

 المستقبل                الثياب     

 المدرسة                المسرح     

 الثياب                   الماضي     

 الماضي                المستقبل     

 المدرسة                              

 

 ـ أكمل الكلمة بالحرف المناسب:10

 ينظ .....  )ز ـ ر (

 تتصل .....  )ن ـ ب(       

 يأخ .....  )ذ ـ د (

 كان .....  )ث ـ ت (      

 

 ـ كون من الحروف اآلتية كلمات ذات معنى: 13

 خ  ـ ر س ا ح ل م ( ) ب ة ش      

    ................................ 

    ................................ 

 

 ـ ضع الشدة في مكانها المناسب في كل من الكلمات اآلتية: 14

 يستعد ـ يتنقل ـ يحرك       

 

 ـ ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة و كلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة: 15

 أ ـ اشترك حسام بتقديم مسرحية في نادي التمثيل في المدرسة.  .........     

 ب ـ درب حسام صوته في حالتين انفعاليتين.  .........    

 ج ـ كانت هواية حسام وهو صغير الغناء.  .........    
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 (6الملحق رقم )
 

 اختبار تحصيلي في مادة القراءة للصف الرابع األساسي

 التعديلبعد 

 "إعداد الباحث"

 

        اسم التلميذ/ة:............        الصف:............

  ....  أنثى ... ذكر المدرسة:................        النوع:

 

 

 تعليمات االختبار:
        

 ـ اقرأ األسئلة بدقة قبل البدء في اإلجابة.

 ـ اتبع تعليمات كل سؤال .

 من السؤال.ـ أجب حسب المطلوب 

 اقرأ المقطع التالي ثم أجب: -

 

 

 ))هواية التمثيل ((

 
شغف َحسام  بفِن الّتمثيِل، وكاَن كلما جلَس بمفردِه داعبتهُ أحالُم اليقظِة ، وتخيَل كيَف سيمثُل دورهُ، 

ا والمشاهدوَن في أرجاِء القاعِة يحيونه بتصفيٍق حار. ولكن كيَف سيصُل إلى حلمِه في المستقبِل؟ وم

 الصعوبات التي سيواجهها ؟

بدأ حسام  يستعد للمشاركِة في عرِض مسرحية في المدرسِة، فكاَن في أوقاِت فراغِه يفزُع إلى مرآةِ 

يضحُك أماَم المرآة  خزانتِه يقُف أمامها كالفارِس، وينظُُر إلى وجهِه وهو يشكلهُ على هيئاٍت مختلفٍة. كانَ 

فيعبُس وجهه، أو يغضُب فيتطايُر الشرر من عينيِه و تتصلُب عضالتهُ. فتشرُق أساريرهُ، و تلتمُع عيناهُ 

وكاَن ينتقُل في غرفتِه بتثاقٍل أو خفٍة ،يتطاوُل أو يتقاُصر أو يحرُك يديِه في اضطراٍب أو في هدوٍء وليٍن 

يحدث  تارة ، وتارة  يصيُح بصوٍت جهوري، ثم ينفجُر غاضبا  بصوٍت غليٍظ، ويتمتُم بصوٍت خافٍت كأنهُ 

نفسهُ، يهمُس بصوٍت ال يكاد يسمع، وحين تتعبهُ تلَك التمارين يستلقي على فراشه، ويأخُذ في استظهاِر 

الخطاباِت التي يقولها عند أداِء دوره، وفي يوم تقديِم العرض أسرَع إلى المسرِح، فوجَد رفاقه من 

سرِح، إنهُ الظهُور األوُل لهُ، لكنه أذهَل الممثالِت والممثليَن، ها هَو ذا يمشي برصانٍة باتجاه خشبِة الم

 الجميَع بإطاللتِه الرائعِة على المشاهدين.
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 األسئلة
 

 ـ ما هي األحالُم التي كانت تداعُب نفَس ُحساٍم؟     .................................................1

 

 .....................................ـ هل تحقّق حلُم حساٍم؟     0

 

؟     ..........................................3  ـ بماذا اشترَك حسام 

 ـ أُرتب الكلمات اآلتية لتكون جملة مفيدة:4

 حسام  ـ بفِن ـ  شغَف ـ  التمثيِل    

................................................................ 

 

 أختار المعنى الصحيح للكلمة الموجودة بين قوسين: ـ5

 أ ـ المشاهدون في ) أرجاء( القاعة             خارج ـ أنحاء ـ داخل    

 ب ـ يتنقل في غرفته )بتثاقل(                   بسرعة ـ برغبة ـ ببطء    

 ج ـ يأخذ في )استظهار( الخطابات             مشاهدة ـ حفظ ـ كتابة    

 

 ـ أرتب األفعال اآلتية بحسب قوة الصوت:6

 يتحدث ـ يهمس ـ يصيح ـ يتمتم     

    ........  ........  .........  ........ 

 

 ـ أذكر مفرد كل جمع مما يأتي: 7

 أحالم:   ............    

 المشاهدون:  ...........    

 الممثالت:  .............    

 هيئات:  ............    

 

 ـ أرتب الكلمات اآلتية وفق ترتيب األحرف الهجائية:8

 يضحك ـ كان ـ بدأ ـ شغف     

    ...........  ...........  ...........  ........... 

 

 في مكانها المناسب في الفقرة اآلتية، ثم اقرأ  ). ـ ؟ ـ ، ـ!(ـ أضع كال  من عالمات الترقيم 9

 قراءة معبرة:     

 قات قلبه رويدا  رويدا ...... وتزامنت مع إعالن مدير المسرح عن بدء العرض .......ارتفعت د    

وحسام مشغول بالتعليمات التي يتلقاها من مخرج المسرحية استعدادا  للظهور ....... إنه   الظهور     

 األول له .......

 

 ـ اقرأ الكلمات اآلتية، ثم أصنف وفق الجدول المرفق:12



133 
 

 ـ يهمس ـ يمشي ـ المسرح ـ يضحك ـ يتمتم  التمثيل     

 فعل اسم

  

  

  

  

 

 أصل بين الكلمات المتماثلة في العمودين أ وب: -11

 )  أ  (                 ) ب (

 المستقبل                الثياب     

 المدرسة                المسرح     

 الثياب                   الماضي     

 الماضي                المستقبل     

 المدرسة                              

 

 ـ أكمل الكلمة بالحرف المناسب:10

 ينظ .....  )ز ـ ر (

 تتصل .....  )ن ـ ب( 

 يأخ .....  )ذ ـ د (

 كان .....  )ث ـ ت (

 

 ـ أكون من الحروف اآلتية كلمات ذات معنى: 13

 ) ب ة ش خ  ـ ر س ا ح ل م (      

    ................................ 

    ................................ 

 

 ـ أضع الشدة في مكانها المناسب في كل من الكلمات اآلتية: 14

 يستعد ـ يتنقل ـ يحرك       

 

 الخاطئة: ـ أضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة و كلمة خطأ أمام العبارة 15

 أ ـ اشترك حسام بتقديم مسرحية في نادي التمثيل في المدرسة.  .........     

 ب ـ درب حسام صوته في حالتين انفعاليتين.  .........    

 ج ـ كانت هواية حسام وهو صغير الغناء.  .........    
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 (7الملحق رقم )

 االبتدائيةللمرحلة القراءة  تعلم تشخيص صعوبات مقياس

،يجبأنتكونالكلماتوالجملوالنصوصالقرائيةالتييتماختبارالتلميذفيها :المقياستعليمات 
مناسبةللمستوىالدراسيللتلميذطبقًاللمنهجالدراسي.

عنطريقوضعإحدىاالستجاباتالتالية:المقياسقامالباحثبتصحيح

طبقًاإلجابةالتلميذ.المقياساليستطيع(أمامكلفقرةمنفقراتـأحيانًاـ)يستطيع

 :المقياسفقرات 

.)............(قراءةكلماتبهاحركاتالمدالقصيرالثالثـ

.)............(قراءةكلماتبهاحروفالمدالطويلالثالثـ

.)............(قراءةكلماتبهاحركةمدقصيروحرفمدطويلـ

.)............(قراءةكلماتبهاألالقمريةوألالشمسيةـ

.)............(قراءةكلماتبهاعالماتالتنوينالثالثـ

.)............(قراءةكلماتبهاتاءمربوطةوتاءمفتوحةوالهاءـ

.)............(قراءةأسماءاإلشارةواألسماءالموصولةـ

.)............(قطعساكنقراءةكلماتبهامـ

.)............(قراءةحروفالجرـ

.)............(التعرفعلىالمثنىوالجمعوتاءالتأنيثمنالنصالقرائيـ
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.)............(تحويلبعضكلماتالنصالقرائيإلىمثنىوجمعـ

.)............(تكوينجملةمنعدةكلماتـ

.)............(توظيفكلمتينلتكوينجملةمفيدةمنحصيلتهاللغويةـ

الثالثـ بالصف القراءة بمنهاج المقررة واألناشيد والجمل للكلمات الصحيحة الجهرية القراءة
)............(.

حركاتالقراءةالجهريةالصحيحةلموضوعاتمقررةبمنهاجاللغةالعربيةبالصفالرابعوتحتويعلىـ
والهاء المفتوحة والتاء المربوطة والتاء القمرية وأل الشمسية والسكونوالتنوينوأل وحروفالمد المد

.)............(أسماءاإلشارةواألسماءالموصولةوحروفالجرو

.)............(قراءةنصوصمضبوطةبالشكلقراءةجهريةسليمةـ

.)............(قراءةالنصوصبطالقةمعمراعاةمواضعالوقفـ

.)............(مراعاةالتنوينوالتضعيفوالمدومخارجالحروففيأثناءالقراءةـ

.)............(استخالصاألفكارالرئيسيةوالفرعيةللنصالقرائيـ

.)............(تحديدمغزىالنصالقرائيـ

.)............(حداثوترتيبهاحسبورودهافيالنصتذكراألـ

.)............(التعليقعلىمااستمعإليه،وذكروجهةنظرهمدعومةبالدليلـ

.)............(تقديمفكرةواضحةعماسمعهـ

.)............(يجيبالتلميذعنأسئلةشفهيةتتصلبالدرسالذيقرأهـ

.)............(يفسرالتلميذمعانيالكلماتمنخاللالسياقأومنخاللالشرحـ

.)............(يتعرفعلىمعنىكلمةأومفردهاأوجمعهاأوعكسهاـ
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.)............(إعادةسردقصةقصيرةعنالدرسمعمراعاةتسلسلأحداثهاوترابطهاـ

.)............(استخدامالعنوانوالفهرسوعناوينالفصوللتعيينمكانالمعلومةـ

.)............(التمييزبينالحقائقوا راءفيمااستمعإليهـ

.)............(حفظالنصوصالشعريةوالنثريةالمقررةـ

.)............(إلقاءاألناشيدواألشعارموقعةأوملحنةـ

.)............(شرحفقراتمنالنثرأوأبياتمنالشعرـ

.)............(قراءةجملغيرمضبوطةبالشكلـ

.)............(إبداءاإلعجابببعضالفقراتالنثريةأواألبياتالشعريةوبيانالسببـ

.)............(تعليلا راءأوالمواقففيالنصوصـ

.)............(أوأبياتمنالشعرشرحفقراتمنالنثرـ

.)............(استخدامالعنوانوالفهرسوعناوينالفصوللتعيينمكانالمعلومةـ

.)............(محاكاةبعضالجملالتيتثيرإعجابهبالنصالقرائيـ

.)............(يكونجملمترابطةباستخدامكلماتمساعدةـ

قدرةالتلميذعلىاستخراجمايليمنأينصقرائي:ـ

المضار ـ الفعل والمفعول، الفاعل والنكرة، المعرفة وأخواتها، كان الضمائر، والموصوف، الصفة
الشمسية،و وأل القمرية، أل والخبر، المبتدأ وأخواتها، أن الفعلية، والجملة االسمية الجملة  الماضي

.)............(المدالطويل،تاءالتأنيثحركاتالمدالقصير،حروف

.)............(استخدامالمعجمللوصوللمعانيالكلماتـ
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  التالي قراءة صحيحة الدرساقرأ: 
 

 تدوير النفايات
 

في المتبعثرة  الن فايات  حاويات  الُمعدية ظاهرُة ُمُدن ن ا،وتجلُبل نااألمراض  الم ظاه رال تيُتش وُِّه م نأ سو أ
تنقُل التي السَّائبُة، والحيواناُت الحشراُت عليها تعيُش المفتوحُة الحاوياُت وهذه  أ حيائنا، وداخل  طُرقنا

 الُمعدية ،فضاًلعن  نها،ف م تىنجُدحلواًللهذه المعاناة ؟األمراض  الكريهة التيتنبعُثم  وائح  الرَّ
 الن فايات  من  نو   ُكلِّ بجمع  مواطن  ؟يقوُمُكل  يتم تدويُرالن فايات  األفضُل،فكيف  هو  الن فايات  تدوير  إ نَّ

لُهفيالحيِّ المخصَّصة  ثُمَّيضعُهفيالحاوية  البالستيكيَُّةو،فتكوُنالن فاياُتالورقيَُّةفيحاوية ،فيكيس 
فيحاوية رابعة ،ُثمَُّتجمُعهذه  ث ال ثة،ونفاياُتالموادِّالغذائيَّة  ُأخرى،والمواد الخطرُةفيحاوية  فيحاوية 

،أو تتعهَُّدهذاالعمل  ة  مختصَّ شركة  ع نطريق  األ حياء  أوالن فاياُتم ن  البلدة  نظافة  ُعمَّال  ع نطريق 
كسلعة  ،فترجُعم رًَّةثانيًةللُمواطن  لُيعاد تصنيُعموادِّه م نجديد  خاص  إلىمعمل  نو   المدينة ،وُينقُلكل 

جديدة.
؛ بالت عاون  الن فايات  لَّص تم ن  ت خ  ُنفاياته فيحبعُضالد ول  بفرز  بيت  ُمغلفة ،إذيقوُمُكل  أوأكياس  اويات 

علىو تعوُدالن فاياُتب الرِّبح  ،وب ذلك  البيت  ت أت يسيَّارة ف ت شتريهام نأ صحاب  اليوم  محدَّدة م ن  فيساعة 
نها. م  ُمستفيدان  ،ف الطَّرفان  واحد  والشَّاريفيآن  البائع 

بنظافة  اإلنساُن يعتني كيف  نَّنيأل ستغرُب بنوا  يعتني وال سيَّارته ، و ثيابه  و ال ذيجسده  يِّ الح  ظافة 
فيه ؟!!ي سُكُنُهو ال ذييُمر  الشَّار  

و أو البحر  إلىشاطئ  برحلة  يذهُب م نإ نسان  نَّنيأل ستغرُب وا  ف يأكُل خ ضراء ، ابة  ثُمَّإ لىغ  ي شرُب،
ويمضي!أ ل نيعود مرَّ هذه الن فايات؟!.ُيخلُِّفالن فايات  وار  إلىج  نفسه ؟!أ ل ني جلس  ًةثانيًةإ لىالمكان 
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 (8الملحق رقم )
 اختبار الذكاء

 اختبار الترتيب األبجدي، إعداد فيليب كارتر وكين راسل

 

 ج ث ت ب أ

 ر ذ د خ ح

 ط ض ص ش س ز

 ق ف غ ع ظ

 ي و ه ن م ل ك

 

 من الحرف الذي على يمين حرف الـ )ج( مباشرة ؟ـ ما الحرف الذي يقع تحت حرفين 1

ـ ما الحرف الذي يقع على يسار ثالثة أحرف من الحرف الذي يقع أسفل حرفين من الحرف الذي يقع 0

 على يمين حرف الـ )د( بحرفين؟

ـ ما الحرف الذي يقع على بُعد حرفين فوق الحرف الذي يقع مباشرة  على يسار الحرف الذي يقع 3

 فوق حرف الـ )م(؟مباشرة  

ـ ما الحرف الذي يقع على يسار حرفين من الحرف الذي يقع مباشرة  أسفل الحرف الذي يقع على 4

 اليمين مباشرة  من الحرف الذي يقع أسفل حرف الـ )ر( بحرفين؟

ـ ما الحرف الذي يقع على اليسار مباشرة  من الحرف الذي يقع مباشرة  أسفل الحرف الذي يقع على 5

 اليمين بحرفين من الحرف الذي يقع أسفل حرف الـ )ث( بحرفين؟

ـ ما الحرف الذي يقع مباشرة  فوق الحرف الذي يقع على بُعد حرفين من يمين الحرف الذي يتوسط 6

 الحرفين )ح( و )ر(؟

ـ ما الحرف الذي يقع على اليسار مباشرة  من الحرف الذي يقع في الوسط ما بين الحرف الذي يقع 7

 شرة  أسفل حرف )ح( والحرف الذي يقع مباشرة  فوق الـ )غ(؟مبا

ـ ما الحرف الذي يقع على يسار ثالثة حروف من الحرف الذي يقع مباشرة  أسفل الحرف الذي يقع 8

 على بُعد ثالثة حروف يمين الحرف الذي يقع أسفل حرف )ث( بثالثة حروف؟

ف الذي يقع أعلى بحرفين من الحرف الذي يقع ـ ما الحرف الذي يقع على يمين ثالثة حروف من الحر9

 على اليسار بأربعة حروف من الحرف الذي يقع أسفل حرفين من حرف )ز(؟

ـ ما الحرف الذي يقع أسفل ثالثة حروف من الحرف الذي يقع مباشرة  أسفل الحرف الذي يقع على 12

يقع على يسار أربعة  يمين ثالثة حروف من الحرف الذي يقع أعلى أربعة حروف من الحرف الذي

 حروف من حرف )ك(؟

ـ ما الحرف الذي يقع أعلى حرفين من الحرف الذي يقع على اليسار مباشرة  من الحرف الذي يقع 11

 مباشرة  أسفل الحرف الذي في الوسط تماما  بين حرفي )أ( و )ه(؟

ن الحرف الذي يقع أعلى ـ ما الحرف الذي يقع مباشرة  أسفل الحرف الذي يقع في الوسط تماما  ما بي10

حرفين من الحرف الذي يقع على اليسار مباشرة  من حرف )ص(، وبين الحرف الذي يقع مباشرة  فوق 

 الحرف الذي يقع مباشرة  فوق الحرف الذي يقع على اليمين مباشرة  من حرف )س(؟
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الحرف الذي ـ ما الحرف الذي يقع أعلى حرفين من الحرف الذي يقع على يمين ثالثة حروف من 13

يقع على اليسار مباشرة  من الحرف الذي يقع أعلى حرفين من الحرف الذي يقع على يمين أربعة حروف 

 من حرف )ى(؟

ـ ما الحرف الذي يقع أعلى الحرف الذي يقع يمين حرفين من الحرف الذي يقع أعلى الحرف الذي 14

من حرف )ب(، وبين الحرف الذي يقع  يقع في الوسط تماما  ما بين الحرف الذي يقع على يسار حرفين

 على اليمين مباشرة  من الحرف الذي يقع أسفل حرفين من حرف )ض(؟

ـ ما الحرف الذي يقع في الوسط تماما  ما بين الحرف الذي على يسار ثالثة حروف من الحرف الذي 15

لحرف الذي يقع أسفل حرفين من الحرف الذي على يمين حرف )ص(، وبين الحرف الذي يقع يمين ا

يقع أعلى حرفين من الحرف الذي يقع مباشرة  أعلى من الحرف الذي يقع على يمين الحرف الذي يقع 

 مباشرة  أسفل حرف )ص(؟

 

 

 اإلجابات على اختبار الترتيب األبجدي:

 

 ـ ن 8 ـ ش 7 ـ أ  6 ـ غ 1 ـ و 2 ـ ذ  4 ـ ف  4 ـ ف 0

 ـ ص 01 ـ ب 02 ـ أ 04 ـ د 04 ـ ذ 00 ـ ل  01 ـ س9

 

 
 التقديرات وفقًا لمجموع النقاط:

 
 فائق الذكاء :15م14
 ممتاز :10م11
 جيد جداً  :12م9
 جيد :8م7
 متوسط :6م5
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 (9) الملحق رقم
 استبانة توجه الهدف بصورتها األولية

اسمالتلميذ/ة............المدرسة...............
أنثىالصف:...........النو :ذكر

تاريخالميالد://
عزيزيالتلميذ/عزيزتيالتلميذة:

فيمايليمجموعةمنالعبارات،أرجومنكأنتقرأكلعبارةوتفهمهاجيدًا:فإذارأيت:
 (أنالعبارةتناسبكوتتفقمعظروفكوشخصيتكضععالمة.)(ضمنخانة)نعم 

 إذاكانتالعبارةتتفق(فيبعضاألحيانفضععالمة.)(ضمنخانة)أحيانًا 

 أماإذاكانتالعبارةالتتفقمعوجهةنظركومعظروفكوشخصيتكفضععالمة 

(.)(ضمنخانة)ال 

 واعلمعزيزيالتلميذ،عزيزتيالتلميذةأنإجابتكالتتعلقباالختباراتالمدرسية،وهيليست
 اإلجابةحسبرأيكالخاصفقطودونمشاركةمنأحد.جزءًامنهاأرجوأنتعطي

وشكرًالكملحسنتعاونكم


 ال أحياناً  نعم  البنود الرقم
أناسعيدبوجوديفيالصفالرابع.1
أشاركفيالصفحتىأبدوذكيًا.3
الحصولعلىعالماتمرتفعةأمرمهمبالنسبةلي.2
العربية4 اللغة مادة في مشاركتي كانت إذا بالتميز أشعر

أفضلمنا خرين.


أحبالمعلوماتالموجودةفيمادةاللغةالعربية.0
فهمالمعلوماتالموجودةفياللغةالعربيةضروريةجدًالي.6
المواد7 في عالماتي على يعتمد المستقبل في نجاحي

الدراسية.


أشعربالتميزوالفخرإذاكنتأولمنيجيبعلىاألسئلة8
التييطرحهاالمعلم.
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أتعلمأشياءلمأكن0 أشعربنجاحأعظمفيالمدرسةعندما
أعرفهامنقبل.



أحاولالتركيزعلىاألشياءالمهمةفيالمادةفقطوالمحتمل19
ورودهافياالمتحان.



ماأقومبهفيالمدرسةليستمهمةتعليقاتا خرينعلى11
طالماأؤديواجبيوأتعلم.



عالماتيمهمةبالنسبةلآلخرينالذينسيحكمونعلىأدائي13
فياالمتحان.



المادة12 في الموجودة الصعبة النقاط أمام مالحظات أضع
وأسألعنها.



شخصية14 أهدافًا لنفسي وضعت المدرسة دخلت أن منذ
)متفوق،ناضج،متميز...(.



الهدفاألولواألخيرمندراستيهوالتفوقعلىزمالئي.10
أحبتعلماألشياءالجديدةفيجميعالمواد.16
منذأندخلتالمدرسةوضعتلنفسيأهدافًامهنية)معلم،17

طبيب،مهندس،....(.


العربية18 اللغة أهدافيفيمادة معلوماتيمنأهم هوزيادة
فياللغةاألم.



أنيكونأدائيمتميزعن10 المادة منأهمأهدافيفيهذه
ا خرين.



في39 معلوماتجديدة ألتعلم أخطط وأنا المدرسة بداية منذ
كتابةالشعروالقصصوغيرها.
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 (12الملحق رقم )
 استبانة توجه الهدف بصورتها النهائية

التلميذ/ة............المدرسة...............اسم
الصف:...........النو :ذكرأنثى

تاريخالميالد://
عزيزيالتلميذ/عزيزتيالتلميذة:

أو منأجلالتعلم بالتعلم يليمجموعةمنالعباراتالتيتصفسلوكياتكواتجاهاتكالمرتبطة فيما
علممنأجلالحصولعلىعالماتمرتفعة،أرجومنكأنتقرأكلعبارةوتفهمهاجيدًا:فإذارأيت:الت

 (أنالعبارةتناسبكوتتفقمعشخصيتكضعإشارة.)(ضمنعمود)نعم 

 ا خرمعشخصيتكفضع تتفقفيبعضاألحيانوالتتفقفيبعضها كانتالعبارة إذا
 يانًا(.(ضمنعمود)أحعالمة)

 أماإذاكانتالعبارةالتتفقمعوجهةنظركومعظروفكوشخصيتكفضعإشارة 

(.)(ضمنعمود)ال 

وهي،اعلمعزيزيالتلميذ،عزيزتيالتلميذةأنإجابتكالتتعلقباالختباراتالمدرسية مالحظة:
ليستجزءًامنها،أرجوأنتعطياإلجابةحسبرأيكالخاصفقطوبمايتناسبمعشخصيتك

 ودونمشاركةمنأحد.

وشكرًالكملحسنتعاونكم



 ال أحياناً  نعم  البنود الرقم
.األساسيأناسعيدبوجوديفيالصفالرابع1
أشاركفيالصفحتىأبدوذكيًا.3
كثيرًابالحصولعلىعالماتمرتفعة.أهتم2
أشعربالتميزإذاكانتمشاركتيفيمادةالقراءةأفضلمن4

ا خرين.


أحبالمعلوماتالموجودةفيمادةالقراءة.0
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في6 الموجودة المعلومات فهم لي جدًا الضروري من أجد
مادةالقراءة.



7 المستقبل في نجاحي بأن فيأعتقد عالماتي على يعتمد
الموادالدراسية.



أشعربالتميزوالفخرإذاكنتأولمنيجيبعلىاألسئلة8
التييطرحهاالمعلم.



أشعربالفرحفيالمدرسةعندماأتعلمأشياءلمأكنأعرفها0
منقبل.



أحاولالتركيزعلىاألشياءالمهمةفيالمادةفقطوالمحتمل19
فياالمتحان.ورودها



الأهتمبتعليقاتا خرينطالماأؤديواجبيوأتعلم.11
يحترمنيمعلميأكثرعندماتكونعالمتيمرتفعة.13
المادة12 في الموجودة الصعبة النقاط أمام مالحظات أضع

وأسألعنها.


وضعتلنفسيأهدافًاشخصيةلهاعالقةبالتفوقوالتميز14
أندخلتالمدرسة.منذ



أهدفمندراستيالتفوقالدائمعلىزمالئي.10
أحبتعلماألشياءالجديدةفيجميعالمواد.16
أو17 أوطبيبًا مهنيةبأنأصبحمعلمًا وضعتلنفسيأهدافًا

مهندسًا.......منذأندخلتالمدرسة.


)اللغةالعربية(هوزيادةمنأهمأهدافيفيمادةاللغةاألم18
معلوماتيفيها.



عن10 متميزًا أكون أن القراءة مادة في أهدافي أهم حددت
ا خرين.



الشعر39 كتابة في جديدة معلومات ألتعلم باستمرار أخطط
والقصصوغيرها.
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 (11) الملحق رقم
 بصورته األولية مقياس العزو السببي

 
 

 .................................................................اسم التلميذ/ة: 

 

 أنثى                    النوع:                  ذكر

 

 / / تاريخ الميالد:

 الصف:    اسم المدرسة:

 

 عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة:

شارع ، وفي الحي وتكون نهايتها كثيرا  ما نمر خالل حياتنا بمواقف في المدرسة، وفي البيت، وفي ال

نجاح أو فشل، فمثال  قد تتقدم المتحان في المدرسة فتحصل على عالمة متدنية أو مرتفعة، فكيف تفسر 

 حصولك على عالمة متدنية أو عالمة عالية ؟

في األوراق التالية التي أمامك مواقف قد تحدث معك في المدرسة أو البيت أو الشارع، لذلك أرجو أن 

 خيل أنها حدثت معك، و تجيب على هذا األساس.تت

واعلم عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة أن إجابتك ال تتعلق باالختبارات المدرسية، وهي ليست جزءا  

منها، وأرجو أن تعطي اإلجابة على المواقف العشرة التالية حسب رأيك الخاص فقط ودون مشاركة من 

 أحد.

 

 

 

 وشكرا  لكم لحسن تعاونكم

 

 الباحث                                                                                                      
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 الموقف األول:

 يعود إلى: برائيظهرت نتائج الفصل األول ، وكان تقديري،  ممتاز، فإن السبب 

 غير صحيح صحيح نوعا ما صحيح تماما   السبب الرقم

    أنني مرتفع الذكاء 1

    أن االمتحانات كانت سهلة 0

    أنني درست جيدا   3

    أن الحظ ساعدني في ذلك 4

    أنني ال أعرف السبب وراء تفوقي 5

 

 الموقف الثاني: تسلمت ورقة اللغة االنجليزية وكانت عالمتي متدنية، السبب يعود حسب رأيي إلى

 غير صحيح نوعا  ماصحيح  صحيح تماما   السبب الرقم

    القدرة على فهم االنجليزية كال أمتلأنني  6

    أنني ال أهتم بشكل كاف باالمتحان 7

    أن الحظ خذلني باالمتحان 8

    أن اللغة االنجليزية صعبة جدا   9

ال أعرف السبب الذي جعلني أحصل على عالمة  12

 متدنية

   

 

اصلح بين أخواي الصغيرين ،بعد أن تنازعا فاستجابا لي بشكل الموقف الثالث: طلب مني والدي أن 

 وسعد والدي بذلك ، فنجاحي في حل النزاع بينهما يعود حسب رأيي إلى  طيب،

صحيح  السبب الرقم

 تماما  

 غير صحيح صحيح نوعا ما

    أن الحظ لعب دورا  في  نجاحي في حل النزاع 11

    أن لدي القدرة في حل النزاع 10

    أنني بذلت جهدا  كبيرا  في حل النزاع 13

    أن المهمة كانت سهلة 14

    ال أعرف السبب الذي جعلهما يستجيبان في حل النزاع 15

 

الموقف الرابع: بعد أن شرح معلم اللغة العربية الدرس، وطرح علي  سؤاالً، فلم أستطع اإلجابة عليه، 

 فإن السبب برأيي يعود إلى

 غير صحيح صحيح نوعا  ما صحيح تماما   السبب الرقم

    أن السؤال كان صعبا   16

    أنني لم أستطع فهم الموضوع 17

    أن الحظ لم يحالفني في معرفة اإلجابة 18

    أنني لم أكن منتبها  للشرح 19

    أنني ال أعرف السبب لعدم إجابتي للسؤال  02

 

باعتقادي  ، ألعد البرنامج اإلذاعي لمدة أسبوع كامل، علي  الموقف الخامس: وقع اختيار مربي الفصل 

 أن السبب يعود إلى اختيار معلمي لي لهذه المهمة

 غير صحيح صحيح نوعا  ما صحيح تماما   السبب الرقم

    أنني مثقف وجيد في الخطابة 01

    أن اإلذاعة أمر سهل وبسيط 00
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    أن معلمي اختارني صدفة 03

    أنني أطالع عددا  كبيرا  من المجالت و الجرائد  04

    أنني ال أعرف األسباب الختيار معلمي لي 05

 

السبب الموقف السادس: شرحت الدرس ألخي الصغير ولكنه لم يفهم الدرس ، السبب  باعتقادي أن 

 في عدم فهمه للدرس يعود إلى

 غير صحيح صحيح نوعا  ما صحيح تماما   السبب الرقم 

    أنني ال أملك القدرة على شرح مثل هذا الدرس 06

    أنني لم أبذل  جهدا  كافيا  لتعليمه 07

    أن الدرس كان صعبا   08

من سوء حظي أن أخي على قدر متدني من  09

 الذكاء

   

    أنني ال أعرف  بالضبط سبب عدم فهمه للدرس 32

 

السترداد دين من أحد الزبائن الذي يماطلون، وحصلت الدين، الموقف السابع: والدي تاجر، أرسلني 

 وسعد والدي بذلك، السبب في تحصيلي للنقود يعود باعتقادي إلى:

 غير صحيح صحيح نوعا  ما صحيح تماما   السبب الرقم 

    أن لدي القدرة على إقناع الناس بما أريد 31

    الدَّينأنني بذلت جهدا  كبيرا  في إقناعه لسداد  30

    لحسن الحظ كان مزاج الرجل جيدا   33

    المبلغ لم يكن كبيرا   34

    أنني ال أعرف بالضبط السبب في سداده الّدين 35

 

الموقف الثامن: اشتركت في مسابقة ثقافية في المدرسة ، وكنت أفضل المشاركين أداًء، باعتقادي 

 يعود السبب في ذلك إلى :

صحيح  السبب  الرقم

 تماما  

 غير صحيح صحيح نوعا  ما

    ي أقرأ وأطالع كثيرا  نأن 36

    أن األسئلة كانت سهلة 37

    أن المعلم الذي يدير المسابقة يفضلني على زمالئي 38

    أنني ذكي وسريع البديهة 39

أنني ال أعرف بالضبط السبب في أدائي المتميز في  42

 المسابقة

   

 

قام صديقي بتعليمي برنامج حاسوب ، ولكنه سألني بعد ذلك سؤاالً في الموضوع لم  الموقف التاسع:

 أستطع اإلجابة عليه، باعتقادي يعود السبب إلى:

 غير صحيح صحيح نوعا  ما صحيح تماما   السبب الرقم

    أنني ال أمتلك القدرة على فهم برامج الحاسوب 41

    كافيةأنني لن أنتبه ولم آخذ األمر بجدية  40

    أن البرنامج كان صعبا  جدا   43

    أن صديقي ال يوصل المعلومة جيدا   44

    أنني ال أعرف السبب في ذلك 45
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الموقف العاشر: ذهبت مع والدي لزيارة جاري المريض، وتحدثت معه مخففاً عنه ،فغضب مني جاري 

 المريض، باعتقادي أن السبب في ذلك يعود إلى:

 غير صحيح صحيح نوعا  ما صحيح تماما   السبب الرقم

    لسوء حظي كان مزاج الرجل سيئا   46

    أنني ال أملك القدرة على توضيح ما أقصد للناس 47

    أنني لم أوضح حديثي بدرجة كافية 48

الرجل ذكاؤه بسيط ومن الصعب أن يستوعب  49

 حديثي

   

    أنني ال أعرف السبب في غضبه مني 52
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 (04الملحق رقم )

 بصورته النهائية مقياس العزو السببي

 
 

 اسم التلميذ/ة: .................................................................

 

 أنثى  النوع:                  ذكر

 

 / / تاريخ الميالد:

 الصف:    اسم المدرسة:

 

 التلميذ/ عزيزتي التلميذة:عزيزي 

كثيرا  ما تمر خالل حياتك بمواقف في المدرسة ، وفي البيت ، وفي الشارع ، وفي الحي وتكون نهايتها 

نجاح أو فشل ، فمثال  قد تتقدم المتحان في المدرسة فتحصل على عالمة متدنية أو مرتفعة، فكيف تفسر 

 حصولك على عالمة متدنية أو عالمة عالية ؟

ألوراق التالية التي أمامك مواقف قد تحدث معك في المدرسة أو البيت أو الشارع أو الحي، أرجو أن في ا

 تتخيل أنها حدثت معك ، وأن تجيب على هذا األساس.

واعلم عزيزي التلميذ /عزيزتي التلميذة أن إجابتك ال تتعلق باالختبارات المدرسية ، وهي ليست جزءا  

ابة على المواقف العشرة التالية حسب رأيك الخاص فقط ودون مشاركة منها، وأرجو أن تعطي اإلج

            أحد.

           

 

 

 وشكرا  لكم لحسن تعاونكم

 

 الباحث                                                                                                 
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 الموقف األول:

 الفصل األول ، وكان تقديري  ممتاز، السبب يعود إلى:ظهرت نتائج 

 غير صحيح صحيح نوعا ما صحيح تماما   السبب الرقم

    ارتفاع ذكائي 1

    تسهولة االمتحانا 0

    دراستي بشكل جيد 3

    ساعدني الحظ 4

    ال أعرف السبب وراء تفوقي 5

 

 عالمتي متدنية السبب يعود إلى: الموقف الثاني: تسلمت ورقة اللغة العربية وكانت

 غير صحيح صحيح نوعا  ما صحيح تماما   السبب الرقم

    ال أمتلك القدرة على فهم مادة القراءة 6

    لم أهتم بشكل كاف باالمتحان 7

    خذلني الحظ باالمتحان 8

    صعوبة مادة القراءة 9

    ال أعرف السبب وراء تدني عالمتي 12

 

الثالث: طلب مني والدي أن اصلح بين أخوي الصغيرين ،نجحت في ذلك وسر والدي ، نجاحي الموقف 

 في حل النزاع يعود إلى :

 غير صحيح صحيح نوعا ما صحيح تماما   السبب الرقم

    ساعدني الحظ على النجاح في حل النزاع 11

    قدرتي على حل النزاع 10

    بذلت جهدا  كبيرا  في حل النزاع 13

    سهولة المهمة 14

    ال أعرف السبب وراء نجاحي 15

 

الموقف الرابع: طرح معلم اللغة العربية سؤاالً علَي، لم استطع اإلجابة عنه)علماً أنه شرح 

 الدرس(عدم قدرتي على اإلجابة تعود إلى:

 غير صحيح صحيح نوعا  ما صحيح تماما   السبب الرقم

    صعوبة السؤال 16

    فهمي للدرسعدم  17

    عدم محالفة الحظ لي 18

    قلة انتباهي للدرس 19

ال أعرف السبب وراء عدم قدرتي على  02

 اإلجابة

   

 ، ألعد مجلة حائط ،اختيار المعلم لي يعود إلى: الموقف الخامس: وقع اختيار معلم الصف علي

 غير صحيح صحيح نوعا  ما صحيح تماما   السبب الرقم

    المتميزة في إعدادهاقدرتي  01

    إعداد مجلة الحائط سهل و بسيط 00

    اختارني معلمي بالصدفة 03

    أطالع عددا  كبيرا  من الجرائد والمجالت 04

    ال أعرف السبب وراء اختياره لي 05
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 الموقف السادس: شرحت الدرس ألخي الصغير ولكنه لم يفهمه ، السبب  يعود إلى:

 غير صحيح صحيح نوعا  ما صحيح تماما   السبب الرقم 

    ال أملك القدرة على شرح مثل هذا الدرس 06

    لم أبذل  جهدا  كافيا  لتعليمه 07

    صعوبة الدرس 08

    قلة تركيزه ونقص قدراته االستيعابية 09

    ال أعرف السبب وراء عدم فهم أخي الدرس 32

 

الستراد دين من أحد زبائنه، نجحت في الحصول على النقود، السبب  الموقف السابع: أرسلني والدي

 يعود إلى:

 غير صحيح صحيح نوعا  ما صحيح تماما   السبب الرقم 

    قدرتي الجيدة على اإلقناع 31

    الجهد الكبير الذي بذلته في إقناعه 30

    حالة الرجل النفسية الجيدة أثناءها 33

    كبيرا  لم يكن المبلغ  34

    ال أعرف السبب وراء نجاحي في استرداد الدين 35

 

 الموقف الثامن: اشتركت في مسابقة ثقافية في المدرسة ، وكنت أفضل المشاركين ، وهذا يعود إلى :

 غير صحيح صحيح نوعا  ما صحيح تماما   السبب  الرقم

    مطالعاتي وقراءاتي الكثيرة 36

    سهولة األسئلة 37

    المعلم الذي يدير المسابقة فضلني على زمالئي 38

    ذكائي وسرعة بديهتي 39

    ال أعرف السبب وراء نجاحي 42

 

الموقف التاسع: قام صديقي بتعليمي برنامج حاسوبي ، ولكنه سألني بعد ذلك سؤاالً يتعلق بالبرنامج 

 لم أستطع اإلجابة عنه ، السبب يعود إلى:

 غير صحيح صحيح نوعا  ما تماما  صحيح  السبب الرقم

    لم أفهم البرنامج جيدا   41

    لم آخذ األمر بجدية كافية 40

    صعوبة البرنامج 43

    صديقي ال يشرح بشكل جيد 44

    ال أعرف السبب وراء ذلك 45

 الموقف العاشر: مرض جاري فحاولت التخفيف عنه ولم أنجح، السبب يعود إلى:

 غير صحيح صحيح نوعا  ما صحيح تماما   السبب الرقم

    حالة الرجل النفسية السيئة 46

    نقص قدرتي في التعبير عما أقصد 47

    لم يكن حديثي واضحا   48

    عالقته مع اآلخرين غير جيدة 49

    ال أعرف سبب غضبه مني 52
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