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أثر حجم  ألسرمرو لألنجموم لعلامت ألنمفح   تمص ألنفحكمدي ألس مى دعص نم            

 طنبة ألنعرحنة ألسرىردة ألن ودى ألنك  تص ألسر ن
 

 *هــاينـه البطـامـأس.د
 **محمـد أحمـد المـومني.د                                                    
 ***اد سليمان القرعانجه. د

 
 الملخص

 
تهــده هــلد الد اســا كلــع الثرــل عــو أمــر ال ــنق  ح ــك افســرت  مو ــ  الــ حثك  ــي ال ح ــي  

طالباً  طالبـا مـو ال ـك مـو طلبـا المرحلـا افساسـيا الـدنيا  ـي ( 99)افكاديمي لدى عينا مثونا مو 
دالـا  ن ائج تحليـ  ال بـايو  ر  ـاً  أظهرت. اف دن، طبق علع أ راد عينا الد اسا مقياس مو   ال حثك 

 ـي ال ح ـي  افكـاديمي ت ـلى كلـع مو ـ  الـ حثك  ال ناعـ   ـيو  α=0.05)) كح ائياً عنـد مسـ وى
تظهــر هــلد الن ــائج  ال ــنق  ح ــك افســرت  ال ناعــ   ــيو مو ــ  الــ حثك  ح ــك افســرت،  ــي حــيو لــك

كـــاديمي ت ـــلى كلـــع ال ـــنق  ـــي ال ح ـــي  اف α=0.05))عنـــد مســـ وى  اً لـــا كح ـــائي ر  ـــاً  ات دا
 .  ح ك افسرت أ  ال ناع   ينهما
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 :مقدمة الدراسة -1

ن اإلعاقدددة السددد عية  دددا يصددداه بدددا اإلنسدددان مددد  أعاقدددا ،  يددد  أشدددد مدددا تعددددإل اإلعاقدددة السددد عية مددد  أ
ولقددد . ، وتصدئ  اإلعاقدة ملددكلة تواجدا الفدرد واعت دد  معدا  انعكاسدااا االجت اعيدة والئيةيددة علدو امسعدو   عيددا  
انية أن اإلعاقة الس عية  ا آثار سدالئة   جواندا الن دو، ألن أكد  أدبيا  الرتبية اخلاصة والدراسا  امسيد

، فهدي ال تت لدل والتدثثري السدالا   شيصدية األصدم   سئيل التدوود بامسعرفدة فقد  اسة الس   تقف  ائل  
 .  عدم قدرة األصم علو  اع األصوا  وأمنا تل ل عدم قدرتا علو التواصل الفعال م  احمليطني با

ا امسددعسد   مد  أ ددم ا دوا  الد  أنعدم اى ادا علددو االنسدان،  يد  يعت دد أدراك اإلنسدان لتعدد  اسدة ال
علددو امسعلومدددا  الدد  هصدددل عليهددا عددد،  واسدددا امسيتلفددة، و ددددور أن هلددل   وا ددددة أو أكلددر مددد   ددد   
 ا دددوا  يدددن م عندددا صدددعوبا    الدددتعلم واإلدراك، ف دددلل  الع دددو    اسدددة السددد   قدددد يدددؤدن أ  صدددعوبا 
عديدددة ومتنوعددة   ع ليددة الددتعلم، ألن السدد   يددؤدن دورا  رئيسددا    منددو اإلنسددان، ف اسددة السدد    ددي الدد  

وبندا  . جتعدل اإلنسدان قدادرا  علدو تعلدم الليتدة الد  تلدكل   در الواويدة لتطدور السدلوك االجت داعي واالنفعداي
سدئا الدنقا الوا د  بي وذلدك ميألكدادا  مندو م ك يعاين امسعوقدون  عيدا  مد  امسلدكل  التعلي يدة لعلو ذ

  قدددددراام الليتويددددة، وصددددعوبة فه هددددم ل هددددري ، سددددوا  أكددددان ذلددددك    ددددال األسددددرة أم امسدرسددددة أم احملددددي  
لددد لك يئددددو الطفدددل األصدددم وكثندددا يعدددي    عولدددة عددد  األفدددراد ا هدددري ، و ددد ا السدددئا مييدددل . االجت ددداعي

ري مددنهم مسواقددف أ ئا يددة، عددا يدددفعهم أ  بنددا  علقددا  مدد  بسددئا تعددرك الكلدد االنعددوال امسعدداقون  عيددا  أ 
األشددديال الدددد ي  يعددددانون اإلعاقددددة نفسدددها علددددو  سدددداه العلقددددا  االجت اعيدددة مدددد  األشدددديال العدددداديني 

 (.1002الروسان، )
بثهنددا مسددتويا  متفاوتددة مدد  العددعف السدد عي ( Hearing impairment)ة يوتعددرا اإلعاقددة السدد ع
و ندداك تعدداريف ةتلفددة لاعاقددة السدد عية منهددا  . سددي  أ   ددعف  دد  شددديد جدددا  تددرتاوب بددني  ددعف  دد  ب

أمدا . التعريف الوظيفي، وال ن يعت دد علدو مددأ تدثثري الفقددان السد عي   أدراك الليتدة وفهدم الليتدة امسنطوقدة
ة عدد  الطفددل الدد ن  نعددا أعاقتددا السدد عية مدد  اكتسدداه امسعلومددا  الليتويدد ام بثنددصددتربويددا  فيعددرا الطفددل األ

 .  ريق  اسة الس   باستيدام الس اعا  الطئية أو م  دوهنا
أمدددا الطفدددل  دددعيف السددد   فهدددو الطفدددل الددد ن يعددداين  دددعفا   عيدددا  أال أن القددددرة السددد عية امستئقيدددة لديدددا 
وظيفية  كنا م  اكتساه امسعلوما  الليتوية سوا  أكان بطريقة  اسة الس   باستيدام السد اعا  الطئيدة 

 (.1002اخلطيا،) أم م  دوهنا
غالئا  ما يعاين األ فال امسعوقون  عيدا  والسدي ا الصدم، مد  مسدتويا  متفاوتدة مد  العدعف   الت صديل 

، وسددددئا ذلددددك أثددددر اإلعاقددددة الكئددددري   ا انددددا (1002اخلطيددددا، )ي ئدددداألكددددادميي والسددددي ا الت ليددددل القرا
 ;Moores, 1996 2991ن، الوبيدد)ةميياللفظي، واألمر ال ن يقود أ  تثثر الت صيل   ا وانا األكاد

Al Hilawani, 1999; .)العددام فعلددو الددرغم مدد  تلددابا امسعددوقني  عيددا  باأل فددال العدداديني   ذكددائهم 
وع ليددداام ال  نيدددة، فددد ن دراسدددا  كلدددرية أشدددار  أ  أن األ فدددال امسعوقدددون  عيدددا  يعدددانون التدددثهر الدراسدددي 
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لدل  دد ا التددثهر يدوداد بويددادة شددة العددعف السد عي الدد ن يعانيددا وم. يل األكددادميي صدوالسدي ا    ددال الت
 (.Trybus & Karchmer ,1997)الطفل  

أ  أن األشدددديال امسعدددوقني  عيددددا   ددددم ( 1002يقدددا ، ر ز )ليددددا   أامسلدددار ( Moores)وأشدددار مددددور  
ألشدديال أشدديال لدديس لددديهم عيددوه ذكائيددة، وال أدلددة تؤكددد أن تطددور م امسعددر   والدد كائي  ددو أقددل مدد  ا

 .العاديني، فاألشيال امسعوقني  عيا  يقومون بالوظائف امسعرفية     امسدأ الطئيعي لل كا 
أ  حمدوديدددة اخلددد،ا  امساديدددة واالجت اعيدددة  يعدددود العدددعف   الن دددو لددددأ األ فدددال امسعدددوقني  عيدددا   رمبددداو 

ة عوامدل أههدا درجدة اإلعاقدة، وم  ا دير بال كر أن مستوأ الت صيل األكدادميي للصدم يتدثثر بعدد. والليتوية
، والو ددددد  االقتصدددددادن الوالددددددن م أو  ريقدددددة التدددددريس، ونسدددددئة ذكدددددا  الصدددددم، والدددددعمصدددددودافعيددددة الفدددددرد األ

 (.1000عئيد، )واالجت اعي لألسرة 
  شيصدية  يعد موق  الت كم م  امسفهوما  النفسية ال  ظهر   دديلا ، و دو يدؤدن دورا  بدارزا  و ا دا  

وتعددددإل جوليدددان روتدددر (. 2991والصددد ادن،  ونالسدددر ا)لوكا حندددو امسلدددريا  امستدددوافرة   الئيةدددة الفدددرد وتقريدددر سددد
قددم   د ا امسفهدوم  ، أذ(الدتعلم االجت داعي)نظريتها    صا ئة الفعل األول   أبراز مفهوم موق  الت كم

 يددددةة وامسعرفنظددددرن متكامدددل مسددددتندة أ  مدرسددددتني كئريتدددني مدددد  مددددار  علددددم الددددنفس، هدددا السددددلوكي سدددق  ن
(Calven and Lindzey, 1985 ) لا معرفدة ثلثدة متيتدريا   دي قي دة طلسلوك يتباوترأ روتر أن التنئؤ

أذ تعددرا نظريددة الددتعلم االجت دداعي قي ددة التعويددو . التعويددو، و ئيعددة امسوقددف النفسددي الدد ن فيددا الفددرد، والتوقدد 
ري   ندوع السدلوك واجتا دا، ك دا أن قي دة علو أنا أن شي  لا تدثثري   أ ددار السدلوك أو أن شدي  لدا تدثث

تعويو معني م  بني عدة تعويوا ،  يد  تتسداوأ ا ت داال    دورالتعويو تعرا بثهنا درجة تفعيل الفرد 
ظهدور ملددل  د   التعويددوا ، وهددد قي تددا بقدوة االرتئدداو بدني السددلوك وامسعدوز، وكدد لك توقعدا  الفددرد  دددور 

دإل النظريددة امسوقددف النفسددي مهددم جدددا  للسددلوك، وتددرأ أن أهددال امسوقددف ك ددا وتعدد.  دد   امسعددوزا  مددرة أهددرأ
با ت دددال يتئندددا  الفدددرد : النفسدددي يقلدددل مددد  فعاليدددة التنئدددؤ بسدددلوك الفدددرد بلدددكل جدددو رن، ك دددا تعدددرا التوقددد 

مقابلددة ويعقدددوه، )خبصددول تعويدددو معددني وهددددر كدالددة لسدددلوك حمدددد يقدددوم بددا   موقدددف أو مواقددف معيندددا 
2991.) 

أن موقدد  الددت كم ك ددا اسددتيدمتا روتددر يلددري أ   ئيعددة أدراك الفددرد ( 2991)اى وعسددكر  ويددرأ عئددد
الفدرد أع الدا وسدلوكا اإل دا   دمسواجها  األ ددار    ياتدا أو رتيتدا لعوامدل الدت كم   الئيةدة، فعنددما يدر 

ارجي، و  امسقابددل نددا يكددون مدد  ذون الددت كم اخلددصدددفة أو ا ددو، أو أ  ا هددري ، ف والسددلإ أ  عوامددل ال
وتؤكددددد . ندددا يكدددون مدددد  ذون الدددت كم الدددداهليائج أع الدددا أ  جهدددود  الليصددددية، ف عنددددما يدددرد الفدددرد  نتدددد

دراك الفدرد بدثن مدا يواجهدا مد  أ ددار أد مدأ موق  الت كم الداهلي  و ال ن هد أن( 1002)العئويين 
 . و نتي ة لسلوكا وشيصيتا

 وك، ددددددددور السلدددددددددددد نظرية العوو ال  اتم بالئ   ع  أسئاه  وق  الت كم عنصرا   اما   دويعت، م
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ويقدوم موقد  الددت كم علدو افددرتاك مفداد  أن الطريقدة الدد  يسدلك اددا الفدرد تتدثثر أ   ددد بعيدد مبددا يددرك مدد  
؛ 2992جدددددددابرن،)علقدددددددا  بدددددددني السدددددددلوك وتوابعدددددددا، لددددددد لك يسدددددددلك    دددددددو  أدراكدددددددا  ددددددد   العلقدددددددا  

ويتم الت ييو بني نوعني م  األفراد ذوو الت كم الداهلي، وال ي  يعوون سدئا الن داب (. 2991الص ادن،
أو الفلدددل   أع دددا م أ  قددددرام وجهدددود م اخلاصدددة، ويعتقددددون أهندددم مسدددؤولون ع دددا هددددر  دددم، وأن مدددا 

  امسعددوزا    كدد، هددارة، ولددديهم تددثثري أهدددر  ددم ندداتج عدد  مسددئئا  داهليددة ملددل القدددرة واإلرادة، أو امس
بيةددتهم أذ يدددركون أن التعويددو هدددر نتي ددة  السددت ابا ، لدد لك يسددتطيعون أن هددددوا سددلوكهم بثنفسددهم، 

؛ 2992دويدك، ) ويسعون أ  حتسني ظدروفهم الئيةيدة، ويتيد ون مواقدف أ ابيدة أزا  مدا هددر مد   دو م 
ور ددا أكلددر ا رتامددا  لدد اام، وقناعددة ، ويكونددون أقددره للصدد ة النفسددية والتوافددق النفسددي، و (2992جددابرن، 

 (.1000امحد، )قل قلقا  واكتةابا  ع  ا ياة، وأكلر  دو ا ، وأ
وبامسقابل فد ن ا هدري  مد  ذون الدت كم اخلدارجي ينظدرون أ  التعويدو نظدرة ميتدايرة، أذ يدرون أن  دئطهم 

يطرة عليهددا، لدد ا يعددوون مصدددر  قددوأ هارجيددة كددا و والصدددفة والقدددر أو قددوأ ال يسددتطيعون فه هددا أو السدد
الن اب أو الفلل أ      القوأ، و دم يدرون أنفسدهم حتد  حتكدم قدوأ هارجيدة ال يسدتطيعون التدثثري فيهدا، 

ن نتددائج سددلوكها ال يعت ددد علددو سددلوكها، بددل  ندداك قددوأ أهددرأ هارجيددة تسدديطر علددو ثوتلددعر  دد   الفةددة بدد
 مدرتئ  بسدلوكهم، و دم يتصدرفون وفقدا  لد لك ويئددو سلوكها وأفعا ا، و  ا يعين أهنم يعتقدون أن التعويو غدري

 (.2992دويك، ) ا  أو متوقع ا   قيقي أن   ا االعتقاد ينلث لديهم فلل  
 :الدراسات السابقة -2

 :الدراسات العربية -2-1

دراسدة اددا أ  الكلدف عد  أثدر ا دنس والصدف ودرجدة الدت كم ( 3002)أجرت ناينه  طـامي  -
وأظهددر  نتددائج الدراسددة فروقددا  دالددة ا صددائيا  . دأ الطلئددة امستفددوقني دراسدديا    األردنالددداهلي   الدافعيددة لدد

 .علو مستوأ التفاعل بني متيتري الصف ودرجة العئ  الداهلي لصاحل امستفوقني م  الصف العاشر
ـــا   - أ  الكلدددف عددد  العلقدددة بدددني جهدددة الدددت كم  امسدركدددة  (Daniel,2003) تهـــده د اســـا داني

 الئدا  مد  واليدة  ( 111)وبدني الت صديل األكدادميي والتيتيدا عد  امسدرسدة لددأ عيندة مكوندة مد   لدأ الطلئدة
أشددددار  نتددددائج الدراسددددة أ  علقددددة ترابطيددددة متوسددددطة بددددني جهددددة الددددت كم  والت صدددديل  كاليفورنيددددا ،  يدددد 

 . الدراسي و عور الطله أ  امسدرسة
فدردا  مد   لئدة ( 110)عينة مكونة مد  وال  أجري  علو (3002) أظهرت ن ائج د اسا المومني  -

علقدددة دالدددة ا صددائيا  بدددني موقددد  . جامعددة الريمدددوك اددددا معرفددة العلقدددة بدددني دافعيددة اال ددداز وموقددد  الددت كم
  .الت كم والدافعية،  ي  كان ذوو الدافعية العالية أكلر ميل  للت كم الداهلي

 :الدراسات األجنبية -2-2

 ت كم والت صيل بقدر م  اال ت ام، وم      الدراسا  الدراسة ال  لقد  ظي  العلقة بني موق  ال
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بدراسدددة توصدددل  أ  أن األفدددراد ( 2921امسلدددار أليدددا   األ دددر  ،) (Finnberg) نبـــر   النـــد هـــا   ـــا 
امسعددوقني بصددريا  قددد  صددلوا علددو درجددا  منيفعددة وبلددكل وا دد  مبقيددا  موقدد  الددت كم مقارنددة بنظددرائهم 

 .علو أن امسئصري  مييلون للعئ  الداهلي أكلر م  غري امسئصري امسئصري  عا يدل 
دراسة ادا أ  استقصا  العلقدة بدني موقد  الدت كم  (Swanson,1981) سوانسون   د أجرى -

وامسستوأ الت صيلي م  العينة، وبين  نتدائج الدراسدة أن الطلئدة ذون الت صديل األكدادميي امسرتفد  كدانوا مد  
 .أما الطلئة ذون الت صيل األكادميي امسنيفض فكانوا م  ذون الت كم اخلارجي. ذون الت كم الداهلي

بدراسدة اددا أ  تقصدو أثدر برندامج للتعلديم امسهدين لل عدوقني  (Henfield, 1981)د يلـ  ـا  هينن -
ئ  قدد أصدئ وا مييلدون أكلدر للعد ، وتئدني أن امستددربني مهنيدا   ركيا  علو متيتريا  عديدة ومنهدا موقد  الدت كم

 .الداهلي
 دول موقد   (Brannigan & Hawk, 1991)ال ـي  ـا   هـا  راني ـان  هـو   د اسـا  ـي ال -

 الٍا و الئدة، وقدد أشدار  النتدائج أ  ارتئداو ( 100)ت صيل األكادميي لدأ عينة مكونا م  الالت كم و 
 كم الددداهلي كددانوا قددوأ بددني اجتددا  الددت كم الددداهلي والت صدديل األكددادميي، ك ددا تئددني أن األفددراد ذون الددت

 .أقل هوفا  م  الفلل األكادميي مقارنة باألفراد ذون الت كم اخلارجي
دراسدددددة اددددددا أ  معرفدددددة  العلقدددددة بدددددني موقددددد  الدددددت كم  (Howerton,1992)أجـــــرى هوا تـــــون  -

 قدددا ،  يدددد  أشدددار  النتددددائج امستعلقدددة مبوقدددد  را الئددددا  م( 11)والت صددديل األكدددادميي لدددددأ عيندددة مكونددددة مددد  
 .م أ  أن الطلئة ال ي  يت تعون باجتا   ئ  هارجي كان حتصيلهم األكادميي منيفعا  الت ك
العلقدة بدني جهدة العدئ ،  (Boss & Taylor, 2005) كـلل  تنا لـد د اسـا  ـوس  تـايلو   -

 الئدا  مد   دله امسر لدة اللانويدة، وأظهدر  النتدائج علقدة ترابطيدة ( 112)وال،نامج األكادميي وا دنس لددأ
 جهة  الت كم  وبني امسستوأ األكدادميي للطدله امسلداركني   الدراسدة، ور تظهدر علقدة دالدة ا صدائيا  بني

 . بني موق   الت كم و جنس الطالا
 & Uguak)وا   تيرمان ـأج ام اادوم  الدراسا  ا ديلة ال  أجري      ا امسيدان الدراسة ال  ق

Turiman, 2007) ف عد  أثددر العناصددر السدئئية   جهددة الدت كم  والر ددا عدد  والدد   اددا أ  الكلدد
.  الددا أجانددا يدرسددون   واليددة أور ددون األمريكيددة( 120)الت صدديل األكددادميي لدددأ عينددة مكونددة مدد  

أظهر  نتائج الدراسة أن غالئية الطله يعوون الن اب أ  األسئاه الداهلية، و ناك علقدة دالدة أ صدائيا  
 .  ر ا الطله ع  الت صيل األكادمييبني موق  الت كم  وبني

أ  الكلدف  (KirkPatrick & Shonta, 2008)كمـا تهـده د اسـا كيـر   ـاتر    ـون ا  -
أظهدر  نتددائج .  الئددا  ( 91)تكوند  عينددة الدراسدة مد  . عد  العلقدة بددني الن داب األكدادميي وموقدد  الدت كم

الن دداب األكددادميي للطددله مقارنددة مبوقدد  الددت كم  الدراسددة أن موقدد  الددت كم  الددداهلي يددؤثر تددثثريا  أكدد،   
 . اخلارجي
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باإلعاقددة وبلددكل مل ددو  ا  لددو الددتعلم الليتددون، فهددو يتددثثر سددلئأمددا األدا  األكددادميي الدد ن يعت ددد كلددريا  ع
 . الس عية

. عيدا  و ناك العديد م  الدراسا  ال  تناول  أثر االعاقة الس عية   الت صيل األكادميي للطلئة امسعوقني  
.  دددم مددد  ذون الدددت كم اخلددددارجي الصدددم أن األشددديال( Levine,1958) فدددنييوأظهدددر  نتدددائج دراسدددة ل

( Dowaliby, Burke, & McKee, 1983)  دل مددا كددام اددة الد  قدددراسددج الدائددوكد لك أظهدر  نت
ة السدد عية والد  أجريدد  علددو موقد  الددت كم لدددأ الطلئدة ذون اإلعاقددة السدد عية، أن الطلئدة مدد  ذون اإلعاقدد

 . م م  ذون الت كم اخلارجي
يل األكدادميي صد موقد  الدت كم والت نيدراسدة  دول العلقدة بد (Campell, 1990) أجرى كامب   -

لدددأ الطددله امسعوقددون  عيددا ، وقددد أشددار  نتددائج الدراسددة أ  أن الطددله امسعددوقني  عيددا  قددد  صددلوا علددو 
 .قيا  موق  الت كم اخلارجيدرجا  أعلو مب

 –أن  ندداك العديدددد مدد  الدراسددا  والئ دددور الدد   اولددد  دراسددة متيتددري موقددد  الددت كم الدددداهلي  ك ددا
 اخلارجي للتعويو، وعلقتا بالت صيل األكادميي لدأ الطدله ذون اإلعاقدة السد عية نظدرا  ألهيدة  د ا امستيتدري

صددديل  أكادمييدددا  منيفعدددا  حت يعدددانون   أ  أن األ فدددال امسعدددوقني  عيدددا  شدددار بنددا  شيصدددية امسعدددوقني والددد  أ  
 ,King & Quigley, 1985; Moores, 1987; Quigley & Paul)مقارندة بدثقراهنم العداديني 

1984; Trybus & (Karchmer, 1997 . 
 دا لت ديدد  ا  وأما علو صعيد العار العر  ف ن الدراسا  السيكولوجية ال  جعلد  مد  امسعدوقني مو دوع

قليلة جدا  بلكل عام مقارنة بتلك الدراسا  الد  أجريد  علدو تكون  دهصائصهم السيكولوجية فهي تكا
دراسددة ادددا أ  الكلددف عدد  أثددر كددل ( 2991)  ادنو   دد ا ا قددل أجددرأ السددر اون والصدد.  العدداديني

( 22)م  ا الة امسهنيدة وا دنس وا الدة االجت اعيدة وا الدة االقتصدادية وندوع اإلعاقدة   موقد  الدت كم لددأ 
تعدوأ أ  متيتدريا   ا  دالدة أ صدائي فروقدا   امست ددة، ور تظهدر النتدائج العربيدة   امسعوقني   دول اإلمدارا فردا  م

دالدة أ صددائيا   ا  ا دنس وا الدة امسهنيددة وا الدة االجت اعيددة وندوع اإلعاقددة، وكد لك أظهدر  نتددائج الدراسدة فروقدد
ادن امسرتفدد  درجددا  أقددل علددو مقيددا  تعددوأ أ  أثددر امسسددتوأ االقتصددادن  يدد   قددق ذوو الدددهل االقتصدد

 ا  لدددة أ صدددائيداالدددت كم اخلدددارجي مقارندددة مددد  ذون الددددهل االقتصدددادن امسدددنيفض،    دددني ر تظهدددر فدددرو  
لددد ون الددددهل امسرتفددد  مقارندددة بددد ون الددددهل امستوسددد  أو بدددني ذوأ الددددهل امستوسددد  مقارندددة بددد ون الددددهل 

 .امسنيفض
 :مشكلة الدراسة -3

  اخلاصة م  الفةا  األقل  ظا    الرعاية والتوجيدا واإلرشداد   الددول الناميدة تعد فةة ذون اال تياجا
ني   جامعددة الئدا ل ومنهدا العربيدة،  يد  تعدددإل  ديلدة العهدد نوعددا  مدا   رعايدة  دد   الفةدة، ومد  هددلل ع دل
مددا زالدد  متوا ددعة الريمددوك وزياراا ددا امسيدانيددة لل راكددو اخلاصددة  دد   الفةددة وجدددا أن اخلدددما  امسقدمددة للصددم 

  أن امسندا ج الد  تدددر    شددارة أوجتددر اإل.    الفةدةته ا  ددودون الط و دا  امستوقعدة، لدد لك وجهدا دراسد
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شددراا علددو  دد   امسدددار  قددد   ج نفسددها الدد  تدددر  للعدداديني وأن اإلمدددار  الصددم   األردن  ددي امسنددا 
التعلديم، ولكد  مدا زالد   د   امسددار  تعداين الدنقا ا داد   وزارة الرتبيدة و لا م  وزارة التن ية االجت اعية أنق

عل دددا  بدددثن امت دددان ،   الوسددائل التعلي يدددة الددد  يفدددرتك أن تدددوفر  ددد   الفةدددة مددد  ذون اال تياجدددا  اخلاصدددة
شددهادة الدراسددة اللانويددة العامددة ال يفددر  بددني العدداديني وذون اال تياجددا  اخلاصددة وأن الت صدديل األكددادميي 

 يد   حتديد مستقئل مجي  الطلئدة؛ لد ا ركدو الئا لدان   دراسدته ا علدو الت صديل األكدادميي  و امسعيار الو 
وبعددض العوامدددل امسدددؤثرة فيددا،  وبالت ديدددد  للددد  ملدددكلة  دد   الدراسدددة   الكلدددف عدد  أثدددر ا دددنس و  دددم 

الصدددم    األسددرة ومسدددؤولية الت صددديل الددد  ين   الت صددديل األكدددادميي لددددأ  لئدددة امسر لدددة األساسدددية الددددنيا
األردن، وك لك الكلف ع  أثر ا نس و  م األسرة ومسؤولية الت صديل الد  ين   الت صديل األكدادميي 

 . لدأ عينة م  الصم م   لئة امسر لة األساسية   األردن
 :أهداف الدراسة -4

 : تت لل أ داا الدراسة في ا يلي
دميي لدددأ عينددة مدد  الصددم مدد   لئددة التعددرا أ  أثددر ا ددنس و  ددم األسددرة   الت صدديل األكددا -4-1

 .امسر لة األساسية الدنيا   األردن
التعددرا أ  أثددر موقدد  الددت كم   الت صدديل األكددادميي لدددأ عينددة مدد  الصددم مدد   لئددة امسر لددة  -4-3

 .األساسية الدنيا   األردن
امسر لددة التعدرا أ  أثدر ا دنس و  دم األسدرة   موقد  الددت كم لددأ عيندة مد  الصدم مد   لئدة  -4-2

 .األساسية الدنيا   األردن

 :أسئلة الدراسة -5

 :تسعو     الدراسة أ  اإلجابة ع  السؤالني التاليني
 ددددل  ندددداك أثددددر لل ددددنس و  ددددم األسددددرة وموقدددد  الددددت كم ذن داللددددة أ صددددائية عنددددد مسددددتوأ  -2-1

(α=0.05 )الت صيل األكادميي لدأ الصم م   لئة امسر لة األساسية الدنيا؟   
  موق  الت كم لددأ الصدم مد   لئدة ( α=0.05)عند مستوأ  ا   ل  ناك فرو  دالة أ صائي -2-3

 امسر لة األساسية الدنيا تعوأ أ  ا نس و  م األسرة؟
 : أهمية الدراسة -6

لدددأ الصددم مدد   لئددة امسر لددة " موقدد  الددت كم"تددثأ أهيددة  دد   الدراسددة مدد  هددلل تركيو ددا علددو مفهددوم 
نظدددرا  ألهيدددة  ددد ا امسفهدددوم بوصدددفا عدددامل  داهليدددا  يع دددل علدددو  دددئ  السدددلوك اإلنسددداين األساسدددية   األردن 

ك ددا تددثأ أهيددة  دد   الدراسددة   أهنددا تعددد مدد  الدراسددا  العربيددة . امسيتلفددة –  امسواقددف التعلي يددة  وتوجيهددا
 والسدي ا  دول العدار ويعد   ا امسو وع م  امسو وعا  ا ديلة   ميددان الرتبيدة   . النادرة     ا اعال

الو   العر ،  ي  ما زال يفتقر   ا امسيدان أ  العديد م  الدراسدا  والئ دور امسيدانيدة الد  تتنداول  د   
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الفةدددة مددد  الطلئدددة مددد  مجيددد  ا واندددا وذلدددك لاسدددهام   تقددددل اخلددددما  الرتبويدددة والنفسدددية الددد  ميكددد  أن 
وتددثأ أهيددة  دد   الدراسددة مدد  هددلل اللددرهة . كل أفعددلتسدداعد م علددو حتسددني مسددتوياام األكادمييددة بلدد

 يد  أهندا ستسداعد معل دي الصدم وةططدي امسندا ج . الواسعة ال  ميك  أن تستفيد مد  نتدائج  د   الدراسدة
  التعدددرا أ  الطريقدددة الددد  ينظدددر فيهدددا الصدددم أ  الع ليدددة التعلي يدددة وبالتددداي التعامدددل معهدددم وو ددد  الددد،امج 

أن تسداعد م   تعلددي هم، ك دا أن أوليدا  األمدور ميكددنهم االسدتفادة مد   د   الدراسددة    اخلاصدة الد  ميكد 
 .توجيا أبنائهم ومعرفة  ريقة تفكري م في ا يتعلق بالنوا ي األكادميية

 :حدود الدراسة -7

يت ددددد تع ددديم نتدددائج الدراسدددة ا اليدددة هدددار   ت عهدددا اال صدددائي    دددو  هصدددائا  ت عهدددا،  يدددد  
ة الدراسة علو  لئدة امسر لدة األساسدية الددنيا للصدم   حمافظدة أربدد والتدابعني مسركدو األمدل للصدم اقتصر  عين

 .م1001/1001  مدينة أربد للعام الدراسي 
 :مصطلحات الدراسة -8

يلري أ  توقعا  الفرد واعتقاداتا  ول مدأ مسدؤوليتا عد  الن داب أو الفلدل  :موقع الضبط -8-1
ر الدد  حتدددر لددا والدد  تعدد، عنهددا العلمددة الدد  هصددل عليهددا الطالددا مبقيددا  موقدد    دراسددتا و  األ دددا

 (.2921)الت كم  ال ن  ور  وقننا للئيةة األردنية قطامي 
 دو الطالدا الد ن  نعدا أعاقتدا السد عية مد  اكتسداه امسعلومدا  الليتويدة عد   :الطالب األصم -8-2

يدددر    امسدددار  اخلاصدة للصددم، وال يسددتطي  الدراسددة  ريدق  اسددة السدد   باسددتيدام السد اعا  الطئيددة و 
 . م  الطلئة العاديني

 ددو معدددل الطالددا الدد ن  صددل عليددا   االهتئددارا   :التحصيييا األدييادلط للطالييب   -8-3
 .امسدرسية   الفصل الدراسي األول م  العام نفسا ال ن  ئق فيا االهتئار

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها -9

 :راسة وعينتهاجمتمع الد -9-1

أربددد، وقددد   اهتيددار عينددة الصددم   حمافظددة امسر لددة األساسددية الدددنيا  يلدد ل  ت دد  الدراسددة مجيدد   لئددة
ا  مد  مركدو األمدل للصدم أناثد( 19)و ذكور( 10) الئا  و الئة م  الطله الصم ( 99)علوائية مكونة م  

-2) ، وتددرتاوب أع دار م مددا بددنيم 1001/1001للدداين للعدام الدراسددي   الفصدل الدراسددي ا   مديندة أربددد
 :وا دول التاي يئني توزي  األفراد وفق متيترين ا نس والصف الدراسي .سنة( 21
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 (1)ال د     ك 
 ال نق

 السادس الخامق الرا   الثالث الثاني الم موع ال ل

 20 9 13 9 10 10  كو 

 42 12 8 11 8 9 ناثك

 99 33 30 30 18 19 م موعال

  13 11 10 9 8 م وسط ال مر اللمني

 :أداة الدراسة -9-2

ليددا   امسلدار أ)للئيةددة األردنيدة قطددامي عربدا وقنندا الدد ن مقيدا  موقدد  الدت كم اسدتيدم    د   الدراسددة 
واقددف فقددرة تعكددس جهددة الددت كم الدد  يعدد، عنهددا الطفددل   م( 11)، ويتكددون امسقيددا  مدد  (2922ةددارز ، 

مدرسية، وم  أفراد مه ني حميطني بالطله، ويعدرك  د ا امسقيدا  عدددا  متسداويا  مد  األ ددار أو امسواقدف 
و لدل ( 2)+و لل مسدؤوليتا عد   ا دا، ودرجدة( 1)+اإل ابية والسلئية ويعطي امسف ول   ا امسقيا  درجة

ا   امسواقددف دلد دردة الطالدا ع دا هددللددرجا  بامسقيدا  مسددؤولي الكلددي مسدؤوليتا عد  الفلددل وميلدل اع دوع
الطلئددة ذون مراكددو  (21-11)مدد   ، و لددل الدددرجا (12-11)بددني الدددرجا  الت صدديلية  يدد  تراو دد 

   د   الددرجا  يصدنف علدو دلمة   دد،  ي  أن كل مف ول هصل علو عد(اخلارجية)الت كم امستدنية 
الطلئدددة ذون مراكددو الدددت كم العاليدددة ( 12-21) بين ددا  لدددل الددددرجا  مدد . أن موقدد  الدددت كم لديددا داهليدددة

وك لك يصنف كل مف ول هصدل علدو علمدة  د    د   الددرجا  علدو أن موقد  الدت كم ، (الداهلية)
 .هارجيةلديا 

 :صدق املقياس -9-2-1

وذلدك بدالل و  أ  ( Logical Validity)الصدد  امسنطقدي  قطداميللت قق مد  صدد  امسقيدا  اعت دد 
صددني   تمسقيددا ، وقددام بعر ددا علددو حمك ددني ةصددني لل كددم علددو صددد  فقددرا  اتأسددلوه الت كدديم لل ي

علددو مل مددة امسقيددا  لقيددا  مددا أعددد   االتفددا  ددال علددم الددنفس   ا امعددة األردنيددة،  يدد  تراو دد  درجددة 
 .علو مل مة فقرا  امسقيا  وصدقها لقيا  ما أعد  لقياسا( ٪200-٪20)ني م لقياسا بني احملك 

 :ت املقياسثبا -9-2-2

وقدد بلد  . (Test-(Retest))ثئا  امسقيا  قام قطدامي باسدتيدام  ريقدة أعدادة االهتئدار  وللت قق م 
وللتثكد م  ثئا  امسقيا        الدراسة   تطئيقدا علدو عيندة . ( 0722)معامل اللئا  بني مرأ التطئيق 

 .يدام  ريقة الت وئة النصفيةباست ٪21 الئا   ي  كان معامل اللئا   (10)استطلعية مكونة م 
صددني تيد  امسقيدا      د   الدراسدة قدام الئدا لون بعدرك امسقيدا  علدو   وعدة مد  امسد  صددثكد مددوللتد

  علم الدنفس والرتبيدة مد  جامعدة الريمدوك، وبندا  علدو اقرتا دا  احملك دني   تعدديل الصدوس الليتدون خل دس 
وللتثكدد مد  ثئدا  امسقيدا     د   الدراسدة . ألساسدية الددنيافقرا  مبا يتناسا مد   لئدة الصدفوا الللثدة ا
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 الئا   ي  بل  معامل اللئا  باستيدام الطريقة النصفية ( 20)  تطئيقا علو عينة استطلعية مكونة م  
(22٪.) 

وجتدر االشدارة بدثن الئدا لني قدد اعت ددوا معددال  الطلئدة   االهتئدارا  امسدرسدية الد   صدلوا عليهدا   
وعنددددد تطئيددددق الدراسددددة قددددام الئددددا لون بتو ددددي  . م1001-1001صددددل الدراسددددي األول للعددددام الدراسددددي الف

فقددرا  االسدددتئانة لعينددة الدراسدددة مدد  هدددلل االسدددتعانة مبعل ددي الرتبيدددة اخلاصددة الددد ي  يدرسددون  دددؤال  الطلئدددة 
 .الصم

 :نتائج الدراسة -11

 :نتائج السؤال األول -11-1

   (α=0.05)عنددددد مسددددتوأ  ا  دال أ صددددائيوموقدددد  الددددت كم سددددرة و  ددددم األل ددددنس ل ددددل  ندددداك أثددددر "
 "؟الت صيل األكادميي لدأ الصم م   لئة امسر لة األساسية الدنيا

لاجابة علو  د ا السدؤال    سداه امستوسدطا  ا سدابية واالحنرافدا  امسعياريدة وعددد األفدراد   اخلليدا 
وكاند  النتدائج ك دا  األكدادميي لددأ عيندة الدراسدة، ألثر ا نس و  م األسدرة وموقد  الدت كم   الت صديل

 (.1) و مئني   ا دول رقم 
ح ك   ، الم وسطات الحسا يا  االنحرا ات الم يا يا  عدد اف راد  ي الخاليا آلمر ال نق  (3)ال د     ك 

 افكاديمي لدى ال ك افسرت،  مو   ال حثك   ي ال ح ي 
 عدد اف راد االنحراه الم يا ي وسط الحسا يالم  مو   ال حثك ح ك افسرت ال نق

  كو 

 صغير

 4 8.19 45.20 خا جي

 2 12.44 80.40 داخلي

 9 31.09 82.58 الم موع

 م وسط

 5 4.14 24.14 خا جي

 30 8.38 89.80 داخلي

 35 10.18 82.81 الم موع

 كبير

 3 5.05 22.00 خا جي

 13 8.14 81.32 داخلي

 14 13.38 55.20 الم موع

 الم موع

 12 8.22 23.32 خا جي

 25 10.50 52.00 داخلي

 20 12.99 89.08 الم موع

 كناث

 صغير

 2 2.81 24.00 خا جي

 4 2.82 53.00 داخلي

 5 10.31 84.39 الم موع

 م وسط

 2 1.92 28.40 خا جي

 32 8.25 51.38 داخلي

 20 8.32 88.80 الم موع

 2 2.31 28.22  جيخا كبير
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 9 8.49 51.89 داخلي

 13 9.08 88.00 الم موع

 الم موع

 11 3.53 22.52 خا جي

 28 8.19 51.20 داخلي

 49 8.88 85.98 الم موع

 الم موع

 صغير

 5 5.08 2039 خا جي

 9 13.01 58.85 داخلي

 18 18.53 82.12 الم موع

 م وسط

 13 2.48 22.08 خا جي

 42 5.23 50.85 خليدا

 25 9.32 85.29 الم موع

 كبير

 2 4.35 22.80 خا جي

 31 8.51 55.34 داخلي

 38 11.54 52.13 الم موع

 الم موع

 34 2.34 22.82 خا جي

 52 8.82 52.32 داخلي

 99 11.83 88.22 الم موع

بدني الطلئدة ذون الددت كم  يل األكدادمييأن   نداك فروقدا  ظا ريدة   الت صد(  1)يئدني ا ددول أعدل  رقدم 
استيدم الئا لون حتليدل التئداي  امستعددد الداهلي وذون الت كم اخلارجي ومسعرفة داللة     الفرو  الظا رية 

(ANOVA  )األكددادميي لدددأ الصددم مددد   مسعرفددة أثددر ا ددنس و  ددم األسددرة وموقددد  الددت كم   الت صدديل
 (:2)ئج ك ا  و مئني   ا دول التاي رقم وقد كان  النتا،  لئة امسر لة األساسية

 (2)ال د     ك 
 فمر ال نق  ح ك افسرت  مو   ال حثك  ي ال ح ي ( ANOVA)ن ائج اخ با  تحلي  ال بايو الم  دد 

 افكاديمي لدى   ي ال ك
  يما الداللا  يما ه  سط المر  ات د جات الحريا م موع المر  ات م د  ال بايو

 .111 .212 107199 2 107199 ا نس

 .211 27012 197211 1 2227112 األسرة

 .*000 2207201 12227211 2 12227211 موق  الت كم    

 .*012 27212 2217210 1 2117120   م األسرة x ا نس

 .021 27021 2197101 2 2197101 موق  الت كم     x ا نس

 .*012 27221 2217200 1 2107102 موق  الت كم     x   م األسرة

   117902 29 19217102 اخلطث

    92 221227122 اع وع الكلي

 α=0.05))عند مس وى  اً دالا كح ائي *
  الت صددددديل  α=0.05))عندددددد مسدددددتوأ  ا  الدددددة أ صدددددائيدفدددددرو  ( 2) تظهدددددر   ا ددددددول أعدددددل  رقدددددم ر

 أ صددائيا   هددر النتددائج فروقددا  دالددةتعددوأ أ  ا ددنس و  ددم األسددرة أو التفاعددل بينه ددا،    ددني تظ األكددادميي
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 فروقددا  دالددةأ  موقد  الددت كم، ك ددا تظهدر النتددائج  تعددوأ   الت صدديل األكددادمييα=0.05) )عندد مسددتوأ 
أ صدددائيا    الدددت كم تعدددوأ أ   تفاعدددل بدددني ا دددنس و  دددم األسدددرة والتفاعدددل بدددني موقددد  الدددت كم و  دددم 

الدت كم الدداهلي   الت صديل األكدادميي بدني ذونرو   ندرأ أن الفد( 1)وبالرجوع أ  ا ددول رقدم . األسرة
الددددت كم ؤكددددد أن حتصدددديل الطلئددددة ذون تكاندددد  لصدددداحل ذون الددددت كم الددددداهلي، و دددد   النتي ددددة واخلددددارجي  
ويئددني اللددكل التدداي  ئيعددة التفاعددل بددني ا ددنس  .اخلددارجيالددت كم  ن أفعددل مدد  نظددرائهم ذونكدداالددداهلي  

 .و  م األسرة
20 

 
 
 

                                                                                                20 
 

                                                                                                 21 
 
 

                                                                                                 20 
 
 

                                                                                                 11 
 
 

                                                                                                    10 
 
 

                                                                   11 
 
   

                                                                                                 10  
 منيفض  مرتف          متوس                                                            

 (1)الرث    ك 
  سك تخطيطي يبيو طبي ا ال ناع   يو ال نق  ح ك افسرت

 حجم األسرة

 مستوى التحصيل

 ذكور 

 إناث   
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أن   م األسرة لكل م  ال كور واإلندار يدؤثر ا ابيدا    رفد  مسدتوأ حتصديلهم، ( 2)يئني اللكل رقم 
 ي  أن الصم ال ي  ينت ون ألسر كئرية ا  م كان حتصيلهم أفعل م  الصم ال ي  ينت ون ألسدر صديترية 

  . ا  م

جم األسرة ح

321

80

70

60

50

40

موقغ التحكم

تحكم الخارجي  ال

تحكم الداخلي     ال

 
 (3)الرث    ك 

  سك تخطيطي يبيو طبي ا ال ناع   يو ال نق  مو   ال حثك
أن مستوأ الت صيل لدأ الصدم مد  ذون الدت كم الدداهلي أعلدو مندا مد  ( 1)يتع  م  اللكل رقم 

ذون الددت كم اخلددارجي، ك ددا يئددني ا دددول أن مسددتوأ الت صدديل لدددأ الصددم مدد  األسددر الكئددرية كددان أعلددو 
 . ون األسر صيترية ا  ممنا م  ذ

 . نتائج السؤال الثانط -11-2

موقد  الدت كم لددأ الصدم مد   لئدة   (α=0.05) لدة عندد مسدتوأ الدا ا  لدة أ صدائي ل  ناك فرو  دا"
 " ا نس و  م األسرة؟ امسر لة األساسية الدنيا تعوأ أ 

ياريددة وعدددد األفددراد   اخلليددا لاجابدة عدد   دد ا السددؤال    سدداه امستوسددطا  ا سددابية واالحنرافددا  امسع
 (.1)ألثر ا نس و  م األسرة   موق  الت كم، وكان  النتائج ك ا  و مئني   ا دول رقم 
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 (4)ال د     ك 
الم وسطات الحسا يا  االنحرا ات الم يا يا  عدد اف راد  ي الخاليا آلمر ال نق  ح ك افسرت  ي مو   ال حثك  

 لدى ال ك
 عدد اف راد االنحراه الم يا ي الم وسط الحسا ي رتح ك افس ال نق

 رذكو 

 9 172122 2171112 صيتري

 12 272221 2272102 متوس 

 21 171202 2970000 كئري

 10 271212 2279000 اع وع

 أنار

 2 170211 2271221 صيتري

 20 272110 2271112 متوس 

 21 270222 2270222 كئري

 19 271211 22،2122 اع وع

 اع وع

 21 170022 22،0111 صيتري

 12 272112 2271122 متوس 

 11 172192 2271219 كئري

 99 271211 2272222 اع وع

اسدتيدم يلري ا دول أ  بعض الفرو  الظا ريدة   موقد  الدت كم، ومسعرفدة داللدة  د   الفدرو  الظا ريدة 
لدأ الصم م   لئدة امسر لدة نس و  م األسرة   موق  الت كم الئا لون حتليل التئاي  اللنائي مسعرفة أثر ا 

 (:1)وقد كان  النتائج ك ا  و مئني   ا دول التاي رقم ، األساسية

 (2)ال د     ك 
 لدى الطلبا ال كن ائج اخ با  تحلي  ال بايو الثنائي فمر ال نق  ح ك افسرت  ي مو   ال حثك 

  يما الداللا  يما ه  سط المر  ات ات الحرياد ج م موع المر  ات م د  ال بايو

 .122 .212 27211 2 27211 ا نس

 .222 .992 207222 1 107221 األسرة

 .111 .222 27019 1 217099 األسرة  xا نس

   207121 92 9127122 اخلطث

    92 20227192 اع وع الكلي

  موقدددد   α=0.05))لدددة أ صدددائيا  عندددد مسدددتوأ فروقددددا  دا أعدددل ( 1)ر تظهدددر النتدددائج   ا ددددول رقدددم 
 . الت كم لدأ الصم تعوأ أ  ا نس و  م األسرة والتفاعل بينه ا

 :واملقرتحات مناقشة النتائج -11

   الت صدديل األكددادميي (α=0.05)داللددة العنددد مسددتوأ  فروقددا  دالددة أ صددائيا  ر تظهددر نتددائج الدراسددة 
عنددددد  أ صددددائيا   اعدددل بينه ددددا،    دددني أظهددددر  النتدددائج فروقددددا  دالدددةتعدددوأ أ  ا ددددنس و  دددم األسددددرة أو التف

ؤكدد أن حتصدديل تو د   النتي ددة ، أ  موقد  الددت كم تعددوأ   الت صديل األكدادميي (α=0.05)  مسدتوأ
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اتفقد  نتدائج  د   الدراسدة  ن أفعدل مد  نظدرائهم ذون الدت كم اخلدارجي،كداالطلئة ذون الدت كم الدداهلي  
 يدد  توصددل  بعددض الدراسددا  أ  نتددائج تلددري أ  أن الطلئددة ذون  السددابقة،مدد  نتددائج بعددض الدراسددا  

 & Morton)الت صددديل امسرتفدددد  كددددانوا أكلددددر  دددئطا  داهليددددا  مدددد  الطلئددددة ذون الت صددديل امسددددنيفض 

mann,1998; Finn & Rock,1997; Crombie, 1993; kyle, 1986; Shorr & Young 

1984; Swanson, 1981) . 
لنتي دة بددثن األفدراد ذون الدت كم الدداهلي يت يددوون بدثهنم يعدوون الن داب والفلددل   وميكد  تفسدري  د   ا

مددا هددددر  دددم  ن  أهندددم مسددؤولون ع دددا هدددر لدددديهم، وأ أع ددا م أ  قددددرام وجهددود م اخلاصدددة، ويعتقدددون
لتفدددو    ندداتج عددد  مسددئئا  داهليدددة ملددل القددددرة واإلرادة، أو امسهددارة، عدددا يدددفعهم أ  بددد ل امسويددد وحماولدددة ا

؛ 2992دويدك، ) هدري  مد  ذون الدت كم الدداهلي  دراستهم لد لك كدان حتصديلهم أفعدل مد  زملئهدم ا
، وال ي  يرون أهندم تعدئطهم قدوأ هارجيدة كدا و والصددفة والقددر أو قدوأ ال يسدتطيعون (2992جابرن، 

م أ  الكسدل واخل دول   فه ها أو السيطرة عليهدا، لد ا يعدوون الن داب أو الفلدل أ   د   القدوأ عدا يددفعه
بدددالنقا وعددددم القددددرة علدددو (  مددد  ذون الدددت كم الدددداهلي)ن شدددعور الصدددم فعدددل  عددد  ذلدددك فددد  دراسدددتهم،

التقدددم   الت صدديل لنظددرائهم ا هددري  يددؤدن أ   ددعف ثقددتهم بثنفسددهم؛ لدد لك يتعددوو  ددؤال  الطلئددة نتددائج 
 . طرامأع ا م امستعلقة بت صيلهم أ  عوامل هارجة ع  أرادام وسي

وقدد أظهدر  النتدائج أن مسدتوأ الت صديل لددأ الصدم مد  ذون األسدر الكئدرية كدان أعلدو مندا مدد  ذون 
، وميك   تفسري     النتي ة بدثن عددد األفدراد الكئدري لألسدرة ميكد  أن يدوود الصدم مبويدد األسر صيترية ا  م

علي يدة مد  هدلل الن  جدة لألهدوة م  اخل،ة واال ت ام م  األهوة، وميكد  أن يدوود م بكلدري مد  الفدرل الت
 .مهلل التعليم والتدريا امسئاشر  السلي ني وم  

 :الباحثون مايلي ق رح  ي ضوء الن ائج ال ي توصلد كليها الد اسا ي
توجيددددا الرعايددددة والعنايددددة للطلئددددة الصددددم ادددددا تلئيدددد  وتعويددددو موقدددد  الددددت كم لددددديهم، و ايةددددة  -10-1 

 . عاقتهمالعت اد علو أنفسهم والتيتلا علو أ  ا الظروا امسناسئة ال  تساعد م
اجددرا  امسويددد مدد  العنايددة والرعايددة للطلئددة الصددم مدد  قئددل وزارة الرتبيددة والتعلدديم، وتوجيددا امسعل ددني  -10-3 

مد  تقددل التوجيدا الدلزم  منفسدهم   قعدا   اجدااأالس اب  م باالعت اد علدو و وامسلرفني عليهم لدع هم 
 .رسةامسد  م م  قئل

وتددعيم الد،امج العلجيدة واإلرشدادية الطلئدة الصدم   أجرا  امسويد م  الدراسا  ال  تتناول فةدة -10-2 
 .امسقدمة  م
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 املراجع

 :املراجع العربية

دار امسعرفددددة : االزاريطددددة. ريئددددا الطفددددل بددددني النظريددددة والتطئيددددقتأسددددس  (.1000.)امحددددد، سددددهري كامددددل -
 .ا امعية
. الفددرو    مفهددوم الدد ا  بددني األفددراد امسعوقددون بصددريا  واألفددراد امسئصددري  (.2921). األ ددر ، حم ددد -

 .رسالة ماجستري غري منلورة، ا امعة األردنية، ع ان األردن

 .دار  نني للنلر والتوزي : ع ان. تعديل سلوك األ فال امسعوقني(. 1002) .اخلطيا، مجال -

دار الفكددر للطئاعددة والنلددر : ع ددان.  فددال غددري العددادينيسدديكولوجية األ(. 1002.)الروسددان، فددارو  -
 .والتوزي 

رسددالة السددلوك االجت دداعي امسدرسددي للتلميدد  ذون اال تياجددا  اخلاصددة، (. 2991.)الوبيدددن،  يددام -
 .ا امعة األردنية، ع ان األردن: ماجستري غري منلورة، ع ان

 .دار وائل للنلر: ع ان. اإلعاقة الس عية(. 1002. )الوريقا ، أبرا يم -
موقددددد  الدددددت كم لددددددأ امسعدددددوقني   دولدددددة (. 2991.)السدددددر اون، عئدددددد العويدددددو، والصددددد ادن، وأمحدددددد -

 .121 – 122، (22)،  ولية كلية الرتبية. امست دة علو  و  بعض امستيتريا  ةاإلمارا  العربي

ة علدددو  ددددل اثدددر ا دددنس وا دددو اإلدراكدددي وموقددد  الدددت كم   القددددر (. 2991.)الصددد ادن، عئدددد اى -
 .رسالة ماجستري غري منلورة، ا امعة األردنية، ع ان األردن .امسلكل 

العلقة بني موق  الدت كم وا دنس والدن   امسعدر  لددأ  لئدة جامعدة (. 2992. )جابرن، عئد الكرل -
 .رسالة ماجستري غري منلورة، جامعة الريموك، اربد ، األردن. الريموك

لعلقدة بددني موقدد  الدت كم واألفكددار العقلنيددة واللعقلنيدة ومدددأ تثثر ددا ا (.2992. )دويدك، انتظددار -
 .األردن ،رسالة ماجستري غري منلورة، جامعة الريموك، اربد. بئعض امستيتريا  الدمييترافية

مركو الدت كم وعلقتدا بدئعض امستيتدريا  لددأ  لئدة جامعدة (. 2991. )عئد اى، أمحد وعسكر، علي -
 .11 -22، (11)  ، ور ودراسا الكوي ،

منوذ  سئإ للعلقة بني كل مد  االنددما  الوالددن ومركدو العدئ  ودافعيدة (. 1002. )العئويين، مجانا -
رسدالة  .اال از األكادميي م  جهة والتفكري االبداعي مد  جهدة أهدرأ لددأ  لئدة الصدف العاشدر   األردن

 .األردن ،دكتورا  غري منلورة، جامعة الريموك، اربد
دار صددفا  للنلدددر : ع ددان .تعلدديم األ فددال ذون ا اجددا  اخلاصددة(. 1000) .ري، ماجدددة السدديدعئدد -
 .والتوزي 

أثدر متيتدري ا دنس والصدف ودرجدة داهليدة العدئ    درجدة الدافعيدة امسعرفيدة (. 1002.)قطامي، نايفدا -
 . 22-19، (1)1قطر، ةعجام لة العلوم الرتبوية، . للتعلم عند امستفوقني دراسيا    منطقة األغوار الوسطو
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العلقة بني موق  الت كم  وتقدير ال ا  وا دنس وبدني الت صديل امسدرسدي (. 2922. )ةارز ، عو  -
 .رسالة ماجستري غري منلورة، ا امعة األردنية، ع ان األردن. عند األ فال   امسر لة االبتدائية العليا

الدددت كم وعلقتدددا بدددئعض امستيتدددريا  لددددأ الطلئدددة موقددد  (. 2991. )مقابلدددة، نصدددر ويعقدددوه، أبدددرا يم -
 .212 -229( 21)،  لة علم النفسا امعيني، 

العلقة بني دافعية اال از ومركو العدئ  لددأ  لئدة الدراسدا  العليدا بكليدة (. 1001. )امسومين، قتيئا -
 .األردن ،رسالة ماجستري غري منلورة، جامعة الريموك، اربد .الرتبية جبامعة الريموك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 القرعان.د -المومني.د -بطاينة.د..……..............أثر حجم األسرة والجنس وموقع التحكم في التحصيل األكاديمي
 

 

 714 

 :املراجع اإلجنليزية
- Al-Hilawani, Y. (1999). Comparison among average, achieving, 

underachieving and deaf/hard of hearing students on effective study skills 
and habits, International Journal of Special Edcation,14,p12-24. 

- Boss, W. & Taylor, M. (2005). The Relationship between Locus of 
Control and Academic Level and sex of Secondary School Students. 
Contemporary Educational Psychology, 14 (4), 315- 322. 

- Brannigan, G., and Hawk, A. (1991).Locus of control and daydreaming. 
Journal of Genetic psychology, 152(2), 29-34. 

- Calven’s, H., and Lindzey, G. (1985). Introduction of   Personality. 
Canada a: John Wiley and sons. 

- Campell, P. (1990). An investigation of self – concept and locus of 
control of specific learning disabled students. Dissertation Abstracts 
International; 4 1192-A. 

- Daniel, G. (2003). Health Locus of Control and School Achievement in 
Middle School. N/A. 2003.  

- Dowaliby, f., Burke, N., and, McKee, B. (1983). A comparison of 
hearing – impaired and normally hearing students, on locus of control people 
orientation, and study habits and attitudes. American Annals of the Deaf, 128 
(1), 53 – 89. 

- Finn J., and Rock, D. (1997). Academic success among students at risk 
for failure. Journal of Applied Psychology, 82 (2), 221-234. 

- Henfield, P. (1981). A career education program for student with 
physical disabilities, R/E, Report (143). 

- Howertom, D. (1992). Locus of control and achievement of At Risk 
Adolescent Black males. (ERIC). ED. 354255. 

- King, C., and Quigley. S. (1958). “Reading and Deafness.” San Diego, 
CA: college- Hill press. 

- KirkPatrick, A. & Shonta, G. (2008). Perceived Locus of Control and 
Academic Performance: Broadening the Constructs Applicability. Journal of 
College Student Development, 49 (5), 486- 496.  

- Levine, E. (1958). An Investigation into the Personality of Normal and 
Deaf Adolescent Girls. Unpublished doctoral dissertation, New York 
University. 

- Moores, D. (1987). Educating the Deaf: psychology, principles, 
practices. Boston: Houghton Mifflin. 

- Moores, D. (1996). Educating the Deaf: psychology, principles, and 
Practices. Boston: Houghton Mifflin company.  

- Morton, T., and moon, B. (1998). The relationship between parental 
controlling behavior and perceptions of control of preadolescent children and 
adolescents. The Journal of Genetic Psychology, 159(4), 477-491. 

- Quigley. S., and Paul, P. (1984). ASL and ESL? “Topics in Early 
childhood special Education”, N3 (4), 17-26. 

- Swanson, L. (1981). Locus of control and Academic Achievement in 
learning Disabled children.  Journal of Social Psychology, 113 141- 142. 



 3102 –العدد الثاني -عشر الحادي المجلد … ........................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

 

 715 

- Trybus, r., and Karchmer, m. (1997). School Achievement Scores of 
Hearing  

- Impaired Children. American Annals of the Deaf, 122, 62-69. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «92/6/9002 خت الموافقة على نشره بتاريصدرو ،1/3/9002ريخ وصل هذا البحث إلى المجلة بتا »


